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Cărturari şi cărţi în spaţiul românesc medieval,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978, 158 p., 5 hărţi

r:forlul meritoriu depus de istoriografia noastr/1 contemporană penlru dC'gajarcil
ignoranţă a vechilor tipilrituri româneşti datînd clin evul d0 mijloc, est0 pregnant
demonstrată de cartea profesorului şi cercetătorului clujean Octavian Schiau, apărutiî
in primăvara anului 1978. Autorul abordează chestiunea culturii româneşti medieval0
din perspectiva tradi\iilor culturale ce îşi au rărliîcinile la cronicari, dar şi mai înainte,
a conştiinţei originii şi uniti'iţii poporului român, atît cea populară cit şi cea cărtură

din

rească.

O. Şchianu·. şi-a propus
neşti relalive la activitatea
ţări române, în mod special

s[1 sintelizeze rezullatele cercetărilor istoriografiei româcMtur[1rească şi schimbul de cărturari dintre cele trei
pe baza circulaţiei tipăriturilor româneşti din Ţara Românească şi Moldova spre Transilvania, cit şi a celor tipărite în interiorul ei. Făcind
bilanţul cercetărilor de pînă asU\zi, autorul înregistrează contribuţiile aduse de numeroşi oameni de ştiinţă, dintre care se remarcă N. Iorga, I. Bianu, N. Hodoş, D. Simonescu, dar şi cercetători locali clin mai toate colţurile ţării. In schimb, autorul
neglijeazZI contribuţiile importante ale Doinei Năgler (Catalogul Transilvanice/or, I,
(sec. XVI-XVII, Sibiu, 1974), Constantin Pascu (Cartea românească veche în Biblioteca
Rru/(entha/, Sibiu, 1976) şi Florian Dudaş (Cartea veche românească din Bihor, Oradea, 1977), dintre care ultima elucidează exhaustiv circulaţia cărţii vechi în Bihor,
scoţînd la iveală sute de tipărituri româneşti necunoscute de istoriografie. Aşadar,
repetatele apeluri ale autorului către cercetătorii contemporani pentru conjugarea
eforturilor în scopul inventarierii vechilor noastre manuscrise ~i tipărituri, a descifrării
şi stringerii tuturor însemnărilor de pe acestea nu au sens, O, Şchiau dezvăluind indirect - faptul că nu are cunoştin\ă de cercetările care se fac de mai mulii ani
în cadrul Oficiilor pentru patrimoniul cultural naţional de pe lîn~Jct muzeele din întreaga tarii şi ale căror rezultate au început să fie publicate din HJ76.
Din aceastii perspectivă, ultimele trei capitole ale căr!ii sînt deficitare. Autorul
urmăreşte interesul românilor din Transilvania pentru tipăriturile din Ţara Românească, circulaţia cărlilor muntene precum şi a Cazaniei lui Varlaam în Transilvania,
sintetizind însă rezultatele unor cercetări mai vechi, de multe ori depăşite. Fireşte,
munca migăloasă îndeplinită de O. Şchiau este mai mult decît meritorie, dar rezultatul este sub cel scontat de cititorul avizat şi cit de cit informat.
I se mai poate reproşa lui Octavian Şchiau cercetarea neselectivă a depozitelor
de carte din Transilvania. A ignorat marea majoritate a colecţiilor de carte veche
sau bibliotecile muzeelor din judeţele transilvănene şi nu puţinele colectii asemănă
toare, cvasi-muzeale, de pe lingă eparhiile din aceeuşi parte de \arii. La fel, au fost
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neglijate bibliolecile judeţene, de\inătoare de numeroa5e exemplare ele carte ,·eche roprovenite clin cichizi\ii sau donatii.
ln fine, nu putem să trecem peste valoarea didactică a c,-1rtii, IZir,-1 il cvidentia
faplul c/'1 ea oferă celor ce se pregătesc pentru catedră o foarte rigurot1s,i trecere
în revistă a bibliografiei şi o mai pu\in reuşită, dar destul ele sugestivi\ irnil~Jine a
ceea ce a însemnat circula\iil cărţii vechi româneşti în Transilvania.
mânească,
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Ş,

Carte veche românească în Bihor. Sec. XVI-XVII. (Catalog),
Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 1977, 202 p. + 45 lustraţii
ln I 'J77 a fost tipărit, în Eclitura J\lu1.eului Ţării Crişurilor, cataloqul lui Florian
Cartea veche românească î11 JWwr, de5Linat il prezenta speci<1lişlilor, dar şi
publicului interesat, ,, ... cele mai vechi cZ1rţi tipărite ln limbil română descoperile
pîn(1 în prezent în Bihor".
Precedat de o scurlă Prefo/ă, catalogul preLintă 15G exempl<1re de carte veche
românească din secolele X\'l-XVII, individualilale cronologic, geografic, ilnalitic şi
documenlar. Contribuţia autorului se concrelizeaz[1 in publicarea a nu mai pu\in de
120 de exemplare inedite, descoperite ele FI. Ducia<;;, în urm<1 unei severe cercetări de
teren, precum şi a unei exhaustive treceri în rcvl~lă a surselor bibliografice, fărci a
ocoli şi unele izvoare arhivistice.
Meritul lui FI. Dudaş nu se rezumă numili la descoperirea şi publicarea celor
120 ele cărţi vechi qc'isile la un moment dat în Bihor, ci şi la încercarea de a reconstitui istoria fiecărui exemplar în parte, nu pentru valoarea intrinsecă. a acestora,
ci pentru o migăloasă şi ri'1bdutoare conturare a unei epoci culturale româneşti, incZ1
insuficient cunoscute. Desigur, aflat lu prima încercare de asemenea fel - şi viitorul
oferind şansa unor noi descoperiri care să împlinească aceaslZ1 cercetare -, rezultatele nu par spectaculoase. ln schimb, în moctul discret, specific acestei ştiin\e istoril:e
auxiliare, sînt adunate la un loc date istorico-culturale care reprezintă - aşa cum
scrie în Prefaţă autorul însuşi - ,,crîmpeie de via\J. culturală românească ... care
atest;\ striidaniile spirituale ale unor oameni din popor ... ", tocmai vocea acelor
.,fiiuritori oi istorici" atit de qreu de prins între cifrele seci ale conscrip\iilor urbariale, ale statislicilor şi ale sofisticatelor formule de polite\e ale rpocii.
Autorul c1re ~i meritul de a fi oferit ştiintei istorice prin c1cest cc1t11log de carte
vrche, ("e11 mni complct.'i rc>pertoriere a fondului de carlP VC'che din Bihor clin secolele X\'I-XVII întocmit vreoclată, impuninclu-se necesilateo de a continua şi cu secolul ul XVIII-iea, cu nceeaşi rigo,tre şi acurntetc ştiin\ificrt, în ciuda e[orlurilor ~i
mai mari de care va fi nevoie.
Dar importanta acestei cărti consUi mai ales in faptul di e,1 se si111C'a1/\ printre
primele lucrări din tara noastrfl care şi-au propus repertorierca fondului de carte
veche dintr-un depozit sau dinlr-o anumită zonă geograficil, cartea lui Florian Dudaş
fiinct chiar prima apărută din cea de-a doua categorie. In acelaşi timp, ea constituie
un însemnat instrument de lucru la indemina cercetătorilor istoriei şi a istoriei culturii, marele succes de care se bucură în cercurile de specialitate fiind perfect justificat.
Dudaş,
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