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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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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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