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Catalogul manuscriselor româneşti, B.A.R., 1-1600
Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1978, 420 p.
Aşteptat, ca de altfel orice lucrare de valoare culturalJ. naţional;:'t, cu un deosebit
către toţi cercetătorii literaturii române vechi, primul volum din Cutulogu/
manuscriselor româneşti ne înfăţişează o restituire demnă de toatii 'aten\ia, scopul
autorului fiind acela de-a iniţia elaborarea unui Corpus al tuturor manuscriselor
româneşti vechi din ţara noastră. ln acest prim volum, Gabriel Ştrempel prezintă, în

interes de

cuprinsul a circa 400 de pt1gini, un numiir de 1 G00 mt111uscrisC' rom;rn05li din fondul
Bibliotecii Academiei Republicii Socialiste România.
Aşa cum ni se înfăţişează, lucrarea reprezintă o cartc-clocumcnt, depăşind cu
mult accepţiunea de simplu catalog, pentru cii este o restituire competent stabilitZ1
a trudei culturale (care încă nu este cunoscutu aşa cum ar trebui şi merita sJ fie
cunoscută) a zeci şi sute de dascăli, monahi, dieci, preoţi şi grlim[1tici în postura
medievală. de învă\aţi propovăduitori, adică. de militanţi culturali, care le-au scris ';i
riispîndit în primul rinei pentru a ne afirma şi susţine limba şi dreptul la cullurZ1,
iar pe urmă, în contextul realitiiţilor istorice, pentru a suplini, sfidînd oarecum prin
numi\.rul, importanţa şi circulatia lor, lipsa sau activitatea neîndestulatii a tiparului
într-o serie cte ţinuturi şi în an11mite perioucte ale evului românesc.
ln felul ei, ct1rtea este o bibliografie românească. Reţine cu ct0osebire atenţia
istoricilor, filologilor şi bibliologilor români, evident alături de informaţia de proporţii ce-o oferă, prin metoda cte lucru folositi't în descrierea textelor. Ni se înfăti
şează şi propune în cuprinsul prezentării analitice ştiinţifice a manuscriselor un
model concentrat (interesînd paginaţia, conţinutul general, mărturiile copiştilor, grafia
şi provenienţa fiecărui text), uşor accesibil, la care, în ce ne priveşte, subscriem,
deoarece vedem în el forma acactemici\. cea mai potrivită în prezentarea textelor
manuscrise din întreaga \ard, care pe urmă. să îng[1duie elaborarea Corpus-ului
naţional.

Cartea lui Gabriel Ştrempel constituie astfel o premieră, valoarea ştiinţifică ală
turînd-o inestimabilei Bibliografii romaneşti vechi (ce cuprinde tipăriturile noastre
apărute între 1508-1830) scrisă de Iot1n Bianu, Nerva Hodoş, Dan Simionescu.
Analogia, îndrepăţită şi fireascii, cred0m, oriciirui bibliolog, dovecteşte şi ea necesitatea cunoaşterii cărţii cte către toli acei care studiazJ limba, literatura şi istorit1
românească, indiferent că realizează sinteze ori lucrări mai restrînse, manuscrisele
provenind din toate ţinuturile române<;ti. Din Ţara Crişurilor ne sînt prezentate un
număr de 22 manuscrise. Dintre ele, 14 texte au fost donate Bibliotecii Academiei la
sfîrşilul veacului trernt cte către Vasile Mangra. Ne-a reţinut cu deosebire atenţia
volumele (trei lil număr) conţinînd cercetările intreprinse de istoricul Nicolae Densuşianu în cursul anului 1878 la Oradea, a căror rezumat l-a publicat în 1880 în
Analele Academici Române.
O parcurqere recentr1 a lor (în septembrie a.c.) ne-a prilejuit notarea unor
deosebiri şi am[inunte, inedite pînă acum, surprinse în cercetarea lui N. Densuşianu.
lată, de pildii, opiniile istoricului asupra manuscrisului unuia ctin cele mai vechi texte
dramatice româneşti: Occisio Gregarii in Moldavia Voc/nc tragcdice cxpressa. ln lucrarea tipărit/\, în 1880, îl consideră „manuscris anonim" lucrat „în epoca de la
1777-1780". Prima impresie, cea cte la faţa locului, a istoricului difer ii însi\, în notele
sale manuscrise ctc la Oradea observînd că scrisul este al lui Samuil Vulcan şi „este
probabil că şi opera este a dînsului Cil atît mai mult că tragedia aceasla se afla
dimpreună cu alte ci\rţi ale episcopului sub o bandă (de hîrtie-FD) pe care însemnase dînsul cu mina proprie: Epistolae, Versus, Obicetiones et Tragedia" (B.A.R., Ms.
rom. 397, f. 74). Nu se ştia, de asemeni, pînă în prezent că N. Densuşianu a văzut
şi înregistrat, cel dintîi, importantul manuscris al lui Samuil Vulcan, cunoscut în
literatura epocii luminilor sub numele de Tratat clcspre vi11clecarca morburilor poporului ele la ţară (v. studiul lui Pompiliu Teodor, în Fraghmcntariul iluminist, p. 241 ).
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li descrii! c1stfel: .,Un m;inuscris românesc, pmte cu carnctc>rc cirilice, parte cu lc1ti1w,
1,-,r,-, litiu, care s-ar putPil suplini aslfl'l: Carte ele medicină pentru ţăwni, cu pri\·ifl•
fo morburile ele care suferă clînşii. In folio 256 f., ~1s. autograf de Silmuil Vulcan."
(B.A.R., Ms. rom. 397, f. 62). In finP, al[1turi de iJlte date, N. Dcnsu<,ianu mai înr(•qistreazt1 prezenta în 1B78 la Oradea a unui „C<itehism despre năra\·uri pentru ~ă
tean", in folio, 95 p.u, consicterîndu-1 tot un manuscris autocJruf al episcopului Samuil
\-ulcan, pe care de asemeni nu l-a cuprins în studiul publicat în Anall'!e Acadt·rniei,
iar în 1923 Iacob Radu m1 l-a mai q[,sit, rZimînind astfel inedit.
Am fltcut aceasUi paranteză. în cadrul prE:Zcntei note bibliografice, deoarece
dezvJluirile aduse (interesante, credem, pentru cercetătorii iluminismului românesc)
ne-au fost prilejuite şi uşurate chiar de apariţia cărţii lui Gabriel Ştrempel, dovedindu-se în mod concret utilitatea deosebită. a acestui instrument de lucru.
Aşteptăm c.'1.1 acelaşi interes apariţia volumelor urmiitoare ule acestei lucrc1ri.
FLORIAr--:

DUDAŞ

ION LUNGU,
Şcoala ardeleană, mişcare ideologică naţională iluministă,

Editura Minerva,

Bucureşti,

1978, 505 p

Cerceliitor cu vechi stale de sen·iciu în cercetarea iluminismului românesc, Ion
Lungu îşi publicii în Ectitura Minerva rezultatele unei cercetări de peste un sfert de
secol, veritabilă sintezii a ideologiei Şcolii ardelene, aşa dupii cum îşi propune şi
autorul în capitolul introductiv şi îndeplinit în cea mai mare parte.
Exegeza cercetătorului clujean debutează cu o severă analiză a literaturii dedicate Şcolii ardelene şi iluminismului românesc în general, cit şi a poziţiilor pro şi
contra a unor istorici şi oameni de culturii, faţă de şcoala transilviineană. Ceea ce
este remarcabil în atitudinea autorului este sinceritatea faţii de opera unor cercetă
tori, dar şi a sa însăşi, impunîndu-şi o reexaminare criticZt a propriilor investigaţii
,. ... nu din considerente subiective, conjuncturale, nici pentru a relativiza concluziile
anterioare, ci în lumina exigenţelor obiective ale procesului de cunoaştere". Şi este
firesc, avind în vedere explozia de lucriiri dedicate iluminismului românesc, Ion
Lungu consemnînd numele a nu mai puţin de 39 nucetiitori consacraţi, specializa\i,
sau care s-au ocupat numni tunqenlial de aceaslZi problematicti în ultimele dou.i
decenii.
De formaţie filosof, fost student al lui Lucian 131aga, autorul abordeaz.-1 ideologia
Şcolii ardelene siluindu-se deschis pe poziţiile m<1terialismului dialectic ~i b,toric în
interpretarea mişcării de .idei a epocii. Primul deziderat al cZtrţii îl constituie - cum
era şi firesc - definirea locului şi rolului Şcolii ardelene, ca mişcare ideologică în
istoria culturală şi a ideilor din Transilvania şi a întregii ţiiri, apoi raporturile ei
cu mişcarea ideologic[1 europeană ,, ... iliră concesii folii de teoria «filiaţiei de
idei» ... •, cum îşi propunea autorul în capitolul introductiv. ln fine, al treilea deLiclerat ii constituie cercetarea moştenirii culturale a Şcolii ardelene, fireşte o valorificare critic[1 şi nu o preluare a ei nediferenţiată. Structura echilibrată a clirtii. analiza sistematică şi energicii, nervul stilului, precizia şi competenla interprelZ1rii textelor nu poate însii acoperi unele lacune: limitarea exegezei unei mişcări ideologice
na/ionale la scrierile a patru corifei, indiferent de valoarea acestora, expediere<!
rnporlurilor dintre Şcoala ardeleană şi unele forme ale iluminismului european, altele
decit cele austriece şi franceze, etc., iar sfîrşitul brutal al cJrţii ne îndeamnc1 s.:i.
suspectZ\m unele cauze subiective, o limitilre arbitrarc1 şi fc1ră sens a spaţiului tipogrufic din pilrtea editurii. De asemenea, se resimte lipsa concluziilor autorului.
Oricum, sinteza ideologiei Şcolii ardelene realizat.1 de Ion Lungu repre.tint.-1
incii un pas spre sinteza monografic;, exhaustivc1 anun\at;:i d(.'ja de Editura Minen·u.
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