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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.
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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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