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E L E NA R O D I C A C O L TA,
Circulaţia tipăriturilor

vechi româneşti în secolul al XVIII-iea
în comitatele Arad şi Zarand, în Ziridava, X, Arad,
Muzeul judeţean, 1978, p. 679-690

Studiul recent al Flenci R. Coltil, publicat ele Muzeul juclc\eiln Araci, trece în
revislZt circulil\iil cZirţii vechi româneşli în pttr\ile Aradului şi Zi'tranctului, ,Hlucînd
ciule preţioase pentru a susţine pc'itruncter0a şi intensa folosire uici a c[irţilor româneşti clin celelalte provincii, mai ales clin Molctovu, Tilra Româneasci\, clar şi din
centrul Transilvaniei, ca urmare a cerinţelor populuţiei mujoritar0, înaripate ele sentimentul conştiinţei uniUi\ii ele neam şi credinţi\. Sînt identificate în teren G9 ele c[irţi
din sec. al XVIII-lea şi 763 din secolul urmi\tor, la care se acluug[1 utcsUiri despre
illlele pe care nu ni le-a remis vitregia vremurilor.
Dar, desigur, aceste date preţioase nu pot fi ctecît incomplete, deoarece se înLemeiazii pe cercetarea numai a fondului ele carte depistat în judeţ pînZt acum, făr[i
il fi cuprins ci'tr\ile c,ire prin diferite căi au migrat în secolul nostru spre marile
biblioteci din ţar[i sau ele peste hotare.
Este foarte util să afli\m că în secolul al XVIII-iea au continuat s,1 circule cur\i
functamenlale pentru viaţa comunitZiţilor s[iteşti, cum sint Provila de la Govora, indreptarea legii de la Tîrgovi.5tc, Noul testament de la Hă/grad, al[1turi de cure apar
tip[triturile iviriene, atit de eficace pentru evoluţia unitară - în tot spaţiul românesc a limbii române. Cercetătoarea de la Arad completeaz[1 aslfel şi peisajul
ci\rţii de la Tîrgovişte faţă de inventarul dat de Ioana Cristache Panait în studiul
Tipărituri lîrgoviştcne din sec. al XVJ/1-/ea în satele transilvănene (în Tîrgoviştc cetate a culturii româneşti„ 1974) şi din care, de fapt, sînt omise o serie de judete,
între care Aradul şi Bihorul. I. C. Panait se referii acolo mai mult la centrul şi sudul
Transilvaniei, ceea ce restrînge considerabil sfera de rcferinţ,1 şi concluziile cercetiirii
sale. Aceasti\ împrejurare ridicZI din nou chestiunea modului în care se întocmesc
uccste „corpusuri" sau „atlase" zonale, ele fiind făr[1 şanse integrale, citii vreme nu
se sprijinii pe o cercetare şi cunoaştere deplină a depozitelor jude\ene şi a colecţiilor
particulare, a căror inventariere e posibilă numai prin o coordonare a eforturilor sub
auspiciile Oficiilor pentru Patrimoniul Cultural Naţional.
R[1mînînd numai la cele 5 principale tipi'trituri trase de Antim Ivireanul la Tîrqovişte între 1712-1715, prezenţa lor la Arad, pe baza cercetării [Jenei I. Colta, şi
în Bihor, pe baza cercetărilor noastre (vezi lucrarea Circulaţia cărţii de la Govora,
Tîrgo\'işte şi Rimnic în Bihor, în curs de apariţie la Tîrgovişte). adaugă listelor date
de Ioana C. Panait încă un exemplar pentru Octoihul din 1712, 5 exemplare pentru
Liturghiile din 1713, un exemplar în copie manuscrisă, ceea ce este foarte important,
pentru Molilvcnicu/ din 1713, 2 exemplare la Calavasieru/ din 1714 şi 3 exemplare
pentru Ceaslovu/ din 1715.
Chiar cu aceste completări, nu avem decît o micii parte din considerabila
bibliotecZI mobilă a românilor ce a circulat în permanenţă pe deasupra graniţelor
pînă aici, indiferent de stăpînirea sub care vitregia vremurilor ne-a supus, şi a dat
unul din factorii esenţiali de dezvoltare sincronică a limbii şi conştiinţei unităţii de
neam şi de leqe.
Se subliniază în lucrare că noua împiir\ire administrativii din 1741, prin care
comitalul Arad cu Zarandul şi Ineu! erau încorporate Ungariei, după ce 115 ani a
f[1cut parte - cum era şi firesc - din principatul Transilvaniei, nu a putut zăgăzui
afluxul de carte veche românească in cimpia Aradului, graniţele dovedindu-se şi
mai puţin operante în zona muntoasii.
Astfel, clacă la Hălmagiu, care devenise punct vamal după 1741, se adună un
b?qat f.ond_ de carte, în schimb din aceeaşi perioadă sînt semnalate peste tot, deci
ş1 m c1mp1e, alte 69 de exemplare de carte veche româneascii, provenind mai ales
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de la Râmnic, de la Bucureşti şi, în mai micZ1 mZ1sur[1, de la Blaj. Parcurgînd acesl
studiu, sîntem îndreptJ\i\i si\ aştepUim ele la Elena R. Coltil catalogul ilnalitic care
să individualizeze fiecilre exemplar de carle \'Pche româneilscii existent sau măcar
atestat în judeţul Arad.
CONSTANTI:\' ~fALI'.\"AŞ

V I O R E L F A U R,

Societatea de lectură din Oradea (1852-1875),
Oradea, Muzeul Ţării Crişurilor, 1978, 336 p.
Pentru a evaluil la dreapta ei dimensiune monografia lui Viorel Faur, harnicul
ori\dean de al ciirui nume se va ataşa clarificarea multor chestiuni ale
istoriei vieţii culturale a românilor din <1ceasti\ parte de ţar,i, avem ne,·oie de doui1
puncte de referin\Zt pe care le redZlln în continuare. ln 1922 Nicolile Firu, in cartea
Urme vechi ele cullură romcîncască în Biliar, spune printre altele despre Corul Iiilt1ria
şi Societatea de Jeplură: ., ... deşi aceste societiiţi au fost înfiinţate în timpurile mai
recente, urmele lor au pierit cu totul şi abia dacă mai sunt azi cî\i\'a bătrini, cari
ştiu ceva de ,lexisten\a lor". La celălalt pol al chestiunii, în 1972 prof. Ioan Chira
scria într-un studiu dedicat aceleiaşi probleme şi tipărit în volumul Contribuţii culturale bihorene apărut la Oradea: ,.Societatea de lepturu din Oradea nu se pune pentru prima dată în cîmpul discuţiilor publice. Un şir întreg de harnici cercetători s-au
ocupat intens de modestele strădanii ale „lepluriştilor" şi azi aproape nu există pa~Jină din trecutul cultural local, care să nu amintească m[1car tangenţial despre rosturile ei şi tinerimea românii de la şcolile secundare şi Academia de drept din
Urbea Mare". Şi tot acelaşi autor continuă: ,.Datorită acestei minuţioase activilZiţi e
destul de dificil să mai adaugi ceva nou pentru a completa•.
Totuşi Viorel Fm1r ne oferă o carte de 336 de pagini, o tratare monograficii ce
se poate revendica chiar din ceea cc spune prof, Ioan Chira în continuare: .,Din acest
motiv s-ar părea că problema „lepturişlilor" orădeni e epuizată şi o re\'enire asupra
ei ar fi inutilt\. A crede ucest lucru am comite o imprudenţă. Căci problt'ma Jepturiş
cercetător

lilor, în condiţiile actuale, trebuie privită din alle unghiuri de ,·edcre. 111 acest scop
e necesar să reluăm firul ... " Este tocmai ceea ce face Viorel faur prin cartea de
faţă,

avînd avantajul că pînă la această sinteză a scris numeroase studii parliale
asupra subiectului, a depistat în arhive şi în coloanele presei printr-o exemplară stă
ruinţă multiple documente, pe care le-a făcut publice. Este cazul să ne amintim Cd lui
Viorel Faur ii apartine însdşi descoperirea statutelor acestei socic>tdli culturale şi publicarea lor, cu studiul cu\'enit, în Revisla de istorie (1977).
Tot lui îi datoram depistarea unei sumedenii de informalii prin care începuturilP
societăţii sînt fixate în jurul anilor 1843, iar episoade ale ei sînt active în 1848, fiind
parte integrantă a acţiunilor pe care românii clin Bihor le-au avut în „primăvara popoarelor•. Văzînd această monografie sîntem justificaţi să ne întrebăm cum se poate
explica exclamaţia disperată aproape a lui Nicolae Firu din 1922. Credem că era sub
impresia proaspătă a soartei dramatice ce a avut-o arhiva ~i biblioteca societ,i\ii în
Hll 7. După cum se ştie ln 1875 cele circa 1 OOO de dir!i ale societăţii şi actele ce-i consemnau activitatea au fost zidite într-o firidă a seminarului ort1dean, ,.a!;,teptind zile
mai bune". In 1917, cu ocazia unor reparaţii, s-a spart şi zidul respectiv şi s-a descoperit acest tezaur. Dar în urma intrării României în război în 1916, în toate şcolile
româneşti clin imperiul austro-ungar fuseseră instalaţi comisari imperiali, un fel de
supraveghetori cu misiunea de a asigura „patriotismul", atît al profesorilor cit şi al
elevilor, pentru coroana imperială.
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