DAMIAN P. BOGDAN, PALEOGRAFIA
ROMANO-SLAVA, TRATAT ŞI ALBUM,
Bucureşti, 1978, 39 1 p. + LXVIII planşe.

Rod al unei bogate �i indelungate activităţi dida.ctice şi ştiinţifice,

l:t.llrlra!l"ea pe oare o prerentăm se inscrie ca o rea limre de seamă i n stu
dlHe OOTlfia'cn:rte rpalEOgmfiei româno-sl.a:ve. Nume de prestigiu in OOI"'Ce

tările de specialitate, Damilan P. Bogdan a intocmit un trntat de sinteză
deosebit de dooumen1at care se preziilltă ca rm uttl -şi valaro6 instrument
de lucru rru numai penltru ceree1:.ă tori i din domeniul paleografiei ci pen
tru 1boţi cei oe se i� de isteria �i culbura românească '\reche .
In Cuvînt înainte (p. 5-6) semnat de Ionel Gal, directorul genentl
al Arhivelor Statului din RepUblica Socialistă Româ n ia , se arată că "In
tre preocupările de prim plan ale Di�iei generale a Arhivelor Statu
lui Gt4 publioarea l1.J10rărilor odgmale de specialitate, alcătuite ca rod al
cereetărl i boptu.lui te2Jaur dooumentar ce-l are in păstrere, răspunzînd
�el exigenţelor cultuMl--educative ale societăţii noastre socialiste".
Prin ţinuba sa ştiinţifică, luarn.rea de faţă faoe cinste atit autorului cit şi
Alrhrvelor StatuJui sub egida că:roNl s-.a publicat.
In Prefaţd (p. 7), după oe relevă preocupările sale îndelung.ate în
acest domeniu, autorul precizează faptul foarte important că " In tregu l
ma.berlal din această oarle a fost apoi pus la curent cu noile cercetări in
domeniJul atit de bogat al pa.leografiei şi cu dezvoltarea a�i ştiinţe
in ul.timele decenii".
Tmbatul �este alcătuit din 2 .părţi

I Pleografia româno-slavd (p. 1-391) şi
II Album (p. 1-100).
Prima par1te este alcătuită din IX oapiaole preceda:te de Introducere
(p. 9-53) in oare D. P. Bogdan după ce define.ş.te paleografia oa �tiinţă
speci-ală mai mult decît oa ştiinţă auxiliară a istoriei , e xpune metodele
de :hz.cru, legăturile paleografiei ou oele1alie ştii nte 'auxiHare ale isroriei
(epigre.Ua, si.gilogrefia, diplomati,oa, cronologia etc.), goodul de exocti 
Late al premizelor paleogrefioe, �eltle metodologice in pal-eogr.-:tfie şi
se iDCheie ou tehniooa. in serviciuJ pal·eogmfiei. Merită să fie relevate pa
ragmiiele Concepţii vechi şi noi in paleografie, Importanţa şi utilitatea
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paleografiei şi,

in mod special, Tehnica în serviciul paleografiei in care
D. P. Bogd:an p�intă ul timele cuceriri ale tehnicii (l:ama de sticlă nu
mită "Holdor" şi xerogmfia) şi ·aportul ace�i.ore i n dezvoltarea studiilm·
paleogmafice.

In oapito.lul I in tilbu lat Inceputurile şi dezvoltarea paleografiei ro
(p. 55-93), după ce subliniaz ă "stringenta legătură a pale(}
gr:af iei noostlre cu paleogrefiile : tgtr"eOCă, bimn tin ă .şi cele siaw propriu
zise", autoi'Utl prezi nt ă, in mod ari:tic, (relevînd calităţile, limitele şi de
fide nţele) lucrărNe consaCNlte dezvoltări i paloogrofiei. Con tribuţi i le la
dezvoltarea paloog:Ilafiei sînrt; clasificate .astfel : Reper1torii 'Şi 'cataloage de
manusorise ; Stwdii şi ed'iţii de manuscri-se ; Repertorii, indid şi oatalooge

mâno-slave

de ·do01.lll1Jente ; Eldiţii de documente ; S:tudii de paleogrefie ; Manuale de
pa'loogrefie şi A�bume de paleogmfie. Pentru iieoore grupă in .parte,
D. P. Bogdan prezintă sepali"at mai întîi conmbuţita românească şi apoi

lucrări,le ceroetăto:rHor străini. Capirtolul se i ncheie cu istoricul predări i
paleografiei rom âno�slave în invăţămîntul superior.

Ca pilţ)o}ul II, Izvoare ale paleogr.afiei româno-slave (p.- 95-130), este
consacrat preZJenttării celor mai importante texte. A. Manuscrise (înc�piod
cu oele mali voohi şi pînă in sec. XVIII) ş i B. Documente. Subliniem fap
tul că preze n·tarea se face pe provincii istorice : Ţ&18 Românească, Mo�
doVIB.; Tr:ansi'lvani·a , Maramureş şi Banat. In aoest capitol , - irn�ine a
culturi i vechi :român�ti in limba slavonă - se prezintă informaţii Jlre'"
ţioase �eritoare la unele manlllSC'rise �i 1a locul de păstmarre a acestora
(depozitele din ţla.Tă .şi de peS'te hotare). Menţionăm şi oontribuţia lui
D. P. Bogdan ·la cunoaJŞterea operii renwnirulrui cărtumr mitropolitul A 
nastasie Orimoa : Ia cele 22 de manuscrise cunoocute �i studiate· de Emi l
'J'urdoonu, mai adaogă alte '6 di ntre care 3 se află in ţară şi · 3 peste
hotare.

I ntitulat Alfabetele slave vechi, capitolul III. (p. 1 3 1-161) este con
sarQ1"181t ţrezentării aHaibeTe.lo.r glogilotic �i ohiriHc şi a diverselor pro
bleme oa : prlori•taJbea, valoarea numerică a li:be relor etc.

In capitolul IV, Inceputurile grafiei româno-slave (p. 1 63-1 76), se tra
tează, intre alttele, valoarea fonetilcă ta literelor , valoarea lor numerică,
tipua-ile 1grnfiei şi data introducerii la români a alflaheteloc slave vechi .
Autorul emite ipoteza că "in an i i 9 1 3-927, pi"aclica lit'lll"gh ie i slave a· fu
cepll't a se introduce la nord de Dunăre (p. 1 76).
Oapi1olul

V, Evoluţia scrisului textelor paleogra.fice româno-slave

(p. 1 77-256), este consacrat evoluţiei ·g.rafiei chirilire i n textele româno
slaw. AutOfrutl acordă cea mai mare atenţie rotegoriilor soritsului 'Şi Slba
diilor prin oare a trecut sarisuJ pa leogra fic româno-s lav . Aprofundind
dive-rsele aspecte ale sorierii, D. P. Bogdan relevă &erierea capitală din
manuscrisele noastre �i f•aoe interesante referiri 1a aspe:::-:tul grafic al
unor plllblioaţii cum aJr fi Liturghierul publioot de Macari e in ·anul 1 508.
Auto:rul d.iS'tinge 2 ttipuri de scriere unciclă specifi-ce manus-criselor � i
aJ!be 2 tipuri specifice diplomatidi. In continuare, prezintă serniunciala
(manusariptică şi diplomatică), min uscula sub 2 .aspecte : veche· fii nouă
şi 2 tilpuri de cursivă . Relevăm faptul că pentru fiecare rtip şi subt i p de
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!-loriere ex,emplificările a utoru Lu i sint pre7Jen'1late separrat pe regiuni
istorice.
Capitolul se incheie cu un paragrnf referitor la prezenţa intre lite
rele chir il ice � unor grafeme ·greoeşti �i 1atine şi a unor cifre a:mbe în
looul liteTelor chirHice cu va loare numerică.
Denum it Sistemele speciale grafice, ca pitolul VI (p. 257-283) este
col1iSalCI'Iat d iv erse lor moduri de abrevieri pe oare autorul le expune
foarte detaliat tŞi criptogramelor.
ln capitolul VII, Suportul grafiei (p. 285-3 10) >autorul prezintă ma
teri<alul gmfic : peTga.mentul tŞi hiJrtia expuse in strînsă legătură cu ori
gi ruea �i evoluţia gmfiei, relev'î.nd oal.1taJtea tŞi cantitatea pergamentelor
folosi1le in ŢăriJe Române, precum şi provenienţla hîrtiei, calitatea şi can
titf:.ate a hirtiei pe oare sînt scrise teX'te.le rornâno-slave. ln ()()ntinuare ,
insistă asUpra lfiligranologiei in serviciul paleogreiiei şi preizntă indicaţii
metodologice IŞi pmctice deosebit de utile oa bază a studiului fi l igrane
lor şi criterii penltru da.1larea textelor paleografice.
In oapitdlul VIII (p. 3 1 1-31 3), autorul preZintă Ustensilele grafice
(pan a , cuţitul, silice, linia şi haragul).
Ulrtimul capitol, IX (p. 31 5-320) IOUprinde in formaţi i referitoare la
oerne1urHe , nisipul �i soluţia aur folos�te ln ·texrtele pa:leogtrrafiei noastre.
In incheiere, (p. 321-322), D. P. Bogdan relevind spiritul creator
o.l scr�biJlor români raNl'tă că "majoritatea manUJSCriselor moJ.doveneşti in
oomiluncială m1 avut o oaligl'afi� !&'tlit de pregnantă incit aceasta a dus nu
numai rla imi-tarea scrisulu i respectiv in unele ţări slmre ci !Şi la făurlin!a
din l iterele oalirgN!fiooe alie oodexurilor din Moldow, a matriţlelor primei
ti.pogNI:f i i de la Moscova, din sec . XVI" (p. 322), afi·rmaţie oare este cel
mai irumos omagiu adus paleogmfiei şi culturii vechi româ neşti .
ln continuare , tratetn.d mai cuprinde rezwn.gte concise in Iim�
f'J'Ia.I}oeză (p. 323-325) şi in limba IMJISă (p.327-329) ; Lista abrevierilor
(p. S31-336), precum şi un Indice general (p. 339-386) cuprinzător şi
deosebit de util pentru cereetărtor ii acestor discipline.
Partea a doua, irntitulată Album (p. 1-1 00), cuprinde o Prefaţă in
lilmba II'IOmână (p. 3-5), în limba !Mnceză (p. 7-10) şi in limba rusă
(p. 1 1-13), .fn roaTe autorul prezi'll.lbă istoricul rpublioăiii. i albumelor palea
grafice româno-s.liarve ul"1llltla ă de LXVIII de p1an.'?e (dintre oare unele
in culori) in oonldiţii gmfirce ldeosebi!te. Sel.ecţionate din d iverse epoci şi
regiuni, planşele dau o imagine fidelă a diverselor tipuri ale paloogra
fiei de la noi.
LuOl'larea se evidenţiază prin n i velu l ei ,ştiinţific inalt, prirntr-o do
oumenlbare deosebită cu o bi.bliog71afie hogată ·şi ira curent cu ultimele cer
cetări oa şi prin mOOul de a inoaldra paleogra.fia româno�1avă in con
textul european.

Originea şi dezvoltarea paleog mf iei româno-slave sint oercetate atit
prin prizma cond i ţii lor interne cit şi a infLuenţelor s tră ine cu eviden
ţ'ieorea trăs ături lor proprii paleogmfiei rnoastre.
Rezultat al unei munci susţinute tŞi al unei concepţii unitare, tmta
tul se prezint ă oa o istorie a deZNOltării paleogrra.fiei în general şi a ce
lei II'01Ilâneşti in special în oare, fiecare din mul'ti·budinea de aspecte
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prezentate este incadmt dn contextul cunoştinţelor largi ale disciplinei
Menţionăm, de asemenea, e�erea cl-ară, CU!I'Sivă, .al!:răgătoa!I-e.
Ap!'eciind caHtăţile deosebi te ale lucrării, ne penni-tem să facem
următoarea remarcă sugerată de lectura ei : Ipoteza că texte le slave
'v-ecll i Sav vina kniga, Codex Suprasliensis şi Evangheliarul de la Reims
ar fi fost sorise pe teriltori:u patriei noastre nu a :intrunit toate sufragi ile
speciJal1ş.tilor, ma i sint -şi alte păreri oontrn·rii şi nu există suficiente ar
g umente convingătoalre in sprijinul .acesteia ; dru pă părerea noastră, ar fi
fost mai indi ca t să fie prezenibaiă oa o ipoteză şi nu cu afi;rmaţia ca te
gorică (p. 95-97}, cu referi 1a aceste manuoorise şi cu planşe (planşele
1-III). P.rezenrta.rea ca ipoteză nu .ar fi dănn·at cu nimic ·tratatului. De
altfel, cuLttma românetască veche, � cum a evidenţiat in moo m�
gistml autoruJ, dispune de un temur inestimabil spre a oo f.i nevoie de
a inoad:ra în ea şi acele manuscrise al căror loc de copiere este incă
supus discuţiilor.
In continuare, ad'lliOem două oompletări de detali·u de care au.tanuJI.
- dacă le va �idera utiJe
ar pubea ţine seama in pregă,tiii"E!Ja edi
ţiei a II-a oaJre, desigur, nu va intirzia.
1 . Codex SuprasZiensis a fost reeditat la Graz in anul 1 959, după
ediţia lui SeveTia.nov.
2. TetraevangheZuZ scris de ieromonahuZ Onufrie (p. 1 0 1 ) 5e află
actualmente la M'll2lE!'Ul de artă al R. S. România. manuscrisul nr. 1 2.
Remarca noastră ca şi cele două completări nu dimiJl'Uează cu . nim ic
valoarea lucrării oare are calităţi incontestabile �i se impune oo o
preţiosă contribuţie loa dezvoltarea cercetărilor in domeni·U!l pa:leografiei .
-

LUCIA DJAMO-DIACONITA
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