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CUVÎNT ÎNAINTE

A doua sesiune de comunicări ştiinţifice Valori bibliofile din patrimoniul
cultural naţional - cercetare şi !'alorificare, desfăşurată in mai 1981, la Arad,
ne făgăduieşte o tradiţie a manifestărilor organizate de Consiliul Culturii
şi Edl"!caţiei Socialiste pentru cei ce işi consacră activitatea studierii bibliofiliei. In lumina sintezei colocviilor de pînă acum se constată că asemenea
bilanţuri ale cercetărilor privind istoria cult urii româneşti prin scris şi carte
a investigaţiilor de ultimă oră constituie o valorificare optimă in domeniu. Cei
care au participat la aceste reuniuni mai pot însă mărturisi despre o realitate
la fel de importantă ca valoarea contribuţiilor şi dezbaterilor, şi anume, pasiunea şi convingerea specialiştilor, slujitori ai cărţii care îşi înţeleg activitatea
ca pe o adevărată misiune pe tărîmul culturii naţionale. Rezultă că aceste
reuniuni au şi o profundă dimensiune morală, ele angajează pe cei care le
animă, cea mai înaltă garanţie a continuităţii lor.
La Arad s-a remarcat o mai limpede viziune în măsura in care trebuie
realizată Bibliografia românească !'eche, mai multă rigoare in prezentarea
contribuţiilor, afirmări de debut ale unor tineri care promit să devină iscusiţi bibliografi, istorici ai cărţii. Seriozitatea, severitatea metodei, conştiinţa
implinirii unui act de cultură, care se desprindeau din cele mai multe dintre
referatele prezentate justifică publicarea lor în prezentul volum.
Cind am sărbătorit deunăzi centenarul naşterii lui Vasile Pârvan,
mulţi iubitori de cultură au fost desigur uimiţi să afle că tînărul specialist
in studii clasice, care avea să devină cel mai mare arheolog al României şi
al civilizaţiei geto-dacice, a cunoscut o ucenicie de doi ani (1903-1904) la
Biblioteca Academiei din Bucureşti şi că autorul de mai tirziu al Geticii se
ocupa, numai cu 20 de ani inainte, de cartea veche manuscrisă sau tipărită,
publicind in "Convorbiri literare" două studii: lnsemnări de pe manuscrise
!'echi şi Cel mai !'echi monument de limbă şi literatură română.
Cazul lui Vasile Pârvan nu este, însă, singular pentru că Perpessicius,
Mircea Florian, Alexandru Elian, Emil Vîrtosu, Viorel Cosma, Remus Niculescu, Alexandru Duţu, cărturari, pe care generaţia tînără ii cuno~şte in ip?staza de specialişti în variate ştiinţe umane, îşi datorează multe dm formaţia
lor acelui contact cu cărţile care marchează o viaţă şi o operă prin familiarizarea de fiecare zi cu ele într-o mare bibliotecă publică.
Consideraţiile de mai sus erau confirmate la Arad de prezenţa in pre~
zidiul colocviului, printre oaspeţii de onoare, a unui cărturar al nostru, car~
atingind recunoaşterea cea mai înaltă în istoria literaturii .rom~ne. vec.h~
şi a culturii noastre prin carte, n-a părăsit niciodată domemul bibhologiel
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pe care 1-a slujit şase decenii ca bibliograf, bibliotecar, profesor de biblioteconomie şi autor de manuale în diferitele sectoare ale ştiinţei cărţii. La Arad,
profesorul Dan Simonescu intrase în al 80-lea an de viaţă, sărbătorit după
cuviinţă de cultura românească. Detaliu, însă, imposibil de asociat cu energia şi rodnicia creaţiei sale ştiinţifice. O operă care i-ar da în atîtea privinţe,
prin atîtea argumente de amplitudine, varietate şi calitate, dreptul să se
situeze pe un plan de autoritate şi singularitate, cultivat de unii colegi de
generaţie, nu-l împiedică pe profesorul Dan Simonescu să rămînă alături
de generaţiile de foşti elevi şi studenţi, de bibliologi pe care i-a format şi
stimulat, cărora le-a deschis orizonturi şi le-a netezit drumuri în istoriografia
culturii noastre, rămînînd unul dintre ai lor, la fel de entuziast, curios pentru
inedit, reverent pentru efort, exigent fără severitate de dascăl, însoţindu-şi
continua bună dispoziţie pentru dialog cu făgăduinţa unui sprijin.
La Arad, prezenţa sa a fost un prilej de solidarizare prin lucru ştiinţific
cu viaţa şi opera profesorului, un continuu exemplu şi un extraordinar
îndemn pentru oricine înţelege să împletească strădaniile de slujitor al
cărţii în formele modeste ale acestei misiuni pînă în formele complexe,
înalte ale valorificării scrisului în funcţiile sale de expresie, depozitar şi
transmiţător al inţelepciunii şi experienţei omului.
Iată de ce sîntem încredinţaţi că volumul de faţă va fi pentru profesorul
Dan Simonescu nu numai un prilej de bucurie pentru succesul colegilor şi
prietenilor săi mai tineri, dar că în paginile lui va citi mesajul de admiraţie,
afecţiune şi respect.

VIRGIL CANDEA
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Bibliofilia in

conce1•ţia contemporaneităţ.ii

DAN SIMONESCU

Etimologic, noţiunea bibliofilie derivă - ca şi alte multe cuvinte cu
sens cultural - din limba greacă, anume din cuvintele vivlion = carte şi
filia = iubire, prietenie, deci bibliofilia înseamnă, în sensul larg, prietenia,
iubirea de carte, iar bibliofilul este iubitorul de carte. In antichitate, cartea
era un obiect rar şi scump, astfel că pînă la invenţia tiparului, bibliofil nu
putea fi decit un posesor bogat de cărţi rare şi scumpe, de cărţi manuscrise.
După invenţia tiparului, în perioada incunabulară, tipărirea cărţilor costa
foarte scump şi cărţile erau rare, pentru că tirajul era limitat, în cel mai
fericit caz, la citeva sute de exemplare.
Cind numărul tipografiilor a crescut în mai toate oraşele lumii, cind
imprimarea cărţilor a devenit o acţiune industrială şi comercială, adevăratul
bibliofil nu-şi mai arăta prietenia numai pentru cartea veche şi rară, adică
cea trasă In tiraj limitat. Cartea trebuia să insuşească Şi alte particularităţi
pentru a deveni obiectul pasiunii şi atenţiei unui posesor bibliofil şi pentru
a intra în cimpul de cercetare al bibliofiliei. Acest sens, de carte limitată
ca număr de exemplare, avind şi anumite elemente care să o diferenţieze
total de restul cărţilor, il are în multe ţări, pînă azi, cartea bibliofilică, iar
bibliofilia este în aceleaşi ţări preocuparea numai pentru asemenea cărţi
vechi, rare şi scumpe.
Aşa numitele elemente bibliofilice, după o concepţie mai veche, se refereau in bună parte numai la aspectele exterioare ale cărţii şi rareori la conţinutul lor. In mod firesc, acest criteriu de apreciere a .făcut ca bibliofilul să
fie el însuşi un om rar, a făcut să se micşoreze număru\ lor, pentru că omul
modern este însetat după cunoaştere, după cultură la nivelul contemporaneităţii; el nu mai poate fi mulţumit numai cu aparenţele formale ale cărţii.
Astfel, începe să intre intre criteriile de selecţie bibliofilică şi conţinutul
cărţilor, mai ales acel conţinut asociat de mari evenimente sociale, politice,
economice, asociate de ceea ce s-ar putea numi apariţie primordială, cum
ar fi publicaţiile care afirmă primele invenţii şi .idei ştiinţificţ, primele intervenţii chirurgicale, primele zboruri în cosmos etc., etc.
. ,.
Extinzînd în actualitate criteriile de selecţie ale cărţii bib1iofilice, sintem
îndreptăţiţi să cerem bibliofiliei să îndeplinească o fun,cţif! ,socială mai eficientă în sistemul de organizare generală a unei biblioteci,. unui muzeu ~i în
activitatea editorial-tipografică a producţiei de ~arte,. .
Pentru noi, în concepţia modernă, acestea · sînt . pr,e~_isele bibliofili~i
ştiinţifice contemporane. Ele vor completa creator o. ţr~;tdlţie. de secole, m
ce priveşte cultura bibliofilică naţională şi mondială. Nu ~JSte. cazul să dezvoltăm istoria bibliofiliei, totuşi e necesar să punem la temelia unei noi con
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cepţii, un număr de consideraţii şi fapte esenţiale care au contribuit la dezvoltarea ei din cele mai vechi timpuri pînă azi 1 •
Mai intii, credem, spre deosebire de alţi cercetători, că bibliofilia nu
este o ştiinţă in sine, pentru că nu a ajuns la formularea unor legi generalizatoare, ci este numai o disciplină cu caracter ştiinţific, ramură a unei ştiinţe
vaste care este bibliologia. Bibliofilia are interferenţe cu toate ramurile bibliologiei, cu bibliografia (in pregătirea marilor cataloage speciale), cu documentarea şi informatica (în distingerea documentelor primare de cele secundare).
Dar disciplinele care intervin la fiecare cercetare bibliofilică sînt istoria scrisului, a cărţii şi istoria bibliotecilor. In general, aspectele cultural-istorice
ale bibliologiei se împletesc, fără să se suprapună, cu metoda de cercetare
bibliofilică.

Bibliofilia cu caracter ştiinţific, depăşind diletantismul şi bibliomania,
născut din cataloagele informative ale unor bibliotecari sau mari librari,
pasionaţi in stringerea cărţilor vechi şi rare, cum sînt cataloagele lui J acques-

s-a

Charles Brunet 2 (1780-1867) şi Jean George Theodore Graesse 3 (1814-1885).
S-a continuat apoi prin cataloagele de anticariate. Acestea şi-au asumat in
mod firesc sarcini mult mai însemnate în domeniul procurării, difuzării
şi comercializării rarităţilor bibliofilice. Există cataloage de anticariat
(de pildă ale casei Harassovitz, Leo Olschki (1861-1940) ş.a.) care, prin
descrierile ample ale cărţilor semnalate pentru vînzare, sînt adevărate
opere de informare ştiinţifică 4 • Numai rolul primordial al cataloagelor de
librării şi anticariate la dezvoltarea bibliofiliei în direcţia ştiinţifică a determinat pe doi cercetători socotiţi drept cei mai mari specialişti din domeniul
bibliofiliei- anume F, C. Lonchamp şi G. A.E.Bogeng- să sublinieze, fiecare
in felul lui, aceeaşi o"pinie; Lonchamp, de pildă, închină vestita sa lucrare
Manuel du bibliophile fran~ais amintirii lui J .-Ch. Brunet pe care-I numeşte
5
<< fondateur de la biblio~raphie bibliophilique f)
în timp ce Bogeng, mai categoric, afirmă << Anticariatul este fiul bibliofiliei, ambele aPînd, cu începere de
la sfîrşitul secolului al XVII-lea, o istorie comună f) 6 •
Cercetările bibliofilice sint stimulate azi, în cele mai multe ţări, pe
linia erudiţiei codicologiei descriptive şi a textologiei şi mai puţin pe linia
cărţii tipărite. Putem cita ca pozitive mai multe asemenea publicaţii periodice de reputaţie mondială 7 •
In acest context, trei mari colectii bibliofilice române medievale au
trezit interes, la vremea lor, în lumea 'bibliofiliei europene: colecţiile stolnicului Constantin Cantacuzino, ale domnitorului Nicolae Mavrocordat şi
ale lui Constantin Vodă Brîncoveanu.
La bibliofilii români ai epocii medievale amintiţi, adăugăm bibliofili români din sec. XIX; T. Cipariu, M. Eminescu 8 , Al. Odobescu 9 , episcopul Melchisedec, V. A. Urechia 10 , Nae Ionescu u. Bazil Iorgulescu 12 ,
Const. 1. Karadja 13 • Toţi aceştia au înţeles să valorifice în sens social colecţiile lor bibliofilice, dăruindu-le statului. Dintre bibliofilii contemporani
amintim pe acad. Şerban Cioculescu, N. Vasilescu-Capsali, Gh. Potra, Gh.
Cardaş şi Dan Smîntînescu.
Dintre instituţiile române de stat care au şi îngrijesc colectii bibliofilice sînt marile biblioteci: Biblioteca Academiei R.S.R. cu 'filialele 14,
Biblioteca Centrală de Stat, Biblioteca Bathyaneum din Alba 1ulia, Biblioteca Brukenthal şi Astra din Sibiu, biblioteca din Aiud şi Tg. Mureş 16 bibliotecile universitare 18 , cîteva din bibliotecile publice, cum sint biblioteca
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"V. A. Urechia" 17 din Galaţi, fondul l. Bibicescu din Biblioteca municipală
din Drobeta Turnu Severin, Gh. Kirileanu din Piatra :\eamţ 18 • La acest~a
trebuie să adăugăm cîteva muzee, dintre care semnalez cu prec<\derJ Muzeul
tiparului şi cărţii româneŞti vechi din Tîrgovişte, pentru că acest muzeu şi-a
luat, cu toată seriozitatea şi în mod oficial. sarcina prezentării €:tapelor
editorial-tipografice din ţara noastră, dintre anii 1508-1830. Bibliofdi; ro .n ~ni
amintiţi (ca şi alţii mulţi din ţară), precum şi instituţiile semnalate au valorificat cărţi şi manuscrise vechi. Spre sfîrşitul secolului al XIX-lea (18841885), Alexandru Xenopol şi Constantin Erbiceanu, profesori univer;;it1ri
la Iaşi, in cadrul unor preocupări referitoare la istoria îm·ăţămîutului românesc de toate gradele, organizează prima manifest'lre naţională ştiinţifică
de interes bibliofilie: este vestita expoziţie de la 1aşi, în care erau expuse
organizat sute de piese (cărţi, manuscrise, documente etc.) vechi şi noi, ieşite
din frămîntările şi năzuinţele poporului nost1·u sp1·e ridicare intelectuală,
spre nevoile de instruire şi educare prin şcoală şi carte. Catalogul expoziţiei,
o adevărată operă ştiinţifică bibliologică, s-a tipărit şi a devenit el însuşi,
in scurt timp, o raritate bibliofilică 19.
Eliade Rădulescu a înfiinţat prin 1860 o societate pe acţiuni a amatorilor bibliofili care urmărea ca, prin banii strînşi, să public! intreaga sa operă,
în 8 volume. Intre acestea intrau şi J'eediLi.ri din Curier de ambc sexe.
In acest scop, Eliade a trimis la Brilila. Cimpulung, TiJ·govişt~ "acţii"
tipărite, care s-au plasat imediat. "Acţia" se numea Imprumutul bibliofil
iar mai tîrziu s-a transformat în Asociaţia bibliofilă. Iniţiativa lui Eliade a
rămas fără consecinte în istoria bibliofiliei române.
Doi oameni d~ gust, pictorul Jean Al. Steriadi şi H. Fischer-Galaţi,
în anul 1916, înfiinţează Grafica, societate pentru răspîndirea şi încurajarea
gravurii artistice. Societatea îşi propunea să trezească <c interesul pentru
grafică, în manifestaţiile ei, ca aqua forte, gravura cu burin, gravura în lemn,
litografie,> etc. Mai propunea organizarea de expoziţii instructive referitoare la istoria şi tehnica grav urii; înlesnea executarea gravurilor artistice,
formarea artiştilor graficieni. N-au trecut decît cîţiva ani de la constituirea.
Graficei cînd, in dec. 1923, aceiaşi J ean Steriadi şi Fischer-Galaţi trec la
intemeierea altei societăţi: Asociaţia bibliofilă română. Creşte numărul membrilor "fondatori" (33) 20, activi şi "aderenţi" (100) 21 , se fixează cotizaţiile
(1000, 500 şi 200 lei anual), în schimbul cărora membrii primeau cîte un
exemplar din fiecare carte publicată de "Asociaţie" şi puteau procura cărţi
rare prin intermediul "Asociaţiei". La 1 iulie 1925 apare revista Tiparniţa
despre cărţi vechi şi noi şi alte lucrări frumoase. Editura Bibliofilă, Bucureşti.
1, nr. 1 (16 pagini, a apărut un singur număr). Publicaţia, pe lîngă ştiri,
anunţuri, prospecte cu caracter bibliofilie, mai cuprinde şi un interesant
studiu scris de H. Fischer-Galaţi, Cartea cea mai mică din lume, bazat, în
bună parte, pe lucrarea lui Georges Salomon din Paris, La plus grande bibliotheque des plus petits livres du monde.
In 1943, Asociaţia bibliofilă română publică primul ei volum Cintarea
României de Alecu Russo, la Imprimeriile Socec. Exemplarele sînt numerotate 1 la XL, destinate membrilor fondatori şi 41-200 pentru membrii
aderenţi. Tirajul s-a tras pe hirtie de Olanda Van Gelder, numai în 200 exemplare destinate exclusiv membrilor Asociaţiei.
In 1947, apare statutul (5 foi nenum., 17 articole): Asociaţia Bibliafilă Română, Statut. A., Asociaţia. B., Bibliofilă, R., Română.
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A doua lucrare publicată de "Asociaţie ... " este: Al. 1. Odobescu,
Pseudo- K inegheticos. Epistolă scrisă cu gînd să fie precuvîntare la cartea M anualul vînătorului: Asociaţia Bibliofilă Română, (după ed. 7 mai 1874), 173 p.,
într-un tiraj de 201 exemplare (pe hîrtie vidalon) notate A, B, 1-XL (pentru
membrii fondatori), 41-200 (pentru aderenţi) şi 201 (pentru biblioteca Asociaţiei) 22 •

Biblioteca municipală din Timişoara a organizat în perioada 1-15
decembrie 1968 o Expoziţie-Concurs: Manuscrise şi tipărituri vechi aflate
în bibliotecile personale. S-au primit cărţi, ziare, reviste, manuscrise şi documente din toate domeniile de activitate, cu deosebită valoare bibliofilă. Posesorilor li s-au acordat 9 premii în valoare de lei 5 000, între 500-2000 lei, după
valoarea bibliofilică a exponatelor. Expoziţia a avut succes. Conducerea Bibliotecii are acum o evidenţă a fondului bibliofilie existent, mai ales pe teritoriul
Banatului, precum şi diverse materiale grafice imprimate pînă la anul 1920,
în Banat.
Un moment însemnat în mişcarea bibliofilică românească a fost Sesiunea
ştiinţifică organizată la Tîrgovişte în zilele de 21-23 decembrie 1972 de
Muzeul judeţean Dîmboviţa 23 •
Cu această ocazie s-a constituit "Societatea de bibliofilie" devenind un
lactor activ în activitatea desfăşurată în următoarele unităţi: B. C. U. Bucureşti,
judeţul Neamţ, Galaţi, Constanţa, Braşov, Dolj, Muzeul de istorie al
Municipiului Bucureşti.
Bibliofilia a convenit pe plan mondial să individualizeze producţia
de carte bibliofilică după anumite criterii, după anumite particularităţi
şi elemente care diferenţiază cartea rară de cea comună, inclusiv manuscrisele,
care au, în plus faţă de cartea tipărită, unicitatea existenţei (cînd
nu sînt copii).
Elementele bibliofilice curente, aşa cum trebuie revizuite de bibliofilia
contemporană, sînt:
a) vechimea, care însă nu este o condiţie sine qua non. Cărţile moderne
sau chiar cele contemporane, pot fi socotite sau pot deveni bibliofilice şi
prin alte particularităţi: calitatea hîrtiei, prezenţa unor însemnări autografe
de la persoane celebre, destinaţia lor etc.
b) dedicaţiile autografe scrise pe carte din partea autorilor. ln zilele
noastre, o colecţie de cărţi cu dedicaţii autografe posedă Muzeul literaturii
române, pe care, în mică parte, le-a şi publicat în Excurs sentimental Perpessicius (1971) şi în admirabila publicaţie Manuscriptum, aceasta însăşi o revistă
cu caracter ştiinţific bibliofilie.
c) însemnările marginale, care consemnează diferite evenimente istorice,
sociale, meteorologice sau calamităţi ale naturii (cutremure de pămînt, iarnă
timpurie, secetă ş.a.), fie impresii de lectură.
d) însemnări privitoare la circulaţia şi posesiunea cărtii, care scot în
evidenţă circulaţia ei de la un proprietar ·Ia altul, dintr-o ţară sau regiune
î~. al ta. Asemenea însemnări sînt semnificative în mod special pentru bibliofiha româ~ească, ~ent.~u că_ ele d~vedesc unitatea etnopsihică, de preocupări
culturale ŞI de aspiraţu soCial-natiOnale comune tuturor românilor indiferent
de regiunea istorică de unde viii asemenea însemnări. 24
'
~) ti:aju~ c_ărţil_or, în s~nsul _că o. carte imprimat~. în puţine exemplare
e_s~e ŞI mai_rara ŞI mai soumpa. Deci rantatea, preţul cărţu sînt elemente bibliofiliCe, asoCiate adesea de tiraj. Toate aceste particularităţi bibliofilice trebuie
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studiate în cauzele lor determinante, care pot veni nu numai din trecut, dar
şi din motive generate, în mod firesc, şi de contemporaneitate.
f) formatul cărţii, fie că este de tip liliput 25 , fie de tip gigant. In producţia editorial-tipografică românească avem ca exemplu de carte tip liliput,
colecţia "Mărţişor" (din M. Eminescu, 1.-L. Caragiale şi Tudor Arghezi).
Aşa de pildă, cunoscuta editură Hoepli din Milano a comandat un Dantino
(selecţiuni din Divina Commcdia) de formatul 38 mm x 22 mm, în care litera
are ca dimensiune 42 sutimi dintr-un milimetru. Tipărirea cărţii a durat de
la 1870-1878. Japonia este ţara care publică cele mai mici cărţi liliput.
In 'America s-a tipărit, dimpotrivă, o carte-gigant de 3 m înălţime, cu peste
8.000 de pagini, cu o greutate de 500 kg.
. g) materialul pe care este scrisă cartea, hîrtie satinată, tricapelă, măta
sea· (de ex. unele din programele de teatru din colecţia Teodor Burada, de la
Biblioteca Academiei, R.S.R. sînt imprimate pe mătase), pergament ş.a.
h) filigranclc mărcilor de hîrtie 26, ilustraţiile din cărţi, cărţile din
perioada incunabulară, şi cele rare din sec. XVI-XVII, Aldo Manuzio,
Christophe Plantin, Bodoni, Baskerville, tipografii Didot, ş.a. - sau româneMacarie, Coresi şi contemporanii lui, tipografii vechi rîmniceni, ieşeni ş.a. cărţile ieşite din aceste oficine împlinesc toate condiţiile bibliofiliei.
i) legătura de carte în tăbliţe de lemn, acoperite cu piele ornamentată,
legătura în argint, aur şi pietre scumpe (ferecătura), supralibros '1:1.
. . j) cărţile cu conţinut libertin-erotic, cu sau fără gravuri licenţioase
fond cunoscut sub numele de "Infern" 28 •
k) cx libris-ul, fie el de tip heraldic sau romantic, fie simplele iniţiale
ale numelui posesorului, prezintă interes artistic, sau în legătură cu circulaţia
şi folosirea cărţii. De aceea, în ultimii ani, la noi şi în alte multe ţări, studiile
descriptive şi istorice despre cx libris sînt tot mai complexe, interesante şi
numeroase. Cele aplicate pe cărţile din biblioteca stolnicului Constantin
Cantacuzino şi a lui Nicolae Mavrocordat au contribuit la aprofundarea studiilor de istoria bibliotecilor 2 9 •
Este cert că dintre toate insemnele bibliofilice, ex-libris-ul a cîştigat
cei mai mulţi aderenţi pentru cercetarea lui. S-au constituit societăţi naţio
nale, acestea s-au înscris în asociaţii internaţionale, care se adună în congrese
internaţionale din doi în doi ani. De la primul Congres internaţional ţinut
în 1953, la Kufstein (Austria), pînă la ultimul (1980, Linz), Federaţia internaţională a societăţilor amatorilor de ex-libris (F.I.S.A.E: Federation internationale des societes d'amateurs d'Ex-libris) s-a întrunit în 18 congrese
şi antrenează în munca lor pasionată trei categorii de adepţi bibliofili:
posesorii de cărţi cu ex-librisuri personale, colecţionarii de ex-librisuri (dr.
medic Emil Bologa, Braşov, are o colecţie de 15 000 piese), artiştii plastici
decoratori, graficieni, gravori etc. care le execută.
l) tipărirea artistică a cărţilor, începînd cu alegerea literelor, punerea
textului în pagină, pregătirea machetei, ilustrarea etc.
Desigur, bibliotecarii, muzeografii şi bibliofilii mai pot descoperi, de
la caz la caz, şi alte elemente bibliofilice la cărţi şi manuscrise. Cele prezentate mai sus sînt recunoscute ca particularităţi principale care acordă materialelor grafice calitatea unor documente bibliofilice.
Acumularea documentelor bibliofilice intr-o bibliotecă poate duce la
organizarea lor într-o secţie specială a cărţilor rare (libri rari). Există studii
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de orientare
bibliotecă

şi

organizare

biblioteconomică

a fondului bibliofilie dintr-o

publică ao.

_
La Biblioteca Judeţeană Argeş din Piteşti, instituţie centenară, s·a
organizat o asemenea secţie speciall\ pentru cărţile bibliofilice, cu numeroase
valori străine şi române: La Fontaine, Fabule, ediţie liliput, albume vechi
de miniaturi şi gravuri chineze şi japoneze, Liviu Rebreanu, romanul Amindoi
ş.a. Inventarul lor este larg descriptiv, normele de conservare sînt strict
aplicate.
"Poligrafia" 31 , revistă de cultură şi tehnică poligrafică, deşi are tematica ancorată cu precădere pe cele mai moderne probleme tehnice de tipar,
a cuprins şi materiale de bibliofilie cu scopul de a stimula în prezent şi viitor
tipărirea artistică a cărţilor.
Revista "Biblioteca," organ al Consiliului CultUI'ii şi Educaţiei Socialiste
publică adesea articole descriptive şi de interes practic aplicativ privind
bibliofilia.
Conjugind iniţiative şi colaborări colective (tipografi, graficieni, editori, autori, oameni de ştiinţă, colecţionari etc., etc.), continuînd tradiţia
bunului gust din Yechea noastră artă grafică, selectînd cărţile şi după conţinu
tul lor, difuzînd în masă prin expoziţii şi conferinţe, cunoştinţe şi materiale bibliofilice, stim ulînd eili:ecuţia tipografi că la niYelul artistic mondial, se creează
un climat folositor dezvoltării acestei ramuri bibliologice pentru a o întineri
cu elemente bibliofilice ilustrate de producţia de carte actuală.
Evocăm în încheiere imaginea adP.văratului bibliofil folosind cuvintele
lui Anatole France: (cUn bibliophile n'achete pas des lirres pour les lire, il les
achete parcequ'illes a lus".
:'IlO TE
1

Horst Kunze, Bibliophilie im Sozialismus, t>xtras din "Rliiler cler Pirckheimt'rGesellschaft", 26-28 Heft. 1967.
2
J. Ch. Brunet, Manuel de libraire Pl de l'amaleur de livrPs. Ed. V, Paris, Firmin
Didot, 1860-1865, 6 voi. Ediţii precedente 1810, 1814, 1820, 1842, 1844.
3
.J. G. Th. Graesse, Tresor de livres rares el precieux, Dresden. Kuntze, 1859-1t!69
7 voi. :\filano, 1950.
~ Ioan Bianu a descoperit cartea scrisă in limba arabă, tipiirită la Iaşi in 171t6,
Cartea arbitrul adevărului şi expunerea dreptăţii, consultind Cataloga num, 256. Lil:o~ria
Antiquaria S. Bocca, Roma. cf. Dan Simonescu. lmpression de livres arabes el karamanlis en Valachie elen J:Ioldavie au X VIIl-e siecle, in "Studia et.acta orientalia", V-· VI,
1967, p. 64, nota 53.
5
F. C. Lonchamp, .llanuel du bibliophile franr;ais (1470-1920), Paris et Lausanne,
Librairie des bibliophiles, !92i, 2 tomuri, fiecare din 2 volume. Paginaţia volumelor din
fiecare tom, In continuare. La p. 799-848 din voi. Il al tom ului II: Rt!ferences bibliographiques pour les tomes 1 el 1/, cu 1105 înregistrări bib!i(lgrafice de mare importanţă.
8
G. A. E. Bogeng, Einfuhrung in die Bibliophilie, teipzi~, 193!..Cart.ea lui Bc.geng
este tratatul cu adevărat dasic despre bibliofilie. O lucrare care tratează toate aspectele
biblioCilice, cu informaţia bibliografică Ia zi, a apărut recent: A. Bandini Buti, Manuale
di bibliofilie, Con 50 illustrationi e 16 ta voie fu ori testo. ~lilano, l'. ~~ursi a et Co., 1971,
318 p. Biblio~rafia, p. 231-234.
7
Le Biblioph_ile fran_r;ais. Gazette illustree des amateurs de Livres, d'Estampes
et c:Je 1~ h!lute curws1te, Par1s, ~868-1869. La Bibliofilia. Raccolta di seritti sull'arte antica m hbr1, stampe, manuscritli, autografi e legature FirenzL.. Leo S. Olschki 1899-1959
(ulti!llUI volum la Bibliotrca Academiei R. s. n., LX). - Pecealnoie iskustvo ( \rta tiparului) .. S .. P_et~rsburg. l ~ 1. I.:eman, 1901-1903 (cu articole scurte, dar substantiale). R~s·•.kt b_tblto(tl N. ~- ~olovwv: S. Petersburg, 1911-1916 (studii remarcabile\. - The
Btblwphtle. A magazme and rev1ew for the collector, student and general reader, 'L ondon
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190A-19U9. - Scriptorium. Revue internatiOnale des etudes relalives aux manu~crits,
Bruxelles, Fondation universitaire de Belgique, 191t6. - ThP. Book Colector, Lond(ln.
1951 - Biblia, Bibliographie, /,ittP.rature. Paris, 1965, (ultimul volum la Biblioteca
AcadPmiei R. S. R., din 1963). - .lfarginalien. Zeitschrift fiir Buchkunst und Bibliophilie
herausgegeben von der Pirkheimergesellsehart, Berlin - Weimar. 1960 - Der Bibliophil~.
Wien.
Soci~tăţi bibliofilice principale: Societe des bibliophiles franr;ais (18:!0): Gesellschaft
der Bibliophilen (Berlin, 1899): r:onnaissnnces necessaires a un bibliophile, remeillis ~~
puhliPes pnr Edrrwnd Rouveyre, libraire-antiquaire l't editeur (ouvragr complrt en dix volumes 1899-1910).
Association internationale nes bibliophiles - art> ea publicaţii Bulletin de bibliophile
şi The Handwritting of Italian humanisls (\IanuscriselP umaniştilor· italieni). in România,
!'E'VIsta Manuscriptum, Bucureşti, 1971 -.
• :'\]Px.andru Elian, Eminescu şi vechiul scris rom4nesc, în "Sturiii şi cercetări de
bibliologie, 1 (1955), p. 1 :.!9 -160. Rosa de\ Conte. Eminesco bibliofilo, în volumul autoarei
Mihai Eminescu o dell'Assf,luto, '!odenna, 196:!, p. 445-463 (anrxele, listele foarte utile
p. 449-463).
• !\. Georgescu-Tistu, Cartea 11i bibli~tecill', Bucureşti, 197:!, p. :!10-:!34.
10
Dan Simonescu. Prefaţă la Prof. G. Hâncu, Cartea româneascd l'eche (din Biblioteca \Iunicipală "V. A. Urechia"). Galaţi, 1965, p. 3-ll, florian 'Ioldovan. Act•:,,;_
latea de bibliofil şi publicist a preotului Emilian Micu, in slujba idealuri/ar naţionale, In
"Mitropolia Banatului", XX (1970), nr.1-3, p.130-137.
11 Nae Ionescu, fost director al Liceului _.,!atei Basarab".
12
Bazil lorgulescu, născut în Cimpulung-,Iuscel in anul 1847, ajunge profesor
J.a Buzău, dăruind biblioteca sa de rarit.ăţi bibliotecii liceului. In periodicele buzoiene şi
revista .,Argeş" au apărut mai multe articole despre acest generos bibliofil.
13
·. ·
Dan Simonescu: Un mare /,ibliolog român, Const. /. Karadja (1889-1950), în
"Analele Universităţii Bucureşti, Seria filologie", XX (1971), nr. 1-2, p. 19-37.
14 La bibliotheque de /'Academie de la Republique Socialiste de Rormutnie, Bucuresl,
1968, Li via Bacâru, Catalogul incunabulelor din B .. 4.R.S. R., 197 O.
15
Veturia Jugăreanu, Biblioteca Muzeului Brukenthal din Sibiu, Bucureşti, 1957.
Bibliolt'ca Batthyaneum din Alba Iulia, Bucureşti, 1957. Alex. Turnowsky şi Vita Sigmond,
Biblioteca Bethlen din Aiud, Bucureşti, 1957; 'iargareta Szekely şi Alexa Farezady, l.•toricul şi situaţia actuald a Bibliotecii documentare Bolyai din Tirgu 11.Jureş; lmre Kcnya,
l.otoricul bibliotecii documentare Teleki, ambele studii publicate in "Biblioteca Academiei
R. P. R": Prima sesiune ştiinţificd de fibliologie şi documentare. Bucureşti. 15-16 decembrie
19::>:'\. Comunicări şi disculii, Bucureşti, Ed. Ar,ademiei R.P.R., 1957, r'lspectiv, p. 333-337
şi 338- 3'•2. - Veturia .Tugăreanu, Catal.Jg!tl colecţiei de incunabule (din Bibl. Muzeului
Ilrukenthal), ~ibiu, 1969. Catalogul incunabttll'lor din Biblioteca Teleki- Bulyai, Tlrgu-Mureş
1971' (autor colectiv). Doina Nagler, Catalogul Transilvanicelor. voi. I. (sec. XVI-XVII),
Sibiu, 1974.
Dan Simonescu, lncunabula in Rumania, in "The Book Collector". 3, Autumn,
19i6, p. 332-344.
18 Biblioteca centrală universitară Bucureşti. Ghid de documentare al bibliotecilor
universita~e din România, Bucureşti (1970), p. 71-96, sub titlul ,)lateriale valoroase din
clllecţiile bibliotecilor de învăţămînt superior" (coordonare de dr. Ion Stoica). Cartea
româneascd veche în colecţiile Bibliotecii centrale univers.tare. Bucureşti, 1972 (autor
colectiv). Elena Mosora şi Doina Hanga, Biblioteca centrald universitard. Catalogul incu·
nabulelor, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 19i9.
1 7 Prof. Gh. Hâncu, Cartea româneascd veche. Bibliografie. (Biblioteca "V. A. Urechia"), Galaţi, 1965.
. .
. .
"
.
1s Mircea Filip. Cartea româneascd veche in Btblroteca "G. T. Ktrtleanu , P1atra
Neamţ, Bacău, 1970 (v. şi prefaţa lui Dan Simonescu şi studiul introductiv al lui Marin
Filip, p. 3-9 şi 11-32)..
.
. .
.
1s Al. D. Xenopol ŞI Const. Erbrceanu, Serbarea şco/ard de la laşt, dtn 188.5,Iaşr, 11l85.
2o Membri fondatori, pe lîngă cei doi: M. Antoniade, A. Tzigara-Samurcaş, M. /.Negreonu, Aristide Blanc, Emilia Hart.
.
21 Printre mebri: C. A~getoianu, preşedinte, Radu Crutzescu, Henri Daniel (pictor,
grafician), D. Gusti, Gh. Oprescu, A. Rosetti,/. D . .Ştefdnescu, K H. Za"!baccian, C. IonescuMihăieşti etc; "Bunul de imprimat" nu putea f1 dat decit de preşedmte - prevedea statutul.
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Biblioteca Academiei R. S. România nu are rxrmplare din-această ediţie. Col!lcde obiecte de arlil, dr. 1Iircea Petrescu, a binevoit a-mi imprumuta ex. nr. 157
pentru studiu; il are in calitate de fost membru al Asocia~iei. Cu acelaşi număr (157) dr. Mircea Petrescu mai are In bibliotecă şi "Cântarea României" de Alecu Husso. ExemplareiL·
Asociatiei nu se legau, se ofereau chiar In coaie netăiate.
23 1'4uzeul de iston:e Dimboviţa. Tîrgovişte cetate a culturii romdneşti. Lucrările Sesiunii
ştiinţifice din 21-23 decembrie 1972. Editura Litera, Bucureşti, 1974, p. 13-36 (actul
constitutiv al Soc. de bibliofilie, raportul pror. dr. Ion lliescu, statutul, decizia), p. 289450 (comunicările cu teme bibliofilice).
24 Intitutul de istorie "N. Iorga" Bucureşti a inscris în planul său de lucru ştiinţi
fic colectarea şi publicarea unor asemenea însemnări. Unele rezultate au fost publicate
de Ilie Corfus ş1 Aurora Ilieş.
Însemnările despre circulaţia şi posesorii cărţilor s-au publicat intens In ultimul timp.
Semnalez dintre autori pe: ~lircea Păcurariu, Octavian Şchiau şi Florian Dudaş.
25 Livres .Vains (cărţile pitice). :\lohr, Les impressions microscopiques, Paris, 1f!79;
Charles Nauroy, Bibliographie des impressions microscopiques, Paris, 1891.
28
Bibliofilul J. S. Simmonos din Oxford, In colaborare, a reedilat, completlndu-1.
celebrul catalog a lui C. 11. Briquet, Les filigranes, Geneve- Paris, 1970 (4 voi urne).
Lucrare mai nouă: Roberto Ridolfi, Le filigrane dei paleotipi. Saggio metodologica. Firenze,
1957, (Centro per lo studio dei paleotipi). La noi: Livia Bacâru, Filigranele ctlrţilor tiptlrite la Cimpul ung, fn secolul XV II. in "Studia bibliologica", III, partea 1, 1969, p. 67-115
(cu bibliografie, p. 82- 84), Subliniem contribuţia grupului de cercetători filigranologi
G. Bliicher, G. ~ussbi\cher, Emil Poenaru, A. Huttmann.
27 Studii mai noi in problema lfgăturii de cărţii: Emil Turdeanu, La reliureroumaine
ancienne, In "Revue des etudcs roumaines", I (1953), Paris, p. 201-202; Dan Simonescu,
Arta legtlturii de carte la romdni (sec. XVT-XIX), in "Călău7.a bibliotecarului", XVII
(1964), nr. 4, p. 233-234; V . .Molin, O legătorie de carte a ~fmnicului, ambulanttl, activlnd
prin eparhiile din Moldova (1777 }, In .. ~Iitropolia Olteniei", XVII (195:i), nr. 'i-6, p. 418424; Acelaşi şi Dan Simonescu, Tipăriturile ieromnnahului Macarie pentru Tara Romdnească, In "Bis. ort. rom". XXX\'1 (1958), nr.10-11, p. 1027-1032 (cap. "Legătura");
V. Brătulescu, Vechi lf-gături fn piele flrnate şi decoraţiuni dt! manuscrise, In .. ~litropolia
Banatului", nr. 11-12, 196!'i. Li via Bacâru, Ştiri noi despre legătura primei tipdritur.i
romdnefti, volumul "Centenarul primei biblioteci publice din Galaţi", Galaţi, 1974,p. 93-99.
Aceeaş1, Quelques supralibros des voivodes roumains. în "Bibliophilie au Pont Euxin",
Constanţa, 1973, p. 98-110.
211 Guillaume Apollinaire (ş.a.),L'En(er de la Bibliotheque National,
Paris, 1913.
29
Se organizează congrese internaţionale şi conferinţe naţionale pe teme de ex libris.
Al VI-lea Congres al bibliorililor din Viena, 1970- vezi "Hiblos", 19(1970). nr. 1, p. 3438; al XIII-lea congres internaţional de la Budapesta, ţinut în toamna anului 1970 - vezi
Dionisie Gabor, Marginalii la al XIII-lea congres internaţional de ex libri.•, in "Revista
bibliotecilor", XXIV (1971), nr. 9, p. 560-561 (cu bibliografie). Asociaţia franceză a
colecţionarilor de ex libris (AFCEL) a organizat in 1971 două expoziţii de ex libris la 1\ ancy,
unde, de altfel, este chiar sediul Asociaţiei.
30 Livia T:lacâru, Noţiunea de carte rară in trecut şi in prezent. in "Revista bibliotecilor", XXIV (1971), nr. 1, p. 23-27; Vior1ea Secărescu, Colectiile speciale ale Bibliotecii Centrale de Stat, In "Revista bibliotecilor", XXIII (1970), nr. 10, p. 597-600 se vorbeşte chiar de un grupaj de cărţi vechi şi rare: "bibliofilie româneac;că şi bibliofilie străină'·'.
31
List.ele Cele mai frumnase cdrţi ale anului 1965, publicate in "Poligrafia" (196~).
p. 13; Dumitru Trancă, Ginduri dPspre bibliofilie in "Poiigrafia", nr. 3 (1966), p.24-28.
22

ţ.ionarul

Resonu'l
Apres une breve histoire de la bibliophllie en Roumanie, l'auteur fait un expose

conc~rnant les caracteristiques qui assurent Ia qualite de marque d 'un Ii vre bibliophilique:
I'anciennete, les d~~i~ace~ autogr~phes des personalites, Ies notes marginales, le tirage,

le format (modele. hi!IP';ltien ou .g1gantesque), Ies filigranes, Ies illustrations, les ex-libris,.
le contenu (pour ams1 d1re "les hvres enfer"), la reliure. Chaque particulari te s'associe avec
des exemples. Une bibliographie fondamentale.
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Trepte

şi

criterii in bibliofilie

-Cîteva

consideraţii-

ION STOICA

In sfera culturii, bibliofilia nu face parte dintre componentele esenţiale,
se constituie la interferenţa unor caracteristici individuale şi sociale
care, luate in parte, însumează valenţe definitorii pentru calitatea fenomenului.
Comunicarea intre generaţii şi epoci, piedestalul de valori ale ideii şi experienţei umane n-ar fi fost afectate in ceea ce au ele fundamental dacă universul
aleatoriu al bibliofiliei n-ar fi existat. Şi totuşi, bibliofilia a însoţit de la inceput devenirea cărţii, cu toate adiacenţele sale, conferindu-i mai multă adincime şi culoare, o căldură aparte şi infinită frumuseţe.
Vinovată de toate aberaţiile şi excesele pasiunilor devenite, adesea,
patimi, ea a fost totodată cimpul unei nobile dăruiri care a rafinat pînă la
esenţe pure şi inegalabilă eleganţă setea comună şi firească a omului de înăl
ţare, de dăruire şi devenire prin valorile pe care singur le-a creat. Această
perenitate intrinsecă a atitudinii şi acţiunii bibliofile a impus in acelaşi timp
unele înţelegeri pe care unii le-au aşezat definitiv sub semnul tradiţionalismu
lui imuabil, transferind o problematică de cultură vie pe un teren pe care
activitatea socială 1-ar putea relativ uşor marginaliza.
De la perenitatea ideii de carte de suflet şi de incintare, aripă şi vatră,
testament şi tezaur, ei au ajuns la un cadru rigid, din care, prin cantitate şi
m'ercantilism est:J îndepărtată treptat vibraţia puternică şi cuceritoare a trăirii
c'ulturale. Multă vreme şi in multe locuri, bibliofilia a fost tratată ca o preocupare de excepţie, pusă intotdeauna mai aproape de bogăţie şi de domeniul
maniilor nobile decît de dorinţa de implinire intelectuală a iubitorului obiş
nuit de cărţi. Din păcate, în ciuda unui acces, evident mai larg, astăzi decit
altădată, la valorile bibliofile, cele mai multe din caracteristicile şi determinările acestei pasiuni deosebite pentru cărţi şi cuvintul scris au rămas aşa
cum s-au conturat cu secole in urmă. Este acesta un anacronism cu consecinţe
păgubitoare sau, dimpotrivă, un cadru stabil, necesar şi valabil in perspectiva
dezvoltării comunicării prin scris şi carte?
Prima observaţie care se impune priveşte ineficienţa considerării
nediferenţiate a sferei activităţii bibliofile. Identificarea bibliofiliei individuale
eu· ceea ce se intreprinde in mod oficial pentru colecţionarea, conservarea
şi :punerea in valoare a cărţii preţioase, rare şi deosebite prin frumuseţea
realizării, pentru a ocroti patrimoniul cultural al unui popor, nu poate crea
decît confuzii. In realitate, sînt două cîmpuri diferite, cu multe drumuri de
legătură dar cu statute, posibilităţi şi perspective care le deosebesc in mod
evident.
deşi
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Aspectul oficial al bibliofiliei reprezintă o zonă a politicii culturale şi
se supune unor determinări izvorîte din sfera superioară a intereselor naţionale.
O politică culturală înţeleaptă nu poate fi decît bibliofilă pentru că numai
astfel poate determina organizarea eficientă a protejării valorilor. Dar suita
de măsuri care conduce la delimitarea şi apărarea cîmpului bibliofiliei nu
se bazează pe ignorarea progreselor comunicării şi nici pe cultivarea unor
valori îngheţate.
Din perspectivă naţională, selectarea şi ocrotirea lucrărilor deosebite
este legată de o viziune sintetizatoare asupra fenomenului cultural, construită
pe temelia necontenitelor interferenţe şi ierarhizări din perimetrul istoriei.
ştiinţei, literaturii, politicii, al tuturor domeniilor culturii, înţeleasă ca sumă
a manifestărilor creatoare. La acest nivel este posibilă şi necesară definirea
şi redefinirea criteriilor, astfel încît trecerea timpului să ducă la permanente
_decantări, la cultivarea valorilor rezistente, la conservarea specificităţii
culturale. Bibliofilia, ca segment al politicii cărţii dar şi ca expresie a unei
viziuni estetice, rafinate asupra istoriei culturii, ca modalitate de esenţiali
zare şi de aprofundare a trecutului prin cuvîntul scris, nu poate să nu ţină
seama de procesul firesc de eliminare istorică a faptului cu semnificaţie mă
runtă, a falselor ierarhii şi a modelor. Izvorîtă din teritoriul cărţii bibliofilia
nu mai e azi cantonată doar în acest teritoriu. Toate instituţiile care cultivă
valorile spiritului creator îi oferă repere şi criterii pe care nu le poate ignora.
Pînă acum acţiunea bibliofilă a operat mai ales cu criterii mecanice.
Cel mai îngheţat a fost criteriul vechimii. Limitele de timp au desigur
o semnificaţie importantă dar absolutizarea lor nu poate conduce decît la
coborîrea ştachetei valorice. Prin impunerea unor borne de timp s-a creat
primejdia deprecierii prin cantitate. Limita de vechime se va modifica fără
îndoială pe măsura îndepărtării de momentul editorial şi în relaţie cu anumite
evenimente istorice, astfel încît, identificînd acţiunea patrimonială cu cea
bibliofilică se va ajunge de fapt la discreditarea bibliofiliei. De altfel, tot
in acest sens acţionează şi extinderea noţiunii de bibliofilie pînă la cuprinderea
fără rezerve a celei de depozit legal. Pentru a fi protejată, o carte nu trebuie
cu necesitate aşezată sub conul de lumină al bibliofiliei. Bibliofilia nu e legată
de existenţa cărţii ci de valoarea ei, conferită de vechime, raritate, frumuseţe.
Evident, depozitul legal favorizează acţiunea bibliofilică dar interdeterminarea nu este atît de strînsă pe cît se pare.
Adevăratul teren al bibliofiliei este şi trebuie să rămînă pasiunea iubitoru1ui de carte, atitudinea şi acţiunea individuală închegate la răscrucea
largă a tuturor drumurilor de frumuseţe pe care trece suveran şi frumos cuvintul scris.
Bibliofilia, în accepţie ideală, este o marcă a calităţii intelectuale ~i
a bogăţiei sufleteşti, un cîmp de dăruire, un fel de a lega o biografie spirituală
anume de spiritualitatea lumii întregi.
Criteriile bibliofiliei individuale au o sferă obiectivă, în directă relaţie
cu nivelul culturii şi cu acţiunea patrimonială. Ele nu se definesc prin sinteza
elementelor din zona medie a dragostei pentru carte ci din cimpurile de lumină ale aspiraţiei intense şi manifestării dăruite.
Această sferă obiectivă se conturează în mod limpede cind acţiunea
patŢimonială dispu_ne la rîndul ei de criterii limpezi, formulate, aşa cum
ammteam, în relaţie cu evoluţia şi tendinţele culturii naţionale.
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Sfera subiectivă a bibliofiliei e legată de înclinaţii personale, de momente
cu semnificaţie deosebită în viaţa fiecăruia. Fără îndoială ţinuta comportamentului în cadrul acestei sfere este dependentă de nivelul general de exigenţe
al posesorului de carte, de intensitatea trăirilor sale.
Bibliofilia ca acţiune individuală necesită o preocupare deosebită din
partea organelor culturale. Ea trebuie stimulată prin diversitatea in editare,
particularizarea unor lucrări, întreţinerea unor relaţii speciale cu iubitorii
de carte, încurajarea schimburilor între bibliofili de.
Bibliofilia este incontestabil mai bogată în semnificaţie socială decît
filatelia, dar este deocamdată departe de dinamismul şi emulaţia pe care
aceasta din urmă a reusit să le creeze.
Treapta de calitate în mişcarea bibliofilică este legată tocmai de redescoperirea bibliofilului ca model de pasiune nobilă, animator cultural şi element de stimulare în evoluţia cărţii şi în viaţa intelectuală a unui popor.

Resume

a

La bibliophilie accompa~ne des ses debuls l'evolution du livrr, rn lui conferant
plus de profondeur et de couleur, une chaleur particuliere et une beaute infinie. Longtemps
la bibliophilie a ete consideree une preoccupation exceptionnelle, toujours en relation avec
la richesse et les manies nobiliaires, inaccessible il l'amateur ordinairr desireux d'acomnlissement intelectuel. Les dimensions de la hibliophilie contemporaine imposent des dissoci'ltions. ldentifier la bibliophilie individuelle avt>c l'entreprise orridelle de collectionne r
conserver et mettre en valeur le livre precieux, rare, remarquable par sa portce, pour proteger le patrimoine culturel d'un peuple, peut creer rles confusions. L'aspect orricit>l de la
bibliophilie represente une zone de la politique culturellr soumise il des determinations
resultees des spheres superieures, objectives, des interets nationaux.
La bibliophilie individuelle combine les criteres objectifs avec les determinations subjectives. Quoique, souvent plus pauvre en valeurs et depourvue de cohesion, la bibliophilie individuelle est le miroir clair des qualites intellectuelles profondes et creatrices.
Les deux directions de la bibliophilie ne s'excluent pas, mais, au contraire, se conjuguent necessairement.
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Conceptul de carte

rară

ION ILIESCU

In terminologia bibliofilă circulă şi la noi denumiri şi sintagme ca
"carte rară" şi "rarisimă" apoi "fondul de rară" sau "raria"
şi "vetustisima" etc. Pentru a pătrunde în lumea cărţilor rare şi in destinul
- lor, este necesară aplecarea directă şi repetată asupra exemplarelor rare,
dar in prealabil este foarte utilă clarificarea conceptelor 1 , pentru ca momentele
de întîlnire cu cartea rară să fie înţelese deplin. Conceptul de "carte rară"
are numeroase sensuri: rară poate fi cartea românească veche, cea cu tiraj
limitat, unicatele, cartea foarte costisitoare şi bineînţeles ediţiile princeps
mult căutate şi foarte importante pentru cultura naţională, dar şi cărţile
neobişnuit de originale tipografic, cartea care a fost distrusă sau interzisă
şi prigonită etc. Fiecara din aceste concepte se cere la rîndu-i clarificat
teoretic şi exemplificat *.
Conceptul de raritate capătă răspunsuri în legătură cu cele două forme
ale rarităţii şi anume raritatea absolută şi cea relati(.lă, mult mai complexă.
Să încercăm a analiza mai întîi Cf!.tegoria de raritate absolută. Sînt absolute
şi plasate în această extremă a rarităţii unicatele, manuscrisele, cărţile care
n-au tiraj, în sensul că au apărut într-un singur exemplar, volum~le de omagiu
pentru înalţi demnitari, şi acestea intr-un singur exemplar. Pot fi socotite
rare manuscrisele originale ale unor opere nepublicate. La acestea se vor
adăuga imediat articolele elaborate în manuscris, precum şi scrisorile. Trebuie considerate ca rare operele care s-au scos într-un exemplar sau cel
mult în cîteva exemplare, opere din care se păstrează unul sau două exemplare.
Carnii Petrescu a mărturisit că: << am tipărit cartea Substanţialism într-un
singur exemplar şi am distrus şpaltul în tipografie 1) 2 • Cartea a apărut la
Editura "Cetăţii literare" în 1928. De asemenea, Saşa Pană a realizat în 1942
<<o ediţie într-un singur exemplar, nepus în circulaţie 1). Este vorba de cartea
Atent la bunele tabieturi. Frontispiciu, poemrz Lumină în relief editura "Unu".
Tot ca o raritate pentru epoca sa, dar şi pentru noi, poate fi considerat şi
volumul Cateh~smul cal(.linesc pe cara Varlaam 1-a găsit numai in biblioteca lui
"rarităţi fără preţ",

Udrişte Năsturel.

In ceea ce priveşte categoria de raritate relati(.lă, se pot include aici

cărţile care nu se găsesc uşor, cele care nu există în bibliotecile noastre, opere
foa~te preţioase şi preţuite de marii cărturari ai epocii şi despre care ştiu
pu~me persoane. _Raritatea relativă se eera raportată la solicitările diverse,

la mterase, la existent obiectiv, precum şi la o serie de calităţi variate ale
acestor cărţi. O carte necăutată s-ar putea să fie rară, după cum şi cea foarte

• In subsolul paginii aducem unele exemple pe care le-am rolosit din propria noastra. blbliotecll.:
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solicitată, avind un tiraj destul de bun, să fie totuşi rară. Broşura lui Caragiale
1907 s-a tipărit in 10.000 de exemplare, dar această primă ediţie vine azi
foarte rar la anticariate şi o deţin puţini colecţionari. Ea a fost trasă şi intr-o
nouă ediţie la Viaţa românească în colecţia "Foi !Jolante", dar nici această
nouă tipăritură nu mai poate fi întîlnită uşor. Exemplele sînt şi mai convingătoare dacă avem în vedere exemplarele legate de evenimente revoluţionare
cum ar fi şi cele din anul 1848. Avem în vedere de pildă broşura Protestaţie
în numele Moldo!Jei, a omenirii şi a lui Dumnezeu, mai 1848, care este document
istoric şi piesă de muzeu. Această broşură a devenit imediat o carte prohibită.
Acest produs tipografic, numără numai cîteva pagini şi este o raritate.
Exemplarul este şi mai categoric rar dacă avem în vedere că foarte puţine
exemplare s-au păstrat cu coperta originală şi n-au fost deteriorate. In aceeaşi
situaţie se află apoi cărţile puţin cunoscute, ca de exemplu cea intitulată
Alese fabule acum întâiu pre limba românească înturnate de "Nicolae Oţelea 3 ,
practicantul crăieştilor de cămară, venituri din De ta", 1784, pînă in zilele
noastre necunoscută sau, să zicem, cartea Cheia prieteşugului celui ade!Jărat,
Buda, 1815, a lui Ghe. Munteanu din care sînt cunoscute puţine exemplare. 4
Evenimentele istorice şi intemperiile naturii au făcut ca unele cărţi
să fie distruse. După cum vedem, raritatea cere trimiteri la cartea veche,
la tiraj, la rarefierea în timp, la starea de conservare a celor care s-au păstrat,
la interesul şi cunoaşterea anumitor cărţi. Fişa de identitate a cărţii rare
este relativă, pentru că intervin extrem de multe condiţionări şi există o
bogată tipologie a rarităţilor relative. Scriind cartea Tipografiile din România,
Grigore Creţu vorbea despre rarul exemplar din Rost de poezie, adică stihuri,
de B. Paris Mumuleanu (p. 4). Raritatea există şi pentru unele din cărţile
mai noi, filateliştii consideră că lucrarea lui C. M. ~1inescu Istoria poştelor
române, 1914, este o raritate. Relativ rare sînt broşurile, cărţile mici, care
s-au rupt uşor, s-au pierdut şi cărora nu li s-a acordat atenţie. Nu se pot
acestea socoti ca valori venerabile şi nimeni nu va face un titlu de glorie că
are cîteva zeci sau sute de asemenea cărţi şi broşuri care şi ele au cerut
eforturi, căutări, sacrificii. O asemenea colecţie nu este un model de urmat,
nu reprezintă un vis al bibliofilului, dar trebuie să ne întrebăm cîţi dintre
pasionaţi deţin în biblioteca lor broşura lui Aurel Vlaicu în care aviatorul
îşi prezintă avionul său. Se spune că broşura lui C. Stere, Patru zile în Ardeal
1906, este rară şi ea. E. Jebeleanu scria că << !'olumaşul acesta uitat nu l-am
mai găsit nici la Academia română ,>. 5 Relativ rară, va putea fi socotită cartea
lui Nicolae Iorga Istoria românilor, tipărită în limba germană la Sibiu, Editura Krafft. O categorie specială de cărţi rare, cum sînt cele interzise, suprimate şi prohibite, cărţile distruse de însuşi autorul, cele vechi, cărţile curioase
si bibliofile, exemplarele de lux * cer fiecare o analiză mai sistematică. Deoarece nu intenţionăm nici să epuizăm întreaga paletă a rarităţilor şi nici să
acordăm o atenţie oarecum egală tuturor tipurilor şi categoriilor de carte
rară, vom încerca expeditiv să mai menţionăm pe unele din această categorie.
Cărţile neterminate editorial şi tocmai de aceea date la topit devin
si ele rare. In această categorie pot intra şi unele cărţi cu diferite defecte
din care s-au salvat puţine exemplare. Din categoria cărţilor ciudate reţinem
şi pe cele netăiate, concepute a rămîne aşa. Toate acestea şi alte categorii

• M. Eminescu, Proz4 fi

~ersuri,

1890, cu fotografia orlginalll a poetului, exemplar numerotat.
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dispun de anumite caracteristici individuale. Aici pot intra şi cărţile scăpate
de la foc, apă, cutremure, cele salvate de la cenzură, cărţile cu însemnări
ale unor personalităţi, cu legătură frumoasă *, cele cu dedicaţie sau ex libris
etc. Caracteristicile sau calităţile cărţilor rare se pot referi însă nu numai la
elementele fizice (hîrtie, format, tiraj, circulaţie, frumuseţe, cele cu amprente
ale traumatismelor istorice sau naturale), ci şi la elementul conţinutului pe
care-I presupunem extrem de valoros. Monografiile locale vechi şi istoriile
unor localităţi, biografiile unor intelectuali de provincie, se pot găsi şi ele
mai greu, deci intră sub incidenţa rarităţii. Rare pot fi apoi cataloagele de
carte, cele ale unor biblioteci publice sau particulare, precum şi bibliografiile,
apoi cărţile din domenii mai puţin accesibile publicului. In funcţie şi de valoarea lor intrinsecă, cărţile devin rare şi valoroase, sau numai pur şi simplu rare.
lndrăgind cărţile rare, bibliofilul face un mare serviciu cultiliii, stimulind acţiunea de completare şi achiziţie efectuată de instituţiile specializate,
dinamizînd căutările şi atrăgînd atenţia asupra unor categorii de cărţi la
prima vedere neglijabile. Pe de altă parte nici un bibliofil nu poate să-şi
alcătuiască biblioteca numai din rarităţi sau din piese rare, nu poate alege
în exclusivitate numai ceea ce este carte frumoasă şi rarisimă. El este însă
primul care poate demonstra şi dezvolta interesul pentru rarităţi. Declaraţiile
privitoare la valorile de patrimoniu ne arată că în zilele noastre au avut loc
fundamentale mutaţii în această privinţă şi că un număr tot mai mare de
intelectuali, de pasionaţi bibliofili sint acei care încearcă să descopere cărţile
rare. Admiraţia faţă de cartea rară poate deveni emulaţie pentru carte in
general. lndrăgostiţii de carte rară, realizează primii identificarea şi selecţia
etc. O carte rară exercită atracţie şi îi îndeamnă pe colecţionari la noi căutări,
la noi descoperiri şi achiziţii.

NOTE
1

Şerban

Cioeulescu, Clle ceva despre cartea

rară,

"România

literară"

nr. 1, din 4 ian.

19i:l, p. 11.
2

3
4

5

Substanţialism, o lucrare a lui Cam il Petrescu intr-un singur exemplar, in
"Almanahul literar" 80, p. 53.
M. Popa. Tectonica genurilor literare, Bucureşti, Cartea Românească, 1980, pag. 75·
D. Poenaru, Contribuţii la bibliografia românească veche, pag. 117 şi Dan Simonescu.
Studii şi cercetări bibliologice, voi. 1, 1965 etc.
"Cuvintul liber" 1931 nr. 3 din 23 XI 1936, p. 4.
A. Cim, Le livre, Tom IV, Paris Ed. Flamarion, 190i, pag. 42.

l\f. Jlovici,

Dans le cadre du concept de la bibliophilie, l'auteur fait une analyse de deux
catMgories: ef'llc de rarite absolue et celle de rarite relative en donant des exemples
de la lilterature roumaine.
V. Alecnndri, Teatru., Buc. Soccec, voi. Il 1875 legiHura orjglnall

20
https://biblioteca-digitala.ro

Cartea in structura patrimoniului muzeal literar
- Raportul dintre

muzeolo~ie şi

bibliofilie CONSTAXDINA BREZL'-STOIAN

Muzeul de profil literar porneşte, in alcătuirea patrimoniului propriu
de la premisa că oricare dintre categoriile de piese din componenţa colecţiilor
sale, trebuie să invoce un adevăr petrecut, un lanţ de evenimente - intr-un
cuvînt ansamblurile să acopere procesele din care se alcătuieşte, de regulă,
realitatea unei literaturi. Altfel spus, dacă "relicvele" scrisului pot exista
independent de contextul muzeal, iată o stare de fapt care lămureşte sensul
ontologic al disciplinei: un muzeu. de orice natură ar fi, nu poate trăi fără
patrimoniu. Lege de la care nu face, aşadar, excepţie nici muzeul de literatură.

Naşterea şi existenţa fenomenului delimitează hotarele obiectului de
care se ocupă Muzeul literaturii, dar şi imanenţa unei depline concordanţe
dintre real şi mărturii, în ceea ce acestea exprimă mai vizibil. In lumina
principiilor de bază enunţate. CARTEA, dacă mai e nevoie s-o subliniem,
are un rol hotărîtor în existenţa unei literaturi, prezenţa ei muzeală vine să
developeze un complex de factori, care întregesc sfera vizualului, intr-un
domeniu unde cuvîntul si discursul sint suverane.
Dacă pentru vremu~ile in care a fost nevoită să-şi facă apariţia în starea
originalului, cartea manuscrisă se asociază cu noţiunea de bun cultural, prin
excelenţă de contemplat in vitrine, ca şi tomurile rare tipărite mai apoi,
(datorită condiţiei de a fi ieşit din circuit) tipăritm·ile "obişnuite" ridică
probleme, cind e vorba de abordarea muzeografică. Contrariază in primul
rînd pentru că, destinate să fie citite, firesc e să intre în biblioteci publice
sau personale. Nu aceeaşi reacţie intimpină manuscrisul, care întruchipînd
procesul elaborării unei opere, păstrează un caracter "intim", inaccesibil
publicului larg, latură ce intră, predilect, in aria curiozităţii ca să stîrnească
interesul de a fi văzute.
Parametrii disciplinei muzeale implică însă o "valorificare" mai complexă a pieselor pe care le vehiculează, in sfera multiplelor activităţi: îndeosebi în cea expoziţională. Ca formă specifică a dialogului cu publicul, ex~u
nerea presupune o decelare a criteriilor care, să stabilească un statut proprm,
de neconfundat al colecţiilor, ele putind fi întîlnite şi in posesia instituţiilor
invecinate, arhive sau biblioteci.
Condiţia muzeografică ~ codexurilor, ~~i mult d~ci.~ a altor spe?ii_ de
piese, sporeşte atributul să ziCem "temporal , al vechimH, cu un coefici_en~
afectiv, deloc neglijabil. Pentru că muzeul deţine, îndeobşte, ceea ce rezista
dincolo de durata folosirii. Or, ~Rcă ne gîndim la riscurile pe care le-a
infruntat, de a fi circulat ca unicat; la imprevizibil, pentru că, trecind secole
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de-a rindul din mină in mină să supravieţuiască totuşi, astfel de vestigii
au avut de înfruntat un destin aventuros. Dar cine are garanţia, că avem
sub ochi tot ce s-a creat în domeniul scrisului. Nu întotdeauna, şi deloc
sist~matic, cartaa a fost adunată, încă de la apariţia ei pe scara civilizaţiilor,
în bibliotaci. Nu acesta este însă domeniul pe care noi îl avem în vedere ci,
iniţiativele de colecţionare în scopul situării ei printre alte rarităţi. Cu multă
vreme înaintea întemeierii instituţiei muzeale, cartea a fost obiect căutat
de. "admiratori" 1, din cu totul alte motive, decît acelea pe care avea să le
aibă în vedere, edificiul cultural, de mai tîrziu.
Vizihtorul receptiv la realitatea de muzeu sesizează, prin urmare,
din simpla prazenţă a exponat ului carte, valoarea sa individuală; în ce
măsură timpul, ori calităţile estetice neobişnuite, au favorizat trecerea ei
printre rarităţi şi cind motivaţia lăuntrică, importanţa intrinsecă a operei,
vine să-i confere, de drept, o garanţie patrimonială; incit absenţa unui astfel
de exemplar, într-o expunere, să fie intolerabilă.
Avînd in vedere dependenţa procesului de difuzare a scrierilor de etapa
creaţiei, ca laturi constitutive ale aceluiaşi fenomen, reprezentate de tandemul
patrimonial rruznuscris-carte, se subînţelege că tomul editat, nu are, in context
muzeal, deplina autonomie de care, altminteri se bucură în colecţiile bibliotecii. O dată precizată natura raporturilor dintre procese, regăsim în plan
disciplinar rosturile mărturiilor pe care ele se sprijină. Cum spuneam, statutul
clar al fiecărei categorii de piese, ne fereşt~ de confuzii; muzeologia literară
avindu-şi terenul propriu de explorare se delimitează prin scop şi avuţii,
atît de bibliologie cît şi de bibliofilie, chiar dacă nu le ignoră pe nici una
dintre acestea.

*
Implicarea cărţii de literatură în componenţa patrimoniului de muzeu,
are în vedere o convergenţă a critariilor pentru întreaga diversitate de obiecte,
pentru ca ele aduse în inshnţă, să demonstreze, prin alianţe şi ansamblur~
relaţionarea proceselor încheiat;) .In ciuda circumstanţelor, de atît_3a ori
hazardate, de care a depins apariţia cărţii de literatură, tocmai e~Ist~nţa
ei se înscrie cu o biografie specifică in spaţiul cultural al unui popor miJlocmd,
prin urmare, o descriere mu:::eală a evoluţiei scrisului beletristic. Aşa cum~
fost, dar nu intotdeauna cum ar fi trebuit să fie. Prezenţa ca şi absenţa e~
din momentul in care opera face pasul hotărîtor spre viaţă, urmind actulUI
primordial al facerii sţau, deopotrivă, în atenţia muzeologiei. Calea deschisă
cărţii spre lectură, sau relaţia autor-cititor înseamnă reconsiderarea procesului tipografic drept factor determinant în plan cultural. 2 Apariţia editorială
declanşează o nesfîrşită serie de misiuni pe care produsul spiritual carte,
urmează să le îndeplinească. Netipărirea nu poata fi însă ocolită, ci semnalată;
fiind vorba de scrieri capitale, posteritatea modifică viziunea asupra climatului care nu şi-a cunoscut opera reprezentativă. Cn muzeu de profilul celui
discutat aici, nu reduce "demersul" întreprins de el la ceea ce se "ede; dar
descoperă prin mărturiile etalate treptele devenirii. O carte reprezintă o
scriere cu dura~a ei, .un succes; ea supravieţuieşte, influenţează, deschide
u.n. drum, surprmde ŞI propagă esenţa unei întregi epoci. Ar fi insă inutil
ŞI moperant să detectăm, acum, suma criteriilor care fac dintr-o carte un bun
muzeal. Respectind tabla de valori istorico-literare se poate opera cu o lăr-
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gime a unghiurilor care nu îngrădeşte aria descoperirilor. Astfel, încît, aspiraţia legitimă a unicatului se conjugă, invariabil, cu calitatea de a fi original.
Numai că, unicatele şi exemplarele ieşite din comun, n-ar putea susţine nici
o demonstraţie expoziţională. Or, dacă fiecare exemplar, proiectează un destin,
o personalitate, locul ocupat de scriitor ... , ierarhia pieselor, rămîne o pro-

blemă

de rezolvat, mereu, de la caz la caz. In alţi termeni, cîmpul activităţii
conturul avuţiilor şi tot el face să detaşeze muzeologia de bibliofilie.

hotărăşte

*
Acceptînd că trebuie să avem în vedere, cum însăşi realitatea literaturii
confirmă, dependenţa cărţii de latura creaţiei nu se poate trece cu uşurinţă,
c~nd e vorba de muzeu, peste condiţia specifică a vechilor tomuri. Ele nu
figurează în ansamblul expunerilor numai pentru că aduc sub privirile vizitatorilor exemplare ce datează de sute de ani; pentru extraordinara expresivitate a tehnicilor cultivate în epocă. Ele aparţin, în primul rînd, fie şi parţial,
literarului: tălmăciri fiind au descoperit la timpul cuvenit, virtuţile artei
cuvîntului; ca scrieri originale, ne fac să sesizăm conştiinţa responsabilităţii
o

scrisului. Cartea veche, mai mult decît cartea zilelor noastre, ne convinge
asupra atitudinii de dăruire, în accepţie de crez absolut în forţa de supravieţuire şi iradiere a cuvintului scris. Fără a ne referi, strict, la durata petrecută la "masa" de lucru, o operă este echivalentă cu o viaţă. Dacă un astfel
de exponat, dezvăluie vizitatorului un complex de raporturi şi de etape,
cronicarul nu mai apare în ochii lui, ceea ce, îndeobşte, e desprins să vadă
îndărătul unei cărţi, un autor obişnuit, ci un întemeietor, avînd mai mult
decît "trufia" afirmării sale imediate, conştiinţa duratei propriilor înfăptuiri.
Atitudine ce explică, în bună măsură, de ce scrierile unui Costin sau Neculce,
în condiţiile unui tipar dezvoltat în Ţările Române, aveau să circule în manuscrise, pînă la iniţiativa ediţiei complEte, datorată lui Kogălniceanu. 3
Cronicarii se înfăţişează, impunător, poEterităţii, înainte de toate,
stăpîniţi de crezul lor testamentar. Ei simt în chip imperios nevoia continuităţii operei lor ca un tot organic, succesorul preluînd de la înaintaş, fluxul
intrerupt al epopeii neamului. De aceea tabloul în relief al literaturii vechi
împărtăşeşte - impresionantă - dimensiunea morală a modestiei. Altfel
spus, bătrînii cărturari s-au dovedit prea dezinteresaţi faţă de ceea ce înseamnă personalitate în ochii contemporanilor. Un instinct estompat al
paternităţii fiind, întrucîtva, explicabil la aceşti urmaşi, în directă succesiune
ai creatorilor anonimi. Dar tocmai de aceea paradoxală pentru ei, atît de
prezenţi în vîltoarea evenimentelor. Oricum, în fibra textului de letopiseţ,
se regăseşte ca stare de creaţie, responsabilitatea actului de a scrie, şi (controversată fiind încă) problema conştiinţei artistice, 4 atitudine din care îşi trage
seva - cum s-a observat militantismul - ca definitorie trăsătură a întregii
noastre literaturi.
Bilanţul bogat în titluri face mîndria oricărei lite~aturi ..Pentru ~~trîn~i
nostri cărturari îndeletnicirea scrisului n-a fost însă un simplu JOC al spmtulm.
·In~ît numărul restrîns de opere, pe durata cîtorva secole ne restituie imaginea
gene~ei culturii rom•âneşti. Oricare ar fi, CARTEA acelor timpuri, s-a născut
din imperativul major al exprimării adevărului, al afi_rmării. ori.ginilor, a
continuităţii şi identităţii fiinţei spirituale a n~amulu_I·. Obligaţi, a~ada.r,
(un fel de a spune) să detectăm, în primele epoci, condiţia creatorulUI prm
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carte, ca singură modalitate de a capta "vizual" tensiunea manifestării sale
în contemporaneitate, fiecare perioadă ne propune o altă realitate, fapt înmagazinat - efectiv - în structura colecţiilor. Cartea inceputurilor rămîne,
în ceea ce priveşte literatura, mai degrabă în strînse raporturi cu epoca,
decît cu autorii. Impresie pe cara o imprimă, convingător, expunerea. Ideea
de generaţie pe care o sugerează ansamblul scrierilor, în proiecţie spaţială,
apare improprie fiind vorba de Ureche, Costin, Neculce, cronicarii înfăţi
şindu-se în faţa poaterităţii ca o aleasă dinastie de spirite. Lipsiţi de ceea ce
ar fi putut însemna, la acea vreme, o viaţă a literaturii ei împărtăşesc, în
schimb, soarta eroului cara explorează, dezinterasat, un teritoriu necunoscut.
Drept care Letopiseţele neamului păstrează veşnic un caracter emblematic,
datorită căruia cartea veche, intră cu atîta certitudine în competiţia valorilor
perene. Faţă de avalanşa de "hir'tii" de mai tîrziu, luminind din toate unghiurile tipărite, tomul vechi rămîne să-şi pledeze singur propria-i cauză, pe a
făuritorilor săi şi desigur pe aceea a epocii. Nu mai este nevoie să repetăm,
de ce criteriul rarităţii şi al valorii excepţionale convieţuiesc într-un tot organic şi sînt inseparabile in ordinea normativelor muzeisticP.

*
Latura artistică, atractivitatea datorată răbdării copiştilor, artei miniaturii, legăturii meşteşugite, au determinat un interes aparte faţă de cărţile
trecutului. Măiestria ajunge, cu timpul, să rivalizeze sau. de multe ori, să
depăşească importanţa scrierilor. Devenind devreme obiect de colecţie, pasiunea pentru carte stimulează dezvoltarea artei ornamentării - cunoscută
altminteri, în forme specifice, în toate culturile scrise. Bibliofilia îşi află rădă
cinile în iniţiativale primilor colecţionat·i, numărînd perwnalităţi, cum se
ştie, princiare. 5 Ca disciplină autonomă, ea avea să deschidă perspectiva
explorării simultane a domeniului cărţii, cu deplin profit pentru mai multe
compartimente din istoria culturii. Muzeologia literară îşi asumă, la rîndul
ei, cum observam mai sus, un teren propriu de investigare, pornind de la
mesajele încorporate în carte, înapoi spre lumea înfăptuirilor. Ea are, prioritar,
in vedere literatura - în conţinut - fără să ignore puncteiP de întîlnire
cu bibliofilia; dar obligată să se delimiteze. Confuzia, atunci cînd există,
ne îndreptăţeşte să facem apel la conceptul de muzeu. Or, dacă mărturiile
scrisului privesc polii naşterii şi receptării, apare limpede că in spaţiul dintre
aceştia, o carte frumoasă, sau de serie mică, priveşte planul secund al interesului. Trăsăturile bibliofilice, surprinse pe suportul cărţii ce intră în sfera
valorif.icării muzeografice, vor face obiectul atenţiei mult sporite, dar nu
exclusive, avertizaţi fiind de - ireductibila deosebire dintre pasiune şi disciplină.

Impunătoare sau ştearsă, in existenţa obiectuală,
dictează delimitarea capodoperei, a scrierii de exceptie de

primatul textului
restul din care se
edifică, îndeobşte, o literatură. Exemplarul expus în ~limat "spaţial" - scapă
de viziun~a curentă, de a fi bun spiritual de consum, statut pe care nu i-l
modifică regimul de bibliotecă. Asumîndu-si riscul transferului din lumea
"comerţului" in sfera valorilor (chiar dacă ~ste vorba de timpuri încheiate)
t~ebu.ie să. ~xis~e c~rtitudinea că opera in cauză, şi-a depăşit condiţiile imediate! "~tlhtă_ţt". Fără a. ignora, desigur, un adevăr axiomatic, al mobilităţii
cotelor Ierarhtcc>. determmată de numerosi
, factori de climat cultural·, pereni-

24
https://biblioteca-digitala.ro

tatea garantînd şansa integrării în colecţii. Problema opţiunii patrimoniale
rămîne, cert, una dintre cele mai spinoase, cînd e vorba de literatura contemporană, dificultate, altminteri, generală ... ; ce poate fi muzeal din ceea
ce ne aparţine in cotidian? Fascinaţia actualităţii a devenit, astăzi, pentru
muzee, o problemă de anvergură mondială. Multe - extrem de prestigioase
dintre cele de a1·tă, evident, - îşi asumă rolul de a lansa talente, ori a experimenta valabilitatea unor şcoli.
Apariţia simultană a unei cărţi, fie şi senzaţionale, din vitrina librăriei
in vitrina muzeului, stîrneşte mari întrebări. Chiar dacă ne oprim, cu prudenţă, la producţiile remarcabile din creaţiile imediate, coeficientul de "relativitate" se face mai cu seamă simţit, prin raportare la caracterul durabil
al operelor consacrate, cărora li se dedică muzeul. Făcînd loc, ln acelaşi climat, succeselor timpului nostru, nu înseamnă că se procedează la un act de
validare a valorilor, dar că tradiţia pe multiple direcţii se perpetuează; că
izbinzile, surprinse in plină dinamică a fenomenului, trebuie promovate şi
impuse conştiinţei maselo1'. Mai mult decît moştenirea trecutului, tocmai
actualitatea face de inţ:lles impactul literatură-muzeu. Percepută ca obiect
purtător al unui mesaj, cartea poate imprima atenţiei vizitatorului natura
semnificaţiei sale in contextul general al valorilor? La această întrebare ne
ajută să răspundem

Serge Doubrowsky. 6 <<Opera [spune el] este locul unei
întîlniri totale dintrr două fiinţr. una care se caută pe sine se găseşte şi se pierde
într-o succesiune de scrieri care sînt tot atîtea etape ale căutării, şi alta care
împrumută căldura propriri sale CJieţi semnelor depuse pe pagina moartă şi
reînsufleţeşte mişcarea existenţri cu care se însoţeşte şi de care este acum răs
punzătoare )).
Răpindu-i cărţii, prin expunere, şansa de a fi parcursă, trebuie să ştim
că tocmai mobilul acelei << intîlniri totale)) îi justifică prezenţa în colecţii.
Da1· ce rămîne de o parte şi de alta a terenului de întîlnire, sînt factori de
cunoaştere, inseparabili de operă, înscriindu-se în biografia cărţii, fie că este
vorba de naştere, de c1riera ei în timp, de succesul sau "eşecul", în sfîrşit
de redescoperirea şi r~lansaraa pe orbită. Greu de delimitat dacă acest potenţial al valorificării defrişabil aparţine, în exclusivitate, istoriei literare sau
şi domeniului, aici, discutat. Dar muzeul le caută cu fervoare, spre a-şi găsi
puncte palpabile de sprijin. Pentru scriitor cartea se scrie, spune Montherlant;
pentru public se citeşte. Dar cs ştie publicul pînă în momentul în care textul
îi ajunge sub ochi, rămîne în seama vestigiilor să arate. Muzeul răspunzînd,
îndeobşte, la întrebarea Cum?, are rostul implacabil al derulării înapoi a
filmului, spre a facs cunoscute etapele făuririi, ale constituirii; scrierile tipă
rite întruchipînd suma operelor unei întregi literaturi. Trecută din existenţa
curentă 7 în edificiul vestigiilor, opera împărtăşeşte un destin compensatoriu,
pentru că se întoarce de partea autorului. In compania celorlalte ansambluri
de piese - CARTEA tipărită întregeşte, aşadar, imaginea eforturilor investite
la edificarea valorilor.
Intre muzeologie şi bibliofilie, se poate afirma, că nu există un decalaj
sau o opoziţie, ci numai deosebiri, întîlnindu-se, cele două discipline nu se
suprapun, dar se apropie, nu prin ceea ce posedă, ci prin simplul fapt că alege;
desigur, după criterii determinate de scopul fiecăreia. In muzeologie ne supunem disciplinei şi rigorilor ei indiscutabile, dincolo dictează pasiunea, cu
inevitabila ei doză de subiectivism. Lumea de valori istorico-literare se
sprijină, prin muzeu, pe existenţa faptelor cu caracter pr()('.esual şi pe doci-
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litatea colecţiilor faţă de ele, indiferent în ce tip de dovadă se găseşte materializat. In aria învecinată, bibliofilică, survine ostentaţia căutării sau <<aştepţi
o licitaţie ca să ai deziluzia deralorizării 1> 8 • Fără a absolutiza spusele lui Vaucaire iată o stare de fapt, pe care n-o vom întîlni în domeniul activităţii
muzeistice, cimpul de referinţă al bibliofiliei rămînînd, totuşi, de netăgăduit
în planul culturii.
In eposul scrierii unei literaturi îl avem, cum spuneam, prioritar in
vedere pe autor. Dat fiind că simultan îi surprindem îndărătul cărţii, pentru
efortul realizării meşteşugite, pe ceilalţi slujitori ai ei, nu avem dreptul să-i
ignorăm, chiar dacă pe scena "spectacolului" muzeal nu ei sînt interpreţii
principali. De cînd cartea a apărut in sfera culturii, fiecare epocă a cunoscut
forme şi tehnici proprii, a inovat făcînd salturi spectaculoase de la tăbliţa
de lut la sulul de papirus, de aici la codex, pînă să intre in imperiul diversificării favorizat de invenţia hirtiei. II omagiem pe scrib, pe copist, pe miniaturist, pe tescuito:f, pe editor, mulţi dintre ei avind şansa de a-şi fi cîştigat
un nume. Dar anonimii şi "culegăto,rul de semne" ni se înfăţişează ca "eroul
necunoscut", demn de epitaful unui mare poet precum Tudor Arghezi 9 :
<< Tu, din miezurile noastre dumicate cu rîrful penei şi aşezate unelentr-altele fii amestecate, ai făcut cărţi fii biblioteci, încet, încet, secundă după secundă,
cinci sute de ani dragul meu zeţar 1>. Faţă de răspunderile secrete care privesc
de-a dreptul conştiinţa pe care o implică scrisul (ca să ne folosim tot de
expresia argheziană) tipărirea unei cărţi cunoaşte, la rindul ei, o lume secretă;
ea poate avea un destin obişnuit sau unul de excepţie, care s-o scoată din
"anonimat". Aici regăsim şansa literaturii de a fi intrat în atenţia bibliofiliei.
Relaţia autor-tipar are drept finalitate difuzarea scrierii, scop altminteri
major, care a sacrificat, de multe ori, mijloacele . Intre a regreta dezinteresul faţă de tipar, şi a denunţa lacunele editoriale sintem siliţi să acceptăm
că o literatură care nu are datorii în posteritate, s-a bucurat de o situaţie
privilegiată. Ceea ce nu se poate afirma cu tărie, în cazul literaturii române.
Ea se luptă irică astăzi, să intreprindă legitime acte de restituire.
Neavînd, însă, un catalog naţional bibliofilie pentru literatură, ci doar
exemplare semnalate - înglobate - in varii colecţii, ne vedem constrînşi să
rămînem în sfera problematicii de principiu . Cartea marii noastre literaturi, apărută la timpul ei, însumează o constelaţie de izbinzi ce intră, de
drept, în chip virtual, in atenţia căutării. Ce avea să survină o dată cu odiseea
ei în timp, ca să-i sporească într-atit interesul din unghiul discutat, rămîne
o îndeletnicire a detinătorilor să semnaleze.
Experienţa no~stră expoziţională ne avertizează, totuşi constant, că
tomul literar românesc, n-a cunoscut întotdeauna şi în cele mai potrivite
cazuri, sprijinul spre a se înfăţişa într-un veşmînt pe măsură. Se ştie, dealtfel,
că tiparul dă o lovitură scrierii frumoase, după cum ritmurile moderne ale
producţiei editoriale estompează preocuparea pentru cum, în favoarea lui
cît. Intre capodoperă şi editare aleasă n-a funcţionat întotdeauna un raport
direct proporţional, în schimb, sute de plachete de versuri, semnate de autori
astăzi uitaţi, şi-au luat revanşa în expresia de suprafaţă. Realitatea dezvăluie
particularităţi specifice, de ordin cultural ale fiecărei ţări. Acolo unde s-a
cultivat cu bună-ştiinţă perpetuarea unei tradiţii_, nu şi-au făcut loc hazardurile. E de presupus că dată fiind "dragostea de carte" dominanta bibliofiliei,
sentimentul de dragoste priveşte. deopotrivă pe posesor dar, în primul rind
pe înfăptuitor. <<Promotorii miniaturii, (afirmă profesor dr. Dan Simonescu) 1;q
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au cultul cărţii frumoase)). Să nu ne avîntăm însă in timpuri prea îndepărtate,
ca să vedem ce a-nsemnat realizarea sulurilor de papirus in Egiptul antic. 11
Să ne oprim o clipă la scriptoriile evului mediu care erau, se spune, stăpînite
de o disciplină a muncii foarte riguroase. O rigoare capabilă să stimuleze
din partea caligrafului "jocul de a ilustra", spre a deschide calea dezvoltării
inaltelor şcoli ale miniaturii. Pentru ca trei dintre criteriile de bază ale bibliofiliei interesul, frumuseţea, raritatea să rămînă imuabile, imprimeria face
efortul transplantării din experienţa "manuscriptică" în realizarea noului
produs. De la alegerea hîrtiei pînă la importanţa acordată ilustraţiei, de la
d'esenarea literei şi realizarea legăturii pînă la limitarea tirajului toate devin
motive ale căutării de către bibliofil. Trinitatea devine însă o religie aplicaM
după credinţa fiecărui colecţionar. Muzeografiei literare li rămîne să răspundă
şi la intrebarea, cite cărţi sînt bibliofile, fără a fi şi de interes artistic, numai
pentru a-şi face mai limpede înţeleasă deosebirea de principii. Autorizatul
în materie, mai înainte citat, Michel Vaucaire afirmă că, uneori, cărţi relativ
cbmune ating cote foarte ridicate, în timp ce altele de negf'sit se vind la preţuri derizorii. Inseamnă, oare, că interesul este o noţiune relativă? Bursa
cărţii nu exprimă un concept real al valorilor, dar trădează simptome care
privesc, in fapt, sociologia literaturii. De vreme ce <<autorii care scriu prea
mult îşi păstrează cu greu cota bibliofilică )). Afirmaţia a scrie mult, desprinsă
de condiţia celui care scrie nu are nici o acoperire. Eminescu a scris mult,
neavind şansa să-şi vadă, la vremea lui, opera cunoscută. Sadoveanu a scris
enorm şi a avut şi prestigiu, Arghezi de asemeni produce o mutaţie in cursul
poeziei româneşti la inceput de veac, dar debutează editorial la 47 de ani?!
Există genii care au creat opere monumentale şi autori ai unei singure cărţi,
ce poate fi o capodoperă.
Trecute in revistă principalele premise ale bibliofiliei, ne putem da
seama că ele sînt tangente, dar nu omniprezente in muzeografia literară.
O privire atentă asupra rezervorului nostru literar, tezaurizat in carte, ne
Iasă impresia că după <<epoca de aur" a vechilor tomuri, se instaurează două
tendinţe în dezvoltarea tiparului. Una, extrem de importantă, testlnd gustul
elevat al climatelor spirituale, cînd s-a cultivat grija pentru editare 12, scriitorii
fiind în aceste momente promotori dar şi iniţiatori. O alta care, in mod disproporţionat sau poate hazardat, înregistrează adevărate investiţii de talent
pe o literatură minoră <<Am cunoscut poeţi care, fiind conCJinşi că spiritul
lor susţine o actiCJitate nobilă, cît m'li nobilă căutau să le fie şi culegerea de
CJersuri; comandau hirtie de lux, obţineau un tiraj de amatori pe lîn~ă tirajul
obişnuit; în sfîrşit, hotărîndu-se să apară în CJolum grija lor de căpetenie era
toaleta CJolumului.
BacoCJia din acest punct de CJedere, este un scriitor curios. Toate CJolumele
sale se prezintă mizerabil, şi încă atît de mizerabil, încît nici nu-i CJine cititorului
să le deschidă. Eşi în cititorul de poezie un poet, care cere ca CJersul să fie tipărit
cu îngr~jire deosebită.
Primul CJolum al lui BacoCJia, Plumb, a fost alcătuit de prieteni acum
peste douăzeci de ani. E şi cel mai prezentabil.
Au urmat, după război, Scintei Galbene, Cu voi ,un florilej Poezii (cu o
prefaţă de Adrian Maniu), şi acum aceste Comedii in Fond. Toată CJina, dacă
CJină este, cade asupra autorului. A doua culegere, a treia şi a cincea au o
înfăţişare de-a dreptul respingătoare. Şi dacă pentru Comedii in Fond cititorul
înţelege că, apărînd în "Biblioteca pentru toţi" ( ed. UniCJersala Alcalay
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Nr. 1 489 ), tipul colecţiei este destul de prezentabil ca tip popular, pentru Scîntei
Galbene şi Cu voi, nici o împrejurare nu mai uşurează vina editorială ~ (Este
vorba de comentariul lui Vladimir Streinu la Comedii în Fond de G. Bacovia).
Pentru prima linie, la frontiera dintre perioada care încheie inalta
tradiţie a cărţii vechi, se redeschide epoca modernă însumînd iniţiativele
paşoptiste ale unor ctitori de cultură ca Heliade. El înţelege importanţa
imensă a difuzării scrierilor contemporanilor săi şi realizează, prin tipografia
sa, racordul necesar pentru edificarea culturală gîndită în vastele lui proiecte.
Scriitorii editori trasează, la noi, un drum fertil al cauzei drepte a literaturii,
de a se prezenta la <(înălţimea la care ea nu poate să nu fie •) [l-am citat pe
Apollinaire]; văzîndu-se ameninţată în momentul în care înmulţirea imprimeriilor, avea să ducă la abdicarea de la misiunea promovării spirituale,
în favoarea cîştigului. De aceea un Cocea, un Arghezi nutresc speranţa - încercînd să pună bazele unor tipografii - reabilitării echilibrului dintre conţinutul şi stilul unei culturi, ca laturi inseparabile ale unităţii sale.
Calea împodobirii pur şi simplu, procesul "înnobilării" dus la extrem
se insinuează şi el recurgînd la a-i făuri cărţi, condiţia de obiect de artă. Un
cronicar, nu cu mulţi ani în urmă, îşi intitula foiletonul, (pe marginea unei
expoziţii deschisă la Biblioteca Naţională) "Cărţile de artă; capodopere inutile?" 13 El se întreba de ce cartea, a cărei misiune este de a vehicula gîndire,
se transformă în obiect preţios, pînă într-atît, încît miliardarii nu îndrăznesc
s-o citească? Cele 127 de exemplare selecţionate de instituţia organizatoare,
tălmăcea adevăratul sens al expunerii: ((Nici timpul, nici banii nu contează
pentru cei ce realizează aceste capodopere inutile: editorii pasionaţi, cărora
le incumbă ale~erea hîrtiei, caracterele tipografice, punerea în pagină a textului ca şi a picturii . .. •)
~u mai e nevoie să subliniem concluzia logică, (efortul creator, conjugat
cu investiţia materială, dîndu-le prestigiul de bunuri de rară valoare) izbînda
în artă nu precupeţeşte nimic, chiar dacă alimentează şi hobi-uri individuale!
~u este locul să dezvoltăm, aici, capitolul estetica tomurilor, nici chiar
in aspectul strictei sale dependenţe de literatură. Dar, pasiunea din partea
înfăptuitorului ajunge să determine apariţia unei noi forme de carte de artă;
aceea în care pictorul se transformă în artist autonom, fără ajutorul poetului.
<(El scrie, colea::,ă bucăţi de lemn, decupează geometric, arde pagini [ ... ] Se
întîlnesc, printre aceştia, numelr unor Robert Filion, Piero Manzoni, Claes
Oldenburg, Dieter Rot [ ... ] Pentru că fascinea::,ă, (conchide semnatarul cronicii), cartea nu încetea::,ă să se transforme •).
In sfera de relaţii care priveşte muzeul literaturii, nu se poate omite
istoricul interferenţelor dintre arte, materializat prin carte. Lăsînd de o
parte arta miniaturii, stilurile adînc corelate in epocă, goticul sau barocul,
grefate cu elementele lor, atît de caracteristice pe suprafaţa paginii sau în
alcătuirea legăturii, literatura stimulează, la rindul ei, un interes aparte
faţă de editarea aleasă. Fiecare epocă aduce inovaţii proprii, in chiar conlucrarea dintre domenii. In perioada romantică, s-a afirmat 14 , ilustratorul
obişnuieşte să-I consulte pe scriitor: după cum numeroşi poeţi se ilustrează
pe ei inşişi. Exemplul strălucit îl oferă Victor Hugo; el realizează albumul
de desene pentru .'lli::,erabilii, precum şi vignetele la propria culegere de
versuri Contemplation. Teritoriile artelor se cer însă, bine delimitate, spre a
restabili gradul in care una vine in slujba celeilalte. Poate că idealul acestor
confluenţe îl atinge întîlnirea poeziei cu pictura, în împrejurările perfectei
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conlucrări,

din cadrul noilor curente de artă, de la începutul secolului 20.
Stimulate dinspre ambele direcţii: literatură-plastică, plastică-poezie. Cenaclul
de la Bateau-Lavoir, spre exemplu, le cultiva inseparabil. De aceea, artişti
ca Picasso, Dali, Chagall, Giacometti, Miro, Dufy "ilustrează" magnific
plachetele de poezii ale unor Apollinaire, Salmon, Breton, Reverdi. La rîndul
lor, poeţii se lasă inspiraţi de opera picturală. Ferestrele lui Apollinaire, poem
scris după celebra, altminteri, compoziţie cu acelaşi titlu realizată de Robert
Delaunay, face chiar parte din seria - aşa-ziselor - prefeţe poetice, oare
au stat în fruntea cataloagelor pentru expoziţiile contemporanilor săi plasticieni.
Dar să nu mergem mai departe de literatura română, pentru ~-1 regăsi,
nu întîmplător, pe Brâncuşi alături de Voronca în volumul Plante şi animale,
(Ed. Integral, 1929); să descoperim că mari poeţi din generaţia sculptorului,
preia motivul Păsării măiestre. Zonă încă neexplorată, nu putem avea o
imagine edificatoare, asupra acestui segment dintr-un tot, pe nedrept neglijat.
In treacăt fie spus, artiştii români, puţini la număr, (nu doar ilustratorii) care s-au aplecat asupra cărţii de literatură în scopul de a-i făuri un
caracter emblematic, au meritul de a fi rămas fără complexe, in spaţiul
operei ca şi in orizontul nostru spiritual. Ne referim îndeosebi la Elia Cancicov
care a imaginat coperţile unui J oseph Bedier La Chanson de Roland sau ale
lui Charles Perrault Contes, a avut fantezia să sugereze conţinutul în volumele
şi culor·ile sensibilităţii noastre. Cît despre coperţile artistei la Poeziile lui
Eminescu şi la Versurile lui Tudor Arghezi, iată ce remarcă Ion Frunzetti:
<c Ceea cr face preţul acestor coperţi este caracterul de comentariu grafic sau
plastic al cărţii. Coperta devine o definiţie, comprimată într-o metaforă: figurativă sau abstractă, această formulare succintă, prin imagine, a conţinutului
unri cărţi este la Ella Cancicov infailibilă l>. 15
CARTEA, într-un muzeu al literaturii se regăseşte, funciar, dependentă
de scris. A.ici i se recunoaşte, răspicat, că universul literaturii, creat de om, o
dată cu apariţia alfabetelor, îi lasă Ei menirea să-I poarte cu sine. O "saga"
a fenomenului cu bilanţul limpede dintre ceea ce s-a născut şi există, cu toate
ipostazele epice pe care le-a declanşat raportul dialectic dintre operă şi eveniment, se sprijină - aşadar - pe carte. Acest destin pe care ea l-a parcurs
in odiseea istoriei civilizaţiilor îi rezervă dreptul de a fi admirată. De fapt,
de abia de aici incepe noul ei periplu.

NOTE
1 Rezervele de bogăţii, spune Luc Benoist, au constituit un privilegiu al claselor
posedante. ~ Ducele de Berry acumulează in cele şaptesprezece castele ale sale camee, manu-

scrise, pietre preţioase. In Italia ducele de Urbin folosea pe tot timpul anului treizeci
de copişti şi al('ătui cea mai importantă bibliotecă a creftinismului. Opt sute de manuscrise
legate în velur roşu, pe care le conservă încă Vaticanul~ (În Musees el Museologie, P.U.F.,

1971).

Albert B. Lord în The Singer of Tale~ delimitează durata culturii întemeiate pe
de la Renaştere pînă in zilele noastr~, cC. ~farshall Mc. Luhan. Galaxia
Gutenberg, p,. 25, Ed. politică Bucureşti, 1975.
3 'Iihail Kogălniceanu, Letopiseţele Ţării Moldovei, la<;;i 1845-1852.
4 Recente opioii încearcă să restituie cronicarilor prorilul de a fi fost "esenţialmente
istorice" (",Ia~azin istoric" nr. 1(166), ianuarie 1981).
5 Luc Benoist (op. cit.).
2

cartea

tipărită
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Serge Doubrowsky, De ce noua critică?, Ed. Univers, Bucureşti, 1977.
Studiile de sociologie a literaturii disociază noţiunea de carte ca "obiect comercializabil" de realizarea conţinutului in sens de operă (cf. Robert Escarpit., in Literar şi
social, Ed. Univers, 1974).
8 Michel Vaucaire, La Bibliophilie P.U.F., 1970.
8
Tudor Arghezi Culegătorul de semne, in Ce-ai cu mine vîntule? Ed. F.P.L.A., 19;:17.
1 ° CODEX AUREUS, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1972 (prefaţă pag. 7).
11 tn cadrul expoziţiei Viata misterioasă a capodoperelor (Grand Palais 1980) a
fost refăcut drumul, cu intreaga (ilieră de tehnici al realizării unui papirus; la o culegere
de texte egiptene cu scriere heraldică.
12 Dan Simonescu In capitolul Cartea tipărită. Incunabulele, al lucrării Biblioteconomie. (Ed. Didactică şi Pedagogică, Buc. 1979), conturează tabloul cronologic de ansamblu
al tiparului românesc, pe centre şi celebre edituri, pînă in zilele noastre.
13 Otto Hahn, in L'Express, nr. 1360, 1977.
14 Cf. Vaucaire, op. cit.
15 tn Arta plastică nr. 5, 1958 (articol referitor la Retrospectiva de artă decoratiwi
Ella Cancicov\.
8

7

Summary

The work clears up the value of the literature book iike a museal exhibit,
Directly dependent on writing, the literature book projects, toghether with its
way in the history of the culture represente the destiny of creation as well.
The analised facts show relations between bibliophily and museography.
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Consideraţii

cu privire la unele bunuri de patrimoniu din
de muzică a Bibliotecii Centrale de Stat

secţia

lUIHAELA NICULESCU

Alăturîndu-se eforturilor conjugate de valorificare a bunurilor patrimoniului cultural naţional, lucrarea noastră îşi propune să facă unele consideraţii şi, eventual să fixeze nişte criterii de apreciere asupra înregistrărilor
de pe discuri şi a tipăriturilor muzicale româneşti din secolul al XIX-lea.
Precizăm că lucrarea a fost elaborată pe baza materialului bogat pe care-I
deţine (în privi.q.ţa celor două categorii mai sus menţionate) secţia de muzică
a Bibliotecii Centrale de Stat.
Credem că, în general, în comparaţie cu celelalte bunuri culturale,
s-a acordat prea puţină atenţie celor din categoria muzică, care nu au un caracter muzeistic (instrumentele muzicale).
Dacă unele categorii de materiale, ca manuscrisele muzicale, in special
cele dinainte de secolul al XIX-lea, au un mai pregnant caracter patrimonial
şi o evidentă valoare documentară, alte categorii din acelaşi domeniu, nu-şi
capătă intotdeauna statutul de bun al patrimoniului, pe care de fapt ti merită.
In această situaţie se găsesc discurile înregistrate pe turaţia de 78r/min,
discurile de ebonită destinate patefonului, care au apărut la sfîrşitul secolului
trecut. Fără îndoială că principalul element care trebuie luat in considerare;
în cadrul acestei categorii, este cel al CJalorii artistice şi documentare. Ne referim
la acele discuri, care păstrează pînă astăzi interpretări de excepţie sau voci
ale unor mari personalităţi artistice şi culturale.
Un exemplar de mare valoare este discul ce păstrează vocea Haricleei
Darclee, prima cintăreaţă româncă ce s-a bucurat de succes pe cele mai mari
scene ale lumii. Prin cercetările unor muzicologi de prestigiu din ţară, s-a
găsit acest document sonor cu vocea Haricleei Darclee, aflată in a doua
parte a carierei sale, care interpretează două piese şi anume, Cîntecul fiuieraşului de George Stephănescu şi Vai mîndruţo, dra{!i ne-aCJem de Gheorghe
Dima. Este semnificativ faptul că din marele repertoriu pe care îl avea, Darqlee
a ales două piese româneşti pentru a fi păstrate în timp.
, . . Tnabuie să pracizăm că acest disc este prima înregistrare ce s-a dBscoperit
ca aparţinînd Haricleei Darclee, despre care se ştia că nu a făcut imprimări.
De fapt, este vorba de o matriţă, executată la casa "Gramophone",
inregistrarea fiind pe o singură faţă, iar pe etichetă aflîndu-se gravate date
specifice matriţei, plus menţiunea "nu este de CJÎnzare". Nu cunoaştem încă
motivele pentru care matriţa respectivă nu a ajuns tn stadiul final, dar acest
fapt constituie un argument important, care ne face să credem că sîntem
posesorii unui document unic.
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Spre deosebire de acest unit;ut, în colecţia noastră mai există şi numeroase alte exemplare de discuri ce cuprind înregistrări ale unor interpreţi
celebri, cum ar fi: Caruso, Tita Ruffo, B. Gigli, etc., dar a căror frecpenţă
fiind relativ mare, considerăm că ele nu ar putea fi integrate printre obiectele
de patrimoniu.
Fără a aparţine muzicii, secţia noastră posedă, prin similitudinea
categoriei, şi discuri pe care au fost imortalizate voci ale unor personalităţi
ale culturii româneşti, cum ar fi: Nicolae Titulescu, Nicolae Iorga, Octavian
Goga.
In scopul valorificării acestei bogate colecţii, Electrecord ul a solicitat
o mare parte din aceste discuri, in scopul repunerii lor in circuitul maselor
largi - discul Haricleei Darclee a fost integrat în cel intitulat "Viers şi cîntec
românesc", iar cele cu vocile lui Titulescu, Iorga, etc., au fost printre primele
dintr-o nouă serie a Electrecordului, intitulată "Personalităţi ale culturii
româneşti".

Un criteriu ce este neindoios valabil in departajarea obiectelor ce se
constituie in bunuri patrimoniale, il constituie cel al Palarii memorialistice.
In acest sens, Biblioteca Centrală de Stat posedă o importantă inregistrare-document, cu certă valoare memorialistică şi, anume lnternaţionala,
binecunoscutul imn al celor ce muncesc, de pretutindeni, in interpretarea
corului Partidului Socialist Român, înregistrare pe care o considerăm făcută
în primii ani ai secolului nostru.
Acest exemplar prezintă o mare importanţă pentru istorici şi, deopotrivă
pentru muzicieni, iar faptul că s-a realizat în condiţii materiale grele, ne face
să deducem că numărul exemplarelor a fost foarte mic (şi în acest caz funcţionează criteriul frecvenţei reduse).
Dacă criteriul cronologic funcţionează în cadrul altor domenii, ca:
arheologia, arhitectura, arta plastică, etc., în cadrul acestei categorii, apariţia
discurilor fiind relativ recentă, ele nu pot fi departajate după acest mod
de apreciere.
O mare pondere în evaluarea tuturor bunurilor de patrimoniu o are
criteriul stării de conserpare. In cazul discurilor, acesta funcţionează mult
mai puţin, pentru că avînd de a face cu un material perisabil în timp, toate
discurile prezintă grade de uzură, mai mici sau mai mari, şi aşa cum este
'i firesc, discurile mai valoroase au fost mai mult ascultate în timp, aşa că
in astfel de cazuri, aproape vom face abstracţie de acest criteriu al conservării
şi vom ţine seama de el numai atunci cînd audiţia este practic imposibilă.
Credem că prin exemplele oferite mai sus am atins parametrii cei mai
importanţi pentru determinarea discurilor ce fac parte din patrimoniul
naţional.

In ceea ce priveşte tipăriturile muzicale româneşti din secolul al XIX-lea,
lor trebuie reconsiderată în funcţie de cîţiva factori

menţionăm că valoarea
importanţi, cum ar fi:

-autorul
- importanţa artistică sau istorică a
- vechimea ei
- raritatea
- locul unde a fost tipărită
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lucrării

La primele două puncte sint necesare cîteva preCizari m legătură cu
felul în care s-a creat şi s-a dezvoltat şcoala românească de compoziţie şi,
ţinînd seama de condiţiile date, ce fel de lucrări s-au putut compune în acel
context. Astfel, trebuie să înţelegem că tinerii noştri muzicieni, ca mai toţi
intelectualii vremii îşi făceau studiile in vestul Europei, fiind "impregnaţi"
şi impresionaţi de marea cultură a unor ţări ca Austria, Franţa, Germania,
1talia, fapt care i-a îndemnat ca la revenirea in ţară să lupte pentru formarea
unei şcoli româneşti de creaţie şi interpretare.
In c~ntextul plin de eveni~ent~ al sec~olului al XIX~lea anul 1~48,. an
al revoluţnlor burghezo-democratiCe m toata Europa, apOI 1859, cu Umrea
Principatelor şi mai tirziu 1877, cu cucerirea Independenţei de stat a României, s-au creat lucrări ce erau necesare acestor scopuri măreţe, cum ar fi:
Deşteaptă-te române, după o melodie de Anton Pann, Hora Unirii de
Al. Flechtenmacher pe versurile lui Vasile Alecsandri, Pe-al nostru steag şi
Trei culori de Ciprian Porumbescu şi multe altele.
Lucrările româneşti menţionate mai sus îşi cîştigă statutul de bunuri
de patrimoniu prin raloarea lor istorică, prin rolul mobilizator ce I-au avut
timp de mai bine de un secol, unele dintre ele menţinîndu-se şi astăzi: Trei
culori a devenit Imnul de Stat al R.S.R., Pe-al nostru steag a devenit imnul
F.D.U.S.
Iată de ce am considerat util să reamintim ce rol au jucat muzicienii
şi lucrările lor in creaţia muzicală a sec. XIX unde, pînă la sfîrşitul secolului,
prin apariţia lui George Enescu, nu putem vorbi de o valoare artistică deosebită a compoziţiilor, ci, în special de o raloare istorică.
Pentru a ilustra şi celelalte criterii ce determină încadrarea unei lucrări
"de patrimoniu" am ales revista "Musa Română" înfiinţată în anul 1888
la Blaj de către compozitorul şi pedagogul Iacob Mureşianu. Revista a avut
o existenţă întreruptă de citeva ori fiinţînd in anii 1888, apoi 1894 şi jllmă·
tate din 1895 si 1906-1907.
Ce-şi prop~nea această "foaie", pentru ce considerăm valoroasă activitatea sa, in inima Transilvaniei de la sfirşitul veacului trecut, aflată incă
sub dominaţia austro-ungară?
Iată citeva date din programul "Musei Române", publicat de autorii
ei Iacob Mureşianu şi Dr. Eugen Solomon, aşa cum apare in nr. 1 din 1 ianuarie 1894:
<< Musa Română ra fi cam de următoriulu cuprinsu:
a) Cântece şi hore poporale, aranjate pe pianu în stilu uşoru
b) Cântece poporale aranjate în formă de piese de salonu, potpuriuri, etc.
c) Cântece poporale şi ori~inale pentru roce cu acompaniamentu de pianu
d) Piese de dansu pentru pianu, erentualu pentru riolină şi flaută.
Partea literară de pe faţa primă şi ultimă a foiei va conţine : biografii
a musiciloru români şi străine, articoli, notiţe, cronice, poesii popolare, diverse, etc. l).
Acest program este justificat mai pe larg in "Precuvântare" din acelaşi
nr. 1 al revistei, din care spicuim:
<< lncă la anulu 1888 am fostu întreprinsu editarea foiei musicale "Musa
Română" cu scopu de a răspîndi cântecele noastre poporale, ce le-am fost adunatu de unu şiru de ani, ca astfelu nepreţuitulu tesauru alu musicei nostre naţionale să se potă conserva întru totdeauna, ca unu factoru principalu de civilisaţiune, ca a doua limbă prin care ne mai putemu manifesta ca Români în
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aceste grele timpuri ale persecuţiunei; er de altă parte ca să oferim publicului
românescu posibilitatea de a esecuta la ocasiuni şi petreceri, în societatea nostră
mai cultă, în salonele inteliginţei nostre românesci şi piese românesci de salon
de o ~Jaloare artistică . ..
Esperinţa făcută în inter~Jalul acesta, ne-a adusu la con~Jingerea că atâtu
partea artistică câtu şi cea materială a foiei, în partea nu coerspundea puterilor şi cunoscinţelor musicale ale publicului românesc şi de aceia ne'am hotă
rîtu ca tate piesele ce le ~Jom publica în• foia "M usa Română", să fie scrise
intr'unu stilu uşoru, oferindu astfel atâtu incepetorului câtu şi celui mai înaintatu in musică, studiu şi distracţie. ))
Totodată revista cuprindea şi informaţii cu privire la viaţa muzicală
din ţară şi din străinătate, aducind uneori in discuţie apariţia unor mari
talente - este cazul lui Enescu, care la 13 ani concerta la Viena, unde
urma cursurile Conservatorului, căruia un cronicar de la revista "N euer
Allgemeine Zeitung" ii prevedea că <<peste puţină CJreme se CJa putea înscrie
numele tenerului romanu, printre numele cele mai strălucite de artişti care
au existat CJr'odată )),
Aceasta ar fi partea de critică muzicală şi muzicologie, care cuprindea
şi studii despre viaţa şi creaţia unor compozitori ca: Rossini, Brahms,
Grieg etc.
Marea majoritate a revistei era însă plină de muzica propriu-zisă, de
creaţii originale sau de prelucrări de folclor din toate zonele geografice locuite
de români, marea lor majoritate fiind scrise de Iacob Mureşianu, precum şi
de alţi compozitori, cum ar fi: B. Anastasescu, Teodor Teodorescu, Leonida
Domide, Guilelm Şorban.
Dintre aceste lucrări menţionăm: De pe CJalea Haţegului şi Zis'a mândra
cătră mine, culese şi aranjate pentru violină de P. Pipoş, acompaniamentul
de pian Iacob Mureşianu, Olteanca, capriciu pentru pian de 1. Mureşianu,
Hora Carmen, de acelaşi Mureşianu, dedicată lui D. G. Kiriac, dirijorul societăţii corale Carmen, corul bărbătesc Numai una, o Melodie din România,
pe versurile lui G. Coşbuc, in aranjamentul lui J. Crişan şi multe, multe
altele.
Am ales acest exemplu - al revistei "ll!,usa Română" - considerîndu-1
ca edificator pentru ceea ce înseamnă o lucrare cu caracter patrimonial in
acest domeniu, al tipăriturilor muzicale, încercînd să demonstrăm că în
ceea ce priveşte muzica, lucrările secolului trecut trebuie analizate, în primul
rînd, prin prisma rolului ce I-au jucat în marile evenimente petrecute în
existenţa poporului nostru.
Printre încercările de valorificare a acestui bogat material existent în
colecţia noastră, menţionăm în principal alcătuirea unui catalog al editurilor
muzicale româneşti vechi, apoi, legat de aniversarea a 100 de ani de la cucerirea Independenţei de stat a României, în 1977 a fost făcută o bibliografie
de lucrări muzicale dedicate acestui eveniment, precum şi un studiu publicat
în revista "Studii de muzicologie'".
Iată numai citeva aspecte ale activităţii noastre, care au necesitat
timp indelungat de studiu, şi considerăm necesară îmbunătăţirea şi îmbogă
ţirea acestei activităţi, care, şi cu sprijinul lucrătorilor din bibliotecile şi
instituţiile muzicale din ţară, sperăm că va duce la descoperiri dintre cele
mai interesante, prin alcătuirea unui catalog colectiv retrospectiv al tuturor
materialelor muzicale.
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Sumnyl
In lhe line of the general eCCorts of turning to better accounl lhe patrimonial cultural goods, Lhe aim of thc present vaper is to bring new lighl upon and possibly to eslablish somc criteria of evalua ling the records and Romanian musical printings of the X 1X th
century.
TherP are some calhegories of musical materials, such as musical manuscripts, especially those issued before lhe X!Xlh century, lhat have a more conspicuous palrimonia
characler and a more obvious documentary value.
Other cathegories, such as records and printings in the same field of activity do
not always gel lhe patrimonial status they deserve. Such in the case with the mould of
which the firsl copy yet found featured Haricleea Darclee, the famous Romanian singer;
such in the case with records preserving the voices of outslanding personalities of Romanian culturc - ~icolae Titulescu, Xicolae Iorga, Octavian Goga, a. s.o. Another records
wilh a definite memoirist value is "The Internationale", sung by the choir ot Romanian
Socialist Party, that was recorded in the first years of our century.
.
Speaking about the Romanian musical printings of the XIXth centuty, we must
view their value anew, taking into consideration some impor.tant fac tors, .Jb.ch as: the
aulhor, the hislorical and artistica) value of the work, ils age and rarity llhd the place
of printing.
.
.
Our example was "Musa Română", a musical magll.zine, that wall first printed
in 1888 at Blaj.
The paper also mentions some attempts of the .\Iusic Department of the Central
State Library, at turning such materials to better account. These efforts include a cata·
logue of old musical printing houses, a bibliography of musical works dedicated to the
"t877 War of Independence", and so on.
·
The paper concludes that an improvement and diversification of this activity is
comendable and requires the support of other musical libraries and institutions in th&
country, that might contribule new and interesting discoveries
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Adaptarea ISBD(A) in România
ELENA IIARIA SCHATZ, MARLHA IOV A

Referindu-se la edificarea noii ordini economice internaţionale, secretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu relevă permanent
necesitatea cunoasterii de către toate statele lumii a cuceririlor stiintei si
civilizaţiei şi. a p~rticipării lor la schimbul mondial de informaţii.' In ~ce~t
sens, în ultimul deceniu, s-au făcut eforturi însemnate pentru adoptarea
concepţiei UNESCO, potrivit căreia organizarea sistemelor naţionale şi
internaţionale de informare trebuie să aibă ca obiectiv principal exploatarea
maximă a informaţiei ca resursă capitală pentru progresul ştiinţific şi cultural.
Bibliote~ile, în calitatea lor de instituţii păstrătoare şi organisme specializate de prelucrare a surselor de informare şi a informaţiei însăşi, au devenit
astăzi importante verigi ale sistemului de transmitere a informaţiilor în cadrul
comunităţilor naţionale şi internaţionale. Integrat şi activităţii bibliotecare,
controlul bibliografic universal (CBU) a fost definit în cadrul Sistemului
internaţional de informare (NATIS) ca un program pe termen lung, ce Yizează
crearea unui sistem mondial pentru controlul şi schimbul de informaţii bibliografice şi care implică instituirea prealabilă a unei reţele de "componente
naţionale" integrate la nivel internaţional. El îşi propune să atingă unul
din obiectivele importante în domeniul circulaţiei informaţiilor: utilizarPa
datelor bibliografice de bază, rezultate din controlul bibliografic naţional,
făcîndu-le disponibile rapid şi într-o formă acceptată internaţional.
Agenţia bibliografică naţională, organism component al CBU, este
chemată să răspundă exigenţelor privind transferul informaţiilor prin adoptarea riguros ştiinţifică a standardelor internaţ-ionale (ISBD - Internaţional
Standardisation Bibliographical Description).
Biblioteca Centrală de Stat, ca agenţie bibliografică naţională, participă
la realizarea CBU, ţinînd seama atît de specificul naţional al informaţiei,
cit şi de adoptarea normativelor internaţionale urmărind realizarea unui
sistem automatizat în domeniu.
In cadrul acestei activităţi se înscrie şi crearea instrumentelor de informare asupra patrimoniului cultural naţional de manuscrise şi tipărituri.
Adoptind şi adaptînd descrierea bibliografică internaţională standardizată
- ISBD - se va putea realiza evidenţa şi valorificarea pe plan intern a
fondurilor de patrimoniu şi pătrunderea lor în circuitul internaţional al valorilor.
ISBD(A) - International Standard Bibliographical Description (Ancient) apărut la Londra în 1978 sub auspiciile Oficiului internaţional pentru
Controlul Bibliografic Universal stabileşte norme unitare de descriere bibliografică a cărţii vechi.
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Structura normativ ului internaţional se prezintă astfel:
- Definirea termenilor speciali cu care operează;
- Punctuatia:
- Surse d~ informare:
- Limba şi scrierea folosită in cadi'Ul descrierii;
- Abrevieri ;
- Tipărirea cu majuscule, accentuare etc.;
- Greşeli de tipar şi imperfecţiuni de text;
- Specificarea zonelor şi elementelor descrierii:
1. Zona titlului şi a menţionării responsabilităţii;
2. Zona editiei :
:3. Zona spe~ifică a materialului (sau tipului de publicaţie);
4. Zona publicaţiei, a difuzării etc.;
S. Zona descrierii fizice;
6. Zona seriei ;
7. Zona notelor;
8. Zona caracterului de literă:
9. Publicaţii în mai multe volume.
Analizind conţinutul normativului internaţional, în comparaţie cu
normele clasice de catalogare a cărţii vechi, am constatat că acestea au stat
la baza elaborării lui, punctuaţia specială venind să demarcheze mai pregnant
zonele şi elementele componente ale acestor zone. Pe parcursul întregului
normativ frapează faptul că cerinţa, deseori subliniată, a menţinerii unităţii
lingvistice a textului tipărit pe foaia de titlu vine să modifice ordinea elementelor indicată în schema teoretică prestabilită. ISBD(A) propune diverse
variante pentru o serie de elemente lăsînd la latitudinea agenţiilor bibliografice naţionale adoptarea uneia sau alteia din aceste variante, sau chiar propunerea unor noi soluţii dictate de tradiţiile catalogării din ţara respectivă.
Biblioteca Centrală de Stat, ca agenţie bibliografică naţională, în conformitate cu tradiţia catalogării 1·omâneşti, în adoptarea 1SBD-A opteaziă
pentru următoarele soluţii:
1. Referitor la unele precizări pe care regulile internaţionale le consideră
absolut necesare în descrierea elementelor unei zone, recomandind să fie
menţionate fie in continuarea textului, intre paranteze drepte, fie intr-o notă,
optăm pentru plasarea lor în zona notelor, degrevînd astfel descrierea propriuzisă a elementelor de bază de asemenea intervenţii ale catalogatorului, care
o ingreunează şi îi afectează fluenţa. Esenţial în descrierea publicaţiei este
posibilitatea identificării fiecărui element al descrierii pertinent pentru indiYidualizarea documentului prelucrat indiferent de zona ISBD în care el
este plasat. Pentru aceasta este necesară însă specificarea clară a locului
ocupat în descriere de elementul respecti'" şi cum se marchează in mod unitar
pentru orice tip de document, condiţie de altfel obligatorie in momentul
trecerii la prelucrarea automată a datelor.
2. Pe parcursul expunerii, I SBD(..\.) detaliază situaţiile posibile oferite
de principalele surse de informare din care obţinem elementele descrierii
(pagina de titlu sau substitutul ei), exemplificînd fiecare regulă în parte.
In afara unor situaţii de excepţie, în care exemplul a devenit absolut necesar
pentru verificarea informaţiei, optăm pentru constituirea unor fişe complexe
de descriere unitară, după prezentarea teoretică a întregului normativ.
Aceasta deoarece numai prin aplicarea tuturor regulilor stabilite descrierea
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unei publicaţii! devine edificatoare pentru situaţia, rolul şi locul fiecărui
element în funcţie de context, descrieri care de altfel se vor constitui în modele
pentru toate cazurile similare - în măsura în care putem accepta ideea de
"ca.: similar" la publicaţiile ce fac obiectul patrimoniului cultural naţional.
3. In cadrul ISBD(A) subliniem marele rol al notelor, zonă care înreelementele necesare particularizării exemplarului (legătură, tehnică
de imprimare, însemnări manuscrise, circulaţie etc.) şi consemnează sursele
de informare diferite de pagina de titlu sau subtitlul ei (considerate ca principale).

gistrează

4. Pe lîngă termenii folosiţi in accepţia bibliografică obişnuită, normativul
internaţional operează şi cu termeni speciali, a căror explicare s-a dovedit
absolut necesară în vederea utilizării lor în descrierea unitară a publicaţiilor.
Acest vocabular va constitui nucleul tezaurului de termeni, specifici domeniului
cărţii vechi, cu care vom opera în momentul trecerii la prelucrarea automată a datelor.
5. In afara unor cercetări individuale de valoare, evidenţa completă a
vechi româneşti şi străine se va realiza cu ajutorul calculatorului, care
va rezolva şi problema ISSN. Caracterul special al informaţiei oferite de publicaţiile ce fac obiectul ISBD(A) a dus la corelarea zonei seriei (stabilirea
numerotării ISS:.X) cu zona caracterului de literă şi cu celelalte elemente
caracteristice tipăririi (loc, numele tipografului, an etc.).
Odată stabilite aceste reguli la nivel naţional, descrierea efectivă a
unei publicaţii va trebui formalizată în vederea prelucrării automate a datelor.
In funcţie de criteriile de regăsire identificate, ca urmare a solicitărilor
diverselor categorii de beneficiari, acele elemente de descriere care reprezintă
căi de acces direct la document, vor trebui clar evidenţiate şi tratate uniform
in cadrul aceleiaşi categorii de elemente (autor, titlul propriu-zis. titluri
paralele, menţionări de responsabilitate, menţionarea ediţiei etc.). Ele vor
sta la baza constituirii profilelor standard de regăsire şi implicit a elaborării
controlate a diverselor publicaţii de informare asupra fondului de carte veche.
Formalizarea descrierilor bibliografice într-un sistem unitar crează
premizele construirii unui format unitar de înregistrare a acestora pe suporţi
magnetici.
In cadrul Bibliotecii Centrale de Stat s-a elaborat formatul de înregistrare a descrierilor bibliografice pentru toate categoriile de documente ce
fac obiectul seriilor Bibliografiei ~aţionale şi cataloagelor colective. La baza
acestuia a stat descrierea bibliografică conformă normelor ISBD.
Elasticitatea formatului şi completitudinea lui permite adoptarea
acestuia şi pentru înregistrarea cărţii vechi, urmînd doar a fi specificate acele
elemente caracteristice, care nu se întîlnesc în cazul descrierii publicaţiilor
curente.
Dat fiind faptul că în cadrul sistemului informatic al Bibliotecii Centrale de Stat s-au elaborat deja procedurile automate (program) de exploatare
a acestui format, timpul afectat implementării unui sistem automat pentru
,carte veche va fi redus sensibil, iar efectele de eficienţă, evidente.
Este un motiv în plus care ne face să pledăm pentru formalizarea
·descrierii cărţii vechi conform ISBD(A).
cărţii

1
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Summary

The :-;tale Central Library, as a '\ational Bibliographic Agency. participates in
arhieving tht• supPrvision of the universal bibliography, taking into account the nation
specific of tht~ information and the necessity of adopting the international normatives
of bibliographic clescription.
\\'it hin the framework of this activily. the creation of the instrunwnls of information
c.mcerning the national patrimony of manuscripts and printed works is also included.
Adopting and adapting the international standardized bibliographic description of old
booklsl ·- r:-;RD(.\1- it will be made possible the keeping of evidence and the rendering valuabk on interna] level the patrimonial funds, penetrating in the international
circuit of valtws. Carring on. the authors present the structure of the international normalives, explaining the solutions proposed for the adaptation of the I.S.B.DIA) at the specific of lht> book.
On the hasis of the 1.:-:i.B.D., thr :-;tate Central Library has elaborated the registPring size of the bibliographk descriptions for ali categories of documents that make up
the objert of ali national bibliographic writings and collective catalogues, and the automatic procedures (programme1 of exploiting this size. Because of this fact the time necessary for the implemenlation of an automatic syslem of keeping evidence for the old books.
will be considerably reduced.
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Organizarea fondurilor vechi
Sistematizare

şi aşezare

în raft
SIDO~IA PUIU FĂRCAŞ

Despre orice fel de fonduri am vorbi sau orice tip de document, pînă
a ajunge la o organizare simplă, clară şi utilă a lor, eforturile bibliotecarilor
au cunoscut o lungă istorie, din care nu lipsesc conflictele şi contradicţiile.
Punctul de vedere practic pe care îl fixăm ca obiectiv, îl socotim necesar înţeles, in incursiunea istorică, mai ales cînd vorbim de fonduri vechi.
Aceasta ne serveşte idei, soluţii valabile şi azi, sau ne învaţă adesea cum să
nu organizăm o bibliotecă.
Modul de organizare al colecţiilor unei biblioteci socotim că trebuie
examinat în triplă ipostază:
A. - cea a cadrului material (clădire, depozit, sală, mobilier, raft).
B. - cea a concepţiei generale de organizare.
C. - cea a tehnicii aranjării în raft (cotarea).
A. Antichitatea Egiptului, Greciei şi Romei consemnează existenţa edificiilor consacrate depozitării actelor profane sau sacre. Grecii numesc
aceste depozite bibliotheca. Romanii le ornează cu statui, busturi, portrete
ale divinităţilor sau ale oamenilor iluştri.
In aceste edificii sulurile de papirus sau pergament erau aşezate orizontal pe poliţe, în dulapuri ori vertical în cutii cilindrice din lemn numite
theca. 1
Oamenii Evului Mediu şi ai Renaşterii au conceput pentru adăpostul
cărţilor. biblioteci ce rămîn mari valori arhitecturale şi decorative.
Vizitatorul de azi pătrunde cu tot atît de mare respect şi emoţie în
sanctuarele gîndirii - Biblioteca Laurenziană, Bodeliană (Fig. 1), Marciană,
biblioteca de la Escorial, Saint-Gall, Saint-Florian, Coimbra, Sorbona, SainteGeneviiwe, Reims - ca şi in marile catedrale sau muzee ale lumii. Cadrul
lor este semnat de arhitecţi şi pictori ca: Sansovino, Michelangelo, Cristoph
\Y ren, Tizian, Delacroix.
In perioada medievală mănăstirile vor adăposti sîmburii bibliotecilor
de mai tirziu, în micile camere scriptorium, în care se copiau şi scriau manuscrise religioase şi laice folosite, in acelaşi timp, şi drept depozit şi sală de
lectură. Mai tirziu s-a ataşat acestei camere încă una destinată legătoriei.
Cărţile manuscrise se depuneau în simple nişe cu o uşă, numite armarium.
Naşterea universităţilor mari in Europa (secolele XII-XIII) 2 atrage,
pe de o parte, dezvoltarea atelierelor laice de copişti, iar pe de altă parte,
crearea bibliotecilor pe lîngă fiecare colegiu de universitate.
Una dintre cele mai importante dintre aceste biblioteci este cea de la
Sorbona, care în anul 1290 poseda 1017 volume, iar o jumătate de secol mai
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Fig. 1. Biblioteca Bodleian;t Oxford .

tirziu, 1720 volume, cif1·e r:onsiderabile în raport cu bibliotecile monastice
din secolul XII. Biblioteca de la Sorbona constituie un nou tip de bibliotecă,
care se va rlispîndi în tot Occidentul şi va domina evident pînă la mijlocul
sau sfîrşitul secolului XVI.
Cărţile erau etalate de-a latul, pe pupitre inclinate. Fiecare carte era
prinsă cu un lanţ ce se lega apoi de o bară comună a pupitrului.
După cea a Sorbonei (aproximativ 1290-1300), cea mai veche bibliotecă ferecată datează din 1320, în Anglia la Oxford.
Moda pupitrelor şi a cărţilor ferecate va cuprinde curind toate bibliotecile din Europa Occidentală şi va condiţiona chiar planul şi aranjarea bibliotecilor.
Un frumos exemplu de bibliotecă ce aparţine Renaşterii, dar care menţine în aranjarea ei tradiţia medievală este Biblioteca Laurenziana din Florenţa, care şi-a deschis porţile pentru public în 1571. Marea sală, lungă de
47 m., largă de 11 m., menţine tradiţia pupitrelor, 44la număr, dispuse pe
două şiruri. Sistemul de lanţuri, vergele metalice şi încuietori funcţionează
şi astăzi (Fig. 2).
. In vechile biblioteci din Transilvania există dovezi că şi la noi a ajuns
moda "cărţilor ferecate". Mănăstirea dominicană de la Sibiu, desfiinţată în
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Fig. 2. Biblioteca 'I edicea- Laurenziana.

Flore nţa .

anul 1543 a avut o bibliotecă ale c ăr·e i căl'ţi au ajuns in biblioteca oraşului
şi mai tirziu în cea a baronului Bl'lrkenthal din Sibiu. << Urmele lanţurdor
şi chiar resturi ale acestora, care l e legau de "pulturi" (pupitre) ... )) există
şi azi pe aceste cărţi. 3 La fel in Biblioteca Batthyaneum din .-\Iba Iulia,
între achiziţiile lui 1. Batthyimi. intilnim biblioteca călugărilor dominicani
din Cassa şi cărţile plebaniei din Bartfa, toate păstrind urmele unei într·t>gi
biblioteci ,,ferecate " 4 •
Revoluţia produsă prin invenţia tiparului şi difuziunea hîrtiei in Em·o1•a,
a influenţat soarta bibliotecilor. Decad biblioteci monastice, renasc biblioteci regale, princiare, nobiliare în Franţa, Spania, Italia. :"Jumărullor creşte.
Fizionomia lor se schimbă. Pupitrele şi ferecăturile încep a fi părăsit~> la
mijlocul secolului XVI şi sint înlocuite cu rafturile pe pereţi, care vor exploata
toată înălţimea pereţilor. Primul exemplu in acest sens ni-l oferă biblioteca
de la Escorial 5 •
La noi, în Transilvania, Biblioteca Batthyaneum din Alba 1ulia şi
Biblioteca Teleki din Tg. ~lureş, deşi sînt concepute la sfirşitul secolului
XVIII, conservă in fizionomia lor şi aspecte tipice ale bibliotecilor medievale.
La Alba 1ulia rafturile cu cărţi · cuprind pereţii pină sus la · bolta tavanului
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Fig. 3. Biblioteca Batthyaneum
din Alba Iulia.

(Fig. 3). La înălţimea galer·iei există picturi cu scene alegor·ice, unele înfăţişînd
momente din istoria bibliotecii 6 . La Tg. \1ureş cărţile sînt aşezate pe lîngă
pereţi, în jurul coloanelor, in dulapuri cu uşi prevăzute cu o plasă de sîrmă
ele aramă. Deasupra dulapurilor sînt aşezate 40 de sculpturi, busturi reprezentind figuri din mitologia antică, filozofi, scriitori greci şi romani 7 , ceea
ce reflectă înainte de toate, gustul pentru cultura antică.
In tot secolul XVII şi XVII 1 creşterea numărului de publicaţii pe de
o parte, şi ideea de bibliotecă publică, pe de altă parte, găsesc în rafturile
pe pereţi o soluţie corespunzătoare, adoptată de marile biblioteci din Anglia,
Italia şi Franţa. Soluţie deficitară in secolul XIX, cind expansiunea bibliotecilor, numărul mare de cărţi produse vor reclama depo;:,ite, iar numărul
mare de cititori, săli de lectură şi amîndouă, principii ştiinţifice de or~:anizare.
B. Dacă factorul (cadru{) material (edificiu, mobilier) a dat o anumită fizionomie bibliotecilor, le-a influenţat modul de organizare, concepţiile care au
stat la baza sistematizării lor, mai precis a documentelor ce le tezaurizau,
le-au desăvîrşit această fizionomie în profunzime.
Cea mai veche si cea mai naturală formă a tuturor maniere lor de aran.
jare a cărţilor este or'donarea tematică. Ea precede cu mult if?. timp existenţa
cataloagelor şi modalităţile de numerotare a cărţilor. Pentru omul antichităţii, pentru micile colecţii de cărţi particulare, ordonarea tematică înseamnă
cea mai sigură metodă de căutare şi de regăsire a cărţii.
De fapt concepţia aranjării tematice a incercat să imite clasificarea
cunoştinţelor omului, dorindu-se a fi, în chip orgolios, oglinda arborelui genea-
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logic al ştiinţei, al scrierilor, dar care datorită multitudinii clasificărifor,
şi a detaliilor a determinat în cele din urmă abandonarea concepţiei.
Gîndindu-ne la tăbliţele de argilă din biblioteca lui Assurbanipâl 8
sau cele ale bibliotecilor de pe lîngă templele Mesopotamiei antice, sîntem
siguri că ele aveau o ordine interioară, o ordine de regăsire a lor. Biblioteca
lui Aristotel, spune Strabo (sec. I), a folosit drept model organizării Bibliotecii din Alexandria, cea mai mare bibliotecă a antichităţii, aranjată desigur
tematic. Spaniolul Isidorus din Sevilla (560-636) în cartea sa Etymologiae 9 ,
compune un poem despre clasarea bibliotecii sale, în care spune el, figurau
alături de operele părinţilor bisericii şi lucrări de drept, ştiinţă şi medicină.
In Evul Mediu or·donarea tematică este forma tipică de sistematizare
a colecţiilor bibliotecilor. Că este aşa, ne-o dovedeşte decoraţia bibliotecilor,
care transpune în inscripţiile şi tablourile alegorice pictate, clasamentul meta•
dic sau chiar diviziunile inventarelor metodice. Inscripţiile care se pot incă
descifra pe pereţii Bibliotecii canonicilor din Bayeux, corespund foarte exact,
diviziunilor inventarelor din 1436 şi 1480. Biblioteca canonicilor din Puy
conservă cel mai frumos ansamblu de picturi murale ce reprezintă "artele
liberale": Gramatica, Dialectica, Retorica, Muzica, avînd la picioarele lor
pe marii oameni care le-au ilustrat: Priscian, Aristotel, Cicero, Tubal Cain.
Un alt element decorativ, Yitraliile reconstituite sau păstrate, in Franţa la
Chartre, în Anglia la colegiile din Eton şi Colegiul Christi din Cambridge,
prezintă aceleaşi inscripţii şi figuri ca acelea ale picturilor murale din Puy.
Biblioteca lui Sixtus IV, de la Yatican şi bibliotecile germane de la sfîrşitul
Evului :\Iediu, conservă in tematica decorativă, alături de alegoriile ce reprezintă artele liberale şi figurile marilor teologi, părinţi ai bisericii, portrete
ale filozofilor antici. 10 Tematica decora tiei bibliotecilor monastice si universitare reflectă in acelaşi timp, doctr·in~ culturală a Evului Mediu. '
Diviziunile clasice ale bibliotecii in cinci mari discipline - ştiinţele,
filozofia, dreptul, teologia şi poezia cu artele - se pot vedea foarte bine in
iconografia Bibliotecii palatului Bourbon pictată de Eugene Delacr·oix
(1798-1863).
Cît de departe s-a ajuns in aranjarea sistematică a cărţilor, din secolul
XVII încoace, ne-o dovedesc bibliotecile lumii. S-a ajuns la diviziuni de
ordinul sutelor şi miilor de grupe, identice cu cele ale catalogului sistematic.
ce nu sint altce,·a decît copia diviziunilor aranjării sistematice din depozit.
Biblioteca Bodleiană, care pînă la sfîrşitul secolului XVIII îşi avea ordonate
fondurile numai pe facultăţi, intre 1861-1883 ajunge de la 75 de grupe tematice la 7 000. Bibliotecile de la Cambridge şi British Museum n-au putut reduce
grupele pe domenii sub 500, respectiv sub 700.
Conceptia aranjării sistematice si-a găsit adepti si la noi în tară~ Binli"''teca naţionaiă de la Colegiul Sf. Sa"~ din Bucureşti, ~are-şi des~hide pentru
public porţile la 8 iunie 1838, ne dezvăluie în primul ei regulament de organiz~re şi funcţionare - Jurnalul Eforiei şcoalelor din 1836 11 , întocmit de
Petrache Poenaru - modul de organizare a fondului de cărţi şi << lmiatoririle, bibliotecarului [care] !lor fi: a primi şi a trece în registruri şnurlfite,
subt a sa iscălitură şi răspundere, cărţile şi J!anuscriptele cei se !lor da în seamă.
a le aşeza toate într-o rînduială sistematică clasificîndu-le după limbă, după
materie, după autor; a ţine cataloage deosebite în fieşte care limbă şi potri!'ită
cu rînduiala aşezări[i] cărţilor ... " Aşadar cataloagele pentru cititori urmau
să reproducă intocmai <<rînduiala aşezării cărţilor •>.
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Sistemul acesta al aranjării sistematice a devenit foarte greoi şi bibliotecile I-au părăsit, trecind la alte sisteme de aranjare, formale. S-a adoptat
mai mult sau mai puţin aşezarea fixă, aşezarea după numere de inventar,
aşezarea alfabetică, aşezarea cronologică, după locul de apariţie sau instituţia
editoare, după limbă, dar cu mare frecvenţă s-a trecut la aranjarea după
numărul curent sau aranjarea pe formate 12 •
Este surprinzător să constatăm că in secolul XVII, la noi, biblioteca
Stolnicului Cantacuzino de la Mărgineni a avut un sistem propriu de organizare + o sistematizare mixtă, pe domenii şi formate. Publicaţiiie au fost
grupate iniţial, pe formate tipa-editoriale: in folio, in quarto (in 4°), in octavo
(in 8°) şi in duodecimo (in 12°); iar în cadrul fiecărui format s-au aranjat pe
domenii: istorie, teologie, filozofie, astrologie inclusiv astronomia,' poetic.a
etc. Fiecare format susţine ordinea de aşezare a cărţilor prin numerotarea
progr·esivă cu cifre arabe 13 •
Acest tip de organizare mixtă îl intilnim în bibliotecile franceze abia
un secol mai tîrziu. Abatele Desmarais la 1740, aranjează toate cărţile din
Biblioteca Mazarină pe trei formate şi le numerotează astfel: pentru in-folio
numerele de la 1-10 000, pentru in-4° numerele de la 10 000 la 20 000, iar
pentru in - 8° numerele de la 20 000. In cadrul fiecărui format adoptă apoi
ordinea tematică, in cinci grupe mari, lăsînd loc considerabil de completare
pentru volume intrate mai tirziu 14 • Este o soluţie foarte potrivită şi azi,
socotim noi, pentru organizarea fondurilor Yechi, închise.
. In Franţa, la Biblioteca Naţională, aranjarea după numărul de ordine
a fost introdusă prin dispoziţie, în secolul XIX. Biblioteca Academiei din
Bucureşti hotăreşte la organizarea din 1903-1905, aşezarea cărţilor pe cinci
formate 15 , după care sistem se reorganizează şi Biblioteca Astra din Sibiu
în 1910-1911 16 • Biblioteca Centrală Universitară din Bucuresti trece la
o ,cotare topografică independentă, pe formate,' din anul 1960 17 .'
Biblioteca regală din Copenhaga pînă in 1950 era aranjată sistematic.
După această dată păstrează doar pentru cartea străină 45 de domenii. In
Olanda, din 1958, cartea străină se aranjează numai după număr de ordine.
Biblioteca universitară din Oslo păstrează compartimente numai pentru
cartea străină, in grupe de la A la S.
Finlanda a trecut total la o aranjare mecanică pentru cîştigul de spaţiu,
în. timp ce bibliotecile americane folosesc sistemul Cutter 18 - aranjarea
sistematic-alfabetică.

Problematica specifică de bibliotecă. în complexitatea pe care o dobîndeşte, pregăteşte cauzele unui mare moment organizatoric care incepe in
secolul XIX şi continuă şi azi. Bibliotecarii se confruntă cu două idei mari:
oultul conservării "bibliotecii-muzeu" şi ideea accesului public la colecţii.
De aceea unele biblioteci încearcă separarea fondurilor in: muzeale şi uzuale.
Acumulările de material de-a lungul secolelor reclamă ideea unei selecţii
valorice. Franţa tşi creează "rezervele" de care rară şi preţioasă pe două fonduri: fondul vechi de cărţi rare şi preţioase, pînă la anul 1800 şi fondul de
carte modernă, rară şi preţioasă, de la anul 1801 pînă azi 19 •
Lupta cu spaţiul de depozitare descoperă tehnici eficiente de aranjare
a depozitelor. Problema accesului liber al cititorului la colecţii readuce în
actualitate concepţia aranjării tematice. In general, se părăsesc formulele
greoaie, dogmatice în organizare. Se caută formule simple, clare şi eficiente,
lăsînd in seama cataloagelor problemele de sistematizare a cunoştinţelor.
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Se insistă mult pe valoarea patrimoniului naţional din biblioteci, vital pent1·u
cultura oricărui popor ..-\pare necesitatea securităţii acestor fonduri şi valori.
Astfel in 1949 se formează in cadrul FL-\B 20 - Comisia de fonduri
vechi. Promotorul ei a fost Robert Brun, bibliotecar francez. care a adus
contribuţii importante în problema organizării rezerYelor de cărţi vechi şi
preţioase 21 • De atunci mişcarea pentru recensămîntul fondurilor vechi şi
organizarea lor a prins rădăcini în mai multe ţări ale Europei. 1\Iai intii,
Franţa, care este hotărîtă să reorganizeze toate fondurile vechi din ţară 22 ,
apoi Danemarca 23 , România etc.
Specialiştii şi-au dat seama că problematica cărţilor vechi şi rare este
foarte complexă. Ea prezintă particularităţi în organizarea, prelucrarea şi
valorificarea lor 24 •
La noi în tară există o situatie specifică în constituirea bibliotecilm·,
specificitate, car~ se impune a fi ~espectată în cazul oricărei reorganizări
actuale. Bibliotecile documentare vechi - Brukenthal, Bethlen, Batthyaneum, Teleki, Biblioteca Stolnicului Cantacuzino, Biblioteca Centrală din
Blaj - care şi-au păstrat în mare fizionomia pînă azi sau care au putut
renaşte din strădania bibliotecarilor 25 , s-au constituit prin donaţii sau din
pasiunea marilor bibliofili.
Biblioteca Centrală din Blaj se află azi reconstituită pe fonduri ist01·ice,
la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei aşa cum a fost ea înainte de '1944
(fond bazilitan, T. Cipariu, Ioan Micu Moldovan, Augustin Bunea, Alex.
Grama, Alex. Lupeanu Melin, Victor Mihali, Alex. ~icolescu, Basiliu Raţiu,
Alex. Sterca Şuluţiu, Victor Şmigelschi, Ladislau Vaida, Ioan Vancea, fondurile ce au aparţinut Bibliotecii Archidiecezane, Bibliotecii elevilor praparandiali, Bibliotecii gimnaziale, Bibliotecii seminariale, Bibliotecii de lectură
"Inocenţiu Micu Clain" etc. etc.)
Este, credem, singular cazul, Bibliotecii Brukenthal din Sibiu, care
prin anii 1959 a trecut la o reorganizare generală, gîndind aşezarea colecţiilor
după profilul şi specificitatea lor. Criteriul adoptat a fost cel cronologic în
baza căruia s-a separat materialul în depozite în: cărţi tipărite pînă la 1800
şi cărţi tipărite de la 1800 pînă azi. In cadrul celor două grupe, cărţile au
fost separate apoi, pe secole. Motivaţia criteriului îşi află argumentele în
oglindirea fidelă în fonduri a culturii scrisului şi tiparului, vechimea colecţiilor, cercetarea istoriei diferitelor ştiinţe, înlesnirea întocmirii cataloagelorcronologice 26 etc.
In afară de criteriile de organizare tematică, cronologică sau cea a
fondurilor istoriceşte constituite, în bibliotecile româneşti există separate
Colecţiile speciale. Acestea reunesc o seamă de materiale pe criteriul valorii
şi rarităţii, cum sînt manuscrisele, cărţile tipărite în secolul XV, cartea românească veche (tipărituri pînă la 1831), etc.
C. Cotarea.
In Antichitate şi Evul Mediu se obişnuia aranjarea cărţilor fără numerele topografice, de loc. Totuşi în Evul Mediu întîlnim concomitent un tip
de cotare din numărul curent şi denumirea domeniului. Spre sfirşitul secolului XV chiar în bibliotecile mari s-a renunţat la cotă.
Biblioteca Sorbonei ne oferă la anul 1338 două tipuri de cotare şi aşe
zare a cărţilor. Una este fixă. O parte a bibliotecii Maf.!na libraria (grande
librairie) expunea pe 28 de pupitre cele mai bune cărţi din fiecare domeniu
pe care le avea colegiul. Pupitrele erau denumite cu majuscule din alfabet,
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iar litera mică indica ordinea cărţilor pe pupi tiu. In limbajul biblioteconomiei
de azi că1·ţile ferecatP din Magna libraria ar fi reprezentat "uzualele" săli
de J.:•ctură. Al doilea tip de cotaJ'f' este cea pe domenii, mobilă. In cadrul
domeniului se folosea numerotar2a cm·entă. Sorbonistii o folosesc în a doua
încăpere a bibliotecii Parva libraria (petite librairie), in care se depuneau
duhletele, operele mai rar consultate sau cele destinate împrumutului. Cota
lor se compune din numărul curent şi denumirea domeniului. Parva libraria
ar fi azi depozitul bibliotecii. Catarea fixă locală compusă din denumirea
pupitrului şi numărul curent este tipică pentru EYul Mediu. Ea se face chiar
şi pe manuscrise şi in registrele de imprumut şi se păstrează şi azi în bibliotecile medievale italiene, spaniole. olandeze sau chiar la British Museum.
După ce apar pupitrele cu rafturi sau dulapurile cu rafturi, in cotă apare
al tt·eilea element: denumirea raftului.
Catarea mobilă pe domenii avea o majusculă simbolică, insemnind domeniul
şi un număr curent în cadrul domeniului. Ea există din secolul XIV şi apoi
continuă în secolul XV.
Tot in Evul Mediu sau chiar in antichitate cărţile se aşează într-o ordine
alfabetică a autorilor sau a titluriloJ', in cazul lucrărilor anonime. Se întîlnesc
şi alte combinaţii de litere, cifre, care pot apare duble sau triple sau în combinaţie de litere cu cifre. Se ajunge la complicaţii greoaie care pot pasiona
numai pe cei ce le-au inventat.
Astăzi criteriul formatului cărţii poate fi nu numai un element nou de
cota1·e, ci după cum am văzut şi un sistem formal de aşezare a cărţilor în
raft. El e potrivit la aranjarea şi catarea pe domenii sau la cea care urmează
numărul curent. Aşezarea pe formate a devenit o necesitate in bibliotecile
mari, pent1·u cea mai bună folosire a spaţiului. Clasele de format se pot stabili
exaet, in funcţie de spaţiul şi materialul de aranjat. Sint obişnuite 4 clase.
Cărţi in-8° (25 cm. înălţime); cărţi in-4° (35 cm. înălţime); cărţi in 2° (45 cm.
înălţime) şi cele peste 45 cm. Unele biblioteci merg pînă la stabilirea a nouă
clase de formate. Bibliotecile ame1·icane folosesc 3 clase de formate, iar cele
sovietice 6 san 8. La noi în ţară s-au adoptat 5 clase de formate 27 •
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Cartea veche

românească

ea instrument de informare
EVA CATRINESCU

Credem că o încercare de "recitire" - luminată de modul de gîndire
al lumii contemporane - a vechilor cărţi româneşti constituie un binevenit
prilej de afirmare a continuităţii spirituale a unui popor a cărui evoluţie
culturală a fost marcată în egală măsură de orientul bizantino-slav ca şi
de occidentul latin.
Sentimentul duratei, afirmarea decisă a continuităţii şi latinităţii poporului român - pentru care stau mărturie cunoscutele texte maramureşene
rotacizante, traducerile pline de rîvnă ale diaconului Coresi, nepreţuitele
cronici-mărturii ale unei istorii zbuciumate datorate unor cronicari precum:
Grigore Ureche, Miron Costin sau Ion Neculce, opera barocă a domnitorului
Cantemir şi multe altele - explică, între altele, coerenţa şi statornicia efortului cărturarilor români, străduinţa lor nobilă de a înveşmînta gîndirea
şi simţirea in haine româneşti.
Fără a încerca o situare istorico-filologică a celor mai însemnate opere
ale primilor cărturari români, vom căuta mai degrabă sensul contemporan
al acestora, subliniind perenitatea conţinutului uman, calitatea prelucrării "estetice" (cum ar fi spus Tudor Vianu) a materiei incluse sau a
"datelor conştiinţei". Acest mod - neaşteptat poate - de abordare ne-a
fost sugerat de constatarea - devenită deja un loc comun- că informaţia
(de orice natură) a devenit- in ultimele decenii ale secolului nostru factorul fundamental al existenţei şi cunoaşterii. Aflate in strînsă legătură
cu spaţiul şi timpul, acestea fac ca orice activitate umană (de cunoaştere
sau de informaţie) să devină o problemă de organizare a relaţiei existenţei
(cunoaşterii) cu spaţiul şi timpul. Intregul univers fiind bazat pe existenţa
acestor relaţii spaţio-temporale care se stabilesc intre obiecte sau fenomene,
înseamnă că informaţia in calitatea ei de obiect (mesaj) care urmează a fi
transmis (emis) pentru a fi recepţionat de cineva (receptor) se supune aceleiaşi relaţionări: existenţă-spaţiu-timp. Pentru ca informaţia să devină
un mesager al cunoaşterii (unor existenţe) este necesar ca suportul ei material - documentul - să fie abordat in mod complex, multilateral, novator.
Incercăm deci stabilirea unor puncte de contact între existenţa reflectată
(transpusă) in documentele unui anumit timp şi spaţiu (care este cel al relatării) şi spaţiul şi timpul existenţei actuale (al receptării contemporane).
Mărturisim că ideea acestui tip de "recitire" ne-a fost sugerată de necesitatea
evitării unei -posibile- aridităţi a prezentării unei teme extrem de generoase
în sine, dar de o maximă dificultate pentru un nespecialist (şi poate, de ce
nu, de orgoliul de a putea numi pe vrednicii noştri cărturari "contemporanii
noştri").
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lndi,·idualizate în spaţiu şi timp de privirea şi prelucrarea particulară
a materialului faptic imediat sau cules din izvoare străine (de preferinţă
poloneze), exprimînd, deci, în mod necesar, puncte de vedere proprii asupra
lumii, operele asupra cărora ne vom opri se subsumează unei unice şi dramatice tentative: aceea de a afla "ce este omul în împărăţia lumii acesteia
treCătoare:'" Obsesia fragilităţii destinului uman, reluarea obsesivă a motivului (de largă circulaţie în liteTatura occidentală medievală) ubi sunt nu
este decît reflectarea în plan literar a unor timpuri "ieşite din matcă", dominate de sentimentul insecurităţii sociale şi individuale, în care soarta omului
stă permanent sub semnul provizoriului, al schimbării, al dispariţiei brutale.
Literatura veche românească devine astfel expresia unei mereu adincite
meditaţii asupra vieţii şi a lumii, asupra condiţiei umane mînate de fragilitate, incununate însă, în mod paradoxal de o nezdruncinată incredere in
dreptul la existenţă al omului, in forţa lui de a depăşi, prin fapte, neliniştea
morţii.

In paginile vechilor scrieri româneşti regăsim, alături de ecourile reverberate peste secole ale neliniştrii existenţiale a voievodului de la Argeş
( ~eagoe Basarab), semnele tentativelor succesive şi neobosite de creare a
unui limbaj capabil să exprime şi să transmită conţinuturi din ce în ce mai
evoluate.
Acesta este sensul - superior- al Letopiseţului ţării MoldoPei al lui
Grigore t·reche, operă cu caracter monumental şi reprezentativ, dezvoltată
cu un discernămînt critic remarcabil (contrazis doar de continuatorul său
neîndeminatic, Simion Dascălul)- din documentele interne sau străine ale
timpului. Opera marelui vornic, ce urmăreşte istoria ţării Moldovei de la
începuturi pînă la a doua domnie a lui Aron-vodă, nu este o simplă compilaţie
de izvoare, ci poartă amprenta personalităţii cronicarului, impunindu-se
peste veacuri ca un punct de vedere critic, pragmatic, asupra epocii.
Naraţiunea "selectivă" a cronicarului moldovean va fi îmbogăţită prina
rîvna talentatului său succesor Ion Neculce, a cărui operă: Letopiseţul MoldoPei de la Dabija-Podă pînă la Ioan Vodă MaProcordat fixează in memoria
urmaşilor istoria societăţii moldoveneşti începînd cu urcarea în scaunul
domnesc a lui Dabija-vodă şi sfîrşind cu mazilirea lui Constantin-vodă. (1743).
Dubla condiţie de participant şi comentator al evenimentelor prezentate creează posibilitatea unei priviri subiective (deci implicate) şi· obiective
(rod al reflexiei transfigurate in cimpul literaturii), care individualizează,
fără a deforma, reconstituind o lume de o extraordinară vitalitate şi expresivitate. Accentul pus pe detalii semnificative, mobilitatea privirii, dinamismul
portretizării, ipostazierea complexă a personajelor individuale (privite în
evoluţia lor firească), sau a colectivităţilor (restrînse), iluzia constatării
imediate, a participării nemijlocite (aici şi acum) la evenimentele narate
(chiar atunci cind este vorba de epoci reconstituite pe bază de documente) datorate folosirii vorbirii directe şi a proverbelor - înscriu această operă
cronicărească în circuitul sensibilităţii lumii contemporane, dominată de
lectura romanului.
Continuîndu-se operaţia de cercetare a începuturilor literaturii româneşti din perspectiva aceleiaşi "rodnice nelinişti" semnalate la început nelinişte ce are în centrul ei omul şi lumea - ne vom referi la lnPăţăturile
lui N eagoe Basarab către fiul său Teodosie, operă de aleasă simţire românească. Sfătuirile propri11-zise din prima parte a cărţii, referitoare la opera
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de guvernare sînt precedate de o serie de cugetări cu caracter filosofica-religios
asupra vieţii şi a morţii. Refuzînd, in numele unei asumări lucide a existenţei "somnul raţiunii născător de monştri". principele protector al călugărului
cronicar Macarie proclamă credinţa in raţiune. <<Somnul crl mult îngroaşă
r;îndul, iar priCJegherea îl supţie 1>.
Motivul nestatorniciei sorţii şi al egalităţii in faţa morţii. introdus de
neliniştita interogaţie a principelui muntean <<ce este omul? ... •> va fi reluat
în poemul filosofic Viaţa lumii semnat de cronicarul moldav :\Iiron Costin.
Trăitor într-o epocă a nesiguranţei, cînd <<omul îmbla ca fără sine 1>, Costin
devine autorul primei viziuni eschatologice din literatura noastră. Cunoscă
tor al literaturii antice (în special al poeziei lui Horaţiu şi Ovidiu), cronicarul
reia - într-o viziune personală de puternic (şi surprinzător pentru posibilităţile de atunci ale limbii literare româneşti) dramatism tema perisabilităţii
la nivel macrocosmic. Viziunea sa panoramică asupra stingerii universului
constituie o dezvoltare a motivului ovidian al nestatorniciei norocului. Depă
şind, prin eroism şi înţelepciune exclamaţia "vanitas vanitatum", Costin
rămîne, ca şi Neagoe Basarab şi Dimitrie Cantemir şi se afirmă ca o personalitate marcantă a veacului al XVII 1-lea românesc.
Asimilată unui baroc care depăşeşte cadrele unui curent artistic sau
chiar ale unei epoci determinate, pentru a se constitui in permanenţă ca o
· modalitate specifică de trăire a existenţei (utopică), opera luminatului principe se desvăluie ca o patetică - şi în acelaşi timp lucidă - tentativă de
a reface unitatea originară a omului, de a reintoarce in matca lor firească
vremurile, ca o încercare de aminare (sau chiar de eludare) a sfîrşitului printr-o
solicitare intensă a formei, prin suprasolicitarea logosului, care încearcă să
disimuleze conţinutul. De aici "agitaţia verbală" ce caracterizează personajele
psihomahiei 1stor ia ieroglifică, retorica grandilocventă, grotescul debordant
al apariţiilor, gustul pentru caricatura imensă; lumea devenită scenă - iar
oamenii, actori ce încearcă să-şi ascundă adevărata identitate. Motivul "fortuna labilis" este completat de cel al "roţii": existenţa care se scurge inexorabil sfirşind in nefiinţă, cele două motive culminind intr-un al treilea "theatrum mundi"- lumea ca teatru-, confuzia permanentă intre rol şi
actor, mască şi faţă, aparenţă şi esenţă. Proliferarea aberantă a decorului,
visul devenit coşmar, cuvintul care acoperă ca o perdea de fum adevărul sint citeva din elementele de profundă modernitate ale unei opere ivite intr-o
epocă de criză (pe care o sancţionează prin chiar această dilatare hiperbolicgrotescă a ei).
Tema labilităţii echilibrului cosmic - prefigurată in spirit mai degrabă
clasic de poemul filosofic al lui Miron Costin atinge la Cantemir proporţi
galactice. Degringolada şi dezordinea nu sint însă coordonatele definitorii
ale universului, ci numai ale unui timp şi ale unei societăţi.
In statornicia motivului labilităţii vieţii din liter_atura noastră veche
la care se adaugă afirmarea tot mai apăsată a conştiin.ţei etnice şi scriitoriceşti, descifrăm de fapt ecourile unei istorii zbuciumate, ale unor vremuri
cumplite in care capete de cerşetori, de domni şi de mitropoliţi se rostogoleau
de-a valma, după bunul plac al Inaltei Porţi sau al uneltirilor boiereşti:
<<Cumplite CJremi, de nu stăm de scrisori, ci de griji şi suspirte . .. cumpănă
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mare pămîntului nostru şi nouă •> exclamă, ingrozit, vrednicul cronicar al
istoriei moldovene, ;\firon Costin.
In ciuda acestei prea adevărate consemnări, literatura română veche
rămîne mereu solidară cu omul.

Resume

La culture roumaine ancienne est entree dans le circuit des idees europeennes avP-c
une physionomie originale et une vision humaniste a l'egard des problemes fondamentaux
de l'homme et de son destin. Sous le signe de la relation: existence-espace-temps, les docRments de la civilisation roumaine du XVII-e- XVII l-e siecles sont mis en contact avec
les documents (receptacles d'informations precieuses) de la contemporaneite. Les chroniques de Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce sont autant d'echos reverberes a travers
les siecles de l'angoisse existentielle vecus par les collectivites et les individus. L'heroisme
et la sagesse sont les deux poles entre lesquels se manifestent des personnalites comme
Dimitrie Cantemir, diplomate et savant, auteur d'un troublant temoignage sur le siecle
des "lumieres", Ce "temoignage", transmis par la tradition, est re~tu avec admiration et
le sentiment de la continuite par la culture roumaine moderne, solidaire avec !'ideal humaniste - point de reference parmi les Cluctuations des epoques.
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Cărţi

vechi

româneşti

în

colecţiile

1\luzeului Olteniei
ZAHARIA GĂRĂU

Cartea românească veche impreună cu intreaga creaţie spirituală a
poporului român, a purtat pecetea omogenităţii şi unităţii pe toate plaiurile
locuite de acesta, a reliefat mărturia unităţii etnice şi a circulat fără oprelişti
impotriva restricţiilor impuse de graniţe politice şi de amprenta unor potentaţi ai vremii.
Mergind pe firul celor afirmate, a1·ătăm că :Muzeul Olteniei 1 posedă
in colecţia sa din perioada umanistă (respectiv veacul al XVII-lea) Evanghelia
lui Şerban Cantacuzino (1682) în două exemplare şi Apostolul tipărit la Bucureşti in 1683. Alături de Biblia de la 1688, aceste cărţi au marcat nu numai
momentul introducerii limbii româneşti in biserică ci şi momentul cînd acţiu·
nile cărturăreşti pentru trezirea conştiinţei naţionale iau amploare.
In prefaţa 2 Evangheliei se arată că <ca fost îndreptată din slovenie şi
aşezată de Iordache Cantacuzino vel stolnic . .. alcătuindu-se şi sfintele cuvinte,
spre mai aleasă înţelegere a limbii rumăneşti . . . întru folosul creştinescului
norod ... )) 3 , iar în predoslovia Apostolului se remarcă atît conştiinţa vechimii
românilor cit şi interesul pentru limba noastră. <c !o Şărban Cantacuzino
Băsărab voievod . .. dîndu-ni-să în mînă Domnia şi stăpînirea Ţărăi Rumă
neşti şi urmînd strămoşilor noştri despre tată, marilor Cantacu:;ineşti ... şi
despre mumă celor ce mari şi vechi să pomeneasc Băsărăbeşti ... derept aceea
am poruncit învăţaţilor care s-au întîmplat dascăli, de au tălcuit Sf. Scriptură
cea noao spre bună înţelegerea limbii noastre . .. )) 4 •
Trecînd in veacul al XYIII-lea, YOi incepe cu Cazaniile lui Ilie Miniat,
tipărite la Bucureşti în anul 1742, in predoslovia căreia mitropolitul Neofit
se adresează tuturor românilor <c Cu multă dorire ... am pus de s-au tălmăcit ...
pentru folosul tuturor de obşte ... celor ce cresc întru buna credinţă a pravosloviei patrif'i aceştia şi alţii despre împrrjur pravoslavnici, care grăescu tot cu
această limbă rumănească . .. )) 5 • În acelaşi spirit al conştiinţei de neam se
manifestă şi Climent episcopul Rîmnicului in Evanghelia tipărită la episcopie
in anul 1746, arătînd <c • • • ca să crească şi să se lăţească cuvîntul Sfintei Scripturi, nu numai în ţara măriei tale, ci în toate ţările şi ţinuturile ce vorbesc în
limba rumănească . .. )) 6 • Sau Chesarie episcopul Rîmnicului, în prefaţa la
cartea lui Simeon arhiepiscopul Tesalonicului, Voroavă de întrebări şi răs
punsuri, tipărită la Bucureşti in 1765, subliniază <c • • • cartea aceasta, de acum
va fi de obşte la toţi, precum şi lumina, încît o va priceape . .. mai vîrtos neamul
rumănescu fiind pre limba lor tîlmăcită . .. )) 7 •
Mineele de la Rîmnic tipărite intre anii 1776-1780, de către episcopii
Chesarie şi Filaret, exprimă idei legate de conştiinţa naţională a poporului
român. 8 Astfel, in predoslovia acestor cărţi, Chesarie vorbeşte despre colonizarea Daciei cu "rimleni", iar Principatele româneşti erau nişte apichii
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(colonii) ale rimlenilor (romanilor), iar

<c

linia neamului românesc e din vechi

trăgîndu-se din slăritul neam al romanilor (valahi numindu-se după limba
slorenească) •• .9
Situaţia dobîndită după pacea de la Kuciuk-Kainargik
(1774) este interpretată de Chesarie ca un prim pas pe drumul "redeşteptării

naţionale" ~ 0 • Filaret, recunoaşte că <c •• •limba noastră rumănească se trage
din cea latinească •>. iar Chesarie arată continuitatea românilor afirmînd că
<c •• • dacii într-această supunere rîmlenrască. s-au oblăduit pînă la Radu Vodă
Negrul ... •> 11 .
Dintre Jlinrr important este cel din luna noiembrie (1778), în care
Chesarie încearcă o cronologie a istoriei poporului român incepind cu dacii,
arătînd că <c Ţara Românească cînd avra ră;:,boaie, să numra Dach1:a şi lăcui
tarii ei da ehi şi ~heţi, care au a rut ră;:,boaie cu Î:mpăraţi rîml eni . .. iară ;:,idirile
mănăstirilor s-au început de la Radul Voievod er-i ;:,ic Negrul, întîiul domn al
ţării ... iară tălmăcirile s-au început în ;:,ilele lui Matei Basarab Voirvod şi
s-au adăogit in ;:,ilelr lui Şerban Basarab Voievod. Iar în acea desăvîrşită podoabă
au venit în ;:,ilrle lui Constantin Voievod Basarab Brincoreanu, prin osîrdia
lui chir Damaschin rpiscopul de Rîmnic . .. •> 12 .
Ideile innoitoare iluministe au fost preluate şi intărite de Ienăchiţă
Văcărescu. in Gramatica românească. tipărită la Rimnic in 1787 şi de Radu
Tempea in Gramatica românească, tipărită la Sibiu în anul 1797. Primul arată
în prefaţa cărţii că <c •• •Gramatica aceasta . . .iaste de limba rumânrască, ce
nu arr în starea ei nici una pînă ar:um. limba patriei noastre prin care curîntăm •>13 •
Radu Tempea arătînd importanţa gramaticii româneşti subliniază <c căci
lipsindu-ne aceasta mai intii trebuincioasă măirstrie. ce au putut alta a naşte
fără decît dezrădăcinarea mai întîi a limbâ noastre rîmleneşti? ... îmbr::.nirea
minţii . .. şi iară acum sintem ce ne vedem cu ochii, şi ne simţim pre noi
înşine! •>. <c Pricina însă a scăderii noastrr au fost şi nestatornicia stăpînirii.
Pînă cînd au stat Dachia (cu le~iunilr rimlrneşti care impăratul Traian le-au
adus) . .. românii româneşte sau rîmleneşte au rorbit ... •• 14 • Făcînd in continuare o cronologie a folosirii limbii slavone şi inceputul scrierii şi tipăririi
cărţilor în limba românească, tot Radu Tempea apreciază activitatea deosebită a lui Ioan Piuaru Molnar si Samuil Micu Clain. care - arată acesta <<Curăţă ... prin multele cărţi, c~re le-au dat şi le dau la lumină, toată nrghina
ce cuprinsese limba noastră . .. •> 15
In Transilvania, Petru Ylaior a fost unul dintt·e cărturarii care a intreprins patriotica acţiune de educare naţională românească, mai ales în a sa
Istoria pentru începutul românilor in Dacia, tipărită la Buda în anul 1812.
Foarte importantă este ediţia din 1834, a cărţii lui Pett·u ~laior care apreciază
că <<de la ieşirea acestei istorii, românul . .. s-au deşteptat într-însu! iubirea
de naţie şi de patrie . .. Această istorie au ur;:,it rpoca naţiei româneşti . .. •> 16 •
Chiriacodromionul tipărit la Bucureşti în anul 1801, subliniază în prefaţa sa semnată de Gherontie şi Grigorie, că a fost tipărită ca <c •• • să se
răcorească cu darurile cele duhocmiceşti . .. nu numai eri din Ţara Românească
ci şi cei de pretutindeni cîţi să slujăsc cu limba aceasta rumănrască, nu numai
în vremile aciaste de acum, ci şi în cele viitoare, în neam şi în neam . .. •> 17 • ,
In Vieţile sfinţilor din luna septembrie, tipărită la mănăstirea ~eam ţ
în anul 1807, Dositei ieromonahul propagă aceleaşi idei arătînd că <c ••• Vieţile
sfinţilor s-au tălmăcit şi neamul românesc cu dînsrlr s-au îmbogăţit. .. şi este
un făcătoriu dr bine la tot nramul românesc nu numai la acrst din patrie, ci
şi la cel dr prrstr munţi •• 18 •
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In 1814, Andronache Donici tipăreşte la Iaşi Adunare ... din cărţile
praCJile, înd1·eptată impotriYa abuzurilor fanarioţilor în care
arată că <<a sluji cineCJa patriei sale şi a păzi drrptăţile ei şi a iubi pe
patrioţii săi, iaste una din datoriile ceale neapărate ... 11 şi că a alcătuit această
carte <<adăugînd şi obiceiurile ceale aprobăluite a pămîntului .'lloldoCJii .. . 11
In 1858, Costache Negruzzi prefaţează cartea lui Andronache Donici şi scoate
o nouă ediţie în care, subliniază <<Cînd însă cîrmuirea ţării căzu în mîna
domnilor grrci, legile ajunsesrră a fi ca mreja paingului în care muştele mici
se prindeau, iar cele mari o spărgeau . .. 11 19 • O altă lucrare este Plutarh nou
tradusă din franceză ele :\ficola ;\licolau după Blanchard Pierre şi tipărită
la Buda în 1819. In a sa prefaţă se arată că: << ••• neamul romdnrsc întru
nemica nu este mai de jos cu talanturile cele fireşti, drcît altr nramuri ... însă,
acele talanturi mari, care împreună cu sîngele, au rămas de la romanii cei de
demult întru neamul românesc . .. 11 20 • Importantă ni s-a părut şi prefaţa
la cartea lnCJăţătură pentru fericirea şi doftoria boalelor ... CJitelor, tipărită
la Buda în 1816. Din această prefaţă citez: <<Frate! acel talent minunat româ·
nilor de sus dăruit pînă acum era îngropat adînc în pămînt drept nu din Pina
românilor, ci din pisma norocului, carele din zi în :::.i s-au grăbit a face pe
români mai nefericiţi şi mai înstreinaţi .. . 11. <<Acum au sosit acrl timp .. . ca
românii smulgîndu-se din grosul întuneric al urîtei nelinişte, să se deştepte a-şi
lămuri limba sa cea romană ... 11 21 .
Eufrosina Poteca în prefaţa alcătuită la traducerea sa din Dimitrie
Darvar, intitulată Mai-nainte gătire ... , tipărită la Buda în 1818. se adresează <<către toti iubi tii miei frati din neamul românesc .. . 11 arătînd că <<limba
românească est; una din fetele li:nbii latineşti, care, aCJînd astfel dr mumă bogată
şi măreaţă . .. de mult s-ar fi împlinit ... de nu ar fi fost asuprită dr sl01.1enească
cea bătrînă, atitra CJeacuri .. . 11 22 . Ea ar fi pierit - arată în continuare dacă,
<< binecrrdinciosul Domn Constantin
Basarab şi mitropolitul chir Teodosie,
la anul1697 .. . 11 nu ar fi depus <<rîvnă sprr luminarea neamului românesc .. . 1>,
fiind asuprit şi nednic de jale.
Perioada efervescentă a anului 1821, pregătită minuţios şi prin aceste
cărţi ca şi cea cuprinsă între revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu şi
Regulamentul Organic, aduc elemente noi de conştiinţă românească şi de
indemn pentru progresul patriei. Astfel, se arată în prefaţa cărţii lui Diaconovici Loga, Chemare la tipărirea cărţilor româneşti, Buda, 1821, că. << ... toţi
acum să se apuce de lucru, că au sosit primăvara luminii neamului românesc
şi toţi dintre ale sale puteri să aducă jertCJe pe altariul neamului, că atuncea
va urma strălucirr peste tot fiul de român, ca să apuce odată calea, care-l va
putea pre el aduce la fericire . .. 11. << Crezi-mă frate ! Că pînă nu CJei semăna,
nu "ei nici secera şi dup{r. ce ai semănat trebuie să mai dai cu sapa deaca
vreai să ai seceriş bun . .. 11 23 • Eufrosin Poteca în traducerea cărţii lui Heinecius, Elemente de filozofie, logică şi etică, tipărită la Buda în 1829, arată în
a sa prefaţă că a fost << ••• tîlmăcită în limba ţării noastre care e cea mai
frumoasă pentru noi ... 11 24 •
Damaschin Bojincă, in cartea intitulată Diregătoriul bunei creşteri,
tipărită la Bucureşti în anul 1830, vorbind despre cultură, arată că aceasta
<< , ., desrădăcinea::.ă dintre oameni credinţa deşartă şi frica sclaviei . .. 1>, sau
<< ••• din neştiinţă şi sălbăticie se nasc răutăţi adică neunirea, nepăciuirea şi
gîlceava între fraţi, între amici şi între vecini ... trufia şi mai pe urmă perirea ... >>
sau << ••• acum e timpul cel mai cuvincios, acum cînd se lucră pentru binele
împărătrştilor
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de neam, e mai de lipsă ca noi toţi fiii naţiei româneşti, să ne adunăm ... cu
cugetul şi cu sufletul la un loc, să ne sfătuim frăţeşte . .. despre norocirea naţiei
noastre . .. şi să aducem cugetele noastre într-o unire. Ade"ărat grăieşte zicătura
()eche: prin unire cr_:esc lucrurile cele mici, iară prin neunire şi cele mari pier
şi se fac nemica )) 2~.
Se impune a fi dat şi un alt exemplu şi anume acela din cartea lui Aaron
Teodor, Apendice la istoria lui Petru Maior, tipărită la Buda in 1828, în
prefaţa căreia se arată: << Pentru că naţia rumănească, precum sînge/ e şi-l
trage din romani ade"ăraţi aşea şi limba . .. şi cum că pe leage putem limpezi
limba de coade străine, ne îndreptează iarăşi istoria . . . care ne mai arată cum
că poporul românesc e mai "echiu de suta a noua în care s-au i"it literele
ţiriliceşti )) 26 •
In al său lrmologhion tipărit la Yiena în anul 1823, Macarie ieromonahul, dascălul Şcoalei de muzică din Bucureşti, se adresează cititorilor şi
celor ce folosesc cartea respectivă cu cîteva îndemnuri sugestive şi curaj oase:
<< ••• Cîntă de acum înainte "itejaşte şi cu îndrăzneală orice cîntare în limba
patriei tale, cu minunata fireasca dulce glăsuire a patriei tale, cu înţelrgrrP.
cu e"la"ie cu dragoste . .. şi nu-ţi mai întoarce auzul spre eri cr cu "icleşug
te sfătuiesc ca să nu întrebuinţezi cîntările în limba patriei tale, pentru că aceea,
()Oesc ca nicicînd să nu te trezeşti din "ătămătoarea nesimţire şi pentru ca totdeauna a"înd trebuinţă de dînşii, totdeauna să te aibă supus întru călcarea pi·
cioarelor )) 27 • În limitele epocii sale, Mac arie face un apel subtil şi vădeşte
pregnant dorinţa de independenţă a patriei, in acelaşi timp face o apreciere
deosebită limbii româneşti cu întreaga ei "dulceaţă".
Spre deosebire de şcoala ardeleană care a adoptat in exclusivitate
descendenţa poporului român din romani, o serie de autori ai predosloviilor
din secolul al XVIII-lea, reamintesc românilor nobila viţă a vitejilor daci
din care aceştia se trag, popor ce a trăit pe aceste meleaguri cu mult înainte
de venirea romanilor. Astfel, Chesarie în Predoslovia Mineiului pe noiembrie
(Rîmnic 1778) făcînd o cronologie a istoriei românilor incepe cu "dachii"
şi "gheto-dachii iar în Mineiul pe luna ianuarie (Rîmnic 1779), tot Chesarie
arată în predoslovie: <<Cînd era cei dintîiul lăcuitori cu nume de dachi, ei
biruind pre rîmleani de lua dajde, după cum iar Mrletir scrir pentru Mysia
şi trecînd dincoace haznelele ce ţinea ca nişte "istirii în locurilr apei Arghentii
(poate fi Argeşul), iară de la Traian s-au supus dachii: plătind ri dajdii la
rămleani: iată biruitorii supuşi)) 28 • Tot aşa Petru :\Iaior în 1stor ia pentru
începutul românilor în Dacia, Buda, 1812 arată: << Cugetul mi eu iaste nu întreagă
istoria românilor a o ţese, fără cele ce mai ()Îrtos se (in dr începuturile lor în Dachia
din "echi scriptori, pentru aceia are însămna, ca "ăzînd românii din ce "iţă
strălucită sînt pră$iţi, toţi să se îndemne strămoşilor săi întru omenie şi în bună
cu"iinţă a le urma ... )) 29 • Dionisie Fotino in Istoria Daciei, Viena 1818-1819
(3 volume), vorbeşte despre <<istoria "echii Dacii, acum Transil"aniei, Banatului şi Moldo"ei >> 30• Preocupare pentru istoria Daciei se observă şi la traducătorii cărţilor str'ăine care, fac acest lucru nu la intimplare, ci printr-o
selectie riguroasă pentru ca tot ce se traduce să fie de folos patriei. Astfel,
Grig~rie, egumenul mănăstirii Sf. Ioan din Bucureşti; în predoslovia traducerii sale din Atanasie Staghiritul, Prescurtarea istoriei uni"ersale, Bucureşti 1826-1827 (4 volume) arată că <<.,.am tălmăcit acesta în limba noastră
românească lîngă carr adăugînd şi istoria dachilor, amrilor, bulgarilor şi a
sîrbilor )) 31 •
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O
pentru

altă latură valoroasă a acestor predoslovii o constitue şi indemnurile
păstrarea şi conservaraa tradiţiei strămoşeşti in scopul menţinerii

fiinţei naţionale.

In acest s:ms putem vorbi de versurile politice la stema
din Mineiul pe iulie, tradus de Filaret şi tipărit in Episcopia Rimnicului
în anul 1780, care, arată că: << Seamnele romanilor cele dintru început fericite/
Cu adevărat de ta Roma ::,burînd în Dachia sînt venite/ ... fiară coroana Domniei
Prinţipatului romdnescfDe la început aceste seamne luminat o împodobesc/
Şi cu adevărat şi în vreamea viitoare aşa iaste a fi/ Pînă cînd soarele şi luna
vor străluci)) 32 , sau predoslovia la Mineiul pe ianuarie (1779), care vorbeşte
despre obiceiurile Tării Româneşti care <<din vechime schimbă dregătoriile
la inceaperea lui ianuarie, Anul nou numindu-l ... )), Dă apoi exemple din
Dion şi Meletie geograful care vorbesc despre supunerea Daciei de către
Traian şi moartea lui Decebal, colonizarea Daciei cu romani <<de unde să
face nu fără de cuvînt simberazma că, Prinţipaturile rumăneşti, ca nişte apichii
ale rîmleanilor, urmează de la aducere şi ale lor obiceaiuri >> 33• Andronachi
Dunici în Adunare ... din cărţile împărăteştilor Pravile, Iaşi, 1814, arată că
<<nu ştim care au fost legislaţia Daciei; nu ne îndoim însă că după cucerirea ei,
romanii au introdus în ea, odată cu învingătorii lor vulturi (care apar în stema
Ţării Româneşti nn.) şi !Pgile lor)), Arătînd in continuare retragerea autorităţilor romane In timpul lui Aurelian, subliniază că <<locuitorii ce mai rămă
seseră e prea desigur că s-au servit tot de legile romane, împestriţate neapărat
cu oarecare .. . a barbarilor, de care necontenit se bîntîiau
)) 34 • Apoi arată
cum românii s-au folosit şi de "Vasilicale", primind << insignele împăraţilor
Paleologi aşa cum arată istoricul Cantemir l). Putem vorbi deci la mijlocul
secolului al XVIII-lea şi mai ales în ultimile decenii ale acestuia, de o conştiinţă naţională cristalizată, despre naţiunea română, noţiuni amplificate
mai ales în Supplex Libellus Valachorum în care se cer deschis drepturile
istorice ale românilor transilvăneni, aceasta constituind un adevărat "concept de politică naţională" 35 •
ţării

.\OTE
1 ~luzeul Olteniei intruneşte in colecţia sa un număr de aproximativ 200 exemplare
carte românească veche, 200 exemplare carte străină rară şi aproximativ 300 exemplare
carte bibliofilă. Colecţia a fost alcătuită din fondurile: Mihail Seulescu, Ioan, G. Cernă
tescu, Grigore Otetelişanu, 1. Argetoianu (fost ambasador la Viena). Au mai contribuit
la imbogăţirea ei: C. S . .\icolăescu-Plopşor, Ştefan Ciuceanu şi ing. A. Vincenz.
2 Dan Simonescu, "Predoslo!Jia" în cărţile româneşti !Jechi, in "Biblioteca" (supliment al revistei "lndrumătorul cultural"), nr. 12, 1978, nr. 4, p. 38.
3 ~luzeul Olteniei, nr. 90; BRV, 1, p. 250.
4 \luzeul Olteniei, f.n.; BRV, 1, p. 260-261.
5 :\luzeul Olteniei, nr. i2; BRV, II, p. 59.
6 1luzeul Olteniei, f.n.; BRV, II, p. 89.
7
1luzeul Olteniei, nr. 55; BRV, Il, p. 169.
8 Jluzeul Olteniei posedă in colecţia sa Mineele pe lunile: octombrie (1776) noiembrie
{1778), septembrie (1780), mai (1780), aprilie (1780).
9
BRV, II, p. 234.
10 "Mitropolia Olteniei", XIX, nr. 9-10, 1967, p. 766.
11 BRV, II, p. 236.
12 ~luzeul Olteniei nr. :!7; BRV, II, p. 227.
13 :\luzeul Olteniei nr. 341; BRV, II, p. 318.
u \luzeul Olteniei, nr. 771; BRV. II, p. 395.
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Ibidem: BRV, II, p. 39"'.
BRV, III. p. 59.
17
:'lluzeul OltE-niei, nr. 54; BRV, Il, p. 4:!3.
18 :\Iuzeul Olteniei, nr. i4: BRV, Il, p. 51~.
10
:\Iuzeul Olteniei, nr. 170; BRV, IIL p. 99.
20 :\luzeul Olteniei, nr. 753, BRV, Il, p. :!91.
21
:\Iuzeul Olleniei, nr. 793; 81.0: BRV, III, p. l't9.
22 \luzenl Olteniei, nr. 761; HRV, III, p. :!19.
23 :\luzc111 Olteniei, nr. 800; HRV, III, p. 379.
2
' :\luzeul Olteniei, nr. 248, 2'o9, :152; HRV, III, p. 6:!9.
25
:\!uzeul Olleniei, nr. 338; BRV, III, p. 679.
2
6 :\Iuzeul Olteniei, nr. 668: RRV, III, V· .'i67.
27
:\Iuzeul OlleniE>i, nr. 103; BRV, III, p. 424.
'" 7\IuzPul Olteniei, nr. 'li; BRV, Il, p. 236.
2
" :\luzE>ul Olteniei, nr. 139, 167; RRV, III, p. '"·
30
~fuzeul Olteniei, nr. '•85, '•90; BRV, III, p. :2-'il.
31
:\luzeul (llteniei, nr. 197; BRV, JII, p. 497.
32 BRV, II, p. 262.
33 BRV, Il, p. 234.
34 :\luzeul Olteniei, nr.170; BRV, III, p. 99. (,\ceste explicaţii apar in
de C. l\egruzzi în anul 1858, în preajma Unirii).
35
:\luzeul Olteniei, nr. 545; Istoria României, voi. !IL p. 819-837.
16

ediţia scoasă

Summary

The Roumanian fight for liberty, independence and national unity, had various
forms directly and indirectly manif<~sted.
The printed books and of the manuscripts too stimulate the people to actiYate for
the progress of the country against the foreing oppressors.
They have expressed patriotic and progresist ideas in the interest and for the benefit of ali the Roumanian native speakers. By these printings it was reali<;ed much earlierthe cultural and spiritual unity of Roumanian people.
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O carte şi o cronică manuserisă din secolul al XVI-lea
în colecţiile Bibliotecii Centrale Uninrsitare Cluj-Napoca
ADRIAN ANDREI RUSU

Bogatul patrimoniu bibliografic al Bibliotecii Centrale Universitare
Cltij-Napoca a constituit şi va constitui încă obiect şi subiect al unor intense
cercetări par·ţiale sau globale. Punerea lui in circuitul ştiinţific, pe baze
moderne, reprezintă una dintre sarcinile fundamentale ale personalului de
specialitate din instituţia clujeană. Catalogului incunabulelor, de curînd
editat, şi catalogului cărţii româneşti vechi, aflat in stadiu de rinalizare, i se
adaugă preocuparea pentru realizarea unor repertorii asemănătoare concepute
·in prima fază pentru cartea universală a secolului al XVI-lea. In actualul
stadiu al lntocmirii catalogului concluziile generalizatoare se intuiesc numai .
.\tenţia noastră estP captată deocamdată de fiecare carte luată ca individualitate independentă şi fără un context mai larg, realizabil doar intr-un moment
tprminal al investigaţiilor.
Subiectul notPi prezente îl constituie un astfel de exemplar singular
dar eu o valoare deosebită. Este vorba despre partea a treia a Cronicii lui
Johann Carion, tipărită la Witemberg în anul 1566 1 . Lucrarea ca atare este
semnalată literaturii de specialitate, în variante latine şi germane 2 dar ediţia
noastră este mai puţin cunoscută. Prin conţinut reprezintă o apreciată, în
epocă, scriere istorică cuprinzînd evenimentele memorabile petrecute îndeosebi în Imperiul romano-german in intervalul dintre domniile lui Frederic
al II-lea şi Carol al V-lea. Cuprinsul tipărit ne interesează doar pentru eventuala inrîurire pe care a provocat-o deţinătorilor ei.
Foarte curînd după tipărire, în anul 1568, cartea lui Carion a fost legată
după gustul epocii. Coperţile propriu-zise s-au făcut prin sacrificarea unei
cărţi mai vechi, tipărită în limba germană cu litere gotice. Au fost apoi îmbrăcate în piele albă, decorată cu motive imprimate încadrate în chenare.
Predomină medalioanele cu figuri din panteonul biblic.
Ceea ce atrage luarea aminte sînt însemnările manuscrise şi cele de
proprietate. Asupra lor vom insista în mod deosebit relevîndu-le în ordine
cronologică.

La sfîrşitul volumului au fost coligate 7 file albe. lncă de pe verso-ul
ultimei file tipărite a cărţii a început să fie redactată în limba latină, o cronică.
Extinsă pe 10 pagini ea se compune din trei părţi distincte. Prima parte
intitulată Haec sunt memoria digna, se continuă pe parcursul aproape a două
pagini încheindu-se cu însemnarea Cibinii, in templo, 30 sept. 1569 şi cuprinde
o înşirare de evenimente dintre anii 1409-1566. Urmează în continuare
partea a doua desemnată cu titlul Sequentia in templo Coronensi înregistrînd
PVPnimente dintre anii 1143-1590. In sfîrşit, o ultimă însemnare, cores-
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punzătoare

anului 1514 apare după cîteva pagini albe, pe verso-ul coperţii
a 11-a. Insemnările aparţin aceluiaşi autor, databile - sfîrşit de secol al
XVI-lea, dar care a folosit mai multe pene.
Prezenţa acestor însemnări nu pare a fi întîmplătoare. Conţinutul
cărţii suport l-a stimulat pe primul deţinător la o intreprindere similară,
pe măsura culturii şi posibilităţilor lui de informare. Practica ca atare nu
para să fie una cu totul insolită căci, potrivit unor constatări mai vechi.
astfel de cronici mai apar şi pe alte cărţi de secol XVI- XVI 1.
Dincolo de observaţia de pe pagina de gardă a lui Ladislau Gal Hilib,
asupra căreia vom reveni mai jos, paternitatea lui Ylartin Oltard din Sibiu
mi se pare neindoielnică. Pornind de la iniţialele imprimate pe coperta depiele ( MOC) şi anul 1568, avem o primă premiză a cunoaşterii autorului.
In cursul părţii a doua a cronicii, in dreptul anului 1590 se notează printre
altele: Doctissimus "ir dominus Simon Hermannus, pastor Mediensis, mon:rur
21 ian. cui ego M.O.C. succedo. Reperele sînt suficiente pentru a face relaţia
între iniţiale şi Martinus Oltardus Cibiniensis (1546-1591), fost paroh al
Mediaşului, cunoscut deja istoriografiei săseşti 3 • Fără să insistăm asupra
personalităţii sale, vom remarca succesiunea strînsă între timpul de legare
a cărţii şi redacţia primei părţi a manuscrisului. Partea a doua pare a fi şi
ea redactată în întregime prin anii 1571-1573. După acest ultim interval
însemnările au fost anuale pînă la sfîrşitul anului 1590, adică pînă în preajma
mo1·ţii autorului (29 aprilie 1591).
Toate aceste însemnări au fost în totalitate publicate în anul 1851 în
prima serie a revistei sibiene, Archi" des V ereins 4 cu minime consideraţii
privind valoarea şi originea lor. O referire deja incompletă şi incorectă mai
apare la Trausch, in 1870 5 . Uterior, ediţiile critice sau repertoriile nu au luat
în considerare infm·maţiile respective contribuind astfel la pierderea din
evidenţă a unei import an te scrieri istorice.
Prima parte a textului manuscris, considerat, prin eroare, inedit de
Repertoriul manuscriselor de cronici interne 6 , rămîne singura mărturie completă asupra vechii cronici parietale din biserica de la Sibiu. Asupra originii
şi valorii ei nu s-au făcut nici un fel ele consideraţii. Ceea ce putem deocamdată să notăm este doar faptul că avem în faţă o tipică scriere istorică aparţinînd genului analist, cu informaţii politice prin excelenţă şi cu o valoare
scăzută intrinsecă. Adăugăm, pentru interesul filologilor, că în dreptul anului
1542 însemnarea este in germană, în contrast cu restul textului latin.
O bună parte din segmentul al doilea al însemnărilor, cuprins intre
anii 1143-1571, cunoscută in general sub numele de Breve Chronicon Daciae
sau Annales templi Coronensis a văzut lumina tiparului în 1600, într-o ediţie
semnată ele Iacob Bongars şi apărută la Frankfurt. Informaţia editorului
prownea probabil de la doctorul braşovean Paul Kerzer. In secolul al X\'11-lea
şi în cel următor, pină la dispariţia originalului (intre 1761-1772), s-au mai
făcut mai multe copii şi ediţii 7 • Cea mai bună a fost realizată în epoca modernă,
mai precis in 1903, într-unul elin volumele colecţiei documentare privitoare
la Braşov 8 . Pentru secolul al X\'I-lea. copia lui 11artin Oltard a rămas una
dintre cele mai preţioase. fără să fie cunoscută decit după informaţii nesigure
şoi greu verificabile.
Textul original incepe deja cu anii 1570-1571. EI nu este identic cu
cel publicat in Deutsche Fundgrugen din 1860, în aşa numitul Albumum Oltardinum, aşa cum afirmau 1. Crăciun şi A. Ilieş 9 • Deşi apropieri evidente
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există
şi mai

intre texte, cel publicat la 1860 este contaminat de interpolări germane
tîrzii de anul 1590. L'nele, de fapt cele mai numeroase, sînt legate de
familia Oltard. Caracterul foarte personal al acestor informaţii ne face să
credem in existenţa unui alt text aparţinînd eventual tot lui Martin Oltard,
care a stat la baza redacţiei cronicii nepotului său Andrei Oltard. Cei 20 de
ani ai scrierii care aparţin în exclusivitate lui Martin Oltard cuprind în sine
cîteva coordonate. Urmare a situaţiei periferice în care s-a găsit autorul - respectiv în situaţia de simplu preot din scaunul Mediaşului - informaţiile sale
se resimt. Evenimentele mai importante care apar sînt numai cele legate de
familia principară Bathory. Dacă evenimentul politic nu are valoare deosebită, cu atît mai importante sînt observaţiile sale astronomice şi agricole.
Calitatea lor creşte după anul 1580.
Citim a parte a însemnărilor se referă la războiul ţărănesc din 1514 ·
Deşi informaţia nu poate fi decît livrescă, trebuie să subliniem consistenţa
şi corectitudinea ei. Printre altele este una dintre rarisimile surse care îl
numeşte, în secolul al XVI-lea, pe principalul conducător al cetelor de răscu
laţi Geor~ius Doscha Ceculus şi nu doar simplu Georgius Ciculo.
·. Insemnările lui Martin Oltard se pot aşeza ferm in contextul istoriografiei transilvane a secolului al XVI-lea. Acum, după redescoperirea originalului, ,.a fi nu numai posibilă dar şi necesară o restituire nouă, completă
concepută după norme şi cerinţe moderne.
. O însemnare manuscrisă de pe verso-ul coperţii 1 consemnează in dreptul datei de 3 mai 1619, din nou iniţialele MOC. De astă dată însă proprietarul nu poate fi altul decit primul fiu al lui MartinOltard,Mihail (1573-1645).
Bănuim că volumul a rămas în continuare în proprietatea familiei Oltard
în tot cursul secolului al XVII-lea. Prin stingerea ultimului reprezentimt,
in 1704 10 , drumul cărţii rămîne în umbră pînă în anul 1761, cind Ioan Gal
de Hilib îşi înscrie ex librisul pe pagina de titlu. In 1829 un nou ex libris,
'inscr.is pe verso-ul coperţii 1, il semnealează drept proprietar pe Ladislau
Gal de Hilib (1767-1848), cunoscut autor de scrieri juridice 11 . Se pare că
lui îi aparţin însemnările latine de pe pagina de gardă care stabilesc valoarea
m~nuscrisului şi paternitatea lui în termeni generali dar entuziaşti. Etapa
următoare a periplului cronicii şi a cărţii suport ne este relevată indirect
de către contele Iosif Kemeny. Acest pasionat colecţionar de relicve istorice
preţioase a lăsat întreaga sa avere culturală Muzeului Ardelean. Printre
manuscrisele sale s-au găsit şi culegerile de cronici medievale puse sub titlul
Collectio manuscriptorum historicarum. In tomurile 12 şi 30 ale seriei minor
apare copiată de două ori cronica lui Martin Oltard exact în forma regăsită
de noi. Kemeny ne-a lăsat in prefeţele celor două transcrieri, numite de el
monitum, explicaţii asupra provenienţei lor. Mai revelatoare este cea din
tomul 12 unde ne transmite că Ladislau Gal de Hilib i-a semnalat cronica
de pe cartea lui J ohann Carion, apoi observaţiile sale asupra componentelor
şi a autorului 12 • In acelaşi tom, cronica este bogat adnotată, în sensul valorificării informaţiei ei istorice. Un post scriptum ne atrage atenţia asupra
soartei viitoare a cronicii. Kemeny susţine că l-a convins pe Gal să-şi doneze
preţioasa piesă viitorului Muzeu Ardelean ce se pregătea asiduu a se întemeia 13 • Tomul 30 este mai restrîns în observaţii adiacente lipsind din această
copie şi însemnarea specială privitoare la anul 1514. Important este totuşi
că monitum-ul este datat de Kemeny la 14 decembrie 1840 14 •
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Este dificil de arătat cum a ajuns cartea lui Carion in posesia :Muzeului
Ardelean deoarece între moartea proprietarului (1848) şi întemeierea Muzeului
(1859-1860) a existat o cez11ră temporală însemnată. :"l'u este exclus ca
K"meny să fi intermediat transierul 15 •
De la 1860 destinul cărţii şi al cronicii lui Martin Oltard a urmat pe
acela al întregului fond de carte al Muzeului Ardelean. In anul 1902, precum
se ştie, colecţiile de carte ale acelei instituţii au fost definitiY contopite cu
cele ale Bibliotecii Universităţii. Astăzi ea se păstrează in compartimentul
colecţiilor speciale ale Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj-:'{apora 16

:\OTE
1 Chronici Carionis a Frederico Secunda usque ad Carolum Quintum. Expositus
et auctus a Casparo Peucero. Pertinet hic liber ad partem terciam Chronici. \Vitebergae,
Johan. Schwertelius excudebat, anno .\IDLXVI.
2
Vezi Jean G. T. Graesse, Tresar de livres rares el precieux. tom. Il, Dresda. Geneva, Londra. Paris, 1861, p. 47.
3 Joseph Trausch, Schriftsteller-Lexikon oder biograph;sch-literărische Denk- Blatter
der siebenbiirger Deutschert. II Band, Braşov, 1870, p. 40.
4 N a,;hrichlen von den ehemals in den alt1m grosSI'/1 K ircheh ;;u fi ermannstadt und
Kronstadt besindlichen H'andchroniktm. In: "Archiv des Vereins", Sihiu, '•, 1851, p. 11.0-

130.

.

Joseph Trausch, op. cit., p. 252.
8
1. Crăciun, A. llieş, Repertoriul manuscriselor de cronici interne sec. XV-XVIII
privind istoria României. Bucureşti, Edit. Acad. R. P. România, 1963, p. 227.
7 Ibidem, p. 218-220.
8
Quellen zur Gesr.h.ichtt: der Stadt Kronstadt. Voi. IV, Braşov, 1903, p. 1-10.
• 1. Crăciun, A. Ilieş, op. eli., p 227.
10 Joseph Trausch, op. cit., p. 42.
11 Vezi Szinnyei J6zsef, Magyar irok elete'es mrtnkai. Voi. III. Budapest, 189ft,
col. 945.
12 .J Kemeny, Collectin manuscriptorum hi.<lorir~orum minor Tom
XII, p. 79- Si.
Biblioteca Academiei R. S. României. Filiala Cluj-1\apoca .\Is. arhivă 12.
13 Ibidem.
14 Idem, op. cit., tom. XXX, nr. 1.
15 Cu toate că şi acesta a murit inainte, in 1855, colecţ:ia sa a fost conservată. in
conacul său de lingă C!mpia Turzii tocmai in vederea cedării către viitorul .\fuzeu.
11 Cota: Rare 458/a.
5

L'auteur presente une chronique manuscrite appartenant a Martin Ollard (1546-1591), trouvee, attachee a la fin du livre Chronici carionis a Frederico Secunda usque
ad Carolum Quintum... Witebergae ... anno MDLXV I.
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O

bibliotecă românească

la Alba Iulia
in seeolul al XVII-lea
EVA MÂRZA

Unul din indiciile revelatoare ale dezvoltării culturii unei ţări este,
între altele, existenţa tiparului şi a bibliotecilor. Pentru Transilvania secolului al XVII-lea a fost caracteristică o strînsă colaborare în domeniul culturii intre autoritatea de stat, reprezentată de principi, şi autoritatea bisericeasc;l, în persoana episcopului, respectiv mitropolitului. In acelaşi secol,
mai ales în prima sa jumătate, Alba Iulia - capitala principatului - devine
centrul politic şi cultural al provinciei. In anul 1622 principele Gabriel Bethlen
înfiinţează un colegiu academic, pe lingă care a funcţionat o tipografie şi o
bibliotecă, din care se păstrează cărţi pină in zilele noastre. 1
O importanţă aparte, cîştigă in lumina cercetărilor recente, o altă
instituţie albaiuliană, existentă aici incă de la sfîrşitul secolului al XVI-lea:
Mitropolia Ardealului, 2 rectitorită in anul1597 de Mihai Viteazul, a funcţionat
pină Ia moartea ultimului ei mitropolit neunit Atanasie Anghel in anul 1714. 3
In j urui acestei instituţii se desfăşoară o activitate culturală meritorie. In
perioada anilor 1640-1702 funcţionează, cu citeva întreruperi, tipografia
românească, 4 probabil şi o şcoală mănăstirească. 5 Despre aceasta avem
informaţii sumare, pină acum.
Cercetările ultimilor ani ne-au oferit şi alte dovezi despre activitatea
culturală a intelectualităţii româneşti din Transilvania grupate in răstimpul
cuprins între ultimul deceniu al secolului XVI şi primul deceniu al celui
de-al XVIII-lea în jurul Mitropoliei Bălgradului. Este vorba de colecţionarea
cărţilor tipărite şi manuscrise la sediul Mitropoliei, după cum o dovedesc
cîteva ex-librisuri. Nu avem, pină in momentul de faţă, nici un document
ori o altă mărturie contemporană despre existenţa unei colecţii de cărţi organizate în cadrul acestei instituţii. Dovezile strînse pe parcursul investigaţiilor ne oferă, insă, informaţii despre cărţi manuscrise şi tipărite care au
putut forma o bibliotecă în adevăratul sens al cuvintului in complexul cărtu
răresc de la Alba Iulia, in secolul al XVII-lea. Nu putem alcătui un istoric
al bibliotecii nu-i cunoaştem nici inceputul şi nici sfîrşitul. Trebuie, să măr
turisim că do~.r- din timpul vlădiciei mitropolitului Sava Brancovici (16561681) 6 , deţinem cele mai multe mărturii.
Existenţa unor cărţi purtind mesajul mitropoliei de la Alba 1ulia este
confirmată documentar de cîţiva cercetători mai nchi, cum sînt T. Cipariu,
N. Iorga şi 1. Lupaş. In ultimii ani, au fost identificate in bibliotecile transilvane citPYa yoJume cu aceeaşi proYenienţă de Ch. Pistrui, F. Dud aş şi
E. Linţa.

63
https://biblioteca-digitala.ro

Cea mai veche mărturie despt·e cărţile, mai corect spus o carte, aparţi
Mitropoliei de la Alba 1ulia ne-o oferă Gh. Şincai 7 citind manuscrisul
autorului "Anonymus Carolinensis". In cadrul unei întîlniri politice în anul
1599 la Alba 1ulia, între domnitorul Mihai Viteazul şi mitropolitul Dimitrie,
acesta din urmă apare cu o biblie în mînă. Presupunem că a fost Palia de la
Orăştie, 1582, care nu a lipsit, probabil, dintre cărţile instituţiei, la ciţiva ani
de la apariţia ei. 8
Multiple informaţii despre situaţia Mitropol'ei Bălgradului le relatează
T. Cipariu. 9 Dintre acestea o importanţă aparte pentru cercetarea noastră
o are aşa-zisul Zaconic 10. A fost scris de episcopul Atanasie Anghel şi conţine
lista bunurilor Mitropoliei, inclusiv cărţile. Sint cuprinse aici cea 40 cărţi
în limba română şi slavonă, unele din ele uşor identificabile cu instrumentele
de lucru ( B.R. V.). Altele vor putea fi identificate doar datorită unei fericite
întîmplări, care le-ar aduce în faţa cercetătorilor avînd ex-librisul instituţiei
respective.
Alături de Zaconic apare un alt document 11 în care At. Anghel mărtu
riseşte o danie a sa din anul 1700. Intre altele a cumpărat pe "sama Mitropoliei" 9 cărţi. Din arhiva păstrată de laT. Cipariu am găsit şi o altă menţiune
despre provenienţa bălgrădeană a Tetrae!langhelului sărbesc 12 din posesia
lui Sava Brancovici.
Despre provenienţa unui Minei sla!lonesc, manuscris din secolul al
XVI-lea relatează T. Cipariu 13 că ar fi fost în posesia Mitropoliei de Alba
Iulia. Acest exemplar conţine un document al mitropolitului Ardealului.
Varlaam, din anul 1688. Mineiul se păstrează actualmente la Biblioteca
Academiei Filiala Cluj-~apoca 14.
Mărturii despre cărţi de provenienţă bălgrădeană ne oferă şi Nicolae
Iorga. Dintr-un pomelnic 15 , din păcate nedatat, află că mitropoliei Bălgra
dului i-au fost donate, pe lîngă alte obiecte, o E!langhe 1ie ferecată în argint
din partea lui Grecul Alexa, şi o Poucenie moldovenească din partea lui Ceauşul
Petru şi soţiei sale. Foarte probabil că despre aceeaşi E!langhelie ferecată este
vorba şi intr-o altă notiţă. Atanasie Anghel dă zălog o E!langhelie ferecată
impreună cu odăjdii vlădiceşti la Sibiu, pentru materiale necesare reconstrucţiei bisericii mitropoliei. Însemnarea se află pe o carte provenind, foarte
probabil, din colecţia mitropoliei. Ne referim la Minei de decembrie, (Buzău),
1698; cartea se afla, în timpul cercetărilor lui N. Iorga, in biserica unită din
nătoare

Făgăraş

16

•

Relaţii documentare despre obiecte de cult care ar fi fost in proprietatea
reşedinţei mitropolitane de la Alba 1ulia, sint mai sporadice. O dovadă o
formează cunoscutul ln!lentar al averii confiscate în anul 1680 de la vlădicul
Sava Brancovici şi fratele lui Gheorghe in locuinţa lor de la Sibiu 17 • In
această cuprinzătoare listă de obiecte cu valoare diferită se află şi un număr
de cărţi româneşti (slavone), latineşti şi maghiare, greu de estimat: "intr-o
traistă căteva cărţi româneşti, într-o altă traistă căteva exemplare tipărite
româneşti, într-o a treia traistă exemplare tipărite româneşti, într-o ladă
mare pestriţă, patrusprezece saci de cărţi şi tipografia împreună cu toate
instrumentele şi cu literele româneşti, intr-o teacă cărţi româneşti, maghiare
şi latine 66 la număr" etc.

In rîndul cercetărilor din ultimii ani asupra aceleiaşi problematici se
ne oferă relaţii despre şase manula Alba 1ulia. Din cercetările asupra

numără contribuţia lui E. Linţa 18 , care
scrise însoţite de ex-librisul Mitropoliei de
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manuscriselor româneşti şi slavone realizate cu cîţiva ani in urmă de Ch.
Pistrui, se desprind trei exemplare de carte provenind din colecţia Mitropoliei
bălgrădene 19 , care vor fi descrise şi de E. Linţa.
L'ltimele două exemplare provenite din Alba Iulia secolului al X\'Il-lea
au fost depistate in catalogul lui F. Dudaş 20 • Aceste tipăr·itur·i româneşti
de Alba Iulia, care au eirculat şi în preajma Mitropoliei, au ajuns în zona
Bihorului.
:\'umărul total al cărţilor Mitropoliei nu ne este cunoscut în acest stadiu
al investigaţiilor. Totuşi, in urma cercetării, putem afirma că, pînă în prezent,
s-au ivit circa 50 titlUI'i de carte din categoria celor româneşti şi slanme,
care au fost folosite în complexul bisericesc din secolul al X\'l 1-lea la
Alba Iulia.
Istoriografia privind problema colecţiilor de earte aparţinînd :\litropoliei Bălgradului include menţiuni despre cărţi în diferite per·ioade a fumţionării acesteia. In posesia mitropolitului Sava Brancovici apare o sumedt>nie
de cărţi, din care ar trebui să distingem colecţia apurţinătoar·e complexului
bisericesc şi monastic b<llgrădean şi ewnlual o biblioteul par·lieularii a mill'llpolitului.
Avînd în vedere numer·oasele neclarităti existente la capitolul apar lPnenţa cărţilor, am prefer·at să avem in nd~re in stadiul actual al cPrreUu·ii,
toate cărţile care au cirTulat în secolul al X\'JJ-lea în l'adr·ul rnilropoliei.
Dintre acestea numai 1:3 ci'uti au fost redate in ulLimele de('(mii l'ir·cuitului
stiintific.
'
'
'Referitor la prima l'ar·ln atribuită ~lit1 opoliei Bălgradului ales tată
documentar- Biblia- pn~supmă a fi Falia de la Orâştie vis-a-vis de întîlnirea între Mihai Viteazul şi mitropolitul Bălgradului, Dimitr·ie, din anul
1599, precizăm că Palia se al'lă in Zaconicul publicat de T. Cipar·iu 21 , 1-'Ub
denumirea cinci cărţi a lui Moisci mrrulnrşte. Soarta exemplar·ului respectiv
l-a preocupat şi pe T. Cipariu care, in explicaţiile de la note pune intr·eh<uea
dacă exemplarul Mitropoliei de la .-\Iba 1ulia nu a ajuns in biblioteca romanocatolică (Biblioteca Batthyaneum:,) de la :\Iba Iulia 22 • .In fondul Bibliott>cii
Batthyaneum se află şi astăzi, probabil, acelaşi exPmplar, însă, nu conţine
nici-o mărturie, care ar adever·i presupunerea lui T. Cipariu.
Excluzînd Palia de la Or~tie, prima donaţie adresat11 Mitr·opoliei Băi
gradului din anul 1649 se datorează protopopului Georgie. Se referă la un
Apostol şi la un Tipic. Apostolul 23 se află, acum, la Biblioteea AeadEr:.•.iei
Filiala Cluj-Napoca. Este un manuscris slavon din secolul al XVI-lea cat·e
poat·tă şi însemnarea: "Această carte este a mănăstirii din Băi grad An.
Dom. 1661." In Zaconic apare un Apostol sărbesc şi un Tr:pic sărbesc 24 • care
ar putea fi discutate în acest context. Tipicul nu a fost, încă, identificat.
Anul 1661 a însemnat, foarte probabil, o anumită organizare ori n
mărire a colecţiei mitropoliei, fiindcă mai găsim şi alte volume însemnate
cu aceeaşi dată şi cu aceeaşi grafie. Au ajuns prin filiera Blajului, la Biblioteca Academiei, Filiala Cluj-Napoca. In acest sens menţionăm un Sbornic,
manuscris slavon 25 din secolul al XVI-lea şi un alt Sbornic, tot manuscr·is
slavon 26, dar din secolul al XVII-lea. Amîndouă conţin ex-librisul citat mai
sus. In aceeaşi categorie intră şi Prolog Septembrie şi octombrie 27 • manuscris.
în limba slavonă. Incercind să-I identificăm cu lista din Zaconic 28 , am găsit
un Prolog de luna lui Sept. şi a lui noem., care ar putea fi identic cu cel păs
trat la Biblioteca Academiei Filiala Cluj-Napoca. Despre volumul existent,
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Ch. Pistrui 29 menţionează, că-i lipseşte sfîrşitul. Se găseşte, însă, fila manuscrisului din luna noiembrie, ceea ce susţine ipoteza noastră.
Tot din 1661 datează ex-librisul de pe o tipăritură slavonă Apostol,
1639 ao care îl prezintă ca posesor pe Sava Brancovici. O donaţie către acelaşi
personaj o poartă şi o altă tipăritură slavonă Vieţile sfinţilor at, datată în
decembrie 1670.
In urma cercetării exemplarelor şi a notiţelor de proprietate, prezentate
pînă aici, se impune precizarea că distingerea bibliotecii personale a lui Sava
Brancovici (dacă a existat, de fapt) şi a celei mitropolitane nu este posibilă
momentan. Cert este că o parte din averea confiscată în 1680 de principele
Mihai Apafi de la Sava Brancovici a fost donată, din partea principelui,
mitropoliei. Printre altele erau pomenite şi cărţile. Donaţia era însoţită de
formula "şi nimeni să nu le mai poată înstrăina" a2 •
In Biblioteca Episcopiei Ortodoxe de la Oradea se păstrează Noul
Testament, Alba Iulia, 1648 aa. Acest exemplar cuprinde două importante
mărturii documentare asupra problematicii pusă în discuţie. Cea mai timpurie este însemnarea lui Suci Pal din Bălgrad care face un act de donaţie
in anul 1667 către mănăstirea din Bălgrad. In 1681 întăreşte donaţia. Anterioară acestor ex-librisuri trebuie să fie însemnarea tipografului Rus din
Sibiel, care se numără, potrivit propriei mărturii, între ajutoarele lui Simion
Ştefan la tipărirea Noului Testament a4 . In Zaconic această carte figurează
sub denumirea de "testament rumânesc care au cumpărat Suci Pal" as.
Următoarele volume purtînd ex-librisurile mitropoliei sau ale mitropoliţilor Bălgradului se înscriu într-o etapă fixată cronologic după moartea
lui Sava Brancovici (1681).
Aşadar în interiorul unui Minei de sărbători as, manuscris slovonesc
din secolul al XVI-lea, de la Biblioteca Academiei Filiala Cluj-Napoca,
se află lipit un document scris de mitropolitul Bălgradului, Varlaam, în anul
1688 a7 • T. Cipariu, care a cunoscut acest exemplar, îl atribuie Mitropoliei
de la Alba Iulia as.
Cartierul, în care s-a aflat complexul mitropolitan de la Alba Iulia,
se găsea în apropierea zidului cetăţii princiare. Era cunoscut sub numele
de Maieri a9 • Liturghierul mitropolitului Teofil, de fapt un manuscris slavonesc din secolul al XV-lea poartă ex-librisul "bisericii cei mici din Maieri
Bălgradului", donaţia datată în 15 august 1696. Din această categorie de
donaţie adresată bisericii Maierilor din Bălgrad face parte şi un alt manuscris
slavon, un CeasloCJ din secolul al XVI-lea 40, conservat la Biblioteca Academiei,
Filiala Cluj-~apoca. Pe acelaşi exemplar se află o însemnare a feciorului
"popii 1onăşu". Cu această informaţie am deschis discuţia referitoare la
puţinele perso:me, care apar, în afară mitropoliţilor, iscălite pe cărţile cercetate. Precizăm aceasta, mai ales că va fi vorba în continuare de mai multe
generaţii purtind acelaşi nume. Ele au avut un oarecare rol în activitatea
.\1itropoliei Bălgradului în secolul al XVII -lea şi la începutul celui următor.
Discutabilă este provenienţa Chiriat.:odromionului, Bălgrad, 1699, care
se află la parohia ort. rom. Hidiş 41 (jud. Bihor). Volumul a aparţinut lui
"Ianăş Logofătul din mitropolie, din Bălgrad" în momentul acela cu domiciliul în Meziad (jud. Bihor). Ex-librisul nu este datat. Putem doar să afirmăm
că, pe lîngă feciorul popii Ianăşu şi Ianăs Logofătul, poate fi inclus în rindul
proprietarilor de cărţi aparţinînd complexului mitropolitan de la Bălgrad
în secolul al XVII-lea.
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Cel de ul treisprezecelea volum pe care l-am cercetat în acest context,
este un Octoih, Rîmnic, 1706, colligat cu Antologhion, Rîmnic, 1705, 42 • Aceste
două lucrări ar fi putut aparţine ultimei perioade din existenţa Mitropoliei
Bălgradului r.ub vlădicul Atanasie Anghel. Cartea poartă mai multe însemnări.
Ne-a atras atenţia aceea care localizează cartea la biserica "Maerilor Bătrîne".
Că exemplarul a circulat în zona Bălgradului o dovedeşte şi un alt ex-libris:
"Cinstitului şi de bun neam Protopopului Avram de la Daia (jud. Alba) cu
sănătate". Pînă aici, în două locuri ne-am întîlnit cu numele Ianăş. In cazul
de faţă apare, într-o altă notiţă, "nepotul popii Ianăş", în anul 1745.
Este de presupus că, pe lîngă acest număr de cărţi aparţinătoare Mitropoliei Bălgradului depistate pînă acum, vor mai ieşi la iveală şi alte exemplare
în cursul cercetărilor viitoare. Titlurilor cunoscute trebuie să le mai adăugăm
tipăriturile şi manuscrisele pe care le ştim din documente şi Zaconicul publicat de T. Cipariu.
In legătură cu exemplarele menţionate in documente, trebuie să mai reamintim şi aici Tetraevan7helul sărbesc, 43 cunoscut de T. Cipariu, Mineiullunii
decembrie, Buzău, 1698, văzut de :.'\.Iorga, citat şi în Zaconic 44 şi Evanţhelia ferecată cu Poucenie moldovenească, (probabil ediţia de Cartea românească de învă
ţătură, Iaşi, 1643), citate de N. Iorga dintr-un pomelnic şi trecute înZaconic 45 •
Zaconicul editat de T. Cipariu, foarte valoros sub aspect documentar este
redactat schematic. Cărţile fiind înregistrate, in marea lor majoritate, doar
cu titlul nu avem o imagine suficient de clară, mai ales în cazul tipăriturilor
româneşti. In cîteva rînduri am incercat o identificare a titlurilor, ceea ce
ar putea fi de ajutor in completarea listei de cărţi cunoscute din biblioteca
complexului mitropolitan de la Alba Iulia. In afară de exemplarele identificate
pînă aici, la poziţia 28 din Zaconic se află "Un Prolos tipărit în Moldova
rumânesc, care I-au dat pater Ianăş" 46 la poziţia 29 "0 Evanghelie rumănească
şi Apostol rumănesc carele le-au dat Şerban Vodă, cănd au mers părintele
vlădică Sava Veştemeanul la vlădicie leau adus" 47 • Desigur, este vorba de
Evanghelia, Bucureşti, 1682 48 şi Apostol, Bucureşti, 1683 49 , din care cunoaş
tem mai multe volume donate bisericilor din Ardeal. lnsă, exemplarele care
ar putea fi incluse in această cercetare nu au fost încă identificate. In continuarea listei, pe poziţia 30 se află Sicriul de aur, (completarea noastră Sebeş,
1683) 50 . La poziţia 31 apare "Un Pintecostariu de ceale din Ţara Muntenească, carele I-au dat jupinul patăr lanăş, să fie al mănăstirii Bălgradului" 51 .
Mai cunoaştem din Zaconicul editat de T. Cipariu multe cărţi, însă
la majoritatea dintre ele nu putem să afirmăm dacă ele sînt manuscrise sau
tipărituri. In aceeaşi situaţie sînt şi cele nouă volume donate de Atanasie
Anghel în anul 1700 52 : 5 Minee, o Evanghelie românească şi grecească, o
Psaltire rusească şi un Molitvenic cu liturghie românesc şi o Poucenie "de
aceste de ale noastre", sub care ar trebui să înţelegem Chiriacodromionul de
la Bălgrad, 1699 53, tipărit în timpul lui Atanasie Anghel.
Din cele expuse pînă aici observăm o evoluţie cît se poate de complexă
a colecţiei de carte aparţinînd Mitropoliei Bălgradului. La creşterea ei au
contribuit fie diferite persoane particulare fie mitropoliţii Bălgradului şi
prin ei, diferiţi donatori din lumea ortodoxă. Aşa am întîlnit pe un protopop
Georgie, Suci Pal, Grecul Alexa, Ceauşul Petru şi soţia sa, mai multe generaţii
purtind numele de Ianăş, nepotul, feciorul, logofătul, jupinul şi pater. Apartenenţa lor la centrul cărturăresc al Bălgradului ne face să-i considerăm chiar
într-un grad de rudenie. Trecind la seria mitropoliţilor Bălgradului, din
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·perioada contemporană cu Mihai Viteazul, îl amintim pe Dimitrie. Apoi
ajungem la proeminenta personalitate bisericească şi culturală, care a fost
Sava Brancovici, documentul semnat de mitropolitul Varlaam, după care
peste cîţiva ani, găsim donaţia vlădicului Teofil. In fine, am reţinut activitatea
culturală a ultimului mitropolit de această formaţie, premergătoare unirii
bisericii, care a fost Atanasie Anghel.
Ex-librisurile care desemnează Mitropolia Bălgradului cunoscute pină
la faza actuală a cercetării apar în trei forme diferite. Cele mai multe sînt
dedicate mănăstirii mitropoliei, datate cu anul 1661 (4 exemplare). Altele
·(2 exemplare) conţin ex-librisul şi donaţia lui Sava Brancovici. Din restul
ex-librisurilor se desprind trei cazuri, în care forma ex-librisului sună " ... Be.searecii Maerilor din Bălgrad" (CeasloCJ, XVJ5 4 ) sau " ... bisericii cei mici din
Maieri Bă1gradu1ui ... "(Liturghierul Mitropolitului Teofil 55 ), ultimul fiind
"Bisericii Maerilor Bătrîne" (Octoih, Rimnic, 1706 56 ). In această formă a
însemnării de proprietate s-ar putea să fie vorbă de prima biserică a mitropoliei, mai mică, care a funcţionat înainte de construcţiile finanţate de Mihai
Viteazul. Nu credem că este cazul să ne gîndim aici, la biserica din cartierul
Maerilor de la Alba 1ulia. Aceasta a fost construită după dărîmarea clădirilor
mitropoliei, aflate lîngă zidurile cetăţii. Colecţia sa de carte românească
nu depăşeşte, cronologic, anul 1731 57 •
Concluzia care se desprinde, în urma cercetărilor de faţă, este aceea că
Mitropolia Bălgradului a beneficiat in secolul al XVII-lea de o colecţie de
carte sau chiar de bibliotecă, înzestrată cu cele mai de folos cărţi pentru
profilul şi destinaţia instituţiei. Numărul tipăriturilor, provenite din centrele
tipografice de pe teritoriul românesc, nefiind deosebit de mare pînă la sfîrşitul
secolului al XVll-lea, a fost, foarte probabil, bine reprezentat aici, ne mai
vorbind de ediţiile tipografiei româneşti de la Alba 1ulia. De asemenea nu
putem omite tipăriturile şi manuscrisele sîrbeşti şi ruseşti pomenite, mai ales,
in Zaconicul lui T. Cipariu. Complexitatea fondului de carte al acestei instituţii este bine sugerată şi prin mărturia existenţei acelor cîţiva saci de cărţi
proveniţi din bunurile mitropolitului Sava Brancovici. Credem că întrebarea,
care se impune aici, dacă au existat, pînă la anul morţii mitropolitului Sava
Brancovici (1681), două biblioteci în cadrul mitropoliei, nu va fi uşor de elucidat. Insă, mai presus de toate, se află faptul, că in complexul mitropolitan
de la Bălgrad, in secolul al XVII-lea a existat un nucleu de cărturari (de
formaţie bisericească sau laică), incepind cu mitropolitul Sava Brancovici
şi terminind cu pater lanăş. Ei au înţeles rostul tipăriturilor şi manuscriselor
româneşti şi slavoneşti pe lîngă o instituţie de talia Mitropoliei Bălgradului
din moment c~ au donat mai multe exemplare bibliotecii şi s-au aflat după
cum ne-o demonstrează unele notiţe, în preajma cărţilor.
Prin investigaţia de faţă se conturează, chiar dacă ne găsim intr-o
p1·imă etapă a cercetării, profilul unei biblioteci româneşti din secolul al
XVII-lea, care a funcţionat la Alba Iulia şi a slujit, socotim noi, Mitropolia
Bălgradului. Cu toate că n-am depistat decit 13 exemplare şi cu aproximaţie
37 din documente, considerăm, că se potriveşte in acest loc parafrazarea
hibliologului Svend Dahl, 58 , cu privire la însemnătatea istoriei bibliotecilor:
la Alba Iulia în secolul al XVII-lea in incinta mitropoliei s-au depus eforturi
pentru a păstra civilizaţia prin cărţi.
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NOTE

Din istoria Transilvaniei, /Bucureşti/, Ed. Academiei R.P.R., 1960, pp. 146-152:·
Istoria României Il, /Bucureşti/, Ed. Academiei R.P.R., pp.1034-1055; Biblioteca Bethlen·
din Ai ud, Bucureşti, Ed. did. şi ped. 1957, p. 49.
2
T. Cipariu, Acte şi Fragmente, Blasiu, Cu tip. Semin., :\'IDCCCLV /1855/, p. XIIIXVI; Dyptichon archi-episcopatus graeci ritus Alba-Iuliensis in Transilvania ab 1528'
usque 1717, Athanas um I. Donavit an. 1806. Bibliothecae Regni Moyses Sinkay de eadem,
apud X. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor IV. Legăturile principatelor române cu Ardealul de la 1601-1699, Bucureşti, 1902, p /5/.; Gh. Anghel, Pe marginea unei inscripţii feudale din Transilvania, in Revista muzeelor, IV, 1967, 3, pp. 274-276;
ldem, Biserica din Maieri şi Mitropolia lui Mihai Viteazul din Alba Iulia, în Studii şi
articole de istorie, IX, 1967, p. 225-234.
3
Gh. Şincai, Chronica Românilor IIJ, Bucureşti, Tipografia Academiei Române,
1886, pp. 378-279.
4 Şt. Meteş, Istoria bisericii 1, Sibiu, Ed. Librăriei arhidiecezane, 1935, p. 94, 95,
sqq. ; 1. ~~ ârza, Cultura şi învăţămîntul (sec. X V 1- X V Jll), în Alba 1 ulia 2000, Alba 1ulia,
1975, p. 192; E. Pavel, Meşteri tipografi bălgrădeni între 1567-1702, in Apulum, 1979,
XVII, pp. 298-309.
5
T. Ci pariu, op. cit., p. 259.
6
V. ~Iangra, Mitropolitul Sava 11 Brancovici ( 1656-1680 ), Arad, Tiparul tipografiei diec. gr. or. române, 1906, pp. 66-68, 106.; :Marina l. Lupaş, Mitropolitul Sam
Brancovici, Cluj, Tipografia "Cartea românească", 1939, pp. 14--'18, sqq.
7 Gh. Şincai, op. cit., v. Il, pp. 435-436.
8 T. Cipariu, op. cit., p. 260.
• Ibidem.
10 Ibidem, pp. 257-263. La Biblioteca Academiei, Filiala Cluj-Napoca se păstrează.
împreună cu alte documente din timpul lui Atanasie Anghel, şi un exemplar manuscris
al Zaconicului, sub cota ms. 211.
11 T. Cipariu, op. cit., pp. 266-267.
12 Extrase din diverse lucrări privind :\litropolia Ardealului în secolul al XVII-lea.
Arhivele Statului. Filiala Cluj-::\apoca, fond Blaj, n. 282/.
13
T. Cipariu, op. cit., pp. 264-265.
H E.
Linţa, Catalogul manuscriselor slavo-române din Cluj-Napoca, Bucureşti,
1980, pp. 148-149, 70, cota. ms. 18.
15 K. Iorga, Studii şi documente, IV, Bucureşti, 1902, p. 68.
16 ldem, Studii şi documente, XIII, Bucureşti, 1906, p. 96.
17 1. Lupaş, Averea confiscată de Principele M. Apaffi de la Mitropolitul Sava Brancovici şi fratele său Gheorghe, în Biserica şi scoala, Arad, 1915, nr. 37, pp. 271-273; nr. 38,
pp. 2/9-282; nr. 39, pp. 287-289; ldem, Documente istorice transilvane, 1, 1599-1699,.
Cluj, 1940, pp. 362-390; ~larina 1. Lupaş, op. cit., pp. 79-80, 97-108.
18 E. Linţa, op. cit., 247 p.
19 Ch. Pistrui, Manuscrise slave în Transill'ania, in B.O.R., 1972, nr. 9-10, pp. 1088:
-1103; 1974; nr. 3-4, pp. 428-429; ldem, Manuscrise româneşti şi slave în biblioteca
Episcopiei ortodoxe române a Oradiei, în B.O.R., 1974, nr. 5-6, pp. 776-790; ldem, 101
manuscriseslaveîn Transilvania sec. XII-XV li, 1- IV, în B.O.R., 1978, nr.1-2, pp.129-148; nr. 3-4, pp. 303-310; nr. 5-6, pp. 608-624, 1979, nr. 3.-4, pp. 531-562.
2
° F. Dud aş, Cartea veche românească in Bihor, Oradea, 197 7, 202 p.
21
T. Ci pariu, op. cit., p. 260.
2
2
Ibidem, p. 263.
··
23 C. slav. 10. Vezi şi T. Cipariu, op. cit., p. 260.
24 Ibidem, p. 261.
· ·i
·
25 Cota ms. 26, identificat de Ch. Pistrui, Manuscriseslave în Traru>ilvania, in B.O.R.,.
1972, nr. 9-10, p. 1100-1101, şi E. Linţa, op. cit., p. 175-178; m'. 83.
26 Cota ms. 25, identificat de E. Linţa, op. cit., pp. 180-183, nr. 84.
27 Cota ms. 1, identificat de Ch. Pistrui, Manuscrise slave in Transilvania, în B.O.R.,
1972, nr. 9-10, pp. 1099-1100 şi E. Linţa, op. cit., p. 173-175, nr. 82.
28
T. Cipariu, op. cit., p. 260.
29 Ch. Pistrui, Manuscrise slave în Transilvania, în B.O.R., 1972, nr. 9-10, pp. 1099·
-1100.
3 ° C. slav. 3;
31
C. slav. 4.
32
1. Lupaş. Documente ... , p. 390.
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F. Dudaş, op. cit., p. i2, nr. 41.
E. Pavel, art. cit., pp. 298-309.
T. Cipariu, op. cit., pp. 260-261.
38
Cota ms. 18.
37
Ch. Pislrui, Manusrrise slave in Transilvartia, în 8/).R., 19i2, nr. 9-1.0, 1096109i şi E. Linţa, op. cit., pp. 148-151, nr. iO.
38
T. Cipariu, op. cit., pp. 264-265.
39
Şt. Meteş, op. cit., pp. li4-175.
~o ~Is. slav. 24, E. Linţa, op. cit., p. 1i1-173, nr 81.
41
F. Dudaş, op. cit., pp. 155-156, n. 124.
H Cartea a fost identificată cu ajuto!'ul catalogului ms. pregătit de colectivul Colecţiilor speciale de la B.C.P. Cluj-~apoca, 656/1.972.
43 Vezi nota 12.
~ 4 Vezi nota 16.
45 Vezi nota 15.
46 T. Cipariu, op. cit., p. 261.
47 Ibidem.
48 B.R. V., I, p. 246, n. 74.
~· B.R. V., I, p. 258, n. i6.
50
T. Ci pariu, op. cit., p. 29; B.R. V., I, p. 269, n. 80.
51
T. Ci pariu, op. cit., p. 261.
52
Ibidem, p. 267, şi ms. 211 la Biblioteca Academiei. Filiala Cluj-~apoca.
53
B.R. V., I, p. 372, nr. 115.
54
Biblioteca Academiei. Filiala Cluj-~apoca, cota ms. slav. 24.
55 Tot acolo, ms. slav. 2.
56 B.C.U. Cluj-Xapoca, 656/1972.
57
E. Mârza, Colectia de carte 11eche de la biserica ortodoxă română Maieri II Alba
Iulia, in Apulum, XV, 't977, pp. 355-369.
56 Apud 1. Crăciun, Les bibliothiques roum'lines dans le passe et de nos temps, Bucarest, Imprim. naţ., 1940, p. 3.
33
34
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Zusammenfassung

Die kulturelle Geschichte der Stadt Alba Iulia ist mit der heutigen For.>chung fur
das XVII-te Jahrhundert eine neue Etappe eingefangen . .\Iittels der Forschungen der
Handschriften und der alten rumănischen Biicher hat eine Buchsammlung oder eine Bibliothek im XVII-ten Jahrhundert im geistlichen Zentrum der Orthodox :VIetropoliten
Kirche (welche vom rumănischen. Fiirsten .\lichael der Tapferer wieder begrlindet war)
gestalt gewonnen.
Die Verfasserin der .\Iitteilung will das Dasein dieser Biichsammlung oder Bibliothek der Metropolitenkirche uns demonstrieren. Die wissenschartliche Grundlage dieser
Forschung ist von verschiedenen Be.>itzersnotizen und holografischen Aufzeichnungen,
welche auf einigen altslawischen Handschrirten oder alten rumănischen Blicher verzeichenet sind, sich ausegebildt. Eine Nummer von 13 Handschriften und alte Blicher, welche das Dasein der Sammlung der .\letropoliten-kirche aus .\Iba Iulia demonstrieren,
sind heute in der Bibliothek der Akademie. Die Filiale Cluj-~apoca, der Zentralbibliothek
der Universităt Cluj-Napoca und im Kreis Bihor bewăhrt. Ausserdem sind noch etwa 37
Titei der Biicher, die dieselbe Sammlung aus Alba Iulia ver:naten. Diese BUchertitel sind
in verschiedenenen Quellen gefunden.
Die Schulssfolgerung der .\Iitteilung ist dass im XVII-ten J ahrhundert in Alba
Iulia in der Metropolitenkirche eine bedeutende Biichersam'lllung oder Bibliothek gewesen war. Die augenblickliche Forschung ist die erste Etappe fiir das Kennen der Geschichte
dieser al ten rumănischen Bibliothek.
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O carte (lin biblioteca stolnicului Constantin Cantacuzino
lUIH.U SPIELMANN

In cadrul unei cercetări mai largi privind fondul de carte din secolele
:\:YI-XVII provenit din biblioteca fostului Gimnaziu al Cnitarienilor din
Cristurul Secuiesc (jud. Harghita) am descoperit un volum care a făcut parte
cindva din colecţia stolnicului Constantin Cantacuzino (1650-1716).
Lucrarea păstrată integral în condiţiuni bune (în ciuda superacidităţii
primelor 115 file), poartă însemnarea caracteristică a bibliotecii stolnicului
de la ;vlărgineni: Ex libris Constantini Cantacuzeni scrisă cu cerneală neagră
pe partea inferioară a foii de titlu, în afara chenarului ce încadrează ilustraţiile
de pe această primă filă. Comparînd cu celelalte însemnări de proprietate
reproduse în monografia lui C. Dima-Drăgan 1 am putut constata cu uşurinţă
că ele provin de la aceeaşi persoană, şi anume de la fondatorul colecţiei.
Autorul cărţii este Nicolaus Trigautius (forma latinizată), numele
adevărat este Nicolas Trigault (1577 -1628) un iezuit originar din Franţa
(mai precis din Douai), care studiase la Gand (Gent) şi a fost misionar în
India şi în China.
Titlul De Christiana Expeditione apvd Sinas svscepta ag Socjrtate Jesu .. . ,
Augustae Vindelicorum [Augsburg], apud Christophorum ~langium, :\1. D.CXV.
(1615) 2 • Conţine j8fj Dedicatio+Ad lectorem+JPermisiunea de tipărire
Roma, 30 mai 1615/+Index omnium capitum + 645 p + /5f/ Index rerum
memorabilium + Errata + jColofonulf+/1 f tablă/ Palatii Suburbani ichonographia.. . Pequini Anno 1610. Cartea este de format quarto mic avînd
dimensiunile de 21 X 16 cm şi cu signatura: a1_ 4 , h1_ 2 , .-\-Z, .-\a-Zz, .-\aa-Zzz,
Aaaa<'Jnnn 4 • Cota cărţii este 02646.
Legătura - piele maro pe tăblie de carton - este din secolul al XVIIlea, coperţile au ornamente simple: chenar aurit (linii duble paralele), ceea
ce se repetă şi în porţiunea de mijloc a coperţilor; în colţuri şi pe mijloc
- dispuse sub formă de cruce - ciorchine de flori. Coperta din faţă a fost
deteriorată pe porţiunea superioară, ulterior însă a fost refăcută: aria distrugerii este acoperită cu hîrtie neagră.
Foaia de titlu este opera lui Wolfgang Kilian (1581-1662). Gravorul
prm·ine dintr-o familie cunoscută de ilustratori şi gravori de carte din Augsburg 3 • Foaia amintită are un ancadrament arhitEctonic, pe partea stîngă
se află figura lui Sf. Francisc de Xavier - supranumit <<apostol al lndiilor l)
(1497/1506-1552)- protectorul misionarilor orientali. Pe partea opusă este
figura lui ~Iatthaeus Ricci (1552-1610) fondatorul ordinului iezuiţilor din
China.
Tot pe această filă se află şi o altă insemnare de proprietate: Ex libris
J oan. Jf. Diniatinsky, scrisă cu cerneală roşie. Judecînd după caracterul
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Fig. 1 De Chrisliana Expeditione, Augsburg, 1615.

:scrisului, sîntem de păt·ere că este vorba de un posesor polonez din secolul
al XVII-lea, anterior lui Constantin Cantacuzino.
Cartea De Chri~tiana E.rpeditionc ca atare reproduce notele lui M. Ricci
despre incetăţenit·ea ordinului iezuiţilor în China. Pînă la finele secolului
.al X\'1-lea toate încercările de pătrundere in interiorul "continentului" chinez
au dat greş. De aceea generalatul ordinului a organizat un noviciat special
pentru viitorii misionari în China, predînd novicilor limba, obiceiurile, psihologia, mentalităţile şi legile specifice chineze. Math. Ricci - participant la
aceste "cursuri" - la inceputul deceniului al nouălea al sec. al XVII-lea porneşte spre Orientul indepăt·tal. In anul1583 obţine pet·misiune a guvernatorului
·Cantonului de a se aşeza cu călugării săi în regiune. Ricci a fost un matematician, cartograf şi astronom experimentat, ceea ee îi aduce o popularitate
mare, reuşind să redacteze o hartă a lumii, aşezind în mijlocul mapamondului
tocm.ai ţat·a în care se afla- Imperiul Ming. O schiţă a -acestei hărţi este
reprodusă şi pe foaia de titlu a căr·ţii lui Trigautius.
Ricci scrie şi o lucrare de g<:lometrie în limba chineză. De la el avem şi
primele încercări de apropiere a filosofiei tradiţionale chineze - confucianismul - cu dogmele bisericii catolice, iar in privinţa teologiei morale scoate
în relief elementele comuna ale învăţăturilor chineze şi cele ale lui Cicero.
Munca sa susţinută de cartografie, matematică şi astronomie, în general
în domeniul ştiinţelor exacte va fertiliza pozitiv ştiinţa chineză ameninţată
·de inchistare.
·
Faimei sale de savant, dar şi graţie unor cadouri luxoase (instrumente
inginereşti, de măsurat şi mecanisme de ceasornicărie) i se datoreşte permisiunea de a se prezenta în faţa împăratului Van Lin (1573-1620) în anul

72
https://biblioteca-digitala.ro

1600' la Beijing. Primeşte de asemenea învoirea de a face propagandă in
favorea credinţei apusene, şi de a întemeia un seminar pentru tinerii chinezi.
Intre anii 1601-1610, deci pînă la moartea sa, Ricci se află în serYiciul dinastiei, şi rămîne sfetnicul apropiat al împăratului. Trigautius aduce în
Et1ropa însemnările lui Ricci, pe care le editează la Augsburg în 1615. 4
In privinţa provenienţei volumului nu putem spune nimic sigur. ~urnele
.posesorului anterior (Diniatinsky) totuşi poate fi un punct de sprijin. Este
probabil ca lucrarea - avind în vedere şi conţinutul catolic - să provină
din Polonia. In acest sens monografia despre biblioteca Cantacuzinilor
notează că "din campaniile militare purtate de armata română dincolo de
hotarele ţării, oştenii aduceau, uneori, drept pradă de război, manuscrise
şi tipărituri luate din mănăstiri, colegii sau castele. . . Pe aceleaşi drum uri
de oştiri şi războaie, au ajuns în Ţara Românească cărţi din biblioteca carmelitilor din Polonia" 5 •
'
Se mai pune o întrebare în legătură cu acest Yolum preţios, şi anume:
curri. a ajuns el la Gimnaziul Unitarienilor din Cristurul Secuiesc?
· ': :\farele spătar Grigore Brîncoveanu - un urmaş îndepărtat al lui
C. Cantacuzino - datorită rolului jucat în mişcarea lui Tudor Vladimirescu
fuge, la 28 februarie/12 martie, la Braşov 6 , ducînd cu sine cărţi din fosta
bibliotecă cantacuzină, de unde cîteva volume ajung şi la Sighişoara 7 •
. In cazul în care volumul a fost cumpărat de gimnaziul din Cristurul
Secuiesc, atunci optăm pentru posibilitatea de a fi fost achiziţionat la Sighişoar.a, oraş apropiat de amintita localitate cu care şcoala avea legături bune.
Această presupunere este însă puţin probabilă, întrucît pînă în a doua jumă
tate a secolului al XIX-lea gimnaziul nu a cumpărat cărţi în mod sistematic,
ci şi-a îmbogăţit colecţiile prin donaţii provenite de la persoanele particulare.
(Gimnaziul a fost fondat în 1793, primul local a fost terminat în anul 1804,
iar primele cărţi sînt donate în 1797).
:\lonografia dedicată gimnaziului nu menţionează nimic despre titlurile
sau despre autorii lucrărilor obţinute prin donaţie. lnventarele specifică
doar numele donatorului şi numărul cărţilor primite 6 •
Un singur lucru este cert: cartea lui Trigautius nu apare pe lista volumelor achizi_ţionate în anul 1876 de la bibliofilul istoric şi arhivar J akab Elek
( 1820-1897). De altfel această listă este singurul proces verbal care menţio
nează şi caracteristicile bibliografice ale cărţilor (autorul, titlul, locul ediţiei
anul editării, felul legăturii, valoarea lor etc.) 9 •
Prezenţa cărţii lui Trigautius denotă interesul special al stolnicului
faţă de orientul îndepărtat. In afară de lucrările cu caracter general - sinteze de geografie şi istorie - lucrar~a De Christiana Expeditione este a doua
operă cu asemenea tematică, întrucît în biblioteca Cantacuzino s-a păstrat
şi intinerariul în China al lui ~icolae Milescu Spătarul in versiunea greacă
(manuscrisul nr. 378.) 10.

:\OTE
1
Dima-Drăgan, Corneliu: Biblioteca unui ume1nist roman. Constantin Cantacuzino
Stolnicul. Bucureşti, 196i, passim.
2
Trigautius, Nicolaus P.: De Christiana Expeditione apvd Sinas svscepta ab Societate Jesu. Ex. P. Matthaei Ricio eadem Socjetatis Commentarius libri V. Ad S.D.N. Paulum V. in quibus Sinensis Regni m':lres, leges atque instituta & no~·ae i/lius Ecclesiae diffi-
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cillima primordia accurate & summa fide describunlur. Auctore P. Nicolao Trigautio Belga
ex eadem Socjetate, Augustae Vindelicorum, Christophorum Mangium, ~I.D.CXV.
3 La Grande Enciclopedie, Paris, f.a., voi. 21., p. 533.
4 _\naliza conţinutului s-a făcut pe baza lecturării cărţii lui Trigautius.
5 Dima-Drăgan, op. cit., p. 7.
6
Istoria României, Bucureşti, Editura "\cademiei R.P.R., 1964. voi. 3. p. 870,
872,

şi

879.
Dima-Drăgan

op. cit. p. 13
A Szekelykereszturi Unitarius Gymnasium tortenelme, Osszeăllitorra Stindor Jtinos.
Szekelykeresztur, 1896, p. 256-277. /Istoria Gimnasiuiui l"nitarienilor din Cristurui
Secuiesc. Red. Sandor J an os/.
• Biblioteca Judeţeană l\Iureş, Fond Teleki Boyai, Fondul "Mixt"' .liS 0352.
1o Dima-Drăgan, op. cit p. 264-265.
7

8

Summary
The author discovered the work of :\icolaus Trigautius: De Christiana E.rpeditine apud Sinas ... Augustae Vindelicorum, '1615. at the Teleki-Bolyai Library from Tîrgu
Mureş. This book beionged to the collection of Constantin Cantacuzino from ~lărgineni
(Prahova). On the front page there is the possession-note of the late owner: Ex librrs Con
stantini Cantacu;:;eni.
This volume was probably brought from Poiand to l\Iuntenia - according t.l the
suppositions of the author. In the year '1821 a Boyar- Grigore Brâncoveanu - who
was seeking refuge in Transsyivaniae brought along with him this book to Braşov nr to
Sighişoara. Presumably this copy carne from that town to the very near Unitarian :-,t>condary Schooi at Cristurul Secuiesc, which collection nowdays is kept at Tirgu l\lur~. or
was acquired by donation. The mentioned Secondary School - founded in 1193 - didn't
use to buy books before the last quarter of the XIX. century, but got them as pl't'Sents
from private bestowers.

74
https://biblioteca-digitala.ro

O carte din biblioteca Mavrocordaţilor în colectiile
Bibliotecii Centrale Universitare Bletire?ti
DORU BlDĂRĂ

În istoria culturală a Ţărilor Române în sec. al XVIII-lea un loc
aparte revine bibliotecilor, atît prin valoarea intrinsecă a actului cultural
pe care ele îl reprezintă cit şi prin impactul pe car2 I-au avut asupra dezvoltării politice şi social-culturale a acestora.
Printr2 aceste biblioteci, din care numai în Bucureşti existau tr2i 1 , locul
pr·im era ocupat fără îndoială, prin amplocm~a şi c:1litatea colecţiilor, de biblioteca domnilor ~icolae şi Constantin :\lanocor·<lnt.
.-\.ceastă bibliotecă s-a constituit pe baza colecţiei lui .-\lex. l\Iavrocor·dat Exaporitul, la care cei doi domnitor·i adaugă noi şi mari valori, fie
printr-o susţinută şi costisitoare activitate de achiziţicinare 2, fie prin inglobarea in biblioteca lor a unui fond valoros de car·te existent în mai vechi
biblioteci din Ţările Române 3 • In acest fel în rafturile bibliotecii s-au adunat numeroase lucrări de filozofie, drept, politică, istorie, memorii, teologie
etc., ce reflectau sfera de preocupări a proprietarilor ei.
Apărută pe firmamentul culturii româneşti în momentul in care:
.,pe baza monarhiei absolute se realiza o trecere de pe planul vechilor tradiţii
cu origini milenare la un regim de idei" 4, această bibliotecă joacă rolul unu
adevărat laborator de muncă intelectuală.
Aici s-au cristalizat o serie de idei concretizate în concepţia politică·
a lui ~icolae Mavrocordat, cititor atent al operei lui Niccolo Machiavelli &
şi autor de scrieri filozofice, sau in cele sociale ale lui Constantin :\favrocordat,
cunoscut prin amploarea reformelor sale 6 •
Component de bază al filozofiei politice a celor doi domnitori, conceptul
de "raţiune de stat" a făcut ca atenţia lor să se îndrepte şi spre studiul
dreptului, astfel incit in biblioteca domnească s-au adunat, aşa cum ne măr
turisesc cataloagele păstrate, 54 de cărţi şi 15 manuscrise cu subiect juridic 7 i
Lucrările de drept aflate în biblioteca Mavrocordaţilor sînt in general
bune ediţii realizate în apusul Europei după principalele monumente ale
dreptului bizantin.
Datorită calităţii deosebite a acestor ediţii ce beneficiază de traduceri
latineşti, note şi comentarii cu trimiteri la dreptul roman şi la curentele din
gindirea juridică a sec. XVI-XVII, biblioteca Mavrocordaţilor are un rol
important in pătrunderea unor elemente ale dreptului roman şi dreptului
natural în ţara noastră, precum şi la depăşirea fazei de recepţionare cu predilecţie a dreptului nomocanonic din tezaurul juridic bizantin 8 •
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Fig. 1. Ex libris Xicolae :\Iavrocordat.

In acest context putem uşor sesiza importanţa culturală a fiecărui
volum din această colecţie ce ni s-a păstrat, înfruntînd vicisitudinile unor
lungi peregrinări, urmînd cu fidelitate destinul proprietarilor săi.
Unul dintre aceste volume se găseşte astăzi în colecţiile Secţiei de carte
yeche din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare, Bucureşti.
Avem de a face cu o lucrare de drept bizantin a cărei apartenenţă la
biblioteca Mavrocordaţilor este atestabilă nu numai de prezenţa la pagina 1,
a unui ex Jihris l'lut.ograf aparţinînd domnitorului Nicolae Mavrocordat;
ci şi prin menţionarea sa in unul din cataloagele bibliotecii anume în:
Ka'taÂ.oyoc; 'troV eÂ.Â.TtVUCWV ~t~Â.irov.
In acest catalog al cărţilor greceşti din biblioteca Mavrocordaţilor

aflat în mss 603 f. 271-294 ln colecţiile Bibliotecii Academiei R.S.R. la
fila 271 este trecută lucrarea: 'Ioucrnvtavou, 'Ioucr'tivou:Kai A&ovToc; au'toKpa-r6prov veapai Ota-ra~etc; Auyoi>cr'tlJ.
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"1558 9 ; pornind de la titlul şi anul de apariţie anm de a face cu ediţia N o"ellelor lui J ustinian, Justin şi Leon VI publicată de Henri Scrimger la Geneva
în 1558 1°.
Cuprinzînd texte legislative ale împăraţilor J ustinian, J ustin şi Leon VI
lucrarea cu titlul: AirroKpawp&v, 'loucrnvuxvou, 'Ioucr-rivou, Atovw~ veapai
<ita-ru~et~.

'loucrn vtavou i:OtKm.

Impp. Iustiniani, lustini, Leonis No"ellae Constitutiones Justiniani
edicta. Ex bibliotheca illustris "iri H uldrici Fuggeri; Doini in Kirchberg et
W eyssenhorn, publicae comoditati dicantur, 1 ustiniani quidem opus autem
edit um, sed nunc primum ex "etustis exemplaribus studio et diligentia H enrici
Scrimgeri Scoti restitutum atque, desiderabantur, auctum. Cui et edicta ejusdem
imperatoris non prius edita, tanquam corollarium accesserunt. Iustini autem et
Leonis codicibus No"ellae cognominantur numquam antea in lucem prolatae
{oliva Stephani), constituie ediţia princeps a textului grec, al Novelelor făcut
după manuscrisul Palatin 11 al lui Ulrich Fugger (1526-1584), bancherul
savant şi mecenat a cărui pasiune costisitoare pentru manuscrisele autorilor
antici i-a atras din partea familiei interdicţia de a-şi administra averea.
Editarea acestei lucrări este făcută de savantul scoţian Henri Scrimger
(1503-1571) venit in Germania, unde, U. Fugger i-a ofe1·it posibilitatea să
studieze preţioasele sale manuscrise. Plecînd la Geneva să tipărească această
ediţie a No"elelor, Scrimg~r devine profesor de filosofie şi drept al Universitătii de acolo.
' Yaloarea acestei ediţii este sporită prin tipărirea sa de către Henri II
Estienne (1528-1598), tipograf, erudit, descendent al unei familii de tipografi savanţi care şi-au inceput activitatea încă din sec. XV. Henri II Estienne
tipăreşte în concordanţă cu formaţia sa intelectuală numai carte ştiinţifică.
Această operă de propagare a cărţii ştiinţifice se dovedeşte a fi foarte
costisitoare astfel incit tipograful este silit să apeleze la subvenţii. Printre
aceste subvenţii cele mai generoase par a fi cele ale lui Ulrich Fugger, astfel
expiicindu-se prezenţa pe fila de titlu alături de emblema tipografică a familiei
(măslinul), a numelui tipografului sub forma Henricus Stephanus, Huldrici
Fuggeri typographus, ca in cazul ediţiei de faţă, in semn de omagiu pentru
susţinătorul său.
Această lucrare

este un frumos in folio 12 de 10 file nenumerotate,
529 pagini urmate de alte 6 pagini nenumerotate, imprimat pe hîrtie de foarte
bună calitate. Tipărită clar şi sobru cu letrine elegante, lucrarea constituie
u!l instrument de muncă ştiinţifică in care frumosul şi utilul se întîlnesc in
chip fericit.
Volumul este legat în carton şi pergament, probabil la inceputul sec.
XVII. Ulterior s-a intervenit asupra acestei legături prin adăugarea pe coperţi
şi între bindurile cotorului a unor chenare şi ornamente florale aurite, realizate prin imprimarea la rece. Credem că aceste elemente au fost adăugate
ulterior, atit datorită manierei lor, cît mai ales unei inegale amplasări pe cele
2 coperţi a elementelor decorative centrale, inegalitate de amplasare· ce nu
ar fi putut apărea dacă ele ar fi fost aplicate pe pergament înaintea aşezării
acestuia pe suportul de carton.
Această valoroasă lucrare a stirnit un m \re interes în jurul său, interes
dovedit de intensa circulaţie a exemplarului In discuţie, care, în decursul
anilor a aparţinut mai multor persoane dintre care patru ne sînt cunoscute
datorită mărcilor de proprietate aplicate pe carte.
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Primul posesor cunoscut nouă este umanistul Thomas Nicolson care
s-a iscălit atit pe fila liminară cit şi pe foaia de titlu aplicînd în 1608 şi ex
librisul său timbrat în partea inferioară a aceleiaşi file, sub numele tipografului. Respectind ordinea cronologică, al doilea posesor cunoscut nouă este
domnitorul Nicolae Mavrocordat care nota cu cerneală neagră pe manşeta
superioară a paginei 1: "Ex libris Io Nicolai MaCJrocordati Principis MoldaCJia"
[sic!], din păcate rîndul al doilea al însemnării este puternic şters, astfel,
eventualul posesor anterior sau anul achiziţiei sale ne rămîn necunoscute.
In privinţa datei de achiziţie putem presupune perioada uneia din
domniile moldovene a lui ~icolae Mavrocordat (6 nov. 1709-23 nov. 1710),
(26 sept. 1711 - 25 sept. 1715). Această presupunere se bazează pe conţinutul
ex librisurilor lui Nicolae Mavrocordat cunoscute nouă, ex librisuri care
exprimă în general cu fidelitate situaţia sa.
Astfel pe o ediţie Bacon De augumentis scientiarum, achiziţionată probabil în perioada cînd era mare dragoman semnează: "Ex libris ~Yicolai
MaProcordati Constantinopolitani" 13 , pentru ca pe volumul Johannes Steidanus: De quator summis imperiis, 1697 să se semneze: "Ex libris /o Sicolai
Mavrocordati Principis Valachiae, 1716, Cibinis 14 , iar în 1726 în timpul
celei de-a 2-a domnii în Ţara Românească avea să semneze pe o carte: .,Ex
libris /o Nicolai MaProcordati di Scarlatti Principis Valachiae et 1t!oldaPiae,
1726" 15 astfel incit considerăm că menţiunea: Ex libris Jo Nicolai Mavrecordati Principis Moldaviae de pe volumul în discuţie susţine presupunerea
noastră, referindu-se numai la calitatea de domn al Moldovei a lui Nicolae
Mavrocordat.
In ceea ce priveşte modul cum această lucrare a ajuns în biblioteca
domnitorului, cea mai probabilă cale ni se pare aceea a achiziţionării ei de
la unul din anticarii din Franţa cu care voievodul bibliofil se afla în contact
prin intermediul doctorului Fonseca 16 •
.
In continuare istoria acestei cărţi ne este pentru aproape un secol necunoscută putind presupune totuşi două eventualităţi: prima ar fi aceea că,
după ce a trecut in posesia lui Constantin Mavrocordat in anul 17 49 a fost
amanetată împreună cu toată biblioteca Mavrocordaţilor la negustorul englez
Barker 17 pentru a fi apoi cumpărată împreună cu alte cărţi, după cum afirma
Daponte. Acesta spunea că "biblioteca lui 1acOCJache Saurodromitul, a lui
Şuţu şi a altor boieri şi arhierei" s-a format din fosta bibliotecă 18 a ~Iano
cordaţilor pusă in vinzare. Pe această cale exemplarul in discuţie putea reveni
in Moldova, unde intră in posesia lui Gh. Asachi. Cea de a doua posibilitate
ar fi aceea că Nicolae Mavrocordat reorganizatorul Academiei domneşti din
Iaşi 19 , sau fiul său Constantin Mavrocordat care a domnit de trei ori în Moldova, să fi lăsat cartea la această instituţie de unde a ajuns în posesia lui
Gh. Asachi, posibilitate susţinută şi de descoperirea tot la Iaşi a unui manuscris cuprinzînd un catalog al bibliotecii Mavrocordaţilor şi publicat de
N. Iorga 20•
Indiferent de calea urmată este sigur că cel de-al treilea posesor este
Gh. Asachi care a aplicat pe fila de titlu in partea dreaptă jos un ex-libris
cu timbru sec.
Ioan Movilă (1846-1901), jurist şi colecţionar de artă este cel de al
patrulea posesor cunoscut datorită ştampilei care arată că volumul. a intr~~
in Biblioteca Fundaţiei Universitare Carol 1 datorită generoasei donaţn
făcute in 1916 de Ioan 1. ~fovilă.
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Considerăm că
Mavrocordaţilor este
atît de important şi

regas1rea şi prezentarea acestei lucrări din biblioteca
o modestă contribuţie la întregirea imaginii despre un
de discutat capitol al vieţii culturale româneşti din

sec. XVIII.

NOTE
1 .:\. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria Rominilor Bucura;;ti, 19)1
voi. li I, p. 56. nota 1.
:1 Ibidem
3 Ibidem.
4 X. Iorga Istoria Românilor, Bucureşti, 1928, voi. VII, p. 5.
5
T. Sotirescu, Apostilele domnitorului Nicolae Mavrocordat la o ediţie a operelor lui
Niccolo .l1achiavelli în: Prima sesiune ştiinţifică de bibliologie şi documentare, Bucureşti,
15-ti; septembrie 1955, Bucureşti 1957, p. 383-285.
6 A.A.C. Sturdza, L'Europe orientale et le ,.ale historique des Mav,.oco,.dat
1660
1830- Paris, 1913, VIII + 463 p.
7 V. Georgescu, Les ouvrages juridiques de la bibliotheque des Jl1avrocordats, contribution a l'etude de la reception du droit byzantin dans les Principautes danubiennes au XVII 1
iecle. În JahrbuchderOsterreichischen Byzantinistik nr. 18 Bd. Wien, 1969, p. 199-218.
8 Ibidem, p. 218.
• Academia R.S.R. mss. 603, p. 271.
1 ° Ch. Brunet, llifanuel du libraire et de l'amateur de livres,
Berlin, 1921, voi. III,
col. 617.
1 1 J ..\. B. 'Iontreuil, Histoire du droit byzantin ou du droit romain dans l'empire
d'orienl. depuis la mort de Justinien jusqu'a la prise de Constantinople en 1453. Paris
M:.D.C.C.C.XL III, voi. I, p. XXIII
12 Legătură: 35 x 28 cm. Blocul cărţii 34,2 x 23 cm. Oglinda tex:tului: 26,4 x 13 cm.
13 Popescu-Teiuşan. Vechia bibliotecă a colegiului popular "N. Bălcescu" din Craiova.
În "Studii şi cercetări de documentare şi bibliologie", 6, 1964, - p. 187-188.
H Ibidem.
15 Ibidem.
18 ::\. Iorga, Ştiri nouă despre biblioteca Mavrocordaţilor şi despre viaţa muntenească
din timpul lui Constantin-Vodă Mavrocordat- Bucureşti, 1926, p. 5-6.
17 V. }lihordea, Biblioteca domnească a Mavrocordaţilor. Contribuţii la istoria ei.
Bucureşti, 1940, p. 9.
18 C. Daponte, Catalogul istoric important al Romeilor însemnaţi ce au existat in timpul
nostru şi a altor mari inllmplări şi afeceri, început la anul 1700 ptnă la 1789. În "C. Erbiceanu, cronicarii greci care au scris despre romdni în epoca fanariotă". Bucureşti, 1888,
p. 192.
19 A. Camariano-Cioran,
Academiile domneşti din Bucureşti şi Iaşi. Bucureşti,
19?1, p. 69-il.
20 ::\. Iorga, Pilda bunilor domni din trecut faţă de şcoala romdnească. Bucureşti,
1914, p. ~~·-120.

Resume
Apri>s avoir montre le râie de la bibliotheque des :'llavrocordats dans le climat eulturei des Pays Houmains au XVIII-e siecle et son role dans le developpement de la science
juridique en Houmanie, on fait la description de l'edition publiee a Geneve en 1558 des
Nouvelles de Justinien et de Leon VI: Impp. Iustiniani /ustini, Leonis Novellae Constitutiones Justiniane edicta qui a appartenu a :\icolas :'IIavrocordat dont l'autographe se
trouve sur la premiere page.
Puis on fait l'analyse du chemin parcouru par ce livre suivant les marques de propriete qui s·y lrouvent. Ses possesseurs connus ont ele Thomas Nicolson, Nicolas Mavrocordat, G. Asaki, Ion \lovilă et la Bibliotheque de la Fondation Universitaire. (B.C.U.)
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Un bibliofil transilvănean din prima jumătate
a secolului al XVIII-lea la Sibiu
LUCU...~ CORXEA

Doctorul şi omul de ştiinţă Samuel Koleseri a fost mai de grabă un
sibian decit un cetăţean al Clujului, dacă ii analizăm atît activitatea cit şi
şfirşitul petrecute la Sibiu 1 .
Cercetătorii mai Yechi si mai noi au reconstituit Yiata si activitatea lui
Samuel Ki:ileseri după izyoa~e care le-au stat la indemînă', d~r mai sînt încă
lucruri interesante de semnalat în ceea ce priveşte activitatea sa de om de
stiintă si bibliofil.
'
'S~muel Koleseri, care şi-a adăugat apoi particula De Keres-Eer s-a
născut la Szendrovia (Szendri:i) în comitatul maghiar Borsod (azi, cel mai
de nord judeţ din R.P.U.) la 17 nov. 1663. Tatăl său era profesor de teologie, activitate pe care a practicat-o la Oradea, apoi la Szendrovia,Tokai şi
Debreţin. Mama sa, Anna Damian, născută « de neam nobil )), <c nobili. orta
genere ... )) 2 , a putut fi, zicem noi, de origine română.
t:rmînd firul vieţii sale, îl vom găsi pe tînărul Samuel la gimnaziul
din Debreţin în 1674, apoi, la 20 de ani, student în Olanda şi Anglia.
Vestitul doctor Francisc Pariz Papai, contemporan cu el, îi Ya face
cîteva Yersuri elogioase care apar ca legendă la un portret al său: <c •• • Brito,
Belga et Teuto rigaCJit ... )) ( <c Britania, Belgia şi Germania I-au cultiYat ))) 3 •
Portretul e semnat în dreapta jos "A. H. Se. Cibini". Autorul gravurii este
Andreas Herrmann 4 •
In urma studiilor sale devine doctor în teologie, filozofie şi în medicină
şi se stabileşte în Transilvania devenind medic al oraşului Sibiu, inspector
al minelor din Transilvania, secretar gubernial şi consilier.
Dr. S. Ki:ileseri a murit în 24 dec. 1732. A fost înmormîntat în Catedrala Evanghelică A.B. din Sibiu sub o piatră care azi nu mai există şi care
cuprindea un epitaf în limba latină, 5 care consemna greşit vîrsta lui (72 de
ani) şi care îl caracteriza ca pe <c un bărbat iscusit, înţelept şi erudit, strălucit
prin cinste şi nobleţă, care a cercetat mult ştiinţele frumoase şi, parcurgînd cărţi,
prin multe cercetări a făcut CJestită cetatea Sibiului prin ştiinţă şi sfat ... >). Se
pare că a fost depus ulterior sub altă piatră de mormînt din actuala ferulă
a acestei catedrale.
Aceste cîteva rinduri despre viaţa sa se pot completa cu ştiri pe care le
avem despre activitatea sa de bibliofil şi despre legăturile sale cu Ţara Românească.

Averea sa destul de mare, călătoriile şi cultura i-au permis lui Ki:ileseri
să strîngă un mare număr de cărţi, aproape 2 000. Această mare bibliotecă
a fost vîndută după moartea sa, mai precis în 1776 in Sibiu, iar urmaşii săi
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..
Fig. 1. Ex-libris Samuel Koleseri.

au trebuit să plătească chirie proprietarului Michael Silmann din Gîrbova
o sumă de 653 FI. şi 20 cr. Procesul in cauza moştenirii sale a fost îndelungat,
iar martorii care au văzut cărţile de vinzare spuneau că acestea erau roase
de mucegai şi umede. Multe din aceste cărţi au ajuns la Tirgu Mureş, iar recent,
cu ocazia inventarierii, 2 exemplare le-am găsit în biblioteca "Astra" din
Sibiu.
Samuel Koleseri a ajuns să aibă o faimă bine meritată fiind apreciat
de contemporanii săi: Fransisc Pariz Papai, savanţii străini dr. Peter Burmann, Iohann Burchard Menken din Leipzig, filologul englez John Woodward, dr. Michael Schendo, Theodor Basilius, pietist din Halle, elenistul
braşovean Stephan Bergler şi, nu în ultimul rînd, de domnul Ţării Româneşti,
Constantin Brlncoveanu şi de învăţaţii de la curtea sa.
Prin întîlnirile sale, prin faptul că el coresponda cu prietenii săi, legă
turile sale erau atît de strînse, încît de multe ori a fost chemat la curtea domnească din Bucureşti, nu numai ca medic curant. ci şi pentru a discuta cu
domnitorul posibilitatea de a achiziţiona cărţi sau pentru a le "fereca" la
vreun meşter sibian.
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Incă din 1700 este atestată prezenţa sa în Bucureşti alături de al~i
medici, la curtea domnească.
Sentimentele sale de prietenie faţă de domnitorul Brîncoveanu transpar din scrisorile pe care doctorul sibian le scria domnitorului, informîndu-1
despre Yiaţa social-politică a Transilvaniei.
Cele 4 scrisori 6 , adresate lui Brîncoveanu aflătoare acum la Arhivele
Statului din Sibiu, sînt nedatate, dar, cu oarecare certitudine, le putem plasa
între 1709 (prima scrisoare) şi 1714, cu puţin timp înaintea mazilirii lui Brîncoveanu. In acelaşi fond mai există alte 22 scrisori în copie adresate diferitelor personalităţi. Merită a fi amintită scrisoarea nr. 12 care, concepută
sub formă de întrebări, aruncă o lumină nouă asupra preocupării lui Koleseri,
aceea de saYant interesat de originea limbii române (întrebarea nr. 10), apoi
intrebarea nr. 12: << • • • dacă CJalahii (românii) sint de origine romană . .. ,>,
sau cea cu nr. 13: << • • • dacă CJalahii au asemănări de limbă cu italii, galii,
hispanii, portugalii şi o parte din angli, ar putea aCJea aceeaşi origine? ... )) 7 etc.
Chiar faţă de prietenul său englez, prof. John Woodword îşi exprimă
(în jurul lui 1700) mirarea că. << • • • limbile CJalahilor şi moldoCJenilor sînt atît
de asemănătoare)) 8 observaţii care-i erau necesare pentru consideraţiile sale
lingvistice şi tot acolo (ca şi în alte scrisori) vorbeşte despre <<Dacia noastră)).
Din cele 40 de lucrări tipărite şi citeva manuscrise rămase, ne-a reţinut
atenţia în mod deosebit lucrarea sa Auraria Romano-Dacica ... , în ediţia din
1717, în tipografia lui Barth din Sibiu 9 care a fost apoi retipărită de Seivert
împreună cu o altă lucrare, aparţinînd lui Ylichael Schendo la 1780. Manuscrisul lucrării lui Schendo se află de asemenea la Arhivele Statului din Sibiu
şi a fost scris la 1720. De altfel din Auraria . . . se găsesc numeroase exemplare la biblioteca Muzeului Brukenthal precum şi în alte biblioteci din oraşul
Sibiu şi din ţară.
Această lucrare face descrierea minelor transilvănene, a meşteşugului
mineritului (moştenit de la romani), consemnează denumirile româneşti ale
centrelor miniere din Transilvania, metode de tratament medical cu ajutorul
metalului nobil, aurul, importanţa acestui metal în viaţa economică şi socială
a Transilnniei, fiind printre primele lucrări de mineralogie de la noi. In călă
toriile sale autorul spune că a găsit o bucată de aur pe care a dat-o domnitorului Brîncoveanu.
Descrierea Transilvaniei 10 ne reaminteşte de forţa evocatoare a celei
făcute peste un secol de .\"icolae Bălcescu. Interesante pentru noi sînt descrierea stemei domnitorului Brîncoveanu şi a căderii unei pietre meteorice lîngă
Buzău, în ianuarie 1714, lucru auzit de autor chiar de la Brîncoveanu (p.
193-194).
EI a fost trimis de curtea vieneză, ca expert geolog, in Ţara Românească
pentru a studia posibilitatea construirii unei şosele la Turnu Roşu, scriind
despre aceasta (la reîntoarcerea sa, in septembrie 1709) lui Brîncoveanu u.
Bogata activitate de medic filozof şi literat a dus la alegerea sa în Academia Imperială de Ştiinţe naturale la 18 oc t. 1719. sub numele de Chrysippus. O altă lucrare interesantă, tipărită la Cluj. spre şfirşitul vieţii sale, este
Epigrammata CJariis occasionibus {usa ... in 1728, cu numeroase informaţii
despre ţările româneşti.
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Ex-librisul aplicat de S. Kolesel'i pe cărţile sale are dimensiunea
9,5 x 11 cm. şi a fost gravat pe o placă de cupru care, actualmente în
stare deteriorată, se găseşte în colecţia particulară a sibianului Cari Engberl2.
Gravura în cupru e construită în două registre, cel din dreapta, mai
în faţă şi ocupînd 2/3 din spaţiul gravat, reprezintă rafturi cu cărţi, o coloană
în stil antic, o draperie cu falduri în dreapta sus, şi o panglică cu deviza
"Curarum Le!Jamen" ("Uşurarea grijilor"). In faţa acestor elemente de fundal,
pe un scaun stă zeiţa Minerva cu atributele ei (lance, coif, panaş şi bufniţă
înţelepciunea). Se remarcă însă faptul că pe scutul ~Iinervei apare în locul
capului Gorgonei, blazonul posesorului. Zeiţa ne apare astfel ca o apărătoare
a înţelepciunii, artelor şi ştiinţei.
In segmentul din treimea stîngă, intr-o încăpere cu boltă. nişe şi statui,
în faţa unei mese drapate, o femeie încununată cu lauri stă gata să scrie,
parcă, iar în faţa mesei, în neorînduială, stau cîteva cărţi, probabil opera
deja scrisă, iar cartea de pe masă - opera la care doctorul încă mai lucra.
Legenda gravurii, pe latura de jos, este: "Ex Bibliotheca Samuelis Kăle
serii de Keres Eer Consiliarii Transil"anici etc.". Acest ex-libris nu este iscă
lit, foarte probabil ca el să fi fost făcut de acelaşi gravor sibian care a executat şi portretul doctorului.
Este unul dintre primele ex-librisuri personale transilvănene din secolul
al XVIII-lea.
Ex-librisul acesta l-am găsit deocamdată pe două cărţi ale bibliotecii
"Astra" şi numai: pe cartea lui 1. F. Behamb, Notitia Hungariae AntiquoModernae . .. , Argentorati, Dolhopfius, 1676 şi G. H. ~ieupoort Rituum
qui olim apud Romanos .. . Trajecti Batavorum. G. Broedelet, 1716. In orice
caz, credem că ex-librisul a fost creat şi aplicat abia după 1716, mai precis
după 1729 13 .
El merită caracterizarea de pe epitaful său, azi dispărut: << • • • ln el
!Jezi facla stinsă care nu pe pu(ini i-a luminat în "iaţă printr-o ştiinţă aleasă,
însă chiar şi acum, după moarte, "a lumina prin în!Jăţăturile însemnate şi foarte
limpezi ale trecutului şi ca o stea "a străluci în amintirea !Jeşnică a oamenilor •> 14 •
Pe scurt, Samuel Koleseri, omul de cultură aleasă, savant şi polihistor
a avut preocupări multiple, legături de prietenie întinse, şi, nu în ultimul
rînd, sentimente care I-au apropiat de românii din jurul lui sau mai de departe.
:\"OTE
1 "Vestitul doctor clujan S. Koleseri in cartea ... după: C. T. Jiga, Ciuma de la
1709-1711 şi dela 1717-1720 la BraşoP. În: Istoria medicinei. Studii şi cercetări. Bucureşti, Ed. Medicală, 1957. pag. 73.
2
La: \Veszpremi, St., Succinta medicorum Biographia ... pag. 83.
3
Portretul din colecţia Catedrei de Istorie a medicinei Cluj; reprodus în: Din
trecutul medicinei în R.P.R. Iconografie. Bucureşti, 1957, pag. 56.
4
Cf. Bielz, Iulius: Die Graphik in Siebenbiirgen. Sibiu, 1947. pag. U.
5 v. Weszpremi St., op. cit., p. 85.
8
Publicate de C. T. Jiga: 4 scrisori ale Dr. S. Koleseri către Constantin Brînco'-'eanu.
În "Anuar. Inst. de ist. Cluj". Tom. 1-11, 1958-1959, pag. 375-9 (în limba latină).
7 Fond Arhivele Statului Sibiu, B. B. 100.
8
La: Trausch, 1. Schriftsteller Lexikon ... voi. II, pag. 299 şi 300.
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8
Cf. L. Popa, Activitatea familiei de tipografi Barth. În: "Transilvania", 6/1978,
pag. 16-18.
10 Auraria Romano-Dacica ... pag. 8.
11 Scrisoarea nr. 2, fond Arhivele Statului Sibiu, la: C. T. Jiga, op. cit., pag. 375
ş.u.

Mulţumim pe această cale colecţionarului care ne-a pus la dispoziţie placa, pregraficianului St. Orth din Sibiu care a executat un tras de probă după placa uzată.
•13 Cînd a devenit consilier gubernial.
14 Crăiniceanu, Gh. Literatura medicală românească. Biografii şi bibliografii. Bucu1907, pag. 13.
12

cum
reşti

şi

R4!sum4!

Il s'agit du dr. Samuel Koleseri de Keres-Eer (1663-1732) qui vecu a Sibiu ou
il y est mort. Il est connu comme medecin et bibliophile en Transylvanie et a la cour du
prince Brîncoveanu, a Bucarest.
Ayant des preoccupations scientifiques - 40 ouvrages publies et plusieurs restes
en manuscrits - il a eu une grande bibliotheque el il a applique sur des livres un interessant ex-libris, cree peut-etre apres 1729, !'un des premiers ex-libris du XVIII-r siecle
en Transylvanir.
'
Dans sa correspondence el ses quelques ouvrages notes, reside son grand interet scientifique pour la vie sociale et economique de la Transylvanie el des Pays Roumains.
pour la langue roumaine et pour le peuple au milieu duquel il vecu dans ces regions dont
il a ecrit quelques ouvrages (Auraria Romano-Dacica ... Epigrammata ... etc.).
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Valori bibliofile din

colecţia

Timotei Cipariu
MAGDALENA

TA~IPA

Biblioteca cipariană este păstrată azi, cu respectul, grija şi veneraţia
ce i se cuvine, la Biblioteca Filialei din Cluj-Napoca a Acaderr_iei R.S. România I, ca parte componentă a fondului Blaj (fosta Bibliotecii Centrală de la
Blaj) a acesteia. Ea a constituit obiectul a mai multe studii, dintre care le
evidenţiem pe cele ale profesorului Sigismund Jak6 2 , punct de plecare şi
indreptare pentru noi în cei aproximativ cinci ani cît a durat munca de reconstituire şi prelucrare a fondului ciparian. La rîndul său, Biblioteca Academiei
din Cluj-:\"apoca i-a închinat marelui .cărturar transilvăn~an un simpozion
omagia!, ale cărui 14 lucrări sint înmănunchiate într-un volum 3 •
c~l care a colecţionat o bibliotecă apreciată ca (( unul din cele mai importante monumente ale istoriei ştiinţei româneşti din sec. al XI X-lea •> 4 şi-a închinat acestui scop majoritatea din cei 82 ani de viaţă (2LII.1805-3.IX.1887).
\"iaţă inn'.ugurită la Păn9.de. dar petrecută la Blaj, în inima Transilvaniei.,
Aici a studiat şi tot aici şi-a desfăşurat bogata activitate, cu multiple valenţe~
profesor, prefect al tipog~afiei SEminariale (1833-1863) 5 , director al gimnaziului de la Blaj (1854-1875) 6 canonic, editor de foi, editor de documente 7 , poet 8 , istoric 9 , participant activ la mişcările politice pentru recîşti
garea libertăţii poporului român; talentat şi paEiomt ln stt:c1id limbilor
străine, europe'l~ şi orientale, dar înainte de toate părinte o.l filologiei româ-.
neşti şi lingvisticii istorice 10 . A fost o personalitate intelectuală cu totul
ieşită din comun, doLată de la natură cu o memorie extraordinară 11 şi cu
un spirit viu, cercetător, care îmă nu ar fi ajuns cel mai mare erudit al Transilvaniei timpului său dacă aceste calităţi native nu ar fi fost dublate de o
munl'ă perseverentă, tot atit de extraordinară.
fnfiripată - în această conjunctură - în mod firesc, d1·agostea lui
Timotei Ci pariu pentru ca1·te a îmbrăcat o formă concretă: a bibliotecii sale,.
unică printre cele ale contemporanilor săi 12 • A adunat-o în mod sistematic,
pe baza cunoştinţelor de specialitate in bibliologie 13 , cu ochii săi atît de vii
aţintiţi asupra marelui ţel: crearea bibliotecii naţionale româneşti, a bibliotecii, reprezentative a românilor din Transilvania, simbol al progresului
cultural al acestui popor. ,. Timotei Cipariu a fost figura cea mai de seamă.
a bibliofiliei româneşti din secolul trecut. ln persoana lui putem respecta pe'
cel mai .entuziast şi cel mai conştient pionier al cauzei biblioteconomiei româneşti, pe cel mai bine pregătit specialist în acest domeniu" - spune prof. S. ·
Jako 14 • Pentru pasiunea şi sacrificiile investite în această bibliotecă edificatoare ni se par propriile sale cuvinte: <<Care român privat (particular}
cu mijloace aşa puţine ş-a adunat biblioteca cum a fost cea pierită a mea şi cum
este cea de acum? Cine a sacrificat atîţia bani spre scopul literar din puţina
8!>
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sa a"ere? Cine şi-a stricat ochii, cine ş-a dărăpănat sănătatea ca mine, studiind
ziua - noaptea, scriind şi copiind? Cit m-am făcut schelet nu om, de nu mi-a
tignit nici de mîncare, nici de beutură, nici de somn, ş-am îmbătrînit înainte
de timp ... •> 15 •
Fondul de aproape 7000 volume cărţi (deci excluzind materialul colecţiilor specialB) oferă, în modul cel mai generos, practic nesecate surse pentru
cei doritori a-1 cerceta. Teme privind cartea de ştiinţă 16 , sau cartea franceză 17 , ori cartea de istorie 18 în colecţia cipariană, s-au dezbătut deja. Posibilităţile de analiză sint numeroase. Spre exemplu, la o simplă, grabnică
trecere în revistă am remarcat 10 aldine. 7 Blaev, 5 commeliniene, 33 elzeviriene, 28 Estienne, 9 frobeniene, 11 henricpetrine, 8 hervagiene, 19 Jansson, 10 oporiniene, 26 Plantin - ca să le enumerăm doar· pe cele mai cunoscute, tot atitea eventuale subiecte.
~oi am ales un alt mod de a ne apropia de materialul din fondul ciparian: am selectat şi studiat cărţile legate în file de codice, sau care prezintă
fragmente de codice in şi la legătură - 29 opere 19 la o primă cercetare.
Nu pentru a le descifra, ci în primul rînd pentru a atrage atenţia specialişti
lor asupra acestui tezaur, neexploatat încă. Dorind doar să punctăm cite,·a
probleme in această direcţie, subliniem că dintre c~le 29 opere, 12 aparţin
secolului al XVI-lea şi 17 secolului al XVII-lea, prag de care nu trece nici
una. Instrucţiuni adresate bibliotecarului din Tyrnavia specificau (inainte
de 1650) in problema preţului de compactare că acesta scade considerabil
in cazul legăturii în pergament scris 2 !!. Cărţile medievale manuscrise, devenite neinteresante din diverse motive - dintre car·e pr·incipalul este răspîn
direa cărţilor tipărite - sint descalificate la a fi cel mai ieftin material
pentru legat. :\'"egustorul de mărunţişuri din Saumur işi impacheta liniştit
lopăţicile şi maiurile în inestimabilele opere ale lui Titus Livius, copii pe
care o lume întreagă (de cunoscători) le căuta cu infrigurare 21 •
Revenim asupra necesităţii intervenţiei specialiştilor: a specialiştilor
restauratori pentru a desface, curăţa, restaura şi consen·a aceste file sau
fragmente, care în statutul actual, de legătură d~ carte. sînt în continuare
supuse degradării; a specialiştilor in paleografie pentru a stabili conţinutul,
identifica textul şi, ca cea mai grea etapă, a găsi contextul căruia ii aparţin.
ln al doilea rînd. am ales cărţile acoperite de file sau fragmente de
codice pentru că aceste legături îmbracă. in cele mai multe cazuri valoare
bibliofilă, la care am ajuns deci prin acest fel de abordare.
Din cele 29 opere amintite supunem atenţiei Dumnea,·oastră citeva,
în ordinea cronologică a ieşirii lor de sub tipar.
1. Un in folio latin, din anul 1507, ediţie veneţiană a celor 37 cărţi
supravieţuitoare din istoria naturală a lui Plinius 22 : deşi la 38 ani distanţă
de ediţia princeps (Veneţia, 1469) 23 , era apreciată la frumoasa sumă de
7 taleri in catal"ogul lui Weigel 24 • Ne-am oprit la apr2cierile acestui indice de
cărţi (Graesse 25 sau Panzer 26 la rîndu-le amintesc această ediţie) pentru că
exemplarul care făcuse parte din biblioteca cipariană poartă un semn cu
creionul în dreptul acestei ediţii. Iar ştampila ovală, elegantă, cu cerneală
albastru-verzuie, ne certifică apartenenţa volumului la biblioteca lui Timotei
Cipariu- după ce trecuse prin mîinile unor canonici 27 , şi a unui student 28 ,
al căror nume ne indică o achiziţie pe piaţa germană de cărţi. Adnotările
multiple la text dovedesc interesul cititorilor atît pentru uimitoarea operă
de eruditie a lui Plinius, adevărată enciclopedie a timpului său, cu material
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cules din cea 2000 izvoare (operă terminată pe cînd autorul său implinise
53 ani, deci lucrase cu o fantastică eficienţă 29 ), cit şi pentru ediţia in speţă,
a lui Alexander Benedictus, care a lucrat- conform lui Graesse - pe manuscrise vechi şi cu presupuneri proprii 30 .
2. Aldină, ediţie princeps - sună ca o marcă de calitate, ceea ce şi
este. Oneirocriticonul lui Artemidoros din Efes 3 1, tipărit în august 1518,
pare-se că a fost mult răsfoit, după sublinierile şi adnotările (latine) ce-l
impînzesc. Graesse il onorează cu califica tivul: "edition tres rare", adăugînd
că e făcut după un manuscris cu multe lacune de la biblioteca Sf. Mare din
Veneţia a2 : Brunet, ceva mai rezervat, o califică "destul de rară", cu preţul
avînd mari fluctuaţii în vînzări 33 • \Veigel îi specifică un preţ de 6 taleri 34,
Ruperea foii de titlu ne-a lipsit de numele probabililor posesori dintre
care ni s-au transmis doar iniţialele unuia: .,G. 1.", înscris pe marginea tăiată
a filelor (contracotor).
3. ~araţiune de o claritate pură: stil variat la infinit şi totuşi egal
susţinut, simplu şi elegant; mare şi sublim fără a fi înflorit; totdeauna inteligibil: un geniu ce se ridică, în mod natural pînă la grandoarea romană sînt numai cîteva dintre calificativele pentru Titus Livius as. ~e-am oprit
la o ediţie din Koln, 1525 a marii sale lucrări, Rerum gestarum populi Romani,
care poartă pe versoul foii de liminare nota de "Editia rara" 36 • Cartea a fost
cumpărată deja la trei ani de la apariţie (de Conradus Scipio). Adnotările
manusc1·ise la text par să ne indice alţi interesaţi în a o consulta. Graesse
apreciază această ediţie ca foarte corectă, fără a-i atribui titlul de raritate a7 •
4. Şi din nou numele unei personalităţi de excepţie: Hugo Grotius,
pe foaia de titlu a unei elzeviriene din Amsterdam: Philosophorum sententiae
de fato ... as. apărută la trei ani după ce oboseala fizică şi psihică I-au răpus
pe genialul olandez as. Este o ediţie menţionată în mai multe lucrări de specialitate 40, şi, deşi nu se specifică, pare a fi prima, cotată la 1 taler 6 groşi
de Weigel. Singură ştampila cipariană atestă luarea în posesiune, orice alte
însemnări lipsesc.
lnşiruirea ar putea continua pînă la ultimul din cele 29 tomuri despre
care ne-am început intervenţia. Ea nu este însă necesară, din moment ce
am intenţionat doar să semnalăm, din cele două puncte de vedere amintite,
valori bibliofile strînse conştient, cu perfecte cunoştinţe de specialitate,
pentru biblioteca viitorimii, de marele nostru intelectual. Dincolo de faptul
semnalării s-ar putea face, printr-o adîncă cercetare printre manuscrisele
şi corespondenţa lui Timotei Cipariu. studiul măsurii in care a receptat şi
folosit acest material cel care 1-a reunit in biblioteca sa.

~OTE
1
Cărţile wchi româneşti şi maghiare, 8 incunabule şi manuscrisele in diverse limbi
se păstrează la colecţiile speciale: 68/t. volume cărţi şi fondul oriental de cărţi se află in
depozitele de la etajul 1: periodicele - Ia secţia periodice. O parte dintre cărţi se găsesc
la biblioteca documentară "Timotei Cipariu" din Blaj, iar materialele de arhivă- la
Arhivele statului din Cluj-~ apoca.
2
Jak6 S. Bibliofilia lui T. Cipariu. În: Anuarul Institutului de istorie Cluj, X,
1967, p. 129-171. Jak6 S. T. Cipariu şi posibilităţile bibliofiliei româneşti din Transil••ania înainte de 1848 ( 1). În: "Revista bibliotecilor", XXI, 1968, nr. 10, p. 619-623. Jako S.
Formarea bibliotecii lui T. Cipariu înainte de 1848 (II). În: "Revista bibliotecilor", XXI,
1968, nr. 11, p. 671-675. Jak6 Zs. Istoricul bibliotecii lui Timotei Cipariu. În: Jako Zs.
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Philobiblon transilvan, Buc., 1977. p. 310-361. \lai vezi şi: Teodor P. Biblioteca lui T. Cipariu. În: "Tribuna", 1957, nr. 25, p. 5. Breazu 1. Timotei" Cipariu bibliofil. În: "Transilvania", 74, 1943, p. 719-7:!0.
3 Biblioteca şi cercetarea II. Lucrările simpozionului omagiat din 30 sept. 1977 Timotei Cipariu (1805-1887 ). Cluj-:\apoca, 1980. i\fenţionăm şi sesiunea ştiinţifică omagială
care a avut loc la 21.11.1980 la biblioteca documentară "Timotei Cipariu" din Blaj.
·
~ Jako Zs. Philobiblon transil~>an,·p. 359.
5 Raţiu 1. Timotei Cipariu. Viaţa şi activitatea lui. Blaj, 1905, p. 12. Vezi şi:· Botezan 1. Activitatea tipografică a lui T. Cipariu în perioada 1835-1865. În: "Biblioteca
şi cercetarea", II, p. 70-93.
6 Raţiu 1., op. cit., p. 19-20.
7 Ursuţiu _\f. Timotei Cipariu- editor de documente. În: "Biblioteca şi cercetarea",
Il, p. 60-69.
8 Cipariu T. Poezii. Îngrijirea edi!iei ... de N. Albu. Cluj-1\apoca, 1976.
9
Bun ea Aug. T. Cipariu ca istoric. În: "Unirea", 1905, 25, p. 207.
10 Macrea O. Lingvişti şi filologi romani. Bucureşti, 1959, p. 69, 78.
11 Manciulea Şt. Timotei Cipariu. Inceput de autobiografie. Blaj, f.a., p. 29-30
1 2 Jak6
Zs. Philobiblon, p. 317.
13 J ak6
Zs. Bibliofil ia lui Cipariu, p. 163.
u Ibidem,
p. 168.
15 Jak6 Zs. Philobiblon, p. 356, 464.
16 Fărcaş Puiu S. Cartea de ştiinţă in biblioteca lui Timotei Ci pariu. În: "Biblioteca şi cercetarea", 1I, p. 166-253.
" 17 Oaisa O. Cartea franceză a secolelor XVI- X V II în biblioteca lui Timotei Cipariu.
În: "Biblioteca şi cercetarea", II, p. 254-274.
18 Tam pa M. Deschiderea spre istorie a lui Timotei Cipariu şi informaţia sa ştiin
ţifică. Comunicare, manuscris. Tam pa _\f. O investigaţie asupra bibliotecii lui Timotei Cipariu.
Conturarea orientării sale istorice. Comunicare, manuscris.
19
Cotele: 1799, 1944, 1945, 2313, 2442, 2578, 2594, 2865, 3088, 3217, 3481, 3593,
3?73, 4076, 4209, 4378, 4510, 4533-4534, 4750, 4754, 5213, 5250, 5256, 6300, 3592, 3983,
4066, 4941.
20 Mezey L. A hazai legregibb konylltortenet uj forrasterulete. În: "K ony~>tari figyelo",
1975, nr. 3, p. 306-307.
2 1 Biographie uni~>erselle, ancienne et moderne. Tom 1-LXXXV. Paris, 1811-1862.

T. XLVI, p. 142. Erau manuscrise date de abaţia Fontevrault farmacistului conventului,
care le-a vindut negustorului. Cuprindea titluri din decadele VIII, X, XI, ale istoriei romane.
22 Plinius Secundus (Maior), C(aius), C(aii) Piinii Securu!i Veronensis historiae
naturalis libris XXXVII ab Alexandra Benedicto Ve(ronensis) physico emendatiores
redditi. (Venettiis, lmpressum fuit per Joh(annem) Rubeum et Bernardinum fratresque
Vercellenses, 1507). 16 + 280 (-281) f. +index. In folio. Cota: 4754.
23 Biographie uni~>erselle, t. XXXV, p. 71. Brunet,
Jacques-Charles, Manuel du
libraire et de l'amateur de li~>res ... Tome 1- VI, Supplement I-I 1. Paris, Librairie de Firmin Oidot etC, 1860-1878 (8 voi.) T. IV, col. 713.
24 Weigel, 1. Aug. Gottl. Apparatus literarius sive index librorum lectissimorum ...
Lipsiae, 1821, poz. 2935.
25 Graesse 1. G. Th. Tresor de livres rares et precieux. Tome 1- VII. Oresde, Rudoir
Kuntze, 1859-1869 (8 voi.).
28 Panzer G. W. Annales typographici ... Voi. I- XI. ~orimbergae, Joh. Eberh.
Zeh, 1793-1803.
27 W. Schaaft de Jacobo canonico ad St. Guidon canonico defuncto.
28 Cristian Hagmajer Phil. Stud. ao 1700. Alt posesor: Johannes Muller.
29 E evident că pentru această performanţă a trebuit să lucreze toată viaţa. Se
spune că nu umbla pe jos niciodată, şi mereu ţinea pe llngă el o persoană care-i citea, şi
alta căreia ii dicta.
30 Graesse I. G. Th., op. cit., t. V, p. 338.
31 Artemidoros din Efes. Artemidori de somniorum interpretatione !ibri quinque;
de insomniis, quod Synesii cujusdam nomine circumfertur, Graece. Venetiis, in aed1bus
Aldi, et Andreae Soceri, mense augusto, 1518). 164 (-165) f; 8°; Cota: 4209.
32 Graesse 1. G. Th., op. cit., t. 1, p. 234.
33 Brunet J.-Ch., op. cit., t. 1, col. 517. De altfel însăşi Brunet e cel care, în prefaţa
la Nouvelles recherches bibliographiques pour servir de supplement au manuel du libraire
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el de l'amateur de livres, lome 1-lll. Paris, Chez Silvestre, 1834. (3 voi.). t. 1, p. V-VI,
se plinge de greutatea aprecierii cărţilor ~i confuzia, respectiv lipsa unei baze fixe în
alegt>rea operelor, ediţiilor demne de semnalat într-o lucrare ca a sa.
H \\'eigel 1. A. G., op. cit., poz. 5073.
35 Biographie universelle, t. XLVI, p.143-144.
38 Livius, T(itus), T(iti) Livii Patavini ... rerum gestarum populi romani ex centum
qttadraginta, libri triginta, qui soli supersunt, Castigatiores quam antehac unquam visi,
autore Jacobo Sobio. L. Flori epitome in libros CXL. Index rerum memorabilium quea
in Livio continentur. (Coloniae, apud lo. Soterem, lmpensis honestis civis Petri Quentel),
152ft.·SO f. + DCLVI 1 (- DCLVIII) p; 4°; Cota; 3481.
37 Graesse 1. G. Th., op. cit., t. IV, p. 227. Titus Livius a fost foarte citit, în toate
timphrile. Se spune că un spaniol, după ce i-a parcurs scrierile, a făcut un drum la Roma
special pentru a-1 vedea pe autor ( Biogr. univ., XLVI, p. 141 ). Iremediabila pierdere a
operei sale se explică prin duşmănia a două celebre personaje: Caligula, şi papa Grigore
cel-~Iare, care, deşi din raţiuni diverse, au cauzat distrugerea ei ( Biogr. univ., XLVI,
p.t,4.3.). Henric IV, regele Franţei, oferea o provincie pentru regăsirea unei decade din istoria romană (Biogr. univ., XLVI, p.145-146).
38 (Groot, Jan Hugo van). Philosophorum sententiae de fato, el eo quod in nostra
est Pf)lestate, Collectae partim, et de Graeco versae, per Hugonem Grotium. Amsterodami,
Apud Ludovicum Elzevirium, 1648. 4 f. + 384 p; 12°; Cota: 5213.
30
A murit în noaptea de 28/:29 august 1645.
~o Graesse 1. G. Th., op. cit., t. III, p.162; Brunet J.-Ch., Manuel ... t. II, col. 1766;
\Veigel 1. A. G., op. cit., poz. 5710; Biogr. univ., t. XVIII, p. 550.
=
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Resume
Dans la Bibliotheque de la Filiale de Cluj-Kapoca de !'Academie on conserve la
bibliotbeque heritee du grand erudit transylvain, Timotei Cipariu.
1
Btant l'objet a de nombreuses etudes, cette collection est- pratiquement- une
sou~ iŢiepuisable pour les chercheurs. Le present travail signale les livres relies en feuilles
manuscris (codex), ou ayant des fragments de manuscris dans la reliure, d'un cote
pom• ·attirer l'attention des specialistes, restaurateurs ou paleographes, sur ces tresors,
sujets a la degradation dans le stade actuel de la reliure des livres, et de l'autre pour
mettre en evidence quelques unes des raretes bibliophiles ayant des feuilles manuscrits
dans· la reliure aussi.
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"BIBLIOTECAE RUGINOSSENSIS". O p1opunere de reconstituire
ANDREI PALEOLOG'

O bibliotecă reflectă nemijlocit preocupările celui care a constituit-o,
un mod de a fi sau un mod personal de a se dovedi intelectual. De aceea,
este ştiut, studierea unei biblioteci poate aduce un substanţial aport la cunoaşterea şi definirea unor mentalităţi, aspiraţii culturale sau potenţialităţi
ale inteligenţei.
Reconstituirea în fapt, sau pe bază de documente, a bibliotecilor unorpersonalităţi de marcă pun în lumină noi aspecte ale formaţiei lor intelectuale şi, totodată, înlesnesc evaluarea mai corectă a gradului lor de receptare
culturală atins într-o epocă sau alta. Studii de acest gen au fost întreprinse
la noi în legătură cu bibliotecile ce vor fi fost ale stolnicului Cantacuzino 1 ,
ale domnitorilor Constantin Brîncoveanu 2 şi Constantin Mavrocordat 3 , ale
marelui negustor Grigorie Anton Avramie 4 etc. 5
Preocupările noastre personale de bibliofilie oferindu-ne prilejul de a
intilni volume purtind ex libris-ul bibliotecii lui Alexandru Ioan Cuza de la
Ruginoasa ne-au condus, in mod firesc, la intrebarea în ce măsură reconstituirea acestei biblioteci - astăzi dezmembrată ca urmare a unui şir de viei
situdini - poate completa istoriografia culturală a primei domnii a Principatelor Române L'nite. Sintem tentaţi să încercăm o asemenea reconsidet·are
cu atît mai mult cu cit in aceşti ani, s-au depus eforturi deosebite pentru
restaurarea şi amenajarea muzeistică a palatului Ioan Cuza din comuna
Ruginoasa (judeţul Iaşi) 6·•
Restaurarea şi reamenajarea reşedinţei moldoveneşti a domnitm·ului
a avut şansa de a beneficia de un preţios material arhivistic şi documentar.
Fondurile de documente - Cuza aflate la Biblioteca Academiei R. S. România
şi la filiala Direcţiei Generale a Arhivelor Statului din laşi au pus la dispoziţia restauratorilor proiecte de mobilier şi mostre de tapiserie, proiectul de
amenajare a grădinii din Ruginoasa şi numeroase alte detalii, evident, extrem
de utile reconstituirii mediului în care a trăit un timp Alexandru Ioan Cuza.
Muzeul Unirii din Iaşi păstrează o parte din corpurile de bibliotecă, in
stil neogotic, ale Ruginoasei 7 • De asemenea, tot aici, prin achiziţii succesive.
s-a putut strînge un fond de obiecte care au aparţinut, cîndva, domnitorului.
Nici un muzeu, nici o bibliotecă sau arhivă nu a putut semnala însă, existenţa
vreunui inventar al volumelor ce vor fi constituit biblioteca sa personală.
Expunînd stadiul in care se află investigaţia noastră lansăm un apel la cola-
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Fig. 1. F.x libris Biblioteeae Ruginossensis.

borare tuturor celor care, prin actiYitatea pe care o depun, pol aduce clarificări în această direcţie.*.
Volume cara au aparţinut Ruginoasei au fost depistate de noi in biblioteci particulare, la Biblioteca C~ntrală de Stat, la Biblioteca Academiei
R. S. România şi Biblioteca Institutului de lingvistică din Iaşi. Paul şi Virginia. Alkătuită franţu:;rşte de Bernaden de la San Pier ku o notiţă . asupra
vieţii sale skrisă de sine însu# , laşi, 1831; Colecţie din poesiile Domnului
D. Bolintineanu, Bucuraşti , 1847; Poesii populare ale românilor adunate şi
întocmit e de Vasile Alecsandri, Bucureşti, 1866, Ernouff, Le Baron, L'art
des jardins, Ed. Rothschild, Paris, f.a.: Cosmographey oder beschreibungaller
Liinder, H errschaften, fiirnemsten Stetten, geschichten, gebre'iiche, handtierungen,
Basel, 1558 etc., păstrează aplicat, pe forzaţul copertei 1, ex libris-ul gravat
"Biblioter;ae Ruginossensis" (Fig. 1). De asemenea, poate fi intilnită şi ştampila

*

Găsim de cnvinţă
arătată nouă de pasionaţii

să aducem aici colegiale mulţumiri pentru solicitudinea
cercet1Hori care sint Dalila Lucia Aramă de la Biblioteca
Academiei RSI{, Mariana laklow;zky de la Biblioteca Centrală de Stat şi Doina lvă ·
riescn de la Riblioteca 1nstitutului de Lingvistică -laşi.
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cu monogramă princiară "Ruginoasa", de regulă, aplicată pe foaia de titlu
(Fig. 2). Similitudini de ordin formal (duct, trasee, acurateţe de imprimare
etc.) ne indreptăţesc să credem că ex libris-ul este realizat de acelaşi atelier
belgian care a executat antetul "Cabinet du prince Regnant" şi ştampila
Principatelor Unite, insemne oficiale ale cancelariei Cuza. Ex libris-ul bibliotecii de la Ruginoasa este, evident, o variantă a stemei Principatelor Unite,

Fig. 2. Stampila cu

monogramă princiară

Ruginoasa.

proiect care, după cum se ştie, a provocat îndelungi dispute fără a se putea
ajunge la un consens unanim 8 • Scutul unic este despicat, fiecare dintre cîmpuri
purtînd un simbol al Principatelor. In dreapta, capul de zimbru, văzut din
faţă, cu stea între coarne (uzual pentru stema Principatelor în a doua jumă
tate a domniei lui Cuza) broşînd peste un cîmp tăiat. Acvila Ţării Româneşti plasată stînga, cu zborul în sus, poartă în gheare atributele putet·ii
domneşti (senestra spada şi dextra sceptrul) iar în cioc, cruce. Scutul este
susţinut de doi delfini sinuoşi afrontaţi. Coroana regală timbrează mantou]
domnesc căptuşit cu hermină şi brodat cu franjuri incluzînd, totodată, scutul,
timbrat la rîndul său, de o bonetă princiară. De remarcat cifrele XXIV (data
alegerii) şi V (data domniei autoritare) înscrise pe scut care, în alte steme,
apar pe stindarde romane cu rol de susţinători. La baza mantoului, pe eşarfă,
aflăm textul devizei: "EX LIBRIS BIBLIOTECAE RUGINOSSEJVS/S".
Toate aceste elemente de ordin heraldic ne îndreptăţesc să credem că întreaga
compoziţie are la bază varianta din 1864 a stemei Principatelor Unite şi
este proiectată, ca şi alte variante, de C9.rol Popp de Szathmary. Studierea
proiectului, in acuarelă, de curind restaurat şi păstrat la Cabinetul de stampe
al Muzeului de artă al R. S. România, poate aduce, în viitor, o serie de precizări utile pentru înţelegerea genezei şi valorii artistice a ex libris-ului de la
Ruginoasa.
In mod firesc, numărul extrem de redus al volumelor depistate ar face
hazardată orice incercare de apreciere şi evaluare a "personalităţii" bibliotecii
lui Cuza. Constatări de ordin general sînt totuşi posibile. Astfel, sintem încredinţaţi eă biblioteca personală a domnitorului a .fost bogată in "noutăţi"
editoriale, autori ca Alecsandri, Bolintineanu 1 diverşi traducători etc. oferind,
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cu titlu de omagiu personal sau oficial, mai toate apariţiile zilei. De asemenea,
presupunem că biblioteca va fi fost interesantă sub aspect bibliofil dacă
avf.m in vedere faptul că, în epocă, majoritatea demnitarilor şi, in special
intelectualitatea moldovenească, se întrecea în a-şi constitui preţioase colecţii
bibliofile. Prezenţa unei cosmografii tipărite din secolul al XVI-lea ne întă
reşte această supoziţie. Este însă mai mult decît evident că problema valorii
bibliofiole şi intelectuale a bibliotecii domnitorului Alex. Ioan Cuza, nu va
putea fi pe deplin elucidată decît numai prin descoperirea unui inventar al
acesteia. In acest sens, iată ce afirmă chitanţ9. de descărcare No. 340/31 august
1885 10 prin care prinţul Alecsandru Cuza (fiul adoptiv al domnitorului)
procurator al fratelui său Prinţul Dimitrie Cuza, este autorizat a cerceta
socotelile de tutelă ale mamei lor Elena Cuza: << ( ••• ) Pe lîngă aceste am primit
in posesiunea mea atît pentru mine cît şi pentru fratele meu Prinţul Dimitrie
Cuza moşia Roginoasa cu toate documentele de proprietate, argintăria, mobilierul,
arme, biblioteca (subl. n) şi juraeruri rămase de la răposatul nostru părinte
intocmai după inventarul (sub!. n.) făcut de Supleanţele Tribunalului Suceara
la 29 oct. 187 3 (. . . ) •>. 1nvestigaţiile noastre de arhivă nu au dat încă rezultate pe linia depistării Supleanţelor sucevene.
Clterior, prin procuraţiunea nr. 2533/31 octombrie 1888 11 prinţul
Alersandru Cuza împuterniceşte pe Dimitrie G. Rosetti a-l prezenta <<oriunde
trebuinţa ra cere şi a face în numele său toate demersurile necesare spre a lua
in posesiune averea ce mi s-a legat>> (sub!. n.). Avînd în vedere şi cele opt rînduri ale testamentului 12 său deschis, în 1890, în faţa lui Dimitrie G. Rosetti împuternicit de sora sa Elena Cuza (născută Rosetti) - şi a Prinţului
Sebastian Moruzzi, fratele Mariei Cuza (născută Moruzzi), investigaţia
noastră se va putea indrepta în direcţia urmăririi succesiuni lor· Moruzzi Brătianu.

Faptul că au fost depistate volume purtînd ex lihris-ul bibliotecii de
la Ruginoasa în mai multe colecţii particulare ne conduce la gindul că această
bibliotecă ar fi fost încă unitară în deceniile 5-6 ale secolului nostru cînd,
se pare, ultimii moştenitori au hotărit vînzarea ei bucată cu bucată.
Depistările efectuate in viitor de Oficiile pentru patrimoniul cultural
naţional pot aduce, sîntem convinşi, noi date şi precizări în acest sens, îmbogăţind, totodată, inventarul, astăzi abia început, al fondului bibliofil Cuza.
De aceea credem, că reconstituirea documentară a bibliotecii de la Ruginoasa, deşi anevoioasă sub diverse aspecte, merită, aşa cum s-a dovedit şi
în alte cazuri similare, un surplus de efort conjugat din partea bibliotecilor
'Şi. Oficiilo1· pentru patrimoniul cultural naţional judeţene şi al municipiului
Bueureşti.

Rindurile de faţă nu constituie, aşadar, concluzia unei cercetări. Ele
vin doar, să propună premizele unei investigaţii ee promite a fi bogată în
rezultate.
:\OTE
1

nicul·'.
1974.

Dima- Drăgan, C., "Biblioteca unui umanist
Bucureşti, 1967, idem. Biblioteci umanisle

român ; Constantin Cantacuzino Stolromâneşti, Bucureşti, Ed.
Litera,

2
Carataşu, l\f ., Les ouvrages d' histoire byzantine de la bibliotheque du prince Constantin Brdncoveanu, în: "Revue d'etudes sud-est europeenes", V, 1967, nr. 3-4; p. 435, idem,
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Un catalog necunoscut al btbliotecii M-rii Hurez, in: "B.O.R.;' LXXXVII, 1969, nr. 5-6,

p. 590.
3
Iorga :\ ., Catalogul bibliotecii lui Constantin .lJa,•rocordnt, in: .,Analele Academie(
Române, seria II, tom. XXXVII, 1914-1915, ."Uem. seci. de istorie", 1915, nr. 2, p. 28.
4 Carataşu, :\1, Catalogul bibliotecii unui mare negustor din veacul al X VIII -lea:
Grigorie Anton Avramie, in: "Studii şi cercetări de bibliologie", XII, 1972, p. 179.
5
vezi şi: Pa pacostea, C, O bibliotecă în Moldova la inceputul secolului al XI X -lea :
biblioteca de la Stînca, În: "Studii şi cercetări de bibliologie", V, 1963, p. 215: Carataşu, \1,
Neophyte le Cretois fondateur de la biblioteque metropolitaine de Bucarest. in: "Comunicări
la cel de al 3-lea Congres de studii cretane", Atena, 1975, p. 73.; Catalogul de cărţile ce s-au
găsit la biblioteca Sfintei Mitropolii scris de Petre Poenaru la 1836, Bucureşti, 1836.; !sac,
V, Biblioteci personale în 1kloldova în secolul al XI X-lea, in: "Re~Jista arhivelor", 1969, nr.1.;
Pippidi, A, Lecturile unui boier moldoiJean acum un veac: Ioan ,l.fanu, in: "Revista de istorie şi teorie literară", 1971, nr.l.
8 Voicu, \1, Alexandru Ioan Cuza la Ruginoasa Îl! perspectiva reconstituirii memoriale
(aspecte şi documente noi), in: "Jl.fehedinţi- istorie şi cultură'', Drobeta Turnu Severin,
19i8, p. 81. '
7
Alexandru Ioan Cuza comandă la Paris pentru Huginoasa "['ne bibliotheque d.
trois larges portes vitrees de 2,50 m de plus grande largeur de moulures el 2, 90m de hauteur
totale: les cotes pour panoplies etla partie du milieu pour livres (a)", vezi: Riblioteca Academiei H.S.R, pach. LIX, f. 48.
• Cernovodeanu, D, Ştiinţa şi arta heraldică in Romdnia, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică
şi enciclopedică, 19?7, p. 141.
• Carol Popp de Szathmary, Proiect pentru stema ţării in timpul lui Alexandru
Ioan Cuza, acuarelă, Cabinetul de Stampe al \luzeului de artă al R. S. România, inv _
29291/4694: vezi şi; Biblioteca Academiei R.S.R., Cabinetul de stampe, Colecţii speciale,
nr. 2148, inv. 32268, inv. 15 a, inv. 15 b. etc.
10 vezi: Biblioteca Academiei R.S.R., pach. LI X, f, 77-80.
11 vezi: Biblioteca .\cademiei R.S.R., pach, LIX f, 81.
12 vezi: Proces verbal nr. 1164/16 aprilie 19BO privind deschiderea testamentului
Prinţului Alecsandru Cuza: ~Las averea mea întreagă prea iubitei mele viitore soţie Prinţesu Maria Moruzzi cu sarcina de a seriJi o rentă de 50 000 de franci pre iubitei mele mameDoamna Elena Cuza>> vezi: Biblioteca Academiei R.S.R., pach. LI X, f. B3.

Resume
Ayant depiste dans les grandes bibliotheques nationales et mfmw dans certaines
bibliotMques privees des livres a l'ex libris Bibliotecae Ruginossensis l'auteur, apres nous
avoir fait remarquer l'importance bibliophile de ces volumes etant donne la beaute et
la rarete de cet ex libris, met en discussion la possibilite de reconstituier la bibliotheque
de Ruginoasa (district de lassy) residence moldave d'Alexandre Ioan Cuza premier prince
regnant des Princ1pautes Roumaines Unies. Une reconstitution semblable pourrait avoir
une importance considerable du point de vie d'une clarification qui s'avere etre souhaitable pour notre historiographie culturelle. C'est pourquoi l'auteur estime necessaires des
investigations d'archives encore plus aprofondies et, naturallement, l'effort conjugue
des bibliotecaires et des specialistes en bibliophilie employes par les Offices du pairimome
culturel.
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Însemnări manuscrise B. P. Hasdeu, G. Vâlsan

şi G. T. Kirileanu pe o "ISTORIE CRITICI A ROMÂNILOR"
CONSTANTIN BOSTAN

Incă

de la apariţia - în aprilie 1872 - a primei "făscioare" din Istoria
a românilor 1 , B.P. Hasdeu a fost călduros elogiat de lumea specialişti
lor: Gr. C. Tocilescu în "Românul", D. A. Laurian în "Transacţiuni literare",
G. Bariţ în "Transil"ania" şi Cezar Bolliac in "Trompeta Carpaţilor" salută
cu entuziasm o operă pe care analele culturii noastre o înregistrează şi astăzi
ca pe un monument de incontestabilă originalitate. Rezultat al unei indelungi
şi erudite elaborări, această lucrare - pe care o epistolă datată 3 martie
1856 şi adresată lui Mihai Kogălniceanu ne-o arată surprinzător de matur
plănuită încă de la virsta de 18 ani - va cunoaşte două ediţii antume
(1873 şi 1875) dar, din păcate, va rămîne neterminată. Deşi entuziasmul
general cunoscuse o nouă reverberaţie la apariţia intregului volum 1, context
în care parlamentul votează un premiu pentru continuarea operei şi i se
acordă marea medalie de aur pentru "istorie naţională", volumul al II-lea
va fi cunoscut numai în III + 76 pagini, reprezentind prima "făscioară"
{10,5 coli tipar, in 4°, editate în 1875, împreună cu cele XII + 311 pagini
ale primului tom). "Volumul de faţă completează şi încheie istoria critică teritorială a Ţării Româneşti în hotarele-i din secolul XIV" (... ) - se spune in
prefaţa celui de al II-lea volum. "El aprofundează cestiunea foarte complicată
a reacţiunii omului contra naturei, desfăşoară obscurele origini ale celor mai
"echi stabilimente urbanr in Dacia şi rezumă printr-o ochire sintetică toate
rezultatele analizâ. (. .. ) După cum în primii doi "olumi, luînd drept punct
de plecare şi de întoarccrr secolul XIV, epoca de "irilitate a poporului român,
noi am descompus şi am recompus procesul formaţiunii noastre naţionale
sub acţiunea teritorială, tot aşa "om a"ea a dezbate în următorii doi "olumi
acelaşi proces de formaţiune sub raport genetic, ca o re::,ultantă directă sau
indirectă a amestecului diferitelor neamuri. La lucru!" Dar, în ciuda acestui
plan ambiţios şi în pofida energicului îndemn din finalul prefeţei, Istoria
critică a românilor va rămîne în limitele de paginaţie mai sus menţionate.
Biblioteca judeţeană din Piatra Neamţ are privilegiul de a deţine,
printre numeroasele valori ale fondului tradiţional "G. T. Kirileanu" (constituit prin generoasa donaţie a ilustrului nostru concetăţean) şi un exemplar
colligat al celor două volume ale Istoriei . .. (ediţia 1875) purtînd, pe filele
sale, insemnele manuscrise ale lecturilor efectuate de către G. V âlsan si G. T.
Kirileanu. Adăugînd la aceste elemente de raritate şi prezenţa in~dită a
colii de tipar nr. 24 (paginile 185-192) din volumul 1, ediţia 1873, coală ce
conţine corecturile manuscrise ale lui B. P. Hasdeu, putem aprecia valoarea
deosebită a exemplarului nostru.
.critică
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Provenienţa acestei fascicule ne este explicată de nota lui G. T. Kir·ileanu: <c Corecturi autografe a[le] lui B. P. Haşdeu, carr mi-au fost dăruite
de paleograful Arhivrlor Statului din Bucureşti: 1 uliu Tuducrscu. G. T. K. >)
In ce constau corecturile? Ele privesc mai ales pagina 192, coloana din
stînga, şi constituie reformularea - într-o variantă mai documentată - a
etimologiei rîului Siret. Faptul că, la ediţia a doua, textul manuscr·is ce
urmează ~ă fie citat de noi a suferit, la rîndul ~ău, modificări impor·tant.e,
conţinutul ţiindu-i preluat într-o formă succintă, ilustrează nu numai efOI'turile gastaFei, ~ar şi erudiţia informaţ.iei. Ş~, ~ată, v:arianta notată de HasdPt~,
cu cerneală neilgră, pentru cele 19 rmd urr mlocmte pe coala de corec't ura ,
me:oţionatăi~ . . . .
<c Prntru a găsi etimologia numelui Siretu nu avemu drcătit a rrprcducr
următorulu passagiu din Pictat: "samscritesce sarit. rîu; sârani, perîit canalie:
dela radicala sr, a curgr, de unde provinu şi crlle-l'alte numi alle apei: sara,
saras, sarita, saranyu etc. Formele vedice sîra, rîi't, şi surâ, apă, fără îndpuetâ
se trag u din aceia-şi radicală sr." *
Dicîndt't acrstea, celebrulu filologu rlvrţianit nu se găndia cătu de puţim!
la Seretulu seu Saretq,lu românu. Şi totuşi derira{iunea'i din sanscritulft sarit
este palpabilă.
Aşaderă la Sciţi s
r
t inseamna rîu, adecă riu prin rscrllinţâ. uo >)
Pe pagina de gardă a volumului 1 se află, notată cu creion mgru,
următoarea insEmnare datorată lui G. T. Kirileanu: <c lmprumutînd accstă
carte lui G. Vâlsan pentru lectură, a scris cîteva note marginale f. interesantr.
G.T.K. >)Şi adaugă paginaţia: "9 [de fapt, IX- n.n.], 48, 4.9, 89, 98. 102,
157", subliniind cifrele ultimelor două pagini, evident, pentru a smtnala
importanţa însemnărilor respective. La rîndul nostn\ prntru a economisi
spaţiul, le vom cita numai pe acestea din wmă. Astfel, la pagina 105. pe
marginea demonstraţiei lui Hasdeu referitoare la <c confusiunra între Arabia
danubiană şi Arabia asiatică>), prilej cu care autorul afir mă că <c 1n regulâ
generală s'aru pute dice că poporele bote::ă nu numai lucrurile, deru pene şi
fiinţele străine, decă elle vinu de departe, nu după adererata loru patriă. ci
după unu pun tu intermediari/, mai cunoscutu >). George V âlsan notEază: . (C r c
geniu de ingeniositate! Spre a apăra o imposibilitate aruncă scânteirri care
ar face podoaba unei întregi opere originale. Bărbat de geniu. Să fi avut disciplina mintală a Apusului - a unui Maiorescu - ar fi fost o glorie a şti in ţii
universale. >) Apreciere care, în mod firesc, ne trimite la elogiul pe car'e şi
G. Călinescu îl va face peste ani, în monumentala sa Istorie a literaturi( române, remarcind că "( ... ) opera hasdcană rămâne ca literatură a imaginaţi unii
ştiinţifice, ca un roman al senzaţiei investigative. Cu veleităţi poziti"istr, cu
tendinţa de a reconstitui dintr-un dinte de cal un dinozaur, Haşdeu e un Al.
Dumas al istoriei şi un Edgar Poe al f'ilologiei."
Cea de a doua însemnare manuscrisă pe care dorim să o cităm sp află
pe pag. 157. Vâlsan corectînd demonstraţia lui Hasdeu, care lega upnumirea Mării Negre de prezenţa populaţiei româneşti pe malurile ei: <<Negru =
=Nord la pop[oarele] orientale. M[are] Neagră [este] numele dat de o popu-

+ +

* ce Origines indo-europeennes, Paris, 1859, in-8, t. 1; p. 139. Străinii studiului
specialu allu geografiei, antice, Pietei într' unu altulocu, p. 144, se iea după Mannert, confunddndu Tiarantulu lui Erodotu cu Giulu şi deducdndu-i numele din sanscritulu taranta, şi
roiu de ploiă. Dem.anstrdndu-se o dată identitatea Tiarantului cu Siretulu, acestă etimologiă
inceteză de a mai fi probabilă*· 2 (nota lui B. P. Hasdeu).
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laţie

care trăia în Asia Mică la început. De aceea M[are] Roşie fiindcă Roş =
=Sud, cum M[area] Mediterană e numită de Turci Albă, fiindcă Alb= Apus.
Aşa că Vlahia Neagră, Kara lflak al Turcilor înseamnă Vlahia Nordică, fiindcă
era şi una sudică. Cf. basme : există patru împăraţi coloraţi : Negru, Verde,
Roşu şi Galben lmpărat, după cele patru puncte cardinale. Nu există Albastru
lmpărat decît în creaţiunile nepopulare. •>
In sfîrşit, să consemnăm că, la finele volumului 1, exemplarul din biblioteca noastră are însemnate pe pag. 311 , probabil din perioada cînd G. T.
Kirileanu nu-şi procurase încă singura "făscioară" apărută din volumul al
II-lea, datele de apariţie ale acesteia, cîteva informaţii desprinse din prefaţă
şi titlurile celor 16 paragrafe în care este organizat materialul studiului
"Reacţiunea omului contra naturii", studiu cu care debutează acest neterminat volum al Istoriei critice a românilor. 3

~OTE

_13. P. Hasdeu, Istoria critică a românilor. Pămintul Ţărei Româneşti, ediţia a Il-a,
1875, voi. I-II.
2
Textul înlocuit: «Albia Siretului se distinge generalmente prin lărgime şi adăncime
(57 ), pe lingă cari se mai adaugă periodicele inundaţiuni alle acestui capriciosu riu, ceia-ce
n'a pututu a nu isbi din capulu locului attenţiunea Sciţiloru, mai allesu in allăturare cu liniş
titulu cursu allu Prutului, închisu ca unu adeveratu canalU in nesce malluri de o admirabilă
regularitate.
·
In ramura partică a graiuriloru indo-europee, din tema s + r s'a formatu zendiculu
zarayo- lacu şi pehlviculu zare- mare (58), ambele radicalmente omofone cu Tlapvv-ro:;
seu Saretu, carele sa distinge inse, ca şi Prutu, prin suffisulu t, correspundetoru în limbele
primitive ariane puru şi simplu cu articlulu nostru definitivu (59 ).
S + r + t insemna dero la Sciţi: apă voluminosă (60). •
3
Bineînţeles, cu minuţiozitatea-i caracteristică, G.T.K. nu omite să menţioneze
sursa acestor informaţii. Aflăm, astfel, că "făscioara" a fost «văzută la D(emostene) Russo ••,
bunul şi atît de asemănătorul său prieten.
1

Bucureşti,

Resume
~ote.s manuscrits de B. P. Hasdeu, G. Vâlsan et G. T. Kirileanu sur un exemplaire
de "Istoria critică a Românilor".
L'auteur presente quelques notalions inedites, concernant surtout l'etymologie
du nom de la riviere roumaine Siret et de Marea Neagră (La :\fer N"oire), en liaison avec
des termes orientaux.
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Însemnările Iuliei Hasdeu pe cărţi din biblioteca familiei
ELENA DIMA

Copil precoce, apoi tînără cu o educaţie aleasă, dispărută în pragul
împlinirii, 1ulia Hasdeu a rămas pentru noi fiica savantului Bogdan Petriceicu Hasdeu şi poetă de renume ce nu va putea fi cunoscută deplin decît
răsfoind şi dînd la iveală tot ceea ce a gîndit şi a scris, tot ceea ce a rămas
in caietele pline de însemnări sau pe filele cărţilor din biblioteca familiei,
cărţi citite cu nesaţ în liniştea nopţilor tîrzii.
Minte iscoditoare şi nestăpînită, călăuzită mai întîi de tatăl a cărui
cultură i-a fost leagăn şi îndemn, Iulia, în scurta-i viaţă de nici 19 ani a acumulat mult şi a lăsat posterităţii versuri scrise cu o deosebită sensibilitate,
piese de teatru cu o matură înţelegere pentru personajele sale, nuvele, schiţe,
cugetări profunde, un număr însemnat de scrisori ce dau la iveală un suflet
delicat, înclinat spre meditaţii creatoare.
S-ar părea la prima vedere că volumele editate postum de tatăl profund
îndurerat de dispariţia prematură a fiicei sale, catastrofă survenită în toamna
anului 1888, apoi cele apărute de curînd (1), să fi publicat tot ceea ce merita
să vadă lumina tiparului din opera 1uliei, totuşi unele contribuţii la cunoaş
terea scriitoarei le pot aduce şi însemnările ce ne-au rămas în manuscris
pe filele cărţilor din biblioteca familiei păstrate un timp în Castelul de la
Cîmpina şi donate apoi Arhivelor Statului, unde sînt puse din anul 1918
încoace, la dispoziţia cercetării şi cunoaşterii de cei care vor să ştie ce citea
1ulia, ce gîndea 1ulia, ce scria acest copil minune care trecînd peste legile firii
citea de la doi ani şi compunea de la 8 ani, parcă ştiind că nu-iva fi dat mult
să trăiască pentru a-şi desăvîrşi opera.
Ca un omagiu adus celui care a condus Arhivele timp de 24 de ani,
biblioteca Hasdeu, deşi trup din trupul Bibliotecii documentare a Arhivelor
Statului, este fond aparte ce aduce un plus de informaţii în cunoaşterea celei
care a fost "fata lui Hasdeu", cum îi spunea tatăl în scrisorile sale, în cunoaş
terea celui care a fost scriitor, lingvist, folclorist şi istoric român, Bogdan
Petriceicu Hasdeu, cel care a scormonit arhinle în căutarea documentului
doveditor de adevăr istoric.
Printre acestea se află şi cărţile de poveşti, manualele şcolare, dicţio
narele, atlasele, cărţile de poezii şi altele care interesau formarea spirituală
a tinerei poete, instruirea ei multilaterală. Redăm în note (II) cele 40 titluri
de cărţi ce i-au aparţinut 1uliei şi care poartă semnăturile ei. Că 1ulia cunoş
tea mai multe limbi străine (franceza, engleza, germana) de la o vîrstă fragedă ne-o dovedesc însemnările ei, notele mai mici sau mai mari ca întindere
pe cărţile de şcoală, de lectură, pe albumele care-i delectau clipele de răgaz.
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Desenele în peniţă şi creion ce acoperă spaţiile albe ale textului tipărit
sau ale hărţilor cu mult cîmp alb din atlasele şi cărţile de geografie, majoritatea în limbi străine, dovedesc şi talentul în domeniul picturii manifestat
de timpuriu de Iulia.
Faptul că Iulia compunea şi desena cînd înYăţa sau în timpul orelor
de şcoală, ne-o dovedesc însemnările la care ne vom referi ce se păstrează
nu pe caietele special destinate acestora, ci pe părţile cele mai apropiate şi
cele mai ascunse veder·ii tuturor.
Cum era şi firesc, J ulia a scris mai întîi în limba română, dovadă: poezia
păstrată pe prima filă a unui dicţionar latin-francez, tipărit în anul 1874
(11.16) şi intitulată Trandafirul meu. Redăm versurile:
<~Eu eram într-o grădină,
intr-o zi cu soare
Cînd de o dată, pe colină,
Eu zării o floare.

Cînd mă ~ăzu, ea surîse,
Cînd zîmbi, mi se părea . ..
Oh! ~ai, inima-mi se strînse ...
Parcă- un înger suridea!

Era Roza, trandafirul,
Cu părul ei auriu,
,'li cu ochii ca azurul,
Cînd e cerul azuriu.

Bună

Ea cînta cîntec de jale.
re inima-mi sfărîma,
Si-ndată mergeam pe cale,
,'ii mă apropiam de ea!

Tu Trăieşti chiar în ~ecie,
Pentru mine, trandafirul . ..
Căci ... ţi de adio ţie
V ai ! 1n ~eci rosă să fie. ))

ziua Roză dulce,
Trandafir, ce eu iubesc;
Dar ca ~iaţa el se duce . . .
lnsă tu ... nu mă-ndoesc .. .

Cele şase strofe a cîte patru versuri scrise în stil popular, dovedesc
faptul că Iulia il cunoscuse pe Alecsandri despre care spunea că este cel mai
mare p.oet al României, dovedind această pasiune şi mai tîrziu, fiind preocupată de traducerea operei lui în limba franceză. Versurile nu apar dintr-o
dată, asupra lor a revenit, apar şi alte variante ale titlului pe diferite file
ale aceleiaşi cărţi sau ale altora.
In paginile aceluiaşi dicţionar apare tot in limba română o compoziţie neterminată din care reţinem un frumos portret al Mariei ducesă de
Forlis: "Maria era numele ei de botez: Maria de Forlis era numele ei de
familie. Era orfană, dar foarte avută, foarte frumoasă şi foarte bună. Părul
ei era ca razele soarelui; ochii ei luceau ca două stele pe o frunte senină. Buzele
ei ca fraga coaptă erau totdeauna surîzînde şi lăsau să se vază două admirabile şiruri de mărgăritar. Mai frumoasă decît Veneţia, mai inteligentă,
mai înţeleaptă, mai învăţată decît Minerva, mai bună, mai virtuoasă, mai
amabilă decît un înger era. . . :\faria".
Tot în limba română apare pe una din cărţi (II.21) în afară de numeroase desene în creion şi peniţă, un scurt fragment de dialog dintr-o piesă
de teatru. Intr-unul din desenele de pe filele albe ale acestei cărţi apare soţia
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lui Carol 1, regele Angliei, in doliu

aşteptîndu-1 şi

in continuare in limba

română:

"- In doliu, Ano? strigă, frumosul Mare; pentru ce !1
Cine a murit?
- A murit Veneţia, Don Marcos, şi, ştii bine că Veneţia este mama mea.
- Veneţia! Ce vorbe! O, doamne, Dona eşti nebună, ce idee!
- Nu Marcos, nu, nu; eu, una-mi iubesc patria; eu port doliu pentru
ea. A căzut in mina lui Napoleon. A! Acum nimeni, nimeni nu mă va putea
opri de a purta doliu toată viaţa mea.
Don Marcos tăcu, dar în cugetul lui vedea bine că Dona Ana avea
dreptate de a-şi iubi patria mai mult decît Portugalia o ţară foarte străină
pentru ea. Dar, cu toate acestea el era supărat. "Cum se poate, îşi zicea el,
ca Ana să fie atît de supărată? Nu, nu; nu voesc ca Ana să fie tristă".
Celelalte in;;;emnări ale 1uliei apar în limba franceză. Ne vom opri mai
întîi asupra uneia care apare tot în dicţionarul amintit mai înainte şi anume
dialogul intitulat "Chioris ou Flore", zeiţa florilor, din care se desprinde gingăşia şi sensibilitatea copilului în faţa naturii.
"Un jour, Cerea deesse de la Terre, parlait a Jupiter.
- O, pere de Dieux, disait-elle, ayez pitie de moi! Chaque jour, notre
malheureuse terre, menace de se ruiner. Car, cette infame Chioris, ose, faner
les fleurs; elle ne laisse plus rien, pas de fleurs, pas de verdure !" Jupiter,
qui aimait les hommes, et qui ne souffrait pas, que quelquen, leur fasse du
mal, apela devant son throne, la belle, la douce, l'aimable est sage Chioris.
Chioris, a la vue de la figure fachee de Jupiter n'osa point parler; mais le
Dieu, sage, juste et bon, lui dit, d'un voix rude: "Chioris! Aproche! Aproche, et parle; pour quoi prends tu les fleurs, de la terre? - "Moi? dit la
douce Chioris; oui, en verite, je les prends, car elle sont les miennes! Et puis
pourquoi que'elles restent sur la Terre? Pour que les mechants hommes les
rompent, et les cueillent !" Minerve, deesse de la sagesse, dit: "Oui, grand
Dieu, oui; elle a raison".
O nouă încercare de piesă de teatru cu personajele mai bine conturate
apare pe următoarele file ale dicţionarului.
In paginile unei cărţi de gramatică latină găsim piesa de teatru cu titlul
"Rose ou 1'lnfortune" (1 1.36).
Preocupările 1uliei de a-şi alege un pseudonim literar ne-o dovedesc
nenumăratele file ale cărţilor pe care apar: Armand, Camille, Camille Fernand, Jules Fernand, Rene d'Orsay; Aubry; Aubry Menestrel şi din nou
Armand Camille (11.31).
Pe versoul unei hărţi din istoria Europei tipărită la Paris în anul 1883
(11.13) apare în peniţă un portret cu semnătura Armand Camille.
1ulia îşi iubea cărţile de aceea şi le semna şi uneori scria pe prima pagină:
"Dacă diavolul te ispiteşte să furi această <:!arte află că eşti nedemn de a trăi,
ca orice pungaş" (1 1. 7, 28, 31.) Pe altă carte apare o însemnare cu privire la
provenienţa ei. De exemplu pe yolumul "Les hommes cetebres de la Frm . ce"
1ulia spune că această carte i-a fost dăruită de mama ei, 1ulia Hasdeu,
născută Faliciu, la 25 decembrie 1881 cu ocazia Crăciunului "fiicei sale care
o iubeşte şi o respectă aşa cum se cuvine". Nota este în creion, ulterioară
provenienţei şi probabil dintr-o neatenţie apare greşit anul 1881, deoarece
cartea apare în anul 1882 (11.12).
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Pe una din cărţi (11.25), cu mult spaţiu alb, Iulia face exerciţii de compunere în limba franceză a unor scrisori ·către prietene imaginare Florica,
:Miza, Adela. Două din aceste scrisori sînt semnate de Lilica. Intr-una 1ulia
aduce critici la adresa Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, în ceea
ce priveşte examenele, considerîndu-1 pe V. A. Urechia, ministrul acestui
compartiment în anii 1880-1881, ca lipsit de logică. Celelalte scrisori tr·atează teme minore, oricum, ca exerciţii sînt foarte reuşite. Ca orice poet,
1ulia visa şi ea la un viitor îndepărtat, emoţionant de frumos, un viitor care
să-i aducă împlinirea şi realizarea aspiraţiilor de scriitor şi om. Ascunsă vederii, la sfîrşitul unui dicţionar (11.5) se află o însemnare ce poartă ca dată
anul 1905. Iulia inserează mai multe variante de lansare a unor romane ce
pr·evedea că vor apare cînd ea va avea 35 de ani. Le redăm in ordinea de
pe carte în traducere românească:
"Tocmai a apărut la Dentu noul roman al lui Camille Armand, Germain et Germaine, 2 volume in ottavo, ilustrate cu un portret al autoarei
în aqua forte de G. Rochegrosse şi cu 20 de vignete pe lemn de Camille Armand".
·
O altă variantă de prezentare a aceluiaşi roman:
- "~oul roman al lui Camille Armand, Germain et Germaine, al cărui
succes creşte pe zi ce trece ca şi cele dinainte apare la Dentu. El este ornat
de un magnific portret în aqua forte a lui Camille Armand la vîrsta de treizeci şi cinci de ani (n.n. aceasta ar fi fost vîrsta Iuliei în anul1905), de G. Rocllegrosse şi 20 de vignete pe lemn de însuşi autor".
O nouă prezentare a altui roman:
"Librăria A. Lemerre editează "Copilul" dramă atît de mişcătoare a
lui Camille Armand cu un succes de lacrimi ce atrage la Odeon întregul Paris,
intreaga Europă".
1ulia îşi imaginează desăvîrşirea, în domeniul literaturii şi artei, văzîn
du-şi peste ani împlinite idealurile de a deveni o scriitoare de renume, o mare
cintăreaţă şi pictoriţă cum ii prevăzuseră din anii copilăriei profesorii care
o formau.
Iulia şi-a imaginat viaţa ei în anul 1916 după cum reiese dintr-o notă
rămasă în manuscris pe o carte de literatură pentru copii (11.12) pe care o
redăm în traducere românească:
"Prinţesa Letiţia născută în anul 1898 are 18 ani (n.n. aceasta ar fi
fost fiica 1uliei ). Ea este una din cele mai frumoase prinţese ale acestui timp,
şi noi trebuie să adăugăm, una din cele mai inteligente şi mai instruite. Prin
aceasta, ea este fiica mamei sale. Se ştie că ea a publicat de curînd un volum
de versuri. Această culegere este remarcabilă. Ea a tradus mai multe poezii
româneşti în franceză. Ea citeşte şi vorbeşte curent engleza, germana, italiana şi rusa. In acest moment ea studiază maghiara şi polona. Ea este eleva
mamei sale şi a celui mai mare spirit al acestui secol: George Paulus, prietenul care a instruit-o".
Am extras din însemnările Iuliei numai cîteva, au rămas multe la care
ne vom referi cu altă ocazie, toate însă denotă preocupările multiple ale
scriitoarei, cu o încredere nemăsurată în posibilităţile ei de desăvîrşire.
Iulia a trăit puţin, a muncit mult, timpul a presat-o şi forţa ei a cedat,
a murit demn, lăsîndu-ne nouă imaginea unui poet de o rară sensibilitate,
un poet al secolului său cu ochii aţintiţi spre un cer senin de la care spera
pînă-n ultima clipă o rază de viaţă.
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NOTE
I: Hasdeu, Iulie B. P., OeuCJres posthumes de ... Bourgeons d'ACJril. Fanlaisie el
ReCJes, avec une introduction par Angelo de Gubernatis, Paris, 1889, XLVIII + 237 p.
Hasdeu, Iulie B. P., OeuCJres poslhumes de ... CheCJalerie. Confidences el CaneCJas,
precede d'une Iettre ... par Emile Boutroux et Louis Leger, Paris, 1890, XXXIX + 287 p.
Hasdeu, Iulie B. P., OeuCJres poslhumes de ... TMalre. Legendes et contes, Paris, Bucureşti, 1890, XVI + 382 p.
Hasdeu, Iulia, Versuri. Proză. Corespondenţă, ediţie îngrijită şi prefaţa de Crina Decusară-Bocşan, Bucureşti, 1976, XXIV+ lolo5 p. + 1 r. portr.
Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice. Institutul de istorie şi teorie literară
"G. Călinescu", Documente şi m:~nuscriseliterare, voi. III: Coresponden1a B. P. Hasdeu- Iulia
Hasdeu, ediţie publicată, adnotată şi comentată de Paul Cornea, Elena Piru, Roxana
Sorescu, Bucureşti, 1976, 477 p.
II. Lista căr!ilor care alt aparţinut IULIEI HASDEF.
1
Aelianus, Claudius, Estraits d'Elien (texte grec), contenant des notes historiques,
geographiques ... suivis d'un Iexique grec francais, par ~1. Chambon. Paris, f. a, VIII+ 68 p,
(~ouvelles editions de classiques grecs).
2
Alecsandri, Vasile, Opere complete, voi. 1- IV, Bucureşti, 187 5.
3
Alecsandri, Vasile Poesii, voi. III, Bucureşti, 1880, 158 p.
4 Alecsandri, Vasile, Poesii populare ale românilor adunate şi întocmite de ... , Bucureşti, 1866, 416 p. (cu semnătura Iuliei şi a lui B. P. Hasdeu).
6 Alexandre, C., Abrege du dictionaire grec-frant;ais adopte par le Conseil Royal
de l'instruction publique a l'usage des etudiants, Paris, 1838 (2 tomuri legate împreună).
8
Barbier, Auguste, Poesies posthumes re~>ues el mises en ordre par Mm. A. Lacaussade
et Grenier, Paris, 1884, 217 p.
7 Bos, H., Geometrie elementaire, redigee conformement aux programmes officiels
du 22 JanCJier 1885 pour l'enseignement dans les classes de quatrieme, troisieme seconde rhetorique et philosophie, IX-~me edition, Paris, 1885, 284 p. (semnează Lilie Hasdeu (A. Ca-

miile). Le 19 Janvier 1886).
8 Bouillet, M. N., Altas uniCJersel d'histoire et de geographie contenant; L La chronologie ... 2. La genealogie ... 3. La geographie. Paris, 1865, pag. diferite (cu numeroase însemnări).
9

Chatelain, Lexique latin-francais, Paris, 1883, III + 841 p. (Foaia de titlu lip-

seşte); semnături:

La pag. 1 din prefaţă apare:
Julie Hasdeu el~ve de la Faculte des Lettres et de I'Ecole des Hautes Etudes;
Julie Petriceico Hasdeu licencie es lettres, ancienne el~ve diplomee de l'Ecole des
Hautes Etudes.
Pe prima filă a textului apare:
Julie Hasdeu docteur es lettres de la Faculte de Paris, agregee de Philosophie.
Ancienne el~ve diplomee de l'Ecole des Hautes Etudes.
1o Ciceron, Des biens et des maux, Livres 1 et I 1, Traduction fran .. aise par Emile
Charles, Deuxi~me Milion, Paris, 1879, XL+ 127 p. (cu semnătura).
11 Dumas, Gustave, Exercices syntht!tiques ou tMmes d'imitation sur les trenle premiers extrails d'Elien, Paris, 1875, 24 p. (Legat împreună cu Aelianus, Claudius ... ), (cu
insemnări).

Dumas, Louis, Les hommes ct!lebres de la France, Tours, 1882, lo06 p. (cu semnă
note).
13 Durui, Victor, Histoire de l'Europe el parliculierement de la France de 1610 a
1789 redigee conformement aux programmes de 1880, pour la classe de rhetorique,~ou
velle Milion, Paris, 1883, 653 p. + 8 h. (cu semnătură, schiţe, însemnăriJ.
u Euripide, Tht!dlre, Traduction nouvelle precedee d'une notice biographique et
litteraire ... suivie des notes de J. Racine sur le Theâtre d'Euripide par Emile Pessonneaux,
Nouvelle Milion, Paris, f.a. XIII + 441 p.
15 Fraser, Tytler, GraCJe el gai, Rase et gris, Paris, f.a., 335 p. (cu însemnări).
11 Geoffroy, J ., NouCJeau diclionnaire elt!menlaire latin-fran(:ais, Douzieme edition,
entierement refondue suivie d'un vocabulaire des noms propres, Paris, r.a., VIII . .). . 508 p.
(cu însemnări).
n

turi

şi
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Holting, Gustav, Lehrreiche und anmuthige Erziihlungen V. Auflage, Berlin, f.a.,
p.
18 Homere, Odissee XI et X Il chants, Kouvelles editions publiee avec des notPs
litteraires par L. Leys, Paris, f.a., 71 p.
19 Hugo, Victor, Odes et ballades, Nouvelle edition, Paris, 1884, 422 p.(cu semnătură).
20 La Bruyere. Des ouvrages de l'esprit. Nouvelle Milion publiee avec des noles historiques et litteraires par G. Servois. Paris, 1865, 40 p. (cu semnătură).
21 Lerasseur, E. et Ch. Perigot. Cartes pour servir a l'intelligence de !'Europe
(moins la France). Geographie et statistique. Paris, f.a., pag. dif. (cu semnătură, însem17

r. + Ho

nări, schiţe).
22 Lohr, J. A. C. Lohr's, Deutsche Mărchen. Neu geordnet von Gustav Harrer. Mit
Kolorirten Bildern. Stuttgart, 1876, 226 p. (cu semnătură in lb. germană).
23 Lombroso, Cesare, L'homme de genie. Traduit de l'italien sur la sixieme edition
par Fr. Colonna d'Istria et precede d'une preface par Ch. Richet. Avec 11 planches hors
texte. Paris, 1889, XXVI + 500 p.
""' Manliu, 1, Curs elementar de gramatică română. Sintaxa şi compoziţiunile.
Ediţiunea a şasea corectată şi adaosă. Buc. 18i8, VIII+ 154 p. (cu însemnări).
25 ~Iinisterul Cultelor şi al Instrucţiunei Publice. Esamenele anuale 1880-81. F .1.
F.a., 64 p. (cu semnătură şi note).
28 ~lontesquieu. De l'Esprit des Lois. Avec des notes de Voltaire, de Grevier,
de
\lably, de la Harpe, etc. Xouvelle edition suivie de la Defense de l'Esprit des Lois. Paris,
f. a., 680 p. (cu semnătură).
27 Pezzani, Andre, La pluralite des existences de l'âme conforme a la doctrine de la
pluralite des mondes. Paris, 1865, XXXIV+ 436 p. (semnături).
28 Pichot J. Alge bre elementaire contenant les matieres indiquees par les programmes
officiels du 22 Janvier 1885, Paris, 1885, 218, p. (cu semnătură).
2 " Pichot, J. Arithmetique elementaire contenant les matieres indiquees par les
programmes officiels du :!2 J anvier, 1885, 234 p. (cu semnătură şi însemnări).
30 Pierret, Paul. Petit manuel de mythologie comprenant les mythologies indoPuropeennes et semitiques ... sui vi d'un index alphabetique. Paris, 1878, X 1 + 178 p.
31 Quintilianus, :\1. Fabius. De institutione oratoria. Liber decimus. Texte latin
publie avec une notice sur la vie el les ouvrages. Paris, 1884, XXXII + 203 p. (cu semnă
tură). Schiţe de portret şi însemnări cu privire la alegerea pseudonimului.
32
Ravaisson, Felix. La philosophie en France au XIX siecle (1867). Deuxieme edition suivie du Rapport sur le prix Victor Cousin. (Le scepticisme dans l'antiquite, 1884)·
Paris, 1885, 330 p.
33 Regnier, Aine. ~lethode generale d'ecriture. Troisieme Milion. Paris. 1880, 24 p.

(semnătură şi însemnări).
34 Sainte-Beuve C. A. Etude sur Virgile suivie d'une etude sur Quin tus de Smyrne
Quatrieme Milion. Paris, 1883, 444 p. (cu semnătură).
35 Schunzenberger H., Elements de chimie pour l'enseignement dans la classe de
rhetorique, Ouvrage ilustre de 1:!4 figures intercalees dans le texte. Paris, f.a., 342 p. (cu

semnătură).
38
Stilescu, Basiliu. Syntassea grammaticei latine pentru uzul elevilor classei IV
lyceale gymnasiale şi seminariale cuprinzînd o serie de 92 applicaţiuni şi de themale generale assupra syntassei întregi. Prima ediţiune. Buc., 1879, 109 p. (cu însemnările Iuliei).
37
Teren ce. Les adelphes. Texte latin publie sous la direction de M. E. Benoist par
J. Psichari. Paris, 1882, 96 p. (cu semnătura).
38
Vacquant, Ch. Geometrie elementaire a l'usage des classes de lettres. Paris, 1881,
294 p. (cu însemnări).
39
Xenophon. Memoires sur Socrate (Entretiens memorables). Texte grec d'apres
les editions les plus recentes ... par Eugene Maillet. Paris, f.a., XXXVI + 233 p. (cu sem-

nătura).
40 Zeller, Edouard, La philosophie des grecs consideree dans son developpement
historique. Premier partie: La philosophie des grecs avant Socrate traduite de l'allemand
par Emile Boutroux. Tome premier. Introduction generale- Les anciens Joniens. Les
pythagoriciens. Paris, 1877, LXXXVI+ 478 p. (cu semnătură).
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Resume

Parmi les livres ayant forme la Bibliotheque Hasdeu laquelle, depuis 1918 fut incorporee dans la Bibliotheque documentaire de la Direction generale des Archive de l'Etat
de Bucarest, il y en a certains qui recelent les adnotations faites par Iulia - rille de Bogdan Petriceicu Hasdeu, grand historien et repute linguiste et ecrivain roumain.
Ces livres, Iulia les avait d'abord trouves au Palais des Archives ou elle passa sa
breve enfance lorsque, entre 1876-1900, son pere etait le directeur general des .Archives
de l'Etat; el, lorsqu'elle se rendit a Paris pour y faire ses etudes universitaires, bon nombre de ces livres l'y accompagnerent, pour revenir ensuite au chateau de Clmpina, avant
de se retrouver de nouveau deposes, avec la correspondance de la familie, aux archives.
Les quelques loO livres signes ou adnotes par Iulia Hasdeu sont des atlas, dictionnaires, manuels scolaires, recuils de contes et de poesies en roumain, franc;ais, anglais ou allemand, auxquels la jeune Iulia s'etait familiarisee des son tendre âge. Oii peut voirsur
les reuilles de ces livres differentes adnotations en roumain ou en franc;ais, telles: vers,
dialogues, fragments extraits de certaines pieces de theâtre ou meme des pieces qui sont
extremement breves.
Par ailleurs d'autres adnotations, ayant un caractere essentiellement intime, relevent la nature optimiste de Iulia, qui se voyait deja pleinement reussie dans la litterature
et les arts.
Decedee peu avant l'âge de 19 ans, Iulia Hasdeu a Iegue a la posterite des vers
ecrits avec une sensibilite exceptionelle, tout comme des pieces de theatre et des esquisses,
aussi bien qu'un grand nombre de lettres nous permettant de connaître un penchant vers
la meditation creatrice.
Les adnotations decouvertes sur les pages des livres ayant appartenu a la familie
de Hasdeu, nous fournissent des informations supplementaires quant a la vie et l'oeuvre
de l'ecrivain Iulia Hasdeu.
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Documente cattogralice cu valoare patrimonială
din colecţia Bibliotecii "V. A. Urechia"
PAUL PĂLTĂNEA

Am mai avut prilejul să subliniem ca m componenţa bibliotecii lui
V. A. Urechia, donată în 1889 oraşului Galaţi, cărţile cu tema "Daco-Romanica"
au avut o pondere apreciabilă. 1 Colecţionarea lor a fost rezultatul unor stă
ruitoare investigaţii făcute, spre meritul lui V. A. Urechia, nu la întîmplare.
lncă din 1862 întocmise un "Catalog de cărţile din care urmează să fac extrase
nlatiCJr la români", după ce cercetase bibliotecile Brera din Milano, ca şi pe
cele din Genova, Barcelona şi Madrid. Catalogul conţine 220 de titluri de
cărţi, nu inclusese însă << operilr citatr de Şincai ... deşi ele există, mai toate
în bibliotecile mai sus citate 1) 2 •
Interesul lui V. A. Urechia pentru stringerea literaturii străine cu ştiri
despre români s-a îndreptat şi spre depistarea documentelor cartografice
aflate in bibliotecile din străinătate. lncă din anii primelor studii pe care le
face la Paris, in 1856-1857, cercetează la Biblioteca Naţională din Paris o
serie de mapamonduri şi hărţi din secolele XV -XVII 3 • De altfel, chiar
V. A. Urechia recunoaşte, după ce Dimitrie C. Sturdza donează Academiei
Române o <<frumoasă colecţiune de charte 1) 1 că s-a ocupat <<de mai mulţi ani
cu adunarea de charte relatiCJe la Marea Neagră şi la ţările locuite de români» 4 •
Activitatea sa didactică, din anul şcolar 1864-1865 a inceput să predea
şi geografia in cadrul catedrei de istorie 5 , ca şi cercetările referitoare la românii
de la sud de Dunăre, I-au indemnat pe V. A. Urechia să continue inzestrarea
bibliotecii sale cu documente cartografice. Unele hărţi, 30 la număr, au fost
folosite în Notiţia despre bibliografia Istriei şi Dalmaţiei 6 • Prezentind-o, înainte
de publicare, în şedinţa din 26 octombrie/7 noiembrie 1876 a Societăţii Geografice Române, a fost apreciată ca o << disertaţie foarte interesantă 1) prin care
V. A. Urechia a demonstrat <<că atît în unele părţi ale Istriei cît şi ale Dalmaţiei locuiesc de seculi români prin limba ce CJorbesc, prin port şi prin moraCJuri 1) 7 •
Alte hărţi şi mapamonduri referitoare la români le-a publicat in articolul
Chartografia română despre care s-a spus că este prima culegere de hărţi
privitoare la ţara noastră 8 •
Apreciat de către contemporani, ca un bun cunoscător al geografiei
naţionale şi universale, V. A. Urechia va fi ales membru in consiliul de administraţie al Societăţii Geografice Române, chiar de la constituirea ei, 15/27
iunie 1875 9 •
Despre activitatea sa in cadrul acestei societăţi amintim că în şedinţa
din 20 iunie/2 iulie 1875 a fost desemnat să elaboreze o programă detaliată
a unei geografii a României, <<ca unul care s-a ocupat de asemenea materie~> 10 •
Intr-o altă şedinţă din 19 iunie/ 1 iulie 1876 a prezentat <<Stadiul geografiei
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în şcoalele noastre •> arătînd << mai multe lacune regretabile •> ale programelor
oficiale, ca şi << ameliorările •> ce s-ar putea aduce 11 •
Nu este de prisos să mai reamintim remarca lui G. Vâlsan că V.A. Urechia
este cel dintîi care aduce în discuţie problema hărţii Moldovei de Dimitrie Cantemir 12 • Intr-adevăr în <<Chartografia română,> atrage atenţia asupra lucrării
cartografului francez Jean Baptiste d'Anville, Memoire sur les peuples qui
habitent aujourd'hui la Dacie de Trajan, în care acesta preciza că i s-a<< îngă
duit de către prinţul Antioh Cantemir •> să copieze <<în întregime harta Moldovei
lucrată de Dimitrie Cantemir, tatăl său, pe timpul cînd guverna aceasta provincie ca hospodar sau voievod •> 13 • Cum se ştie această copie manuscris a
fost descoperită de P. P. Panaitescu şi publicată în 1928 14 •
V. A. Urechia a pledat, ori de cîte ori a avut ocazia, pentru creşterea
fondului de hărţi şi atlase al Bibliotecii Academiei. In septembrie 1870, după
ce Gheorghe Asachi ceruse achiziţionarea manuscriselor lui Ion Budai-Deleanu
şi a unui "atlas vechi", tot din biblioteca acestuia, Urechia scrie în "lnformaţiunile bucureştene" că <<Societatea Academică s-ar cuveni să ceară (acest
atlas) de la onor fiul clironom •>, de fapt ginerele lui Ion Budai-Deleanu H>.
Prezentarea citorva hărţi şi atlase cu valoare patrimonială din colecţia
Bibliotecii V. A. Urechia sperăm să întregească contribuţiile pe care dorim
să le aducem la cunoaşterea mai deplină a harnicului cărturar care, aşa cum
scria Grigore Tocilescu, in 1902, "prin operele spiritului şi ale inimii sale ...
aparţine României, aparţine Românimei şi nobilei cauze ce o viaţă întreagă
a apărat" 16 •
Vom începe cu un plan original al oraşului Bucureşti 17 care, din păcate.
are deteriorată o parte din explicaţiile sale, aşa că în ce priveşte autorul lui
sîntem nevoiţi să rămînem în domeniul ipotezei. In zona deteriorată se rnai
păstrează din explicaţiile redactate în limba franceză, numele "Sout:.o",
care nu ştim dacă este în legătură cu domnitorul Alexandru Şuţu (4 noiembrie 1818-1819 ianuarie 1821), pentru că planul pare să fie, aşa cum vom
vedea, din anul 1825. Se mai pot citi cuvintele << ngenieur geo ,>, desigur "ingenieur geometre" şi << on », din prepoziţia "von", care ne sugerează numele
lui Moritz von Ott autorul unui plan al oraşului Bucureşti, nedescoperit
ncă, terminat cu puţin inainte de 22 ianuarie 1823 18 •
Planul este lucrat în culori, fiecare "plasă" din cele zece 19 cîte sini.
enumerate, fiind reprezentată cu o altă culoare, dar care nu sînt intotdeauna
identice cu << boielile •> stabilite în timpul războiului ruso-turc 1806-1812,
adică: Roşu, Galben, Negru, Albastru şi Verde.
In legenda planului se indică la m. 162: << Monastire Mihai Vodă,
residence actuelle du Hospdar •>. Acest amănunt ne este util in datarea planului. La 13 august 1825 a ars palatul domnesc de pe Podul Mogoşoaiei şi
domnitorul Grigore Ghica, după o scurtă locuire in casele lui Dinu Kreţl.i~
!eseu, s-a mutat la mănăstivea Mihai Vodă 20 •
Planul a fost lucrat deci la puţină vreme după data de 13 august 1825.
Nu ar fi exclus ca planul să fi fost lucrat după cel din 1823, căci nu este indicată biserica "Izvorul nou, Dintre vii" terminată la 18 mai 1823.
Explicaţiile din partea dreaptă a planului, care s-au păstrat, privesc
plasele: Tîrgul de afară de sus şi de jos (cu 10 mahalale), Broşteni de sus şi
de jos (22 mahalale), Gorganii de sus ~i de jos (cu 19 mahalale) şi se refer~
mai ales la biserici, indicarea caselor boiereşti şi a agenţiilor consulare fiind
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sporadică. Interesantă este explicaţia de la nr. 128: << Konak de Theodor
lors de la re(Jolution •> (Conacul lui Tudor[Vladimirescu] în vremea revoluţiei).

Este vorba de casele Zoei Brîncoveanu.
Pe plan mai este indicată o incintă a cărei limită nordică este în zona
bisericilor Popa Chiţu şi Icoanei, iar la sud în cea a bisericilor Spirea nouă
şi Manea Cavafu. S-ar putea ca ea să fie in legătură cu împărţirea "plăşilor"
in "de sus" şi "de jos", împărţire pe care nu o găsim in planul întocmit in
1828 de sublocotenentul rus Sernskant şi topograful Kuzmin 21 • Nu este
exclus ca planul să fi fost intocmit tocmai în vederea unei noi împărţiri
administrative.
Planul de la Biblioteca "V. A. Urechia" este singurul plan original al
oraşului Bucureşti, întocmit la începutul sec. XIX, păstrat în ţară, toate
celelalte planuri întocmite în primele trei decenii ale secolului al XIX-lea
se găsesc în depozite străine şi cercetarea lui în amănunt poate aduce noi
informaţii referitoare la dezvoltarea teritorială a oraşului Bucureşti în vremea
domniilor pămîntene.
Dintre atlasele existente în colecţia Bibliotecii "V. A. Urechia" în
primul rînd trebuie menţionat M ercurio geografica 22 care a aparţinut stolnicului Constantin Cantacuzino. Includerea acestui atlas în biblioteca stolnicului s-a făcut pe baza însemnării autografe de pe forzaţ: << 1 ntră această
carte sănt toată lumea scrisă tot •> nesemnalată de Corneliu Dima-Drăgan
cu ocazia descrierii atlasului 23 • lnsemnarea de pe forzaţ nu este singulară,
pe unele hărţi stolnicul a notat, în româneşte, numele ţărilor, << Mosco(Jia •>,
24
<< Sacsonia >>, << Ţara Boşna >>, <<Ţara Ungurească >>etc.
•
Atlasul a fost constituit în ţară, după anul 1699, data mapamondului
întocmit de Giovanni Cantelli. Ornamentica legăturii pledează pentru această
localizare. Nu putem însă preciza dacă indicele alfabetic al hărţilor, scris
cu litere de tipar, a fost făcut de stolnic, de Nicolae de Porta, care s-a îngrijit de organizarea bibliotecii stolnicului 25 sau de Yreun călugăr de la măna
stirea Mărgineni.
Tot din donaţia lui V. A. Urechia se păstrează şi atlasul lui Petrus
Bertius, Tabularum gcographicarum contractarum. Libri septem, Amsterdami,
Sumptibus et typis Judoci Hondii, 1618 26 • Nu vom mai insista asupra ştirilor
referitoare la români, deoarece au fost comentate de :\iarin Popescu-Spineni, după ediţia franceză La Geographie raccourci, apărută tot la Amsterdam în 1618 27 •
Un alt atlas cu ştiri despr·e români este Le Nou(Jeau theâtre du monde
ou la Geographie royale ... a(Jec une description geographique et historique
des quatres parties de l'uni(Jcrs. /Jesquellr.s l'Europe en detail est ecrite par M[onsieur] Nicolas Gueude(Jille et les trois autres parties par M[onsieur] Ferrarius,
apărut la Leyda în 171:3 in tipografia lui Pierre Vander Aa 28 .
Despre Moldova se afirmă că îşi are numele de la rîul "llfolde", etimologie <<care, poate a(Jra în ()edere cuvîntul de originea ţ;{ermană "Mulde",
"praf", "albie">>. Ipoteză încetăţenită la noi de B. P. Hasdeu şi respinsă

recent de Alexandru V. Boldur, care propune o origine dacică a numelui 29 .
Ţara <<este bogată în vin bun şi în cai buni>>. Cele mai importante oraşe ale
Moldovei sint Galaţi, Fălticeni 30 , Iaşi, despre cara se dă informaţia greşită
că era <<altădată reşedinţa ()Oie(Jodului •>. Se ştie însă că Iaşii sint capitala
Moldovei din vremea lui Ioan Vodă cel Viteaz. SuceaYa fiind, după autorii
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atlasului, << capitala şi locuinţa prinţului >>. Mai este amintită şi cetatea Targorod-Roman.
Muntenia - Valachic în textul francez - are forma unui <<triunghi>>.
Ţara este bogată în << brîn::.ă, Clin, păduri, oi, boi şi cai ... VoieCiodul ei depinde,
ca şi cel moldoC!ean, de sultan >>. Enumerarea oraşelor ţării este plină de confuzii căci Ermistat, de fapt Hermannstadt - Sibiu - şi Braşov nu sînt în
Muntenia, iar Tarvis, desigur Tîrgovişte, nu mai era din vremea lui Mircea
Ciobanul <<capitala şi locuinţa CloicCiodului >>.
Transilvania, care-şi are numele de la <<pădurile>> ce-o înconjoară,
<< este foarte bogată în grîu, în Clinuri excelente, în legume şi în tot felul de fructe i>.
In munţi se găsesc << aur de cea mai bună calitate, argint, mercur, plumb, cositor, oţel [sic], fier, marmură şi sul{>>. Mai există, de asemenea, <<un mare număr
de boi, de cai frumoşi, cerbi mari şi păsări >>. Oraşele cele mai demne de amintit sînt: << H ermanstat >> - Sibiu - << mare, măreţ, întărit, capitala Principatului>>, <<Kronstat >>, Braşov- <•între munţi, foarte plăcut, bine udat, puternic întărit şi aCiînd trei mari mahalale >>, << Clausenburg >> - Cluj - << mare
şi bine populat, cu o şcoală Cl('sti(ă >>, << Engedin >>- Aiud- <<de asemenea
renumit prin colegiul său>>, << W eissembourg >> - Alb a-l ulia.
Informaţiile acestea mai detaliate despre Transilvania ne îndeamnă
să credem că autorii atlasului s-au folosit de una din numeroasele descrieri
ale Ţării Româneşti dintre munţi.
Inainte de a fi achiziţionat de V. A. Crechia, atlasul a făcut parte
dintr-o bibliotecă particulară şi avea drept însemn de proprietate o parafă
cu litera "S" într-un oval. Din aceeaşi bibliotecă neindentificată încă, Urechia
a mai achiziţionat patru atlase, unele de o valoare deosebită:
Sanson, Nicolas d'Abeille, Atlas nouCieau contenant toutes les parties
du monde, Paris, Hubert Jaillot, 1696 3 1.
Bi.isching, Anton Friedrich. Atlantc noCiissimo illustrato ed acresciuto
sulle osscrCiazioni e scoperte fattc dai piu celebri e piil recenti geografi, Tomo 1-4, Venezia, Antonio Zatt, 1775-1784 32 •
[Bonne, Rigobert]. Atlas nouCieau ou Collection de cartes sur toutes les
parties du globc terrestre, Paris, chez Lattre (probabil după 1787,
atlasul nu are pagină de titlu) 33 •
Reilly, Franz J ohann J oseph von. Atlas uniCiersal rei ClercdariacbilingCiis omnes cursus publicos quatenus pcrtotum terrarum orbem
patent ... Viennae, Officina Chalco-geographica editoria, 1799 3 ~.
Merită,

de asemenea, să fie menţionat atlasul lui Barbie du Bocage, Jean
Denis, Rccueil de cartes geographiques, plans, Clues et medailles de l'ancienne
Grece relatifs au Cloyage du jeune Anacharsis, Deux Ponts, Sanson et compagnie, 1791. Exemplarul nostru provine din biblioteca lui Gheorghe Asaehi 35 •
In Atlante o Clero raccolta di sceltc carte, voi. II, Veneţia 1813 36 există
o hartă a <<Ungariei şi a ţărilor care au depins de ea altădată>>, întocmită in
1703 de Guillaume de l'Isle după <<hărţi manuscris sau imprimate îndreptate
prin obserCiaţiile contelui Marsigli >>. Pentru Ţara Românească sînt de semnalat
urmele unui drum roman care pornea de la Turnu Severin şi ajungea la Cimpulung şi apoi trecea în Transilvania. Mai este reprezentat şi un al doilea
drum ce pleca de la Antina, numele popular al Romulei, <<unde există multe
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ruine,>, şi mergea, cam in linie dreaptă, spre Transilvania. Despre Cerneţi,
<~ IJille noire ,>, se spune că altădată a fost <<reşedinţa domnului muntean,>.
Pe harta Moldovei, in imprejurimile Galaţilor, sînt marcate şi satele
Năvîrneţul, astăzi dispărut, Tuluceşti, Siviţa şi Folteşti. Afirmaţia referitoare la oraşul Huşi că este locuit <~mai mult de unguri decît de români,> este
exagerată. Un raport al unui misionar catolic, întocmit la laşi, la 12 iunie
1682, precizează despre Huşi că este<~ oraş de schismatici ,> adică de ortodocşi,
deci români. La acea dată erau doar 30 de case de catolici 37 • Despre Cotnar
se spune că este <~ celebru pentru ~Jinurile care se fac ,>.
Dintre foarte numeroasele hărţi donate de V. A. Urechia ne-am oprit
numai asupra uneia singure, importantă, mai ales, prin conţinutul textului
care o însoţeşte: Abbildung dess Treffens und Entsetzung der Statt LeiJens
durch lhre Kaiserliche Maj[estăt] Herrn General Feldtmarschal Graffen Ludwig Radwig de Souches mit den Tiircken und seinem adhaerenten die Tatarn,
Moldauer und Walachen se geschehen A[nn]o 1664 38 • Este vorba deci de planul
bătăliei de la Levens, oraş în sud-vestul Slovaciei, sau Leva, cum îl numesc
cronicarii noştri, după forma maghiară a toponimului.
La această bătălie, 9/21 iulie 1664, au participat, cu oaste, domnitorul
Moldovei, Istratie Dabija, şi Grigore Ghica al Ţării Româneşti. După ştirile
cronicarului Pseudo-Nicolae Costin, <~oastea de ţară ,>, adică moldovenească
şi muntenească, a fost <~ca la 9 000 ,> 39 , dar după informaţii germane şi italiene la bătălie au participat 8 000 de <~tătari şi moldo"eni ,> 40 , în care erau
incluse, desigur, şi trupele muntene. Aceste trupe apărau flancurile armatei
otomane, moldovenii în dreapta şi muntenii in stînga.
Atacul împotriva cetăţii a fost dezlănţuit de Grigore Ghica care s-a
luptat, <~cu mare ~Jitejie ,>, spune cronicarul Pseudo-Nicolae Costin, reuşind
chiar la începutul bătăliei, să nimicească <~ o roată de nemţi,>. Dar pentru că
atît moldovenii cît şi muntenii formau <~oastea ce-i deprinsă mai la larg şi
la armă mai uşoară,>, zic~ Pseudo-Nicolae Costin, nu putură rezista la contraatacul austriecilor şi s-au <~risipit cît n-au mai apucat să dea ajutor IJizirului ,>, oastea moldoveană şi munteană fugind înapoi spre Dunăre 41 . In
raportul pe care-I trimite, din pribegie, împăratului Leopold, la 14 august
1664, Grigore Ghica explică victoria trupelor imperiale prin retragerea trupelor moldovene şi muntene, ordonată de domnitor tocmai pentru a le înlesni
austriecilor cîştigarea bătăliei 42 •
După unele surse germane, au pierit în această bătălie, 6 000 de oşteni 43 ,
dar cronicarul Radu Popescu afirmă doar că <~ bouari mulţi au pierit şi slujitori de cielanţi ,> 44 • Această înfrîngere a armatelor moldo-muntene in bătălia
de la Levice a constituit şi tema unor gravuri incluse în lucrări contemporane
ca: N eue Ungarische und Siebenbiirgische Chronic, Franckfurt am Mayn,
1664 şi Johannes Gradelehnus, Hungarische, Siebenbiirgische, Moldo-Walachische . .. Chronica, Franckfurt am Mayn, 1665, existente şi la Biblioteca
"V. A. Urechia".
V. A. Urechia nu a neglijat să colecţioneze şi literatura geografică cu
ştiri despre români. Amintim doar lucrarea lui Philip Cluver, Introduction
a la geographie
uni~Jerselle. Traduite de latin en fran<;ais par 1. Tournet, Paris,
1636 45 • Autorul francez precizează, într-un capitol dedicat Daciei, că ea
cuprindea teritoriul Transilvaniei, Valahiei şi aproape toată Moldova. Citîndu-1 pe Plinius, aminteste că vechii locuitori erau getii, care au fost numiti
J
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apoi, daci, de către romani. Ştirile pe care le are despre migraţia diferitelor
popoare sint, in parte, greşite, căci saxonii n-au venit in Dacia, adică în
Transilvania, in vremea lui Carol cel Mare. Descrie, în capitolul următor,
şi cele trei provincii istorice: Transilvania, Valahia şi Moldova. Despre ultimele două spune că s-au numit, la început, Valachia, iar locuitorii ei valachi.
Intreaga provincie a fost împărţită în "Mare" şi "Mică". Valahia mare a
fost numită apoi Moldova, iar cea mică a rămas cu numele de Valahia. Capitala acesteia este Tîrgovişte, iar a Moldovei este Suceava. Aşa cum am
mai văzut, asemenea localizări ale capitalelor celor două ţări sînt greşite.
Prin prezentarea acestor documente geografice şi cartografice am dor·it
să reamintim cercetătorilor de existenţa acestui fond în colecţiile Bibliotecii
"V. A. Urechia", dar să şi reactualizăm propunerea Anei Toşa-Turdeanu
pentru intocmirea unei bibliografii naţionale geografice retrospective adnotată, mai ales că speranţa ce exista, în 1959, "asemenea lucrare ... urmează
a se tipări in curind" 46 , nu a devenit realitate.
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18 1. C. Filitti, lncercări de reforme în Muntenia sub Grigore Vodă Ghica, în Convorbiri literare, 1906, 10, p. 918; Dan Berindei, Cu privire la biografia ingineruluişi "arhiteconului" Moritz von Ott, In Monumente şi muzee, I, Bucureşti, 1958, p. 205-213.
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De fapt erau tot cinci plase: Tirgului, Gorganului, Broşteni, Tirgului de afară
1798 (G. lonescu-Gion, Istoria Bucureştilor,
fost împărţită în "partea de sus", şi "partea

şi Podului Mogoşoaiei, ca în catagrafia din
Bucureşti, 1899, p. 316-317), dar fiecare a

de jos.".
20 Ilie Corfus, Cronica meşteşugarului Ioan Dobrescu
(1802-1830 ), in Studii şi
articole de istorie, VIII, 1966, p. 371-372; N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic almonumentelor feudale din Bucureşti, Bucureşti, 1961, p. 41, 67.
21 Biblioteca Centrală de Stat. Colecţii speciale, microfilm nr. 122.
22 Biblioteca "V. A. Urechia", H. III 191. Atlasul nu mai este astăzi complet.
Au fost sustrase hărţile: 1, 11, 73, 91, 96, 112, 113, 117, 122, 133, 136, 137, 144, 156.
23 C. Dima-Drăgan, Biblioteci umaniste româneşti, Bucureşti, 1974, p. 98-99.
24 Vezi hărţile: 8, 27, 30, 41, 43, 126, 127, 131, 132, 134, 135, 145.
25 C. Dima-Drăgan, Biblioteca unui umanist român Constantin Cantacuzino stolnic~l, Bucureşti, 1967, p. 30.
26 Biblioteca "V. A. Urechia", H. 1 99.
27 M. Popescu-Spineni, România în izvoare geografice, p. 151-152.
28 Biblioteca "V. A. Urechia", H. IV 100.
29
Alexandru V. Boldur, Originea numelui Moldova. (O ipoteză nouă), in "Revista
de istorie", 28, 1975, 6, p. 935-940. Vezi şi Teodor Bălan, Numele Moldova. O istoriografie a problemei In "Studii şi materiale istorice", III, Suceava, 1973, p. 77-112.
30 Şi in alte relatări despre Moldova, Fălciu este trecut printre oraşele mari (Călă
tori străini despre Ţările Române, VII, Bucureşti, 1980, p. 295).
31
Biblioteca "V. A. Urechia", H. IV 104. Atlasul mai are o pagină de titlu cu alt
conţinut: Nouvelle introduction a la geographie pour l'usage de Monsieur le Dauphin ...
par le Sieur Sanson. Paris, chez Hubert Jaillot, 1965.
32
Biblioteca "V. A. Urechia" H. III 166 {1-4).
3 3 Ibidem, H. III 171.
34 Ibidem, H. IV 101.
35 Ibidem, H. 1 84. Este menţionat în Catalogul cărţilor din biblioteca "G. Asaki"
editat de Fraţii Şaraga, Iaşi, p. 3, cu data 1731 şi fără numele autorului.
38 Biblioteca "V. A. Urechia", H. IV 105 (2), harta nr. 25.
37 G. Călinescu, Alcuni misionari cattolici italiani nella Moldavia nei secoli XV II
e XVIII, in Diplomatarium italicum, I, 1925, p. 135.
38 Biblioteca "V. A. Urechia", H. Il 97.
39 Cronicele României, de M. Kogălniceanu, III, Bucureşti, 1872, p. 4. Vezi şi A. Veress, Pribegia lui Gligoraşcu Vodă prin Ungaria şi aiurea ( 1664-1672 ), in "Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunei Istorice", s. III, t. Il, 1924, p. 281.
40 .Johannes Gradelehnus, Hungarische, Siebenbii.rgische, Moldau-Walachfischef ...
Cronica, Franckfurt am Mayn, 1665, p. 744; ;\lauritio N'itri, Ragguaglio dell'ultime guerre
di Transil11ania el Ungaria ... , Veneţia, 1666, p. 169.
41 Memoires du Montecuculi generalissime des troupes de l'Empereur, Paris, 1751,
p. 463; Cronicele României, II, p. 4; Letopiseţul Ţării Moldo11ei de la Istratie Dabija pînă
la domnia a doua a lui Antioh Cantemir, editat de C. Giurescu, Bucureşti, 1913, p. 54;
Hurmuzaki, Documente, IX/1, Bucureşti, 1897, p. 211-212, CCXC, raport din 27 iulie
1664.
42 Memoires du Montecuculi, p. 463-464. A. Veress, Pribegia lui Gligoraşcu Vodă,
p. 282.
43 Sigismund von Birken, Der Donau Stand, Xiirnberg, 1664, p. 61; L'Origine de!
Danubio, Veneţia, 1685, p. 89.
44 Istoriile domnilor Ţării Româneşti de Radu Popescu 11ornicul ... Ediţie critică ...
de Const. Grecescu, Bucureşti, 1963, p. 132.
45 Vezi p. 331-332. l\1. Popescu-Spineni citează o ediţie din 1683 şi aminteşte doar
harta "Daciarum Moesiarumque ve tus descriptio" (România în iz11oare geografice, p. 154).
48
Ana Toşa-Turdeanu, Necesitatea unei bibliografii cartografice româneşti, p. 48.
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L'Auteur nous demontre que V. A. L'rechia a ete toujours preoccupe de colleclionner,
pour sa bibliotheque, les livres qui constituent le theme "Daco- Homanica". Les documents
cartographiques et geographiques presentes ici, sauf le plan de la viile de Bucarest, font
partie de cette calhe~orie.
.
Le plan de la viile de Bucarest est inedit et il a eti~ probabh•ment rMige par l'architecte )loritz von Ott, apres le 13 Aout 1825. Puis on nous presente quelquPs atlas qui contiennent des cartes du territoirre habite par les roumains, parmi lesquels Mercurio geoKrafico est le plus important. Cet atlas se trouvait dans la bibliotheque du grand humaniste
roumain Constantin Cantacuzino.
Parmi les nombreuses cartes donnees par V.A. L'reehia a la bibliotheque de Galaţi,
on nous presente celle de la bataille de Levens, 9/21, Juillet 1664, ou les roumains ont participe aussi. A la fin, l'auteur plede pour la necessite de realiser une bibliographie geographique nationale.
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Cărţi

pedagogice de patrimoniu din fondul Onisifor Ghibu
al Bibliotecii Centrale P{dagogice
HILDA

BURC~

Onisifor Ghibu (1883-1972), personalitate puternică a culturii noastre,
şi-a pus întreaga viaţă şi operă, cu ardoare şi consecvenţă, în slujba afirmării
conştiinţei unităţii de limbă, de cultură şi de tradiţii ale poporului român.
Devotat Sibiului natal, după numeroase peregrinări, determinate de continuarea studiilor- la Braşov, Bucureşti, Budapesta, Strassbourg, Jenasau de funcţiile publice pe care le-a ocupat în folosul şcolilor româneşti - la
Chişinău şi Cluj -, Ghibu se retrage din 1945 la Sibiu pentru tot restul
vieţii sale.
Profesorului universitar O. Ghibu îi datorăm o bibliotecă impresionantă
atît prin volumul ei - peste 10 000 cărţi şi colecţii de periodice -, cît şi
prin Yaloare. Alături de cărţi de pedagogie, se află cărţi de filozofie, teologie,
istorie etc., manuscrise şi corespondenţă cu mari personalităţi din România
şi Vngaria. O bună parte din publicaţii constituie rarităţi sau chiar unicate;
astfel se pare că O. Ghibu poseda singura colecţie completă a revistei liţerare
Luceafărul, revistă apărută la Budapesta intre anii 1902-1906, apoi la
Sibiu; tot unicat este şi primul compendiu de metodică şi pedagogie in limba
română De lipsă cărticea, publicaţii aflate acum în posesia bibliotecii noastre.
Cărţile sînt in limba română, germană, maghiară, latină, franceză,
italiană, dar şi spaniolă, greacă, ucraineană şi rusă. Sute dintre ele au adnotări marginale sau pagini lipite pe forzaţ cu indicaţii de posesori, aprecieri
critice asupra valorii cărţii citite, care situează concepţia autorului în contextul social-istoric dat; alte cărţi au dedicaţii cu autograf.
După moartea lui Onisifor Ghibu intregul fond de cărţi pedagogice
revine bibliotecii noastre, restul publicaţiilor au intrat in posesia Arhivelor
Statului din Bucureşti, Bibliotecii Academiei R.S.R., bibliotecii Institutului de studii social-politice şi istorice, precum şi a Institutului teologic.
_\ctualmente, întregul fond de carte Onisifor Ghibu achiziţionat de
biblioteca noastră a fost catalogat şi clasificat; se află in depozitul de carte
preţioasă, alături de cărţile din fondul Odobescu, T. Maiorescu, D. Zamfirescu şi Ion Zalomit, fost rector al UniYersităţii din Bucureşti.
Fondul de cărţi pedagogice Onifisor Ghibu cuprinde literatură psihopedagogică, tratate, manuale şcolare-deosebit de preţioase fiind bucoavnele-,
anuare şi monografii ale şcolilor din Transilvania şi Ungaria, în special, ·colecţii de legi, regulamente, decizii şi dispoziţii ministeriale, statute ale diferitelor asociaţii culturale, cataloage de cărţi etc.
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Majoritatea cărţilor care au aparţinut lui O. Ghibu poartă ştampila
Ex libris Onisifor Ghibu Cluj- Sibiu. Ştampila este dreptunghiulară, albastră, cu chenar dublu, mai subţire în interior.
Cărţile de patrimoniu, în număr de 25, au conţinut filozofico-religios
şi didactic, fiind tipărite în limbile română, latină şi germană. Menţionăm
cîteva mai deosebite prin valoare: Cartea românească de în"ăţătură a mitropolitului Varlaam, tipărită la Iaşi, în 1643, Carte sau lumină, tipărită la
Snagov în 1699 de An tim 1vireanul, Psaltirea în versuri alcătuită de ...
Ioan Prale, în 1821, Catihismul mic ... pentru trebuinţa pruncilor neuniţi
româneşti, apărut în 1823, in tipografia lui Ioann Bart din Sibiu (carte nemenţionată de Bibliografia românească "eche), precum şi Lexiconul tipărit
în tipografia Universităţii din Buda în 1825, în limbile română, latină, maghiară şi garmană.

In continuare, vom încerca un studiu sistematic al cărţilor pedagogice
de patrimoniu din fondul Onisifor Ghibu al Bibliotecii Centrale Pedagogice.
Deşi sînt în număr relativ restrîns, ele marchează citeva momente
semnificative din istoria pedagogiei şi învăţămîntului transilvănean. Scrise
în limba latină sau în limbile vorbite în Imperiul austro-ungar, cărţile pedagogice se bucură de o largă circulaţie. Indicaţiile de posesori existente pe
aceste cărţi, apoi faptul că oraşe ca Sibiu sau Braşov se găsesc să tipărească
la scurt timp după apariţie, manuale ca Orbis pictus al lui Comenius sau
KurzgefafJte lateinischre Sprachlehre al lui Scheller, sînt dovezi în acest sens.
Deşi Comenius precizase încă de la mijlocul sec. al XVII-lea valoarea
instructiv-educativă a ilustraţiilor şi dăduse un strălucit exemplu prin manualul său Orbis pictus, manual cu o largă circulaţie timp de 200 de ani, ornamentaţia cărţilor pedagogice din scoalele trecute rămîne totuşi săracă. Găsim
cîteva chenare tipografice, eventuale frontispicii cu motive florale şi geometrice sau iniţiale orna te: indicaţia paginilor este încadrată de mici elemente florale. Ilustraţiile lipsesc.
Prin vechimea apariţiei primei ediţii şi prin semnificaţia sa, se impune
să analizăm în primul rînd celebrul manual al pedagogului ceh J. A. Comenius (1592-1671), intitulat Orbis pictus. Manualul există în mai multe
biblioteci din ţara noastră, în numeroase ediţii. Ediţia pe care o posedă biblioteca noastră este o ediţie prescurtată din 1798:
Comenius, Ioann Amos. ORBIS PICTUS, Bratislava, 1798.·
B.C.P.- 1 88.226; inv. 216.287.
Orbis piclus, in hungaricum, germanicum, el slavicum translatus, el hic
ibive emendalus. A vilag lefeslve ... Die Welt in Bildern ... Swet Namalowany ... Nyomtattatott Pozsonban /Bratislavaf, Weber Simon Peler koltsegevel es betiiivel, 1798, 182 p. cu xilogr. (160 X 110).

Text paralel pe 3 coloane, în limbile latină, maghiară şi germană; dedesubt,
textul în limba slovacă.
Legătură nouă, în carton, cu indicaţia titlului pe cotor (în limba maghiară),
fără forzaţ.

Exemplar incomplet:
slovacă.
La sfîrşitul

lipseşte

1 f. cu indexul titlurilor în limba

germană

şi

textului: un leu încadrat în medalion.

Manualul a fost scris în timpul activităţii lui Comenius la Sărospatak
(1650-1654), unde venise chemat de principele Răk6czi Zsigmond şi unde
intemeiază un gimnaziu model; îl tipăreşte abia în 1658, la Niirnberg.
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In Transilvania ŞI m Ungaria opera lui Comenius, deci probabil şi
Orbis pictus, este cunoscută datorită teologului H. J. Alsted, prieten cu marele
pedagog, fost rector al Colegiului din Alba Iulia. lncă din 1675 apăruse la
Braşov prima ediţie completă a operei Orbis pictus, cu 151 de xilogravuri,
în două variante (latino-germană şi latino-maghiară); există şi o ediţie tipă
rită la Sibiu în 1722, fără ilustraţii însă, precum şi o ediţie din 1738, tipărită
tot la Sibiu, în limbile latină, maghiară şi germană.
Ediţia pe care o posedăm putea fi folosită cu mare eficienţă în şcolile
din Imperiul austro-ungar, fiind scrisă în limbile latină, maghiară, germană
şi slovacă: mărturiile epocii atestă folosirea manualului şi în şcolile românesti.
' Circulatia cărtilor din Bratislava în Transilvania constituia un fenomen frecvent. Aici ~-au tipărit Catehismul catolic în limba română cu litere
latine. în 1636, în scopuri de propagandă religioasă, iar mai tîrziu manuale
şcolare româneşti. Activitatea tipografică era intensă; numai în perioada
in care s-a tipărit Orbis pictus, ediţia 1798, mai existau încă trei tipografi,
în afară de Simon Petrus Weber.
Fiecare lecţie din manual cuprinde ilustraţii sugestive, adecvate textului. Diferitele părţi ale ilustraţiei sînt numerotate; textul face trimiteri la
numerele din ilustraţie, astfel încît se realizează o legătură dintre obiect şi
cuvînt. Prin acest procedeu, Comenius aplică principiul intuiţiei în procesul
învăţării cu un secol şi jumătate înaintea lui Pestalozzi; în acelaşi timp manualul serveşte şi pentru învăţarea limbilor străine. Principiile didactico-metodice
comeniene, de mare actualitate şi astăzi, sînt precizate încă din prefaţă
(care lipseşte însă din ediţia noastră). El doreşte să alcătuiască o carte atractivă <<pentru ca elef.Jii să nu-şi închipuie şcoala ca un loc de tortură, ci ca un
loc de plăcere, căci se ştie că copiii (chiar din pruncie) se delectează cu imagini
şi-şi desfată cu plăcere ochii cu astfel de f.Jederi )). Prin urmare, << atraşi de obiecte
şi îndrumaţi să fie atenţi, copiii sînt instruiţi în joc şi în glumă, în cunoaşterea
celor mai importante lucruri din lume)).
Gravurile care ilustrează manualul s-au bucurat de atentia mai multor
cercetători. Se pare că procedeul mecanico-cinetic folosit in medalioane
(medalionul de la cap. Coelum) a fost introdus de meşterii de la Alba Iulia
după indicaţiile date de Comenius cu prilejul tipăririi Lucidariumului, prototipul lui Orbis pictus; dealtminteri, Comenius a avut preocupări tehnice
şi l-a urmărit ideea construirii unui perpetuum mobile.
Fără să fie o carte pedagogică, conţinînd însă cugetări filozofico-morale
asupra scopului educaţiei, este Unum necessarium.
Comenius, 1. Amos. UNU J1 NECESSARIL'M, Leipzig, 1724.
B.C.P.- I 88.219; inv. 216.337.
Cnum necessarium, scire, quid sibi sit necessarium in vita, el morte, et post
mortem. Quod non-necessariis mundi fatigatus, el ad unum necessarium
sese recipiens, senex /o. Amos Comenius, anno aetatis suae LXXVII.
mundo expendendum offert; denuo recusum. Lipsiae, Prostul apud Samuelem Beniaminum Waltherum, 1724, 1 f. ilustr. + 243 p. ~ 7 p. index.
(115 X 70).
Legătură

in carton, cu desene florale in relief.
Sporadic, ornamente tipografice cu mici flori stilizate la inceput
şit de capitol.

şi

sfir-
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Tabla de materii - chenar tipografic pe frontispiciu. Pe forzaţul din fată
:;;i de la sfirşit; ştampila Ex libris Onisifor Ghibu ...
Pe forzatul din faţă, nota: «Cartea aceasta am descoperit-o fn anul 1942
la un Anticariat din Avrig. A fost a lui Gheorghe Lazdr ~. Urmează semnă
tura autografă a lui Onisifor Ghibu, profesor universitar.

Cartea, de format foarte mic, este ultima operă scrisă de Comenius cu
înainte de moarte şi a apărut în 1668, la Amsterdam, oraş in care se
stabilise în ultima perioadă a vieţii sale. Este mai puţin cunoscută, sau, in
orice caz, mai puţin citată, probabil şi din cauza tonului obosit, pesimist
resemnat al bătrînului de 77 de ani, care se retrage spre unicul lucru pe care-I
consideră necesar în viaţă, spre religia creştină.
Cartea a fost cunoscută de cărturarii romam, după cum -dovedeşte
indicaţia de posesor; un alt exemplar, din 1714, se găseşte la Biblioteca
judeţeană din Tg. Mureş.
Studiul limbii latine în perioada la care ne referim, ca limbă de circulaţie europeană, are o deosebită importanţă. Un rol aparte in propagarea
culturii latine o au şcolile iezuite înfiinţate de ordinul religios Societas Jesu,
ordin întemeiat de lgnatio de Loyola în 1534. Şcoala fiind un instrument de
luptă religioasă, in sec. al XVII-lea şi al XVIII-lea, intreaga Europă este
împînzită cu colegii iezuite. In m uite ţări iezuiţilor li se încredinţează cenzura

puţin

'i

cărţilor.
lezuiţii sint chemaţi in Transilvania de către principele Bathory Istvan,
in 1579; ei înfiinţează Colegiul Academic de la Mănăştur-Cluj (după cum reiese
din titlul cărţii prezentate mai jos). Concomitent funcţionează şi o şcoală
superioară iezuită la Alba Iulia. Unii dintre profesorii Colegiului cunosc
limba română, iar din 1610 există şi profesori români.
Date preţioase despre iezuiţii din Ardeal aflăm din cartea lui G. Dar6czi.

Dar6czi, Georgio. ORTUS ET PROGRESSUS COLLEGII
ACADEMIC/ SOCIETATIS JESU CLAUDIOPOLITANI
Cluj, 1736.
B.C.P. - X 88 230; inv. 216 336.
Ortus, el progressus Collegii Academiei Societatis Jesu Caludiopolitani.
Ab anno MDLXXIX. Honoribus Illustrissimi Domini Comitis Pauli Haller De Hallerko. Dum In Alma Regco-princip. S. J. Acad. Claudiop.
Promotore R. P, GEORGlO DAROCZI e S.J. A A.L L. et Philos. Doct.
ejusdemque Profess. emerito, ac p.t. Seniore Suprema A A. L L. et Phil.
!aurea insigniretur il. Neo-Doctoribus discipulis dicatus. Anno Salutis
l\IDCCXXXVI ... Claudiopoli Typis Acad. Soc. Jesu, per S. T. \Veichenberg. (12 f.) + 177 p. + (2 f.). (nomina promotorum).
(135

X

75).

Textul începe de pe verso-ul foii de titlu.
Legătură în piele, cu color ornamentat.
Chenare tipografice şi iniţiale ornate.
La sfirşitul textului - o vinietă.
Pe forzaţul din faţă - o hîrtie lipită cu însemnarea lui Onisifor Ghibu:
<cUn "promotor" român •>.
Pe foia de titlu, cu cerneală neagră, însemnarea lui O. Ghibu: << Conv.
cibiniensis ~.
Pe verso-ul forzatului din faţă (răsturnată) şi pe foaia de titlul: ştampila
Ex libris Onisifor Ghibu ...
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Nota <cun "promotor" român •> ne sugerează consultarea listei de la
textului "nomina· promotorum", unde găsim pe românul R. D. Josephus Kotore, pa{achus Caroliensis, ex Comitatu Albensi, Graeci Ritus uniforum Alumnus Romanus.
Insemnarea: <• ConCJ. cibinîensis •> indică probabil faptul că acrastă
carte a fost achiziţionată de Ghibu în perioada studiilor sale teologice de la
Sibiu. Cartea s-a tipărit în tipografia Academiei Societăţii iezuite prin tipagraful Simon Thaddaeus Weichenberg. Tipograful a activat la Cluj între
anii 1732-1736; pe alte imprimate, numele său apare cu variantele \Veisenberg şi Wachenberg.
lncă din 1599 apăruse regulamentul şcolilor iezuite, regulament valabil
pentru toate ţările: Ratio atque 1nstitutio studiorum Societatis Jrsu. In afară
de educaţia religioasă intensă, se predau şi cunoştinţe temeinice din domrniul
ştiinţelor umaniste, iar mai tîrziu şi din domeniul ştiinţelor reale.
In fondul de patrimoniu al bibliotecii noastre se găseşte manualul de
matematică superioară al lui :\>faximilian Holl, tipărit, de asemenea în tipografia Academiei iezuite:
sfîrşitul

Holl, Maximilian. ELEME1VTA

MATHEl~IA

TIC!, Cluj, 17SS.

B.C.P.- 1 88 225; inv. 216 330.
Elemenla mathematica naturali philosophiae ancillantia, ad prefixam in
Schalis nostris norman. Concinnata A P. Maximiliano Holl ... In Academia
S. J. Claudiopolitana Transylvaniae. Tomulus 1. Compleclens Elemenla
Arithmeticae, numericae, el literalis seu Algebra. Claudiopoli, Typis Acadcmicis S.J. Anno 1i55, /H f/. + 302 p. (165 x 100).

Legătură in carton cu binduri.
Exemplar incomplet: lipsesc p. 241-2i2, paginile de la sfirşit.
Pe foaia de titlu, după prolegomena şi sumar: emblema Academiei iezuite.
Pe frontispiciul părţii 1: ornamente sugerind universul ştiinţei.
La sfirşitul citorva capitole: viniete.
Iniţiale ornate sau incluse in chenar ilustrat, de formă pătrată.
Pe forzaţul din faţă, cu cerneală neagră: Ex libris autograf Vintze Samuel,
cu însemnarea: cc Ano (sic!) 1764. Qui {uit fraier mens germanus Perri

Vintze: Regestratory Fiscaly >).
şi pag. 302: St'lmpila Ex libris Onisifor Ghibu ...

Pe foaia de titlu

Elementa mathematica este unul din manualele destul de bogat ornamentate.
După cum se precizează în Prolegomena, metoda folosită în preda1·ea
cunoştinţelor ştiinţifice i-a fost inspirată autorului şi de opera cunoscutului
matematician Christian Wolff (1679-1754): De Methodo Mathematica breCJis
commentation. Profesor la Universitatea din Halle, Ch. Wolff a fost bine
cunoscut şi de către reprezentanţii Şcolii Ardelene.
In a doua jumătate a sec. al XVIII-lea şi prima jumătate a sec. al
XIX -lea, manualele şcolare ocupă un loc însemnat atît prin număr, cît şi
prin rolul lor în mişcarea ideologică a vremii. Reprezentanţii Şcolii ardelene
încep o harnică muncă de tipărire a manualelor, în general traduceri sau
prelucrări după originale germane.
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In elaborarea de gramatici exista deja o adevărată tradiţie in mai multe
Astfel Immanuel J oh. Gerhard Scheller se specializase in elaborarea de
gramatici latineşti, precum şi in dicţionare: un dicţionar latin-german in 3
vol. (1788), un dicţionar german-francez-latin etc. Autor al unei gramatici
latine de mare intindere (peste 800 p.), Scheller alcătuieşte şi gramatici de
mai mică intindere, care cunosc numeroase ediţii.
Biblioteca noastră posedă ediţia a doua a gramaticii sale latine pentru
elevi:
ţări.

Scheller, Imman. Joh, Gerhard KURZGEFA/)TE LA TEINISCHE SPRACHLEHRE. Leipzig, 1782.

B.C.P. - II 88 211; inv. 216 318.
KurzgefaBte lateinische Sprachlehre oder Grammatik fiir die Schulen. 2-te
verbesserte Aurtage. Leipzig, Caspar Frit.sch, 1782, 336 p. (205 x 120).
Caractere latine şi gotice.
Legătură in carton; piele Ia color, cu ornamente florale şi bind uri; colţari din piele.
Pe foaia de titlu: marca tipografului, cu iniţiale orna te.
Chenare tipografice.
La sfirşitul textului: o vinietă.
Adnotări şi trimiteri marginale cu creionul (în latină) şi cu tuŞ negru.
Pe forzaţul din faţă şi de la sfirşit: însemnări în germană, cu caractere
gotice.
Pe pagina de Li tiu şi la sfirşitul textului: semnătura autografă, din 1905.
a lui Stoica Mihăilă, director şcolar.
Pe forzaţul din faţă şi de la sfirşit: Ştampila Ex libris Onisifor Ghibu ...
Ac~astă gramatică a fost cunoscută imediat după tipărire in Transilvania, deoarec~ ea a fost retipărită la Braşov in 1783. Exemplarul nostru
a circulat mult timp in GOlrmania, după cum dovedesc însemnările in gotică.
Dintre posesorii români, cunoaştem doar semnătura tirzie, din 1905, a lui
Stoica Mihăilă, precum şi Ex librisul Onisifor Ghibu. După însemnările de
condei, se pare c1 o intrJag1 familie Stoica a posedat această gramatică
numele fiind grafiat şi cu alfabet de tranziţie.
Tot o gramatică latină publică Gh. Şincai <(pentru u;;;ul şcolilor naţio
nale valahe)>, în 1783:

Şincai,

Gheorghe PRIMA PRINCIPIA LATINAE GRAMMATICES, Blaj, 1783.

BRV. II (463), p. 282.
B.C.P.- 1 87.799; inv. 216.286.
Prima principia latinae grammatices quae ad usum scholarum m/achiconationalium. Propler majorem incipientium puerorum facilitatem, adjecta
Valachica Lingva in hunc ordinem redegit, ac typisedi curavit GEORGICS
GABRIEL SINKAI de Eadem AA.LL. Philosophiaeet SS. Theologiae
Doctor ac Primariae Scholae 1\'ationalis Balasfalvensis Director el Catecheta.
Balasfalve /Blaj/, Thypis Seminarii Dioecesani, ~fDCCLXXXIII, 18lt p.
(175 X 110).
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Ediţie bilingvă latino-română (cu caractere
traducerea germană (cu caractere gotice)

latine); in paradigmr se adaugă
~i

m<~ghiară.

Legătură nouă,

in carton, cu bind uri: eolornl şi col ţarii din piele.
Frontispiciu cu stilizări Clorale.
La sfîrşitul textului o insemnare autografă cu cerneală neagră: <<Ego
ll1 ichael Dants ... Anno 1820 >>.

Gramatica putea fi folosită şi de elevii şcolilor germane şi maghiare,
deoarece exemplele date sînt în aceste limbi. Autograful lui Michael Dants
constituie o mărturie concretă în acest sens. In acelaşi timp, Şincai intenţionează să dovedească celorlalte naţiuni originea latină a limbii noastre,
textul latinesc şi cel românesc apar pe coloane paralele.
Manualul este tipărit în tipografia Seminarului Dioecesan din Blaj
(1783-1838), care fusese de curînd infiinţată.
Din această perioadă datează mai multe încercări de a alcătui şi gramatici româneşti: S. Micu, Gh. Şincai, 1. P. Molnar, 1. Văcărescu.
·Fondul de patrimoniu Onisifor Ghibu posedă gramatica lui Radu
Tempea:
Tempea Radu, GRAMATICA ROMÂNEASCĂ, Sibiu, 1797.
BRV II (612), p. 394-397.
B.C.P. - II 19.099 (dublet); inv. 216.342.
Gramatica românească alcătuită de RADU TE:\IPK-\, Directorul şcoalelor
neounite naţionaliceşti prin marele Prinţipat al Ardealului, cu slobozenia
celor mai mari. Sibii, în Tipografia lui Petru Bart, 1797, /14 p. nenumj
(prefaţă şi cuprins) + 218 p. + /1 f nenum/. (erată). (180 x 100).
Caractere chirilice.
Legătura în carton pe lemn; colţari şi color ornamentat din piele.
Pe foaia de titlu: o vinietă.
La prefaţă: frontispiciu cu amoraş.
La capitolul I: ornament tipografic.
La sllrşitul textului: un am oraş.
Pe verso-ul copertei, un calcul aritrnetic în creion 1797 1+1 144 ani /1941.
Pe foaia de titlu semnătură autografă: Muntyâ.n şi ştampila Ex libris
Onisifor Ghibu ...

Inspirîndu-se de la predecesorii săi, R. Tempea contribuie la fixarea
unei terminologii gramaticale unitare, de origine latină în cea mai mare
parte, înlăturînd parţial amestecul de cuvinte slave, greceşti etc.
Cartea este tipărită în tipografia lui Petru Bart din Sibiu, care primise
p~ivilegiul editării manualelor pentru şcolile româneşti din Imperiul habsburgtc.
Privilegiul tipăririi cărţilor şcolare româneşti pentru Banat, Ardeal
şi Bucovina, precum şi a cărţilor religioase pentru românii ortodocşi, este
acordat de către Curtea imperială şi tipografului J oseph L. Kurzbeck din
Viena. Acest privilegiu se acordă din raţionamente politice pentru a stăvili
pătrunderea cărţilor tipărite în Ţara Românească şi Moldova, cît şi pentru
a propaga preceptele după care Imperiul habsburgic urmărea să organizeze
şcoala. Este semnificativ de notat faptul că numai in perioada 1771-1780
119
https://biblioteca-digitala.ro

apar 30 de titluri de cărţi şcolare româneşti. După 1793, J. Kurzbeck îşi
vinde tipografia, iar privilegiul editării cărţilor româneşti este acordat Tipografiei Universităţii din Buda. In Viena, la tipograful crăiese "Iosif nobil
de Kurzbek" apare astfel una din cele mai valoroase cărţi din istoria
pedagogiei româneşti, şi anume De lipsă cărticea, primul compendiu de
pedagogie şi metodică în limba română.

Fig. 1. De

lipsă

cărticea,

Viena,

1785.

DE LIPSĂ CĂRTICEA, Viena, 1785.
BRV II (485), p. 304.
B.C.P. - 1 88 224; inv. 216.339
De lipsă cărticea pentru învăţătoriu a neuniţilor rumâneştilor
şcoale în împără: şi Crăieştile Ţări. Partea a doa. Nothwendiges

mai mici
Handbuch
{ilr Schulmeister der Walachischen nicht unirten Trivial-Schulen in den
kaiserlichen koniglichen Erblanden. Zweyter Theil. In Viena, Ia Iosif nobil
de Kurţbek, 1785, Wien, bey Joseph Eblen von Kurzbeck, 1785, /11 p.
nenum/. + 325 p. + i f. pl. (170 x 105).

120
https://biblioteca-digitala.ro

in piele, cu bind uri; stilizări florale la color.
Frontispicii cu motive geometrice şi florale.
Pe forzaţul din faţă, nota lui O. Ghibu, in cerneală neagră: «Cartea aceasta
a fost proprietatea preotului Sawa Popovici din Răşinari (bunicul lui Octavian Goga). Vezi iscălitura lui pe penultima pagină a copertei şi pe p. 2
(cop. din faţă). Sibiu, 6.II.J944 *·
Pe foaia de titlu germană semnătura lui Onisifor Ghibu, {student în/ teol.
- 1904.
Pe forzaţul din faţă şi spate ştampila Ex libris Onisifor Ghibu ...
Legătură

Cartea constituie un unicat, iar istoria ei este plină de peripeţii.
Incă din 1776, Teodor Iancovici elaborase un compendiu de pedagogie
şi metodică slavo-german, după tratatele lui J ohann Felbiger, reformatorul
învăţămîntului austriac. După acest compendiu s-au alcătuit mai multe
versiuni româneşti necesare descălilor români din Banat, Transilvania şi
Bucovina. Una dintre aceste versiuni româneşti este De lipsă cărticea, citată
d(l Ţichindeal, Iuliu Vuia etc. şi amintită într-o notă de Bianu şi Hodoş, cu
ocazia analizei altei versiuni româneşti a compendiului şi intitulată Carte
trebuincioasă pentru dascăli (BRV II, p. 304); indicînd titlul versiunii,
~llţorii menţionează: "Am Clăzut numai Clol. 1 /".
Apoi cartea se consideră pierdută, unii chiar îi neagă existenţa; în
1~?3 se lansează un apel pentru găsirea ei. In 1977, Cezar Apreotesei anunţă
gă_Şirea voi. Il. în biblioteca lui Onisifor Ghibu*. Această carte se află actualmente în posesia Bibliotecii Centrale Pedagogice. Voi. 1 n-a fost încă descoperit.
O vreme, cartea a aparţinut preotului Sava Popovici (1814-1879),
bunicul lui Oct. Goga, după cum aflăm din nota lui O. Ghibu. Se poate presupune că Oct. Goga, bun prieten cu O. Ghibu, i-a dăruit-o acestuia în 1904,
pe cînd Ghibu era student la Seminarul teologic din Sibiu; în această perioadă
i se încredinţase organizarea şi conducerea bibliotecii Societăţii de lectură
"Andrei Şaguna".
Prin achiziţionarea fondului de carte Onisifor Ghibu, biblioteca noastră
pune la dispoziţia cercetătorilor un bogat material documentar. Studierea
temeinică şi sistematică a intregului fond ar scoate la iveală noi date preţioase din istoria culturii, învăţămîntului şi pedagogiei româneşti, date care
ar putea reprezenta contribuţii la bibliografia naţională retrospectivă, ar
dezvălui aspecte inedite din istoria tiparului, din istoria circulaţiei cărţilor,
din istoria mişcării de idei din Transilvania, mărturie totodată a strădaniilor
înaintaşilor noştri in scopul ridicării sociale şi culturale a poporului român.
Resume
L'etude analyse les Iivres pedagogiques du patrimoine culturel national appartenant
du fonds Onisifor Ghibu, en possesion de la Bibliotheque Centrale Pedagogique de
Bucarest.
Les Slivres anciens, roumains et etrangers auquels on se rapporte, marquent quelques moments significatifs d'histoire de la pedagogie et de l'enseignement transylvain,

*

,.Orizont".

Timişoara,

an. 2i, nr. 23 (485), 9 iun. 1977, p. 3.
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d'histoire du Iivre et de !'imprimerie. Les editions dont nous disposons unt paru entre
1724-1798.

.
L'etude fait la de3cription bibliographique de ces livres (parlicularites de reliure,
ornamentation, notes appartenanl aux possesseurs, sceau Ex libris Onisifor Ghibu Cluj- Sibiu) et renseigne en meme temps sur leur circulation en Transylvanie et sur l'existence
d'autres editions.
L'analyse commence avec le celebre manuel illustre par Comenius, Orbis pictrts,
paru a Bratislava en 1 i98, en latin, hongrois, allemand et slovaque. Le livre se repand a
travers la Transylvanie dans une edition complete, des 16i5, peu de temps apres sa publication a Kurenberg, en 1658.
L'oeuvre de Comenius est representee aussi par le livre rPnfermant des reflexions
sur l'education, Unum Necessarium, Leipzig, 1724, exemplaire ayanl appartenu a (;heorghe Lazăr.
L'activite des jesuites marque un autre moment dans l'histoire de l'enseignement
transylvain. L'oeuvre de Giorgio Dar6czi Ortus el progressus ... , Cluj, 1i36 presente des
donnees sur le College academique jesuite, fonde en 15i9. Le Iivre contient une note autographe de O. Ghibu sur le roumain Josephus Kotore, !'un des promoteurs du College.
Le manuel de l\I. Hol] Elementa mathematica, Cluj, 1 i 55, nous renseigne sur le niveau des connaissances mathematiques enseignees au College.
L'etude de la langue latine etait une preoccupation constante des erudits de l'epoque. On presente egalement le manuel de grammaire par I. J. G. Scheller KurzgefaPte
lateinische Sprachlehre, Leipzig, 1782, tout comme celui de Gh. Şincai Prima principia
latinae grammatices, Blaj, 1i83. Par son manuel bilingue en latin et en roumain (a earacteres
!atins), Şincai s'efforce de demontrer !'origine latine de la langue roumaine.
Le fonds contient aussi une grammaire roumaine Tempea, Radu, Gramatica romdnească, Sibiu, 1 i97. Le manuel est imprime par Petru Bart, auquella Cour Imperiale avait
accorde la privilege de l'edition des manuels scolaires roumains de l'Empire des Habsbourgs.
Beneficiant du meme privilege, le tipographe J oseph Kurzbeck de Vienne publie
en 1i85 l'un des plus valeureux livres d'histoire de la pedagogie roumaine De lipsă cărti
cea, t. Il, edition bilingue roumaine-allemande. Considere longstemps perdu, le livre, exem~
plaire unique, a figure un certain temps parmi les livres du pretre Sava Popovici de Hă
:;;inari, le grand-pere d'Octavian Goga.
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Vechi manuale româneşti în
Univesitare din

colecţiile

Bibliotecii Centrale

Bucureşti
DOINA ELESA FĂGET

Secolul al XVIII-lea s-a deschis în ţările române, ca şi în cele mai multe
ţări din Europa, sub semnul unor schimbări substanţiale in domeniul instucţiei. Alături de invăţămîntul tradiţional, organizat de biserică, treptat îşi
fac loc forme diferenţiate de învăţămînt, pe de o parte cerute de transfotmările vieţii economice a oraşelor, pe de altă parte impuse de interesele
consolidării politice a statului.

In epoca fanariotă, şcolile de limbă românească şi slavonă şi-au continuat existenţa in biserici, schituri şi minăstiri, in timp ce pentru clasele
conducătoare, cu fonduri alocate de stat, existau şcolile greceşti de la Bucureşti şi Iaşi. In Transilvania şi Banat, alături de şcolile confesionale din oraşe
şi sate, guvernul habsburgic a creat şcoli de stat - situaţie consfinţită prin
legiuirile din 177 4 şi 1781.
Astfel, fenomenul cel mai de seamă pe care-I aflăm în ţările române
în acest secol este apariţia şcolii de stat. Se adaugă învăţămîntului elementar
încă două trepte: mediu şi superior şi, impus de apariţia relaţiilor de producţie
capitaliste, studiul ştiinţelor matematice cu aplicaţii la inginerie, al ştiinţelor
fizico-chimice, astronomiei, al ştiinţelor biologice cu aplicaţii la agricultură.
O problemă fundamentală care s-a impus românilor la începutul secolului al XIX-lea a fost aceea a cîştigării dreptului lor la un învăţămînt superior
în limba naţională. Cu toate împrejurările vitrege, acest drept a fost cucerit.
La 15 noiembrie 1813, Gh. Asachi deschidea la Academia domnească
din Iaşi un "clas" în limba română pentru a preda un curs de inginerie şi
hotărnicie.

In august 1818, la Bucureşti, Gh. Lazăr întemeia şcoala de la Sf. Sava,
şcoală superioară în limba română. Cu acest prilej, Lazăr a publicat
lnştiinţare de toată cinstea vrednică tinerime, un adevărat program pentru
noua şcoală şi un vibrant apel adresat tinerimii române, în care se spune
<( ••• ruşine vine unui popor şi unui neam ce este aşe vechi, aşa vestit, proslăvit şi înzestrat cu toate rodurile pămîntului. . . cu un cuvînt neam împă
rătesc să nu aibă şi el o şcoală mai de treabă, o academie cu ştiinţă chiar
în limba maicii sale •>.
O analiză a acestui program ne arată că şcoala pe care o proiectase
Lazăr era o instituţie de instruire şi educaţie solidă şi pune în evidenţă o
serie de elemente noi, progresiste, orientarea laică a învăţămîntului, însuşirea
conştientă a cunoştinţelor, introducerea studierii istoriei şi geografiei patriei,
filozofiei şi dreptului, a matematicii, pronunţatul caracter practic al şcolii.
Vorbind despre elevii şi colegii lui Gh. Lazăr de la şcoala din Bucureşti,
trebuie să subliniem rolul pe care I-au avut aceştia în dezvoltarea culturii
noastre, în deşteptarea conştiinţei naţionale, în răspîndirea învăţăturii de carte.
In cele ce urmează vom prezenta o parte din manualele vechi româneşti apărute pină în 1859 în Ţara Românească şi Moldova şi aflate în colecprima
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ţiile

Bibliotecii centrale universitare din Bucureşti, încercînd să facem în
paralel o oglindă a şcolii româneşti în primii săi ani de căutări, experienţe
şi împliniri.
Invăţămîntul matematic s-a afirmat mai ales in a doua jumătate a
sec. al XVIII-lea în cadrul Academiilor domneşti din Bucureşti şi Iaşi. cu
limba de predare greacă. Paralele cu acestea, în Ţara Românească şi în Moldova au existat scoli elementare în limba română. Pentru aceste scoli s-a
tipărit la Iaşi, în' anul 1795, manualul lui Amfilohie Hotiniul intit~lat Elcmenti arithmetice arătate fireşti, acum întîi tipărită în zilele preabunului şi
preaînălţatului Domnului nostru Al. Ioan Calimah voevod. Lucrarea este
mentionată în BRV II la poz. 596 si în volumul Cartea vrche românească ·în
colectiile B.C.U. Bucureşti, la poz. 1'19.
Tot la Iaşi apare în 1836-37, în Tipografia Albinei, manualul lui Gh.
Asachi, "mădular al Acadrmiei dr Roma",· Elemente dr matematică, iar peste
trei ani, în 1839, Arithmetica sau învăţătura socotelilor. Acum întîia oară în"tocmită în acest chip pentru folosul tinerilor din Seminarul Socolei de căte Ar.
Theodorescu. In acelaşi an apărea la Bucureşti o altă lucrare, de geometrie
de astă dată, aparţinînd profesorului Alexe Marin, 1tloş Pătru sau învăţătorul
de sat. Convorbiri despre geometrie. Păstrăm, de asemenea, o Aritmetică pentru
clasele primare, apărută la Iaşi, în 1852, întocmită de G. V. Lazarini, "profesor
de aritmetică, al~ebră şi geometrie în clasele colegiale centrale" şi purtînd sem~
nătura autografă a autorului.
Interesant şi semnificativ pentru noua m·ientare aplicativă a învăţă
mîntului românesc este manualul lui G. Pop, Prescurtare de geometrir practică.
Spre întrebuinţarea şcoalelor primare. Bucureşti, Tip. Colegiului naţional,
1854. Pe pagina de titlu este imprimată emblema Eforiei şcoalelor naţionale.
Regulamentele şcolare din 1833 (Ţara Românească) şi 1835 (Moldova)
au exercitat o influenţă pozitivă asupra dezvoltării învăţămîntului ştiinţific.
Regulamentul din 1833 mai prevedea, printre altele, ca autorii şi editorii de
manuale să dea şcolii din Bucureşti cîte 5 exemplare.
Tot în această primă jumătate a sec. al XIX-lea, începe şi se extinde
studierea chimiei, fizicii şi mecanicii, dîndu-se o atenţie deosebită aplicaţiilor
lor practice. Este interesant de semnalat că învăţămîntul chimiei este
întîlnit prima oară la elevii umanioarelor de la Sf. Sava, în cadrul orelor de
geografie la clasa a II-a a prof. Iosif Genilie, în anul şcolar 1839-40. In colecţiile bibliotecii noastre se află un exemplar din manualul de chimie al profesorilor francezi J. Pelouze şi Ed. Fremy intitulat: Pr.?scurtare de himie.
Tradus în limba română spre întrebuinţarea claselor de himie din şcoalele României de Alexe Marin. Bucureşti, Tip. Colegiului naţional, 1851-1852.
Alexe Marin a fost profesor de fizică şi chimie la Colegiul Sf. Sava pînă in
1851, profesor de fizică la noile şcoli de medicină, agricultură şi medicină
veterinară, iar apoi pl"imul nostru profesor universitar de chimie la Universitatea din Bucureşti, traducător al primelor cărţi de fizică, astronomie şi
chimie din limba franceză.
Dezvoltarea învăţămîntului fizicii şi mecanicii este favorizată in această
perioadă de tipărirea primelor manuale de matematici în limba romana
datorate unor dascăli de frunte ai şcolii noastre (1. H. Rădulescu, G. Pop,
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Petrache Poenaru) şi de faptul că tinerii români trimişi la învăţătură tn
<c părţile slăCJite ale Europei •> se intorc in ţară şi devin cadre
didactice la
şcolile şi colegiile naţionale.
Avem in colecţiile noastre manualul lui Teodor Stamati: Fizica elementară pentru clasele colegiale din Principatul MoldoCJei. lntîia ediţie. laşi,
Tip. Institutul Albinei, 1849. In acea vreme Teodor Stamati era profesor de
fizică şi elemente de mecanică la Academia Mihăileană şi este considerat
primul fizician moldovean, organizatorul unui laborator de fizică dotat cu
cele mai noi aparate in acest domeniu, autor al unui manual de fizică experimentală in 1844 şi al unui Disionăraş românesc de cuCJinte tehnice şi altele
greu de înţeles. Ed. 1-a. laşi, Tip. Buciumului Român, 1851, aflat, de asemenea,
în colecţiile noastre.
La Bucureşti, fizica era predată de acelaşi Alexe Marin, care publică
în 1857 Noţiuni generale de fizică şi de meteorologie spre uzul junimei, o traducere din limba franceză, importantă pentru că îl consacră, alături de Teodor
Stamati, ca intemeietor al terminologiei elementare româneşti in domeniul
fizicii. Un exemplar din această lucrare se află acum in biblioteca noastră,
după ce a aparţinut Şcolii de medicină din Bucureşti, conform ştampilei
acesteia de pe foaia de titlu.
Aşa cum arătam la inceput, primele noţiuni de chimie au fost predate
la Colegiul Naţional din Bucureşti de prof. Iosif Genilie, în cadrul lecţiilor
de geografie. Lui îi datorăm şi cele două manuale din colecţiile noastre, unul
de Geografie istorică, astronomică, naturală şi ciCJilă a continentelor în general
şi a României în parte. Bucureşti, Tip. lui Eliad, 1835 şi Principe de geografie
şi astronomie sau începuturi de ~eografie politică, fisică şi astronomică. Bucureşti,
Tip. Colegiului Sf. SaCJa, 1841 (şi ediţiile din 1845 şi 1847).
Tot din acest domeniu este şi Manualul de geografie pentru clasa a IJI-a
a şcoalelor primare din MoldoCJa de A. Tr. Laurian. Lucrare după metodul
inductiCJ, purcegînd din patrie ca din centru către periferie. laşi, Tip. Buciumului Român, 1855. Este interesant faptul că la începutul manualului se află
"Instrucţiuni pentru propunerea geografiei" in care autorul dă indicaţii metodice pentru profesori, insistind asupra importanţei desenării hărţilor la orele
de geografie.
In secolul al XIX-lea, evenimentul major în evoluţia ştiinţelor naturale
este importanta schimbare de concepţie, care a dus la infringerea teoriei
fixismului creaţionist. In ţările române ştiinţele naturale devin obiect de
studiu in deceniul al treilea al acestui secol prin Societatea de medici şi naturalişti din Iaşi, recunoscută oficial in 1833. La 14 martie 1834, profesorul
Iacob Cihac îşi inaugura la Iaşi primul său "Curs de istorie naturală pentru
toţi cei mai mari de 15 ani". De fapt acest curs a fost baza primului nostru
manual de ştiinţe naturale intitulat: 1stor ia naturală. lntîia oară în limba
românească compusă. Iaşi, Institutul Albinei, 1837. Pentru istoria învăţă
mîntului ştiinţelor naturale la noi, apariţia acestui voluminos manual
(507 p.
20 litografii) este cel mai important eveniment din perioada respectivă, cu atît mai mult cu cît el <c serCJea atît înCJăţămîntului din MoldoCJa,
cît şi celui din Muntenia )).
La progresul ştiinţelor naturale în Muntenia a contribuit în mod deosebit doctorul Iuliu Baraş (1815-1863), om de cultură enciclopedică, popularizator neîntrecut al acestor ştiinţe. Doctorul Baraş se făcuse cunoscut

+
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datorită activităţii

sale didactice şi publicistice cu adevărat remarcabile şi
prin excelentele manuale pe care le editează, printre care Istoria naturală
potriCJită pe înţelegerea copiilor cu întrebări şi figuri a lui Guillaume LouisGustaCJe Bele:;e, Bucureşti, Tip. Colegiului Naţional, 1854, existent şi în colecţiile noastre. De remarcat faptul că din cele 4 capitole ale cărţii, 3 sînt scrise
cu alfabet de tranziţie, iar ultimul numai cu caractere latine.
Trecînd in domeniul ştiinţelor umaniste, remarcăm faptul că la începutul sec. al XIX-lea, istoriografia românească a fost dominată de lucrările
reprezentanţilor Şcolii ardelene, lucrări avînd ca idei centrale romanitatea
şi continuitatea poporului român pe pămîntul Daciei. Ele nu au constituit
numai arme de luptă în mişcarea de dobîndire a drepturilor social politice
pentru românii din Transilvania, ci au însemnat şi un temei de încredere şi
de mîndrie, pentru toţi românii de pretutindeni, fiind răspîndite cu ajutorul
şcolii de toate gradele.
In atmosfera culturală creată de ideile dominante ale acestei şcoli,
se explică apariţia la Leipzig, in 1816, a celor două lucrări ale lui Daniil Philippide Istoria României (BRV III, 928 şi CVR, 219) şi Geografia României
(BRV III, 929 şi CRV 218). Pentru prima dată apare în ştiinţă numele
,,România'', cu sensul de totalitate a pămîntului locuit de români.
Cu 40 de ani mai tîrziu apare la Iaşi manualul lui A. Tr. Laurian, ·
Elemente de istorie şi biografii. Pentru clasa a II-a a şcoalelor primare din
JfoldoCJa. Iaşi, 1856. Exemplarul nostru a aparţinut bibliotecii Cole_giului
Sf. Sava. Un alt manual apărut tot la Iaşi, în 1859, este cel intitulat: Istoria
Românilor. Biografii româneşti după metoda catehetică. Pentru clasa a 2-a
primară şi şcolile săteşti din Principatele Unite. Ediţionată de T. Codrescu şi
D. Gusti. Unicul exemplar din B.C.L'. provine din Muzeul Pedagogic din
Bucureşti căruia i-a fost dăruit de prof. Onisifm' Ghibu.
In învăţămîntul românesc, cele dintîi lecţii de filozofie au fost predate
de Gh. Lazăr in şcoala deschisă de el la Bucureşti în 1818. EI a fost continuat de Eufrosin Poteca (1786-1858) pînă in 1832, cînd acesta este înlă
turat din rindul profesorilor de la Sf. Sava pentru accentele progresiste,
revoluţionare ale lecţiilor sale de filozofie. De abia incepind cu anul şcolar
1842-43 catedra de ştiinţe filozofice şi de logică a fost ocupată de A. Tr.
Laurian. In tipografia Colegiului Naţional din Bucureşti, Laurian tipăreşte în
1846 traducerea manualului de filozofie al lui A. Delavigne, profesor al Universităţii din Paris. Tot la Bucureşti, peste 2 ani, în 1848, în tipografia lui
Iosif Kopainig, apare manualul lui Ioan Pop, Lecţii de analiză logică. Culese
şi aşe:;ate în româneşte după alte asemenea lucrări pentru trebuinţa şcoalelor
elementare, din care in biblioteca noastră se află 2 exemplare.
Ajungind in domeniul filologiei, trebuie să consemnăm că aceasta s-a
aflat, ca şi istoriografia, sub influenţa ideilor Şcolii ardelene. Originea latină
a limbii noastre este ideea dominantă.
După lucrările corifeilor Şcolii ardelene, primele opere importante
alcătuite pe temeiul ideilor acesteia sînt Lexiconul româna-latin-ungaragerman. Buda, 1825 şi Gramatica românească de I. Heliade Rădulescu. Sibiu,
1828, ambele servind, timp de decenii, şcoala românească de pe intreg cuprinsul ţării şi existente în colecţiile bibliotecii Universităţii bucureştene.
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Trebuie să menţionăm şi cele 3 manuale de gramatică românească
pe care le deţinem şi anume Gramatica românească de Grigore Pleşoianu,
CraioCJa, 1829 (BRV III, 1428; CRV 337), Rudimentele gramaticei române
de Ioan Germaniu Codru, profesor din Ploieşti, Bucureşti, 1848, cu o dedicaţie
a autorului pentru parohul evanghelic Andreea Wellsmann, şi Elemente de
gramatică română pentru şcolarii începători de Nicolae Bălăşescu, Bucureşti,
Tip. lui Iose{ Kopainig, 1850.
In 1837, la secţia filozofică a Academiei Mihăilene din Iaşi, se deschidea
cursul de "/storia literaturii şi CJersificaţiunii române" încredinţat profesorului
transilvănean Petru Cîmpeanu. De la succesorul acestuia, D. Gusti, avem
manualul de Retorică romlţ~ă pentru tinerime. laşi, Tip. Buciumului Român,
18.52. Ca toţi cei din generaţia de la 1848 şi D. Gusti dă dovadă de un puternic simţ patriotic în ceea ce priveşte literatura naţională şi are o mare
încredere în valoarea ei, utilizînd mereu metoda comparativă, prin care
pune faţă în faţă tînăra noastră producţie literară cu producţiile similare
ale literaturilor străine, evidenţiind specificul creaţiei noastre literare
din acel timp.
Şi tot aici evidenţiem şi atenţia de care s-a bucurat în ţările române
invătarea limbilor străine. Din analiza celor cîtorva manuale din biblioteca
noastră, se observă că orientarea practică a fost un element de tradiţie pozitivă in învăţămîntul limbilor străine din ţara noastră, poate şi ca o consecinţă a prezenţei numeroşilor profesori străini în Principate.
Pe prim plan se afla studierea limbii franceze, limba cu cea mai largă
circulaţie în acea vreme. Tot profesorului Gr. Pleşoianu îi datorăm o traducere din M. Fourier, Gramatica franţuzească- Bucureşti, 1830 (BRV III,
1482; CRV 346), iar lui C. C. Aristia, Gramatica franţeză. Pentru eleCJii români,
Bucureşti, 1845 precum şi 2 ediţii ale Abecedarului greco-românesc cu frumoase
dialoguri, rugăciuni, legi moraliceşti, idei fisiceşti, geograficeşti şi istoriceşti.
Culfse din mai multe cărţi pentru înCJăţătura copiilor şi într-acest chip cu rumâneşte dat la lumină de Gr. Pleşoianu şi G. Librer, Bucureşti, 1834.
De mare atenţie s-a bucurat şi studierea limbii italiene. In prefaţa
la Abecedar şi dialoguri italiano-româneşti. Culese din mai multe cărţi, Bucureşti, 1846, Dimitrie Iarcu, profesor la şcoala de la Colţea arăta: <<Pentru
noi românii, apropierea cea mare ce are limba noastră de cea italiană, ne arată
şi mai mult interesul de a înCJăţa această limbă, care cu atît ne este mai interesantă pentru noi, cu cît cunoscînd-o, ne cunoaştem chiar originalitatea noastră,
că ne tragem dimpreună cu limba şi cu năraCJurile din acel CJechi cuprins al
Latiumului . .. )). Exemplarul aflat în colecţia noastră provine din biblioteca
prof. Onisifor Ghibu şi poartă semnătura autografă a autorului.
Am trecut astfel in revistă o parte din vechile manuale şcolare apărute
în Ţara Românească şi Moldova pînă la Unirea Principatelor, din dorinţa
de a face cunoscut publicului larg, şi în mod deosebit specialiştilor, faptul că
între rafturile frumoasei Biblioteci centrale universitare din Bucureşti sînt
păstrate, cu grijă şi pasiune, inestimahile valori, dovezile de necontestat ale
trăiniciei spiritului românesc.
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Resum~

Cette recherche presen!e une part des manuels roumains se trouvant dans Ies
collections de la BibliotMque centrale universitaire de Bucarest et poursuit paralle!ement l'evolution historique de l'enseignement dans Ies Principautes Roumaines, jusqu'a 1859.
On y decrit des exemplaires precieux parmi Ies premiers manuels roumains de
mat~matiques, de physique et mecanique, de chimie et bwlogie, de geographie. En meme
temps, on rel~ve le role dominant qu'ont joue les idees illuministes, promues par
l'Ecole transylvaine sur l'enseignement de l'histoire, de Ia philosophie, de la langue et
de la lit~rature roumaines, des langues etrang~res. On y procede a la description de
quelques manuels imprimes a Bucarest et Jassy, au cours de cette periode.
Jetant un coup d'oeil sur les anciens manuels de la Bibliotheque centrale universitaire - Bucarest, la recherche presente s'adresse au grand public, aussi bien qu'aux
s~ecialistes, a tous ceux qui voudraient comprendre dans toute sa grandeur l'acte
d accomplissement spiritual de la culture roumaine.
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"Texte de aur" -reevaluarea inceputurilor scrisului
în limba română
1. C.

CHIŢIMIA

Titlul studiului este o figură de stil care are însă acoperire ştiinţifică,
cum vom vedea. Textele ascund uneori, în învelişul cuvintelor, valori
în aur, dar trebuie să dai crusta veacurilor la o parte şi să le redai glasul
timpului lor adevărat, în contextul faptelor de istorie şi cultură.
Intrînd direct în problemă, să spunem că un "text de aur" este Psaltirea
Scheiană, care a făcut obiectul a numeroase studii controversate. Această
psaltire păstrează în conţinutul ei valori şi semne ale unui scris foarte vechi
în limba română care merită să fie puse în lumină.
Intr-adevăr, nimeni n-a observat (şi nu s-a arătat pînă acum) că
Psaltirea Scheiană păstrează, în textul ei, urme ale unei vechi traduceri din
limba latină în română, folosită din plin de traducătorul din slavonă in română al Psaltirii Scheiene (care este o copie tirzie a ceea ce a fost şi a insemnat originalul retraducerii).
In totalitatea ei, deci, Psaltirea Scheiană este o revizuire a unei vechi
traduceri din latină în română, cu forme arhaice şi îmbătrînite, peste care
noul traducător, cu textul slavon in faţă, a turnat o nouă exprimare, dintr-un
nou stadiu al dezvoltării limbii româneşti, totodată cu corespondenţe şi
creaţii lexicale ad-hoc la ceea ce era şi conţinea textul slavon. In acest sens,
nu există psalm în care să nu se poată detecta amestecul de exprimare
veche, greoaie dar expresivă, cu un limbaj mai mlădios, evoluat şi innoit,
uneori chiar în acelaşi verset.
Foarte interesant este faptul că elementele latine conservate ţin de o
versiune latină străveche a psaltirii, de tipul Vetus latina (sau Vetus romana),
care a suferit cu tim pul serioase revizuiri stilistice 1 . Numai aşa se explică
apariţia unor termeni care nu mai există în redacţiile latine ale Bibliei de
după secolul al XIII-lea, supusă revizuirii terminologice şi stilistice pe înţeles
larg, popular, numită Vulgata 2 •
Este iarăşi de subliniat faptul că Psaltirea, deşi aparţinînd Vechiului
Testament. a constituit o scriere de iniţiere şi de propagare a creştinismului,
iar în evul mediu a avut o mare răspîndire, probabil cea mai mare, prin
frumuseţea ei literară, deci ca o carte de lectură nu numai printre religioşi,
ci şi printre laici. lnsuşi Sf. leronim (cea. 348-420), originar din Strydonul
Dalmaţiei, care prin traducerile sale a definitivat în cea mai mare parte
textul Bibliei, a efectuat din vreme trei traduceri ale Psaltirii: Psalterium
Romanum (cea. 383), Psalterium Gallicanum (cea. 387), fiind traducerea
cea mai răspîndită, şi Psalterium iuxta Haebreos (cea. 393). La apariţia tiparului, Psaltirea a intrat în atenţia tipografilor. După Biblia lui Gutenberg
după
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(1455), o tipăritură de artă grafică deosebită a constituit-o Psalterium
Moguntinum (1457), scoasă de Johann Fust şi Peter Schoffer, cu litere în
culori, stema tipografiei şi colofon (întîiul), conţinînd datele execuţiei. Aceiaşi
tipografi au scos, după doi ani, în condiţii similare, Psalterium Benedictinum.
Apoi a inceput tipărirea de traduceri în limbi naţionale: germană ( Strassburg, 1475), italiană (Veneţia, 1476), franceză (Lyon, 1480), olandeză (Delft,
1480), slavă veche (Cetinie, 1495) etc.
Dar cele mai multe traduceri ale Psaltirii în limbi naţionale s-au păstrat
şi s-au descoperit in manuscris. Intre acestea se înscriu şi psaltirile româneşti
în manuscris: Psaltirea Scheiană, Psaltirea Hurmuzaki şi Psaltirea Voroneţiană, copii ale căror originale s-au pierdut ori nu s-au descoperit încă.
Dintre acestea ne vom ocupa de Psaltirea Scheiană, care are multe,
urme şi semne dintr-o traducere anterioară din limba latină în limba română
folosită de noul traducător al Psaltirii din slavonă în româneşte. S-a arătat,
dealtfel, că traducătorii nu stăpîneau limba slavonă şi deci simţeau nevoia
unor alte traduceri, de vreme ce confundă krăCJ (singe) cu kriCJ (strîmb) sau
kolo (roată) cu kol (par), ori desfac forme verbale compuse precum poimi
intr-un sui-generis fals prepozWe + pronume: po imi (după e;) 3 • Subl;n:em
că, afară de Psaltirea Scheiană, ş: Psaltirea H urmuzaki sau Psaltirea Voroneţiană, de p;ldă, au anum;te urme de traducere d;n lat;neşte în l;mba română.
Revenind la Psaltirea Scheiană, să începem cu un exemplu care r;dică
de la început problema dependenţei acestei redacţii vechi atît de o versiune
latină, cît şi de una slavonă:
Psaltirea Scheiand

sema.rara. agre, şi rll.sll.dira.
vini, şi feacera. plodu de viiaţă
ps. 106, v. 37)
Şi

Vulgata

Et seminaverunt agros, et plantaverunt vineas, et fecerunt
fructum nativitatis
(ps. 107, v. 37).

Redacţia

1

nasja~e

slavonă

sela, i nasadge,

vinogrady i sa.tvoriSe plod 1i-

teni •.

Este limpede că prima parte a versetului ţine de versiunea latină, cu
agre (agros) şi CJini (vineas), iar a doua de o versiune slavonă, după cum dovedeşte plod, tipic, şi într-o parte şi în alta.
Pe de altă parte, se observă că traducătorii erau dominaţi de vocabularul textului pe care îl traduceau, pentru că pentru agru care nu intervine
decît o singură dată, în versetul de mai sus, în toată Psaltirea Scheiană, şi
care este folosit în chip livresc, aveau în graiul viu ogor sau ţarină 5 , care
nu apar însă niciodată în Psaltirea Scheiană, lăsînd loc lui cîmp 6 , iar pentru
plod, introdus aci tot în chip livresc 7 , exista în limba vie roadă sau {rupt,
care nici ele nu apar deloc în Psaltirea Scheiană 8 , fiind prezent frecvent plod
din versiunea slavonă. Repartiţia termenilor în întreagă această psaltire şi
discutarea lor comparativă şi complexă spune mult despre caracterul primordial al celor dintîi traduceri.
In orice caz, termenii agre şi CJini (precum şi structura frazeologică a
primei părţi a versetului) se vede clar că ţin de versiunea latină, nu puteau
exista într-o versiune slavonă si nici nu sînt de inventivitatea si folosirea
spontană a traducătorului (cel p'uţin a primului dintre cei doi tern~eni: agre).
Dar în Psaltirea Scheiană există multe alte urme ale unei traduceri
din latineşte în româneşte, folosită de traducătorul din slavonă, şi ele sînt
foarte elocvente. Iată inceputul splendid, ca literatură, şi grăitor, ca filologie,
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al ps. 41, in comparaţie cu versiunea latină şi cu cea slavonă, pentru a se
desprinde cum sint îmbinate traducerea mai veche din latină cu aceea mai
de pe urmă, din slavonă:
!'sa !tirea

Scheiană:

ln ce chipu deşiră cerbul
la izvoarele apeloru, aşa Jeluiaşte sufletul mieu clltră tire,
Zeu, (ps. 41, v. 2).

Vulgala:

Ve1·siunea

Quemadmodum desiderat
cervus a<l rontes aquarum, ita
desiderat anima mea ad te,
Deus
(ps. 42, v. 1).

slaconă:

Imze obrazom ielaet elen
na istocniky vodnie, sice zeluet llu~a moa k tebea, Bo7.e
(Coresi, op. cit., 187).

Comentînd, se vede c.ît de frumos şi elocvent sună deşiră cerbul din dcsiderat cervus, dar numai în prima parte a versetului, fiindcă în propoziţia
următoare, deşi desiderat se repetă în versiunea latină, în Psaltirea Scheiană
apare jeluiaşte din versiunea slavonă (din zelati cu sensul de "a dori") 9 • De
subliniat că forma deşiră se iveşte numai o singură dată în ps. 41, pe lingă
altele, derivate din a deşidera, toate existente însă în Psaltirea Scheiană.
Celelalte psaltiri nu le folosesc. Coresi nu mai urmează in versetul citat
Psaltirea Scheiană, cum face foarte frecvent, ci transpune aproape aidoma
versiunea slavonă: <c In ce chip jeluiaşte cerbul la izvoarele apelor, aşa jcluiaşte sufletul meu către tine, Doamne")).
Trebuie să convenim deci că a deşidera din Psaltirea Scheiană nu se
poate explica decît printr-o traducere din limba latină, fiindcă de existenţa
lui în vreo versiune slavonă nu poate fi vorba şi tot aşa nici în limba curentă
a poporului, în vechime sau mai tirziu.
Semnele unei traduceri din latineşte ajunse pînă în Psaltirea Scheiană
sînt de toată mîna. Intre altele s-a păstrat, în mai multe locuri, conjuncţia e
din lat. et, ca, de exemplu: <cE eu-s viciarme e nu omu )) (ps. 21,7), dintr-un
<c Et ego sum vermis et non homo)) (vezi Vulgata, ps. 22,6). De asemenea,
unele forme pronominale cu corespondente în versiunea latină par să fie un
reflex al acesteia, ca de pildă: <c Cui de blăstemu rostul lui pliru iaste ))
(ps.9.29) şi <c Cuius maledictione os plenum est)) (ps. 10, 7) sau <c Şi a ta,
Doamne, mesereare; că tu dai cuişi după lucrul lui)) (ps. 61,13) şi <c Et tibi,
Domine, misericordia, quia tu reddes unicuique juxta opera sua l) (ps. 62, 12).
Să ne oprim însă la exemple mai convingătoare de legătură între o
versiune latină şi Psaltirea Scheiană. Este vorba de semantică specială sau
de distribuţia frazei in versete. Iată un termen care lasă fraza respecti,·ă în
suspensie faţă de cel din versiunea latină cu sens mai larg:
Vulgata

Psaltirea Scheiană
Să dzică acmu Israilu:
2. De multe ori luptarll-se cu mere de tiremeale, e [şi] nu pulură mere (ps. 128,
Y. 2).

reaţele

Dicat nu ne Israel:
2. Saepe expugnavarunt me a juventute
mea, etenim non potuerunt mihi (ps. 129)
V.

2).

Fraza românească nu are finalitate prin verbul ei ultim şi nu exprimă
ceea ce spune cea latină al cărei verb posse înseamnă şi "a avea putere (de
doborîre), a birui", deci cu sens clar 10. Dacă traducătorul român s-ar fi
ţinut aci de versiunea slavonă, ar fi întîlnit acolo verbul prjamosti "a birui":
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(( ibo ne prjamogose mene •> (şi nu mă biruiră) şi deci n-ar fi lăsat textul
cu o formă latină insuficientă ca sens nu putură mere. Aceasta dovedeşte
încă o dată legătura psaltirii cu o traducere din latină.
Iată acum un exemplu de structurare identică a versetelor în Vulgata
(o redacţie veche) şi în Psaltirea Scheiană:
Vulga!a:

Ps. Sclleiand:

3. Non proponebam an te oculo~ meos rem
in)ustam, (acien!es praevarica!iones odi>:i.
Non adhaeslt mihi
4. Cor pravum: declinantem a me malignum non cognescebam (ps. 1O1).

3. !'lu tnrainle puşu Intre ochii miei lucru
leage-cillcătoriu, ce (eacerd !reacere uriu.
Ku lepi-se mie
4. lnremil hicleanil.: ce feri-se de mere,
reulu, nu cunoscuiu (ps. 100).

In primul rînd, textul din versiunea românească este greoi şi chinuit,
cu semnele şi construcţiile unui scris vechi, ceea ce se observă in multe locuri
in psaltire. Este şi acesta un lucru care arată că s-a scris demult. Dealtfel,
lingă exprimarea greoaie există frecvent alta plină de limpezime, care se
datoreşte unor condeie de mai tîrziu, într-un alt stadiu al limbii literare,
evoluat.
In al doilea rînd, se vede destul de limpede că sfirşitul versetului 3
se leagă frazeologic de inceputul versetului 4, şi într-o versiune şi în cealaltă,
adică ((Ne lepi-se înremă hicleană 1> şi ((Non adhaesit mihi cor pravum •>,
adică (( Inima perversă nu se prinde de mine •>, aşa cum sînt structurate
versetele în toate psaltirile orientale, inclusiv cele româneşti vechi şi noi,
precum şi cele occidentale după noi revizuiri ale Vulgatei, versetul 4 deţinînd
propoziţia completă, de pildă în franceză: ((Le coeur pervers s'eloignera
de moi •>, în texte vechi polone, de exemplu din sec. XVI 11 etc.
Şi de data aceasta, dacă traducătorul se conducea după textul slavon,
ar fi găsit acolo « t"orjastaja prjastiplenie văznenavidjach •> (pe cei ce făcură
nelegiuire îi urii) şi expresia slavonă i-ar fi sugerat o traducere mai bună
((cei ce făcură călcarea legii •>, nu ((ce feaceră treacere •>, după o versiune
necunoscută in forma ei exactă.
Am zis necunoscută, pentru că Vulgata pe care am avut-o la dispoziţie,
revizuită în sec. al XVI-lea, apare ca un text mult mai innoit, în orice caz
altul, decît textul din care s-ar fi făcut o primă traducere românească. Aceasta
rezultă şi din faptul că în Psaltirea Scheiană există forme livreşti de origine
latină, care sint înlocuite în Vulgata noastră cu alţi termeni. Insuşi a deşidera,
de care a fost vorba mai sus şi care apare de mai multe ori, are corespondent
în Vulgata respectivă mai mult pe concupiscere, decit pe desiderare, pentru
a marca probabil o anumită înflăcărare a sentimentului. De asemenea, foarte
des este folosit a cumpli (lat. complere) "a sfîrşi, a prăpădi", dar în Vulgata
sec. XVI apar în locurile respective alte verbe sinonimice nuanţate: deficere,
perdere, disperdere, exterminare, ceea ce denotă că textul de pe care s-a
tradus era de o redacţie primitivă, mai simplă. In orice caz, a cumpli nu a
fost luat dintr-o versiune slavonă şi cel mai probabil nu exista nici în limba
română curentă a timpului. La fel stau lucrurile cu gintu, ginture, căruia
ii corespunde generatia şi altele. Uneori se constată defecţiuni de înţeles
perpetuate de la cele mai vechi redacţiuni pînă la cele mai recente, nu numai
in versiunile româneşti, ci şi în cele străine. Astfel (( Periit memoria eorum
cum sonitu 1> a ajuns in Psaltirea Scheiană la forma ((peri pamitea lui cu suru •>
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(intervine rotacismul), la Coresi ((peri pomeana lui cu sunet,>, în cea mai
a Bibliei, din 1975, ((perit-a pomenirea lor în sunet,>, într-o
Biblie poiană din 1632, apărută la Gdailsk, "şi însăşi memoria lor pieri cu ei"
etc. Aceasta a provenit din neînţelegerea expresiei cum sonitu care înseamnă
.,cu zgomot" (mai ales de arme) al lui sonitus-us, confundat cu sonus-i, deci
luat drept cum sono, care are într-adevăr sensul de 'sunet' (de orice fel).
Dar problema cea mare este a unor forme de substantive bizare, provenite din verbe latine, precum mesereare "milă" din meserere, părătare
(adică pănătare) "pedeapsă" din poenitare, sau împutare "huli re" din imputare,
pentru care actuala Vulgata are misericordia, miseria şi improperium. Pe lîngă
acestea se înscriu numeroase alte forme latine care nu pot proveni dintr-o
versiune slavonă şi dintre care cităm: păraţ (palatium) "cerul gurii"; încăreaşte ( incarescere) "a încălzi": înreşti ( inrestire) "a se îmbrăca"; înroalbe
(inrolrere) "a învechi"; deştinge (descendere) "a coborî" şi multe altele.
De unde au ajuns toate acestea în Psaltirea Scheiană (unele şi în alte
psaltiri)? Din versiunea slavonă :' In nici un caz! Din limba vie a poporului?
Poate într-o fază veche de formare si desăvîrsire a limbii si într-o neme
cind nu începuse scrisul în limba slav'onă la noi şi nici cultuÎ oficial religios
in limba slavonă. Este limpede că în acest moment n-au pătruns termenii
vii româneşti în scris slavon, ci dimpotrivă cei slavoni s-au mulat în spiritul
limbii române în scrisul românesc, uneori pentru o scurtă durată.
Ţinînd seama de răspîndirea creştinismului la români în veacurile de
formare a poporului şi a limbii române, cu o terminologie de bază latină:
biserică, cruce, dumnezeu, înger, creştin, păgîn, preot, scriptură, comîndare,
cîrnelegi, paresimi, Sîmpetru, Sîmedru, Sînicoară, Sînzîene etc., este de admis
că propagarea creştinismului nu s-a făcut numai cu cuvîntări orale, ci şi cu
cuvîntul scris, de către propăvăduitori care aveau nevoie de texte în latina
timpului şi a locului 12 , din care la un moment dat au putut să traducă în
limba română a vremii pentru a se vorbi maselor populare în limba lor şi a
fi astfel captate.
Aceasta este probabil sursa unor cuvinte cu aspect vechi în care s-a
tradus eventual din latineşte, într-o vreme destul de demult, ajunse pînă
în redacţiile-copii de la sfîrşitul sec. XV şi începutul sec. XVI.
Intr-un edict al papei Inocenţiu IV, din 1248, de care pomeneşte praf.
dr. Ion M. Bota într-un interesant studiu al său inedit încă: Vechimea culturii scrise în limba română, se vorbeşte de sprijinirea traducerilor de către
Vatican în limba română ((pentru valahi,>.
Aşadar, lucrurile se conjugă şi scrisul în limba română pare să fie mai
vechi şi să preceadă pe cel în limba slavonă, intrat în uz doar cu organizaţiile statale şi religioase. Aşa se poate explica şi vitalitatea termenilor a
scrie, scris, scriere, scrisoare rămaşi vii în limba întregului popor, spre deosebire
de pismo, pisati, pisanie, care au ieşit din uzul viu, neavînd forţa să înlocuiască pe cei dinainte.
In concluzie, Psaltirea Scheiană "este un text de aur" (dealtfel şi altele
alături de ea), prin urmele de scris vechi pe care le-a receptat şi le-a păstrat
pentru a se putea face azi o întreagă reţea de legături cu scrisul şi cultura
Yeche a poporului român, creator de bunuri şi fals socotit de multe ori numai
ca înmagazinator de bunuri culturale ale altora.
recentă redacţie
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NOTE
1 Am insistat asupra redacţiilor Bibliei intr-un alt articol: Crme ale unei traduceri
probabile din latină în "Psaltirea Scheiancl", in "Hevista de ist. şi teorie literară". 2/1981,
p. 151-156.
2 Una dintre revizuiri s-a operat sub papii Sixtus V (1585-1.)90) şi Clemens VIII
(1592 -16051, reeditată recent: Biblia sacra latina ex Br:blia Sacra Vulgatae Editionis Sixti
V et Clementis V Il 1, re tipărire de Samuel Bagster, Londra, 1970; Vulgata a mai suferit
lnsl r~vizuiri.
3 Cf. Al. Rosetti, Istoria literaturii romane (tratat\, I Bucureşti, 1964, p. 305.
~ Textul slavon după facsimilul din Coresi, Psaltirea slavo-romdnă ( 1577 ), editie
de Stela Toma, Bucure?ti, 1976, p. 462 (pentru traducerea in româneşte, Coresi reproduce
Intocmai trajuce~ea din Psaltire:z Scheiană, eliminind doar rotacismul: <<Şi semănară
agre şi răsădiră vini- transcris de Tama viii!- şi feaceră plod de viaţă »1.
5 Ca etimoloci:e, trimiterea in dicţionare la ser. carina cu sensul de, "vamă" nu este
de acceptat.
8 De notat că aco) J unde se fobseşte cîmp (şi alte forme ale lui), in Psaltire'l Scheiană,
se iveşte intocmai (campus, campi etc.) in Vulgata, dar şi polje in versiunea slavonă.
7 Plod s-a păstrat in limba română vie numai cu sensul de, copil.
În schimb, apare, in mai multe locuri, vipt, cu înţelesul de "griu, bucate".
9
Propriu-zis, sub pintenul expresiei din textul slavon, se introduce din limba vie
a jelui, provenit dintr-un zulovati, zelovati.
10 Psaltirea Hurmuzaki, care are multe lucruri comune cu Psaltirea Scheiană, foloseşte aci un prevence (din lat. previncere, dar din ce redacţie latină ?1: ,.De multe ori luptară-se cu mere den tirereaţele mele, e însă nu prevăncură mere", ceea ce face sensul mai clar.
De fapt schimbat nu este decit verbul.
11 Vezi J ak6b Wujek, Biblia, to jest ksiegi Starego i 1\'owego Testamentu, Cracovia,
1599, p. 573: "Serce zlosliwe odst~puj11cego odemnie etc.".
12 Pentru asemenea scrieri vechi vezi excelenta lucrare: preot dr. Ioan G. Coman,
Scriitori bisericeşti din epoca slrăromână, Bucureşti, 1979.

Resume
Pour la premiere fois, l'auteur demontre la traduction d'un psautier latin en roumain avant d'etre effectuees des traduclions du slavon. line telle traduction fut employee
par le traducteur de plus tard d'un psautier slavon en roumain.
Des traces de la traduction du latin sont evidentes dans le Psautier Scheianu, une
copie tardive d'une nouvelle traduction du slavon en roumain. Dans sa nouvelle tentative,
le traducteur s'est servi maintes fois de l'ancienne traduction du latin: El seminaverunt
agros: Şi semănară agre (le terme agre n'existait pas dans le parler vivantl; Quemadmodum
desiderat cervus ad fontes aquarum: În ce chip deşiră cerbul la izvoarele apelor (de nouveau
le terme deşiră n'existait pas dans le langage du peuplel etc. D'ailleurs c'est de cette fa<;on
qu'on peut s'expliqeur l'apparition dans le Psautier Scheianu d'anciens termes livresques
comme mesereare du lat. meserere; părătare du lat. poenitare; păraţ du lat. palatium etc.
Enfin, il y a la probabilite qu'on a fait des traductions massives en roumain du moins
au XIV• siecle, sous l'inCiuence de Rome.
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"Cartea naturii" de

Spătarul

Milescu
PANDELE

OLTEA.~U

In ultimele două-trei decenii a crescut interesul faţă de activitatea,
oper·<Jle şi concepţia de viaţă a Spătarului Milescu (1636-1708). Prin arhivele
şi bibliotecile din Europa, indeosebi din URSS, continuă să se descopere
manuscrise conţinînd opere necunoscute ale spătarului Milescu, informaţii
noi despre activitatea sa, cărţi în direrite limbi din biblioteca sa personală.
Apar permanent studii despre diferite aspecte din viaţa şi din operele sale,
car·e au început să fie editate şi studiate monografie. Cercetările noi confirmă,
adîncesc şi lărgasc sub aspecte noi enciclopedismul, lupta antiislamică, lupta
pentru culturalizare, pentru afirmarea noului şi a unei gîndiri ştiinţifice
despre natură şi despre viaţă, in ganeral. Spătarul Milescu s-a incadrat organic
in curentele şi stilurile literar·e de la sfîrşitul secolului al XVII -lea şi începutul
secolului al XVIII-lea şi le-a promovat. E.;;te epoca de mari frămîntări sociale,
politice şi culturale, prin care se deschide în istorie o eră nouă. In această
epocă de răscruce se luptă pentru promovarea şi pentru îmbogăţirea limbilor
naţionale ca limbi literara şi de cultură ale fiecărui popor. Prin activitatea sa
complexă, prin cele peste JO d~ opere, Mile3cu, a fost în centrul acestor lupte
ca un adevărat pionier, pa r'ruditus şi primus homo uniCJersalis din cultura
română şi a altor popoare din sud-estul şi estul Europei.
Prin setea sa neostoită de a învăţa, de a şti, prin călătoriile sale de studii
şi cu misiuni diplomatice delicate a ajuns la o formaţie largă de înalt nivel
ştiinţifico-cul tura!, interdisciplinar, de poliglot, de filolog, de pedagog, de
paremiolog, de i3toric, de mitolog, de naturalist, de polemist, da g~ograf şi
de teolog. După formaţia la şcolile din Moldova şi din Ţara Românească,
urmează inalta şcoala patriarhală din bătrînul Bizanţ, continuă cu studiile
şi călătoriile în 1talia şi in Europa occidentală, unde este atras de marii
umani şti şi enciclopedişti germani ca Erasmus de Rotterdam, J. H. Alsted.
J. C3.merarius, N. Reusner Leorin, .J. Lauterbach şi alţii pe care i-a folosit
ca izvoare în operele sale de compilaţie. Unele opere ale reprezentanţilor
şcolii din Herborn, condusă de J. IL Alsted au fost traduse integral de spătarul
Milescu, care, după moda din aeea epocă nu indică pe autorii originalelor,
nici ai izvoarelor. Identificarea acestor originale şi iZ\·oare cu editarea paralelă
a textelor se impune cercetătorilor de astăzi şi de mîine. Cu acest prilej
trebuie relevată şi partea de contribuţie originală a spătarului, sub formă de
comentarii, de sholii, de observaţii rezultate din experienţa proprie. In sensul
acesta am studiat monografie, am editat critic şi am tradus textul integral
al operelor Spătarului Milescu ;1ritmologhia şi Etica scrise în 1672. Lucrarea
este în curs de apariţie. Ne preocupă in continuare: Spătarul Milescu ca istoric,
ca pedagog şi mai ales ca mare naturalist. Studiul ştiinţelor naturii de către
Spătar surprinde. Este un aspect cu totul nou, nestudiat. Cititorul atent
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constată că în lucrările enciclopedice despre China şi Siberia, SpătarulMilescu
se afirmă ca un fin observator al naturii în sine si al vietii din natură. ln
Aritmologhie a introdus un capitol despre 1nsuşirile 'unor an/male, tradus după
umanistul saxon J. Camerarius (1500-1575).
Apogeul activităţii de "naturalist" il atinge Spătarul prin una din
ultimele sale lucrări: Kniga glagolenzaja estestCJosloCJnaja (Cartea numită cuCJinte despre natură), în care tratează toate cele patru regnuri: mineral, Yegetal, animal şi uman. Nu tratează deci numai "însuşirile CJietăţilor de pe pămint
şi din mare", cum afirmă unii cercetători grăbiţi, care scriu eseuri de sinteză
despre enciclopedismul Spătarului Milescu, fără a cunoaşte toate operele şi
continutul lor 1•
' Cartea naturii este importantă nu numai pentru a cunoaşte integral
enciclopedismul Spătarului Milescu. Lucrarea aceasta sintetizează şi popularizează în Rusia cunoştinţele despre ştiinţele naturii in acea epocă. Este
o contribuţie foarte preţioasă la dezvoltarea gindirii ştiinţifice in Rusia de
la sfîrşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea 2• Prin
ea Spătarul Milescu ilustrează promovarea curentului larg ştiinţifico-enciclo
pedic şi de occidentalizare a culturii ruse in acea epocă.
Cartea naturii se cunoaşte pînă astăzi în trei manuscrise. Unul se pă
strează in Biblioteca 1. A. VachramecCJ, ms. nr. 802, care nu are început,
nici sfîrşit. A fost studiat de 1. N. AfihailoCJski care, analizindu-i conţinutul
şi limba, conchide că este scris de un străin, nu de un rus3 • Al doilea manuscris
se păstrează în GBL-Colecţia Muzeului sub nr. 6743. A fost cercetat de
D. Ursu care atribuie lucrarea Spătarului Milescu, pentru că între altele
foloseşte cuvinte româneşti ca mreajă, coşniţă. In biblioteca GPB SaltîkoCJŞcedrin din Leningrad se păstrează o copie Ms. Nr. QY-3 4 •
Conţinutul. Spătarul Milescu a organizat cunoştinţele despre cele patru
regnuri din natură în 420 de articole, sistematizate în nouă capitole. Incepe
cu o prefaţă, in care se constată o serie de analogii şi de idei identice, sau
apropiate, cu cele din Prefaţa la opera istorică Hrismologhion, care ştim sigur
că aparţine Spătarului Milescu, pentru că o iscăleşte şi o datează. Est~ o
dovadă in plus că şi Cartea naturii este scrisă de acelaşi autor: Spătarul
Nic. Milescu.
Autorul susţine că dorinţa de a şti, de a învăţa este umană. Că omul
prin facultăţile sale intelectuale, prin intuiţia şi prin simţurile sale poate
chiar să prevadă unele întîmplări, pentru că fenomenele, chiar cele din viaţa
socială se petrec după anumite legi şi din anumite cauze cu efecte asemănătoare.
Cunoştinţele din natură le comunică în cele 420 de articole scurte,
menţionate mai sus, grupate în următoarele nouă capitole: 1. Animale. 2.
Păsări. 3. Peşti 4. Reptile 5. Moluşte, 6. Insecte. 7. Dihănii, adică animale
neobişnuite şi ciudate prin formă şi însuşiri; 8. Pomi, plante; 9. Metale şi
pietre preţioase, minereuri ca fierul, numai 12 articole. In continuare spătarul
Milescu descrie pe scurt anatomia organismului uman, începînd cu cele ~apte
simţuri. Arată foloasele şi pagubele pe care le are omul de la diferite vietăţi,
plante, pomi. Subliniază importanţa agriculturii făcută la timpul potrivit,
cu irigarea şi îngrăşarea terenurilor pentru a obţine roade cît mai bogate şi
mai bune.
Unele animale, pomi, flori şi chiar pietre preţioase sînt interpretate
prin simbolica creştină, ca în Biblie, ca în H exaimeron, în vechile cosmografii,
în cronografe, în vechiul Fiziolog şi chiar în unele Bestiarii occidentale. Astfel,
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urmind pe înţeleptul Solomon, Milescu dă oamenilor leneşi pilda de hărnicie
şi înţelepciune a furnicii şi albinei. Pasărea porfirion se aseamănă cu turturica
prin fidelitatea şi cinstea pe care .o poartă soţului. Turturica este o pasăre
înţeleaptă

5

• Grija pe care o are pentru sine ariciul de mare este pilduitoare
pentru om ca să se păzească de păcate şi să nu se înece în gheena focului. 6
Spătarul a introdus in Cartea naturii articole din fauna şi flora Rusiei
(cu denumirile date în slavona rusă) din bazinul Donului, din Cazan, din
stepă, din insula Soloveţchi şi mai ales din Siberia: castorul, sobolul, rîsul,
cerbul cu coarne mari şi largi, 'zimbrul.
Spătarul Milescu ne dă referinţe şi despre populaţii mai puţin cunoscute
din nord-estul Siberiei, de la Krasnoiar, din Kamciatka ca tunguşii sau ervenki,
lameţii care trăiesc primitiv dţ!l pes~uit şi vînat prin taiga, în apropiere
cu locuitorii ruşi. Au cunoscut totuşi evanghelia şi s-au cre'ştinat 7 • Intr-un
adaos ulte-rior pe manuscrisul Cartea naturii Milescu precizează că tunguşii
trăiesc în provinciile Siberiei din imperiul rus 8 • Voind să dea în această
lucrare cunoştinţe cît mai multe spătarul descrie fauna, flora, clima din ţări
îndepărtate: India, China, Persia, Turcia, Grecia, Athos, motivînd la sfîrşitul
capitolului al VIII-lea că "n-ar fi de nici un folos dacă ar povesti de.spre
brad, mesteacăn, alun, salcie, măceş, călin şi altele pe care oricine le ştie". 9
Cu acest prilej arată interdependenţa dintre regnuri, importanţa mediului
şi a climei. Toate acestea imprimă "Cărţii naturii" un caracter ştiinţific enciclopedic de mare erudiţie, dar şi exotic 10 , ceea ce reiese şi din numeroasele izvoare
folosite. Pe lîngă cele obişnuite: - Fiziologul, diferite bestiarii, Biblia, scrierile
patristice, parenetice, cronografe. spătarul citează marginal sau chiar în
text povestiri şi fabule eline, mahomedane, istorii, geografii, cărţi populare
ca Alexandria şi din scriitorii antici ca: Aristotel, Pliniu, 11 , Kedron, Augustin,
Solomon, Hieronim 12 , Epifanie de Cipru 13 • Spătarul Milescu a folosit mai
multe izvoare. Modelul unor astfel de lucrări, chiar autorii citaţi şi o parte
din conţinut se identifică în operele similare ale aceloraşi umanişti protestanţi
germani din secolul al XVI-lea şî începutul secolului al XVII-lea, pe care
Milescu i-a urmat îndeaproape şi în alcătuirea altor opere istorice şi pat'anetice: J. Alsted (1588-1637) şi J oachim Camerarius (1500-1575).
1. Astfel în Cartea naturii constatăm aproprieri şi chiar identităţi de
plan şi de articole cu opera lui Ioachim Camerarius Symbolorum et emblemafum centuriac quatuor 14 , în care tratează în 400 de articole aceleaşi regnuri
ca şi Milescu: 1. mineral, 2. animale cu patru picioare, 3. păsările şi insectele,
4. vietăţile din apă şi reptilele. Fiecare parte are cîte o sută de articole tot
atîtea figuri şi cu numeroase citate din scriitorii greci şi latini. Din regnul
animal şi vegetal spătarul Milescu are tot vreo 400 de articole, pentru că
din totalul de 420 de articole 12 sînt din regnul mineral, iar altele se repetă,
de ex. despre peştele skaria gr. mcciptov, lat. scarus, simbolul prieteniei
adevărate şi al înţelepciunii. Spătarul vorbeşte după un izvor în art. 14 şi
după alt izvor în art. 60.
2. Un alt izvor folosit tot prin intermediul Ioachim Camerarius este
opera înţeleptului grec Filo Despre însuşirile animalelor, scrisă în versuri
iambice. J. Camerarius a tradus în versuri latine acest Fiziolog adăugînd
unele articole proprii şt le-a editat paralel cu originalul grecesc (Heidelberg, 1596) 15 •

şi
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3. Tot Joachim Camerarius, împreună cu Filip Melachton au strîns
despre faună şi floră din multe alte izvoare, iar lucrarea s-a publicat
la Witeberg-Basilea de Paul Eber şi Caspar Peucer în 1563. 16
4. Chiar reflecţiile spătarului despre o agricultură înaintată cu irigaţii
şi îngrăşăminte le găsim în antologia De re rustica 17 -alcătuită tot de J. Camerarius, in care se dau sentinţe, proverbe şi chiar legi agricole îndeosebi
de irigatione, de stercoratione. . . ad fructus terrestres optissima 18 ••• , cu
bogate citate din scriitori ca Plinius 19 , Varro 20, Cato 2 1, Xenofon 22 , Virgiliu,
care elogiază viaţa agricolă în cunoscuta sa operă Georgicele.
5. Un alt izvor în care se tratează cele patru regnuri ca şi în Cartea
naturii este opera alcătuită de J. Alsted 23 cu colaborarea celor mai mari
naturalişti cunoscuţi la începutul secolului al XVII 1-lea, mineralogul Zaharia
Rusenbach, botanistul francez Gaspar Bautun (1560-1624), naturalistul
şi filologul suedez Conrad Gesner ( 1516-1565 ), Ulise Andronandi din Viena,
Andrea Larentius, specialist în anatomia corpului uman. Spătarul Milescu
a urmat chiar unele subdiviziuni din lucrarea lui J. Alsted care expune materialul in articole puse in ordine alfabetică şi pe specii. Chiar formularea
titlurilor coincide cu cea din Cartea naturii: De lapidibus = O kamenechii
(Despre pietre), De insectis =O nesekomychii- (Despre insecte). Quadrupedes = Cetrornozky (patrupede), Aquatiles pisces =O rybkachii morskichii
(Despre peştii din mări), Ares =O pticachii (Despre păsări), Index serpentium alfabeticus = O gadachii pre8mykajustichsja po zemli - (Despre şerpii
care se tîrăsc sau alunecă pe pămînt). Multe titluri corespund şi în alte izvoare
latineşti. Dintre minerale se stăruie ca şi în Cartea naturii asupra aurului
argintului, fierului şi pietrelor preţioase.
6. Spătarul Milescu a folosit desigur şi partea referitoare la ştiinţele
naturale din uriaşa Enciclopedic de J. Alsted unde se tratează toate cele
patru regnuri plus antropologia in articole mai scurte - ca şi in Cartea
naturii. La floră se stăruie asupra foloaselor terapeutiqe. La faună descrie
pe larg viaţa albinelor şi a furnicilor care se dau omului ca exemplu de hărnicie
cunoştinţe

şi înţelepciune.
Spătarul a folosit probabil şi Bestiarul lui Damaschin Studitul, cum
N. 1. Mihailovschi 24 • Da•· D. Studitul 25 descrie doar 88 de vietăţi,
iar Milescu vorbeşte de vreo 200 pentru că a folosit mai multe izvoare. Unele
animale le ştia din călătoriile sale in Europa şi Asia.
Pe baza acestor izvoare şi modele trebuie corectate afirmaţiile lui
D. Ursu potrivit cărora sistematizarea cunoştinţelor aparţine spătarului care
e un compilator. Rămîne original prin gruparea animalelor deosebite, ciudate
în capitolul al VII-lea. Dar şi aceste animale sînt descrise în izvoarele citate:
chitul, balena, delfinul, diferite specii de maimuţe, de peşti zburători etc.
Unele există şi în Descrierea Chinei, a Siberiei - folosind izvoare străine

7.

afirmă

şi ruseşti.

Despre astfel de animale v01·beşte şi Dimitrie Rostovschi (1660-1709)
în cronograful, sau Letopiseţul său, pe care, după 1. N. Mihailovski, I-ar fi
folosit şi spătarul in Cartea naturii 26 ceea ce e mai greu de admis. Cronografullui Dimitrie Rostovski s-a publicat abia în 1796 27 • In manuscris nu
credem să-I fi folosit pentru că abia în 1701 Dimitrie Rostovski a trimis cronograful spre revizuire mitropolitului Stefan J avorski. 28 Asemănările între
Cartea naturii şi Letopiseţul lui Dimitrie Rostovski - dacă există - ele se
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pot explica prin folosirea aceloraşi izvoare latino-greceşti. D. Rostovski a
folosit de exemplu Cronograful lui Dorotei, mitropolitul Menembaziei, care
s-a tradus în slavă în 1665.
Sla"ona rusă în care este scrisă Cartea naturii are numeroase erori
morfologice, de structură în folosirea cazurilor, a dia tezei unor verbe: umiraetsja "se moare" nyrjaetsja "se scufunda"; pesii ryba în loc de pesiia ryba peştele cîine (lat. canis marinus gr. eaA.(u:rcrto~ KUWV.}. Kitii est ryba
velicajsii "sechU rybii - în loc de "elicajsaia - Chitul este peştele cel mai
mare dintre toţi peştii; pri tra(JU În loc de pri tra(Je, "lîngă iarbă; predii celovecechii - în loc de pred celovekmi - "înaintea oamenilor"; kastoro(Joj
struj - în loc de kastoro"aja (bobrovaja) struja "leacul sau doctoria care se
face din punga de sub pîntecele castorului mascul - lat. castoreum. In loc
de dativul commodis din latină, Milescu pune genit. pos. ca în română: "ego
solnce nikogda ne sijalo", trebuia emu solnce - lui nu i-a strălucit niciodată
soarele".
Sub influenţa limbii române şi a latinei medievale capătă o mare frecvenţă cazurile prepoziţionale ca genitivul cu ot în locul instrumentalului complement de agent. Fluxul şi structura frazei e românească .... a nyne
ono} krokodilii obretenii bysti "ii No"oe Leto otii Portugalce"ii - Şi acum acel
crocodil a fost găsit de portughezi în insula Noua Vară din America". Numeroase alte expresii sînt calchiate din limba română şi latină: su "ostokomii
solneenymu rozdaetsja "eselo i radi"o - cu răsăritul soarelui se naşte vesel
şi bucuros", obidiniscee otii "sechii - "mai obidit decit toţi"; do "esnniago
"remeni - "pînă la vremea de primăvară". Chiar unele cuvinte sînt întrebuinţate greşit: semu kamen priugoto"leni - "piatră pregătită acestuia" în loc de upodoblenii - "asemenea acestuia".
Lexicul este bogat nu numai în denumiri latine, greceşti devenite internaţionale, de vietăţi, de pomi, plante şi minereuri ca chit, mantichora, skaria,
ptica porfirion, dar şi în denumiri rare chiar în slavă, în rusă: Roida, S e"tala,
dre"o, indimii, perekuznja, slukii, strucky, selidi, muskunii, moska, klubenca,
sidelbut, - sau dialectisme şi arhaisme ucrainene ca galancy ori chiar cuvinte
româneşti ca mreajă, coşniţă.
Cînd descrie cîntecul privighetorii foloseşte neologisme ca musikilskii
"muzical" existent şi in limba rusă actuală sub forma muzykalnyi.
Acest mod de exprimare dovedeşte nu numai că autorul lucrării Cartea
naturii a fost un străin, inostranec cum spunea 1. N. Mihailovski 29 , dar că
era român, că izvoarele de bază sînt latine. Erorile gramaticale şi de expri~
mare, ca şi repetarea unor articole, dovedesc că manuscrisul nu a fost revăzut
de spătar. 30 Este ultima sa carte scrisă după 1690, poate chiar spre sfîrşitul
vieţii. Ea vădeşte o concepţie laică, ştiinţifică materialistă despre lume şi
viaţă. A răspîndit in Rusia cunoştinţele despre natură sistematizate "sui
generis" şi pe baza izvoarelor latino-occidentale. Cartea naturii scrisă de
spătarul Milescu este un aport foarte preţios la dezvoltarea gindirii ştiinţifice
din Rusia. Ar fi interesantă traducerea ei în română şi editarea textului
paralel cu cel original slavo-rus, cu comentarii şi atestări textologice din
izvoarele descoperite.
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NOTE
1 Astfel Zamfira :\Iihail afirmă că Spătarul .\lilescu in această lucrare "traile d~
c1racteristiques des animaux de la terre et des mers". in: Nicolae M ilescu, le Spathaire-un
"encyclopediste" roumain du XVII-e siecle, RESEE XVIII-191!0 nr. :!, p. 1!~5.
Z. Mihail preia informaţia după O. A. Belobrova, Nikolaj Spafarii, Estetice~>kie
traktaty, :\Ioscova, 1978, p. 9.
·
2 "00. Kniga glagolemaja estestvoslormaja oo, preslavljaet soboju vesima cennyi vklad
v razvitie estestvenno-naucnoj mysli v Rossii", D.T. Ursu, Filoso(~>kie i ob!itestvenno-politiceskie vzgljady .Y. G. Milesku Spatharija Chişinău, 1955, p. :11; D. t:rsu, N. G. Mile>cu
in seria "Ginditori moldoveni", Chişinău, 1955, p. 71-72; 85; 9H-99 -- JJ. T. t;rsul, Nikolaj, Gavrilovic .Vilesku Spafarii, Moscova, 1980.
3 1. X. :\Iihailovschi, O nektorych anonimnych proizv(denii ruMkoj literalury lwnccr
_\"VII. i nacalo XVIII stoletija 000 III. p. ~5.
4 D. Ursu, Filosofskie ~>zgljady oo. p. 71-72 şi in N ik. Gal'rilovic Spafarii, :\toscova,
1980, p. 102, O ..-\. Belobrova, op. cit., p. 8 şi note.
• "Ptica porfirionu upodobljaetsja gorlic~ Ctet bo edino supruzie svoe. Uorlica t•sli
ptica dzelo d~lomudra". X. :\Iilescu, op. cit., 1. X. :\lihailovschi, op. cit_ p. ~2.
6 "Zri jako i ezu ku sochranenju sebe imatu uvedenie. Tyze ne imasi, clovece, razuma
ku sochraneniju svojemu, daby ne potopiti sja tebe vu geene ognennoj oo-" ibid.
7 "tungusy koj vu blizosti su ruskimi ziteljami podvorjajutsja. Poznali propowdi
Evangelija i krustili sja.
::\'ic. :\lilescu op. cit., VII, 1. :\Iihailovschi, op. cit., p. 41.
8 Tungusy 000 zivot Sibirskago Gosudarstva vii provinciarhu Husiiskoj
imperii"
?\. Milescu, ibid. D. l'rsu, op. cit., ibid.
9
"0 sosne ili o bereze, o osype ooo o kaline, o sipy i o procichu poveslvovati nicego,
ibo ob onychil vsjaku i bezu opisanija izvestenu esti; logo radi nekljucimy ostajutsja"
(op. cit. p. 42).
10 1. X. Mihailovschi, op. cit., p. ~3.
11 Cunoscut prin Istoria naturală. Partea a doua apăruse la Veneţia în 1559, prin
grija şi emendările lui Paulus :\Ianulius: Secundi "Vaturalis Hi~toriae, Libri 37 oo•
12 Tratatul său despre ştiinţele naturii apăruse la Basel in 1559. intr-o versiune
germană: Cardanus Hieronimus, Offenbarung der natur.
13 Fiziologul lui EpiCanie, episcop de Cipru, apăruse într-o versiune bilingvă grecolatină la Antverpen in 1588.
14 Camerarius J oachimus, Symbolorum el emblematum centuriae quattour quamur
prima stirpium, secunda animalium quadrupedium, lertia l'olatilium et insectum, quarta
aquatilium et reptilium. Historia de sententias memorabiles nos paneas brel'iter exponit oo.
f677.
15 Camerarius J oachimus Toi) aocpco-rchou fllt).fj I:nxoi 'laiJ.fliKot. Tiepi ~cixov lotOTI]T~
Sapientissimi Phile ~>ersus iambici, De animalibus proprietate cum ductorio Joachimo Camerario, Heidelberg, 1596.
18 Vocabula rei nummariae ponderum et mensurarum graeca, Latina, Ebraica quorum
intellectus omnibus necessarius est. Collecta ex Budaei, Joachimi Camerarii el Philip. Melath.
- sic. - Annotationibus.
Additae sunt appelationes quadrupedum, insectorum, volucrum, piscium; Frugum,
Leguminum, collectae a Paulo Ebero et Casparo Peucero. Re cognitae el Actae, \YilerbergaeBasileae, 1559.
17 J. Camerarius, De re rustica 'EK4K-ra yeoopyuca Xiirenberg ,1596.
18 Scopul este cultivarea corectă - rite a pămîntului pentru a obţine o producţie maximă: "00. ut fructus ist maxime probaretur ooi Xon enim dubioem quin minus
reddat laxus ager non rite cultus quem angustus eximie" J. Camerarius, op. cit. p. 2fo
19
Plinius: ~ihil minus expedire, quam agrum optime collere ... bene collere necessarium" J. Camerarius, op. cit., p. fo9.
Plinius: " ... primum: agrum bene collere; secundum: bene arare; tertium: bene
stercorare-et irigare - J. Camerarius, op. cit., p. 53.
20. Varro: "00. si irrigua sunt, ut temepestine irrigantur, Prata ineunte vere purgando" ibid.
Varro "Stercoratio ad fructus terrestres optissima maxime si ad id pecus est appositum". J. Camerarius, op. cit. p. 53.
21 Cato: "Prata irigua, si aquam habebis, id potissimum facito; si aquam non
habebis sicca quam plurrima facito". J. Camerarius, op. cit., p. 51.
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22 Xenofon: "Non comparandus ager splendide cultus, sed polius culpa domini neglectus, ut tamen melior cultura reddi possit". J. Camerarius, op. cit., p. 48.
23 J. H. Alsted şi alţii, Quatuor indices phisici naturalium corporum perfecte mixtorum:
1. Metalicus seu Fossilium; 11. Botanicus sive Plantarum: II 1. Zodiacus seu Animalium:
IV. Anatomicus, sive partium corporis humani Herborn, 1626.
J. H. Alsted, Encyr.lopaedia septem tomis distincta ... Herborn, 1630. În voi. IV-lea
Liber XIII: De lapidibus p. 720; De metallis, p. 722; Botanica, p. 733; Zoologia- theroIogia - et anthropologia, p. 738 u.
24 1. N. Mihailovschi, O niektorych proizvedeniach ... p. 41.
25 Fiziologullui Damaschin Studitul s-a publicat ca anexă la Irmologhion. S-a tradus în slavona rusă de vreo şapte ori în secolele al XVII-lea, al XVIII-lea. ln română s-a
tradus de Duma la Mănăstirea Cernica, de lingă Bucureşti, O culegere din filozofii vechi
cite au spus despre speciile animalelor, păsărilor, Veneţia, 1643. P. Olteanu, Damaschin
Studitul şi mitropolitul Varlaam al Moldovei, laşi, 1976 Extras, p. 215.
28
1. N. !\fihailovschi, op. cit., p. 40.
27 Letopis sv. Dimitria Rostovskogo Sf. Petersburg, 1796.
28
l\1. S. Popov, Sviatiteli Dimitrii Rostovski i ego trudy, 1. Sf. Petersburg 1910
p. 234 u.
29
1. X. Mihailovschi, op. cit., p. 45.
30 Ajutorul şi prietenul devotat al Spătarului cu care colabora la unele traduceri
şi redactări în limba rusă a fost Petre Dolgyi, care a murit în a. 1678. lncorectitudinile
de limbă ale manuscrisului sînt o dovadă că .\:lilescu a scris Cartea naturii după această

dată.

Summary

Through his interdisciplinary and polyglot education, through his study trips,
through the variety of the themes tackled in his works, Nicolae Milescu, was a true encyclopaedist, trianed at the high school of Constantinople, im Western Europe - particularly, at Guma and Padua in ltaly-and then through the study and imitation of the great
humanists and encyclopaedists in Saxony - J. Alsted's school. Subsequently however,
high steward Milescu's encyclopaedism was extended with vast information on China and
Siberia, unknown to the erudite scholars in ancient Byzantium and even to those in the
\Vest. That was why his three enyclopaedic works on China and Siberia were translated
into severa) languages of the world, preserving their topicalness and not being suprassed
to this day. Through his works, the high steward asseerted himself as an historian, geographer, mythologist, ethnographer, philosopher, theologist-philologist, pedagogue and as
a great naturalist too. One of his last works Kniga glagolemaja estestvoslovnaja-The Book
Called Words on Nature- discussed the four kingdoms: mineral, vegetal, animal, human.
-Cap: I-IX; 420 articles- items -.
He did non confine himself to treating merely "the features of land and aquatic
being3 ... " as asserted by O. A. Belobrova and by Zamfira .\lihail, although The Book
Called Words on Nature is very important for an exhaustive, monographic study of Milescu's encyclopaedism, conditioned by an acquaintance with the content of ali his works.
Otherwise, we reach incomplete and even erroneous conclusions.
The Book .. Nature compiled. Milescu was in the habit of translating substantial
passages of sections from varous sources, which ought to be identified now and mentioned
in foot-notes. Thus for instance, in The Book of Nature, Milescu translated entire articles
on various animals such as The Mantihora-a species of lion-or on the fish Scarus - the
symbol of true friendship - fully reproduced from Western works written in Latin-e. g.:
1. J. Camerarius, Symbolorum el emblematum centuriae quattour quamur prima
.~tirpium, secunda animaliun quadrupedium, tertia volatilium el insertium, quarta aquatilium
el reptilium ... 1677.
The four kingdoms are described by J. Camerarius in 400 items, and by Milescu
in 420 items-some of which are very brief, however.
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2. The iambic Physiowgist by the Greek sage Philo with a Latin translation, again
in verse, as wel as with certain original articles written by J. Camerarius: De animalibus
proprietate. Heidelberg 1596-. Out of work, J. Camerarius introduced also into Lhe Arithmology number of gnoma with the same Litle: On the Fealures of Some Animals as will
be seen in the parallel texls published below.
3. Quatuor indices phisici corporum nalurulium ... Fosilum, planlarum, animalium,
anatomicus, Herborn, 1626, written IJy .J .. \lsted wilh lhe assistance of the best nalura-

lists of the time.
4 J. Alsted, Encyclopaedia seplem tlwmis distincta ... Herborn, 1630, the book on
part on natural sciences. :\Iany titles in 'lih•scu's Book on ~Yature are identica! with, these
in the above-mentioned Latin sources: De lupidibus -O kamenechu On Slones; De insectis - O nesekomychu On insecls ... ele.
5. Some comments made by ?IIilescu on the importance of irigalion and fertilizers
in farming can be identified in l:xÂtxta yeropytxa - De re rustica, :\iirenberg, 1596,
by J. Camerarius.
6. ~. }lilescu used too as a souree the ancient Physilogus which carne from the
helenistic Egypt. }Iilescu bring us new aspecls of the moral-theologieal symbolism oi' some
animals.
i. Damaskin Studitis, Bestiary publisht•d in (irePk as an annex to Lhe Irmologion,
- Y~nice, 1643- wich had spread widely in Hussian literature, as shown by V. Karneev and :\'. I. :\I ihailovski.
:\'. I. :\Iihailovski's opinion that in his Book on .Yature i\'icolae :\lileseu had also
resorted to Dimitrie Rostovski's Cronograph cannot be admitted because the IaUer became
known as a manuscript after :\Iilescu's death and was only printed as late as 1 i96. On
the other hand, in his Book on Nature, the Homanian high steward also had an original
part as an investigator of the nature and ethnography of China, Siberia and other regions
in vast Russia.
Through his Book of "Vature, the high steward asserted himself as agreat naturalist,
like Dimitrie Cantemir in his Istoria ieroglifică. A llistory in Hieroglyphs, - 1705 -in which the latter described a number of species of animals, though in the symbolicallegorical form of a social novel. High steward :\lilescu scientificall y described Lhe fou r
kingdoms in nature.
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Două

manuscrise inedite din secolul al XVII-lea
ŞTEFAN CRIŞAN

valoarea lor patrimoniului cultural al judeţului Arad,
din secolul al XVII-lea identificate intr-o colectie
particulară din Lipova, menţionate in literatura de specialitate, se însc~iu
în seria monumentelor de cultură veche românească realizate în vestul Transilvaniei.
Primul manuscris, un Octoih, a fost executat pe la mijlocul secolului
al XVII-lea, de copistul Teofan (Fig. 1). Semnat, la sfîrşit, ca << ieromonah 1>,
se pare că este vorba despre un călugăr de la mănăstirea Prislop.
Spre ipoteza scrierii manuscrisului la Prislop va trimite şi însemnarea
din secolul al XVIII-lea de pe forzaţ, aparţinînd << grămăticului Mihai[,> 1
care, ca unul cu şcoală, se desfăta, la rîndul lui, scriind pe carte greceşte.
Pe de altă parte nu există pe file nici o altă însemnare despre cumpărarea
sau donarea cărţii Prislopului, aşa cum apar pe celelalte exemplare care s-au
găsit acolo.
Fără a putea vorbi despre o scriptorie cu producţie permanentă de
manuscrise, a existat o tradiţie a scrisului de carte la Prislop 2 , care justifică
şi prezenţa atelierului de legătorie 3 ce funcţiona aici, încît copistul Teofan
nu reprezintă un caz izolat, ci se înscrie în seria acelor oameni pricepuţi în
meşteşugul scrisului care de-a lungul vremii au lucrat cu condeiul încercînd
să suplinească lipsa unei tipografii şi să satisfacă prin producţiile lor necesităţile de carte românească ale locuitorilor din zonă.
Ca model este folosit un alt manuscris românesc mai vechi. pe care nu
l-am identificat. Textul este scris într-o limbă românească arhaică, curată,
fără particularităţi regionale predominante.
Găsim cuvinte ca muerile pentru femei, mănecând pentru poposind,
măgură pentru ridicătură, birui pentru învinge.
Utilizarea unor forme de perfect simplu cum ar fi îndeletnicişi, omorîşi,
arătaşi, stătuşi, ne-ar putea trimite spre un model muntean.
Titlul capitolelor sînt scrise în limba slavonă, aşa cum au fost găsite
probabil şi la Octoihul ce a servit la copiat. In rest, cuvintele româneşti sînt
transcrise fonetic, folosindu-se echivalentul fiecărei litere în alfabetul chirilic.
Păstrat incomplet, cuprinde în total 106 file, nenumerotate. Lipseşte
inceputul Pashaliei, cu anul scrierii cărţii (Fig. 2).
Copistul utilizează suprascrierea, în special la ultima literă din cuvint,
cînd aceasta este consoană (d, ş, m, r, 1).
Iniţialele, de mărimea a două rînduri, prezintă în corpul literei noduri
asemeni iniţialelor din Molit"elnicul de la Cimpulung (1635) sau sint realizate
prin simplă îngroşare.
cele

Aparţinînd prin
două manuscrise
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Fig. 1. Octoih, sec. XVII,
copist Teofan.

manuscris,

Fig. 2. Octoih, sec. XVII, manuscris,
copist Teofan. Pascalia.

Fig. 3. CeasloP- Octoih, 1697, manuscris,
copist Vasile Sturze.

Fig. 4. CeasloP - Octoih, manuscris, copist
Vasile Sturze. Inceputul Pascaliei.
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Pauzele dintre propoziţii sint marcate de patru puncte, asemeni celor
din primele tipărituri româneşti.
La sfîrşitul secolului al XVIII-lea cînd a fost relegat, probabil in atelierul de legătorie al mănăstirii, s-a folosit ca întăritor la forzaţ hirtia unui
alt manuscris, după cum o indică fragmentele ce se mai păstrează lîngă pînză.
Cu această ocazie au fost introduse la începutul cărţii trei file, cuprinzînd o MolitCJă la ispOCJedanie iar la sfîrşit două, pe care a fost scris un Cîntec.
Autorul Cîntecului, o imprm·izaţie, este diacul Eftenie care se semnează
pe file în anul 1804, în Silvaşul de Jos. De aici, exemplarul ajunge pentru
o vreme în localitatea Păclişa (jud. Hunedoara) conform unei însemnări de
pe manuscris.
Al doilea manuscris, este un CeasloCJ-Octoih, executat potrivit cifrei
indicate de Pascalie, în anul 1697. Autorul este cunoscutul copist Vasile
Sturdze (Fig. 3). Atribuirea s-a făcut pe baza examenului grafic, comparativ
cu alte manuscrise, semnate.
Urmărind drumul străbătut de Vasile Sturdze, în vestul Transilvaniei 4 ,
de la prima atestare, din anul 1693, constatăm că după ce lucrează o vreme
în zona Haţegului, în localităţile Plosca, Buruiene şi Mada, se mută, în anul
1696 în localitatea Peţelca de lîngă Blaj. Aici copiază în 1697 o Ca::,anie după
tipăritura lui Varlaam, copie necunoscută pînă de curînd 5 , după care, in
ordine cronologică, urmează C easlOCJ-Octoihul.
Executat în acelaşi an cu Cazania de la Peţelca, necunoscut pînă acum,
el completează lista lucrărilor atribuite copistului Vasile Sturdze.
Manuscrisul fiind incomplet (Pascalia (Fig. 4) se întrerupe la anul 1711),
nu se mai păstrează nici obişnuita însemnare de sfîrşit cu numele autorului.
locul si anul executiei.
A fost executa't probabil în Bihor, copistul plecînd din Peţelca, la terminarea Cazaniei, spre zona Beiuşului.
După cum procedează şi în cazul altor manuscrise, Vasile Sturdze a
folosit ca model probabil CeasloCJeţul din anul 1687 de la Bălgrad.
In acest sens, textul prezintă o serie de particularităţi lexicale transilvănene: oarecînd pentru cîndva, cocon pentru fiu, durorile pentru durerile,
deşchis pentru deschis.
Utilizează suprascrierea atît in cazul unor consoane (d, n, r, m), cit
şi în cazul unor vocale, spre exemplu în cuvîntul oamului, scris cu a în registrul
de sus. Ca particularitate, semnalăm utilizarea literei dz pentru z, proprie
manuscriselor moldoveneşti.
La începutul secolului al XVIII-lea a fost legat la sfîrşitul cărţii, în
completare, un fragment de Octoih, executat de o altă mînă.
Deoarece fragmentul prezintă doar 57 de file, nenumerotate, nu putem
stabili eu exactitate de cine a fost scris.
Autorul încearcă să imite lucrătura lui Sturdze Moldoveanul prin utilizarea suprascrierii, a aceluiaşi mod de utilizare a cernelii roşii, a aceluiaşi
mod de ornamentare. Scrisul este însă mai neglijent, mai înclinat, mai inegal.
Titlul rezumativ din partea de sus a filelor, lucrat cu roşu, este mare şi
dezordonat.
Copistul renunţă la dz-ul din CeasloCJ-Octoih. După numele înşirate
într-un pomelnic scris de aceeaşi mînă, completarea a fost făcută într-o localitate din Cîmpia Aradului.
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cercetărilor în vederea identificării autorului este necesară.
Deocamdată ne mulţumim să semnalăm doar, cele două manuscrise,
din dorinţa de a le introduce în circuit ştiinţific, in vederea completării informaţiei referitoare la viaţa culturală medievală desfăşurată in Transilvania.

Continuarea

*

*

*

Octoih
Copist : Teofan
Datare: 1/:!. sec. XVII
Paginaţie: Exemplar incomplet. Lipseşte începutul Pashaliei
Prezintă: III f.nen. + 106 f. nen. + III . C. nen.
Forma(: -4°
Dimensiuni: 21 X 15,5
20 X 25
15 X 12
Hirtia: uşor lucioasă, cu Ciligran
Aspect grafic: Text în limba română, caractere chirilice, litere drepte scris ordonat,
uniform. Scris pe o coloană cu 18 rînduri pe file. Titlurile, iniţiale şi indicaţiile
tipiconale cu cerneală roşie, restul cu cerneală negru-brun. Utilizează suprascrierea.
Cuprins:
f (I)
:\lolitva la ispovedanie
Sîmbătă seara la seara cea mare glas 1
f (1)
Sîmbătă seara ... Stihurile învierii glas 2
f (9)v
Sîmbătă seara ... Stihurile invierii glas 3
f (18)
f (27)
Sîmbătă seara. Stihurile învierii glas 4
f (36)v
Sîmbătă seara. Stihurile învierii glas 5
f (lo6)v
Sîmbătă seara. Stihurile învierii glas 6
f (54)v
Sîmbăt ă seara. Stihurile invierii glas 7
C (61)v
Sîmbătă seara. Stihurile învierii glas 8
Svetealnele şi evangheliile pe 8 glasuri
f (70)
Pashalia
f (79)v
f (I)
Cântec
Ornamente: Frontispicii: C (1), (18), (27), 79)v
Iniţiale: C (1), (21), (3), (6), (18) etc.
Legătura: Scoarţe din lemn şi piele. Ornamente. C. I. Chenar dublu din vrei de flori (motiv
brîncovene.sc). În dreptunghiul interior, o cruce, in corpul căreia apar aceleaşi
motive. C. I. Chenarul reluat. În interior linii întretăiate, îmbinate în romburi.
1nsemnări manuscrise :
f (106)
<<Şi am scris eu smeritul între ieromonaşi Teofan mnogo greşnago » (sec. XVII,
semnătura copistului, lb. română, chirilice).
(8-1)
«Fii gata in toată vreme că nu ştii zău in care anu sau lună sau zioa sau noaptea
sau ciasu sau minuta în care să va putea ... Eftimie Murg parohu Păclişi în 25
fevruarie 1804 ''· (lb. română, alfabet chirilic).
f (106)v "Scris-am eu Eftenie diac în luma lui prier in ziua dintîi la anul 1804". (lb. română, alfabet chirilic).
r III sf. "Scris-am eu Eftenie Diac ... la Silvaşul de jos in luna lui martie 23 de zile în
anul 1804". (lb. română, alfabet chirilic).
2.
Ceaslov-Octoih
Copist: Vasile Sturze
Datare: 7205; 1697
Paginaţie: Exemplar incomplet. 1\umerotarea făcută de copist, cu caractere chirilice,
. în colţul drept, sus, al fiecărei file. Ultimele 5 file, cuprinzind scara cărţii şi Pascalia, nenumerotate. Pe filele 192 şi 222 autorul a trecut încă o cifră, 193 respectiv
223, pentru a corecta greşala de numerotare.
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C 95, 106-l3lt, 1lt3-:151, 25lt-282; 5 C. nen.
Lipsesc: C 1-96, 98-105, 120, 127, 135-H:l, :lOt., 252, 253, :27t., '277.
Format: - t. 0 •
Dimensiuni: 19 x 15
15 X 10,5
Hirtia e uşor lucioasă, prezintă ca filigran o stemă, uneori însoţită de iniţialele
":\LE."
Aspect grafic :Text in limba română, caractere chirilice. Dispus pe o coloană, cu 18 rînduri pe filă, între rinduri interval de 5 cm. tn partea de sus a fiecărei file, litlul
rezumativ. Titlul capitolelor, cu litere mari, stilizate, prezintă ligaturi. Utilizează
suprascrierea. Lateral semne de atenţionare. Pe alocuri prescurtări şi cuvinte slavone.
Cuprinsul:
C1
Polunoştniţa de tot dzile
C 20 Polunoştniţa de simbătă
C 29 Începutul ikosului
C 59 Pervii ciasul
C 6t. Ciasul al treilea
C 69 Şasăle cias
C 75 Obiadniţa
C 80 Al noaoule cias
C 98 Pavecerniţa cea m1ca
C 103 Pavecerniţa cea mare
f 119 Cinstitul paraclis
C 129 Ciasurile in dzua de Paşti
f 131 Troparele dzilelor
f 135 Priciasne la liturghie vas. dni
f 136 Opt glasuri toate pe rând
C 202 Svetealnele cu evanghelie
f 211 Evgliile văscresenii 11
f 223 Lunile cu sănăxariul
c 22lt Catavasiile Precisti
r :227 Catavasiile Crucii
r 239 Catavasiile de Crăciun
r 22t. Catavasiile la Bobotează
r 250 Catavasiile la Stretenie
r 258 Catavasiile la Florii
r 261 Canonul în dzuoa de Paşli
f 269 Canonul la Ispas
C ( 1) Scara cărţii
r (2)v Pascalia
Ornamente:
Frontispicii: f 222, 257
Iniţiale, cu elemente vegetale legate de corpul literei: C 107 v, H:l v, 151 v, 15!t, 201 v,
:W2 v. Restul simple, particularizindu-se de literele obşnuite prin mărime.
Vignete: f 282v.
1nsemnări manuscrise:
f 221v "Păcurariul Ion septeml'rie". (sec. XVIII, lb. românii, car::.cterechirilice).
Prezintă:

Octoih
Copist: necunoscut
Datare: 1/lt sec. XVIII
Paginaţie: Exemplar in corn plet. :\' enumerotat. Prezintă 5 7 de file
Format: - lt0 •
Dimensiuni: 19 X 15
1lt,5 X 10,5
Hîrtia groasă, uşor poroasă, filigran indescifrabil.
Aspect grafic: Text în limba română, caractere chirilice, dispus pe o coloană, cu 18 rinduri
pe filă, cerneală neagră şi roşie, utilizează suprascrierea, prescurtări şi cuvinte slavone.
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Cuprins:
f 1 nen. Începutul octoihului pe zile Duminică seara la vecernii.
f ~ nen.v Luni tropariu ingerilor. Glasu 4
f 14 nen. Luni blajeniile la liturghie. Glasu 2
f ilt nen.v. Luni sara la vecernie. Stihuri cătră Dmnul Is. Hs.
f 18 nen.v. :\larţi demineaţa la 6 g. Tropariul sfintului Ion Botezătorul.
f 2~ nen.v. :\lercuri demineaţa la bg. Tropariul crucii.
f 30 nen.v. ~fercuri sara. Catisma a 12
f 35 nen. Gioi demineaţa la utrenie, glas 3
f ~o
Gioi bajeniile ap<os> tolilor, glas 5
f ~1
Gioi sara la Vecerni<:!, glas 6
r ~4 V. Vineri la Utrenie. Tropariul crucii, glas 6
f ~9 v.
Vineri sara la Vecernie. Catisma 18, glas 8
f 5~
Sâmbătă dcmineaţa la Urenie, glas 2
Ornamente:
Frontispicii: f (1), (14)v, (30)v, (23)v, 1~1)
1nsemnări manuscrise:
f (~O)v ,.Alecsa, /luna, Anuţa, Ghiorghie''. (lb. română, chirilice).

XOTE
1 Însemnarea grămăticului :\lihail, atestat in secolul al XVIII-lea la Prislop, este
un indiciu că manuscrisul se găsea in această vreme acolo. Inventarele din secolul al XIX-lea
nu-l menţionează. Cartea instrăinindu-se odată cu intrarea mănăstirii in uitare şi părăsire,
conf. Ştefan :\leteş, J1ănăstirile din Transilvania şi Cngaria, Sibiu, 1936, p. 1:!4-127;
Iacob Radu, Istoria vicariatului greco-catolic, Lugoj, 1913, p. 87.
2
Inventarul din anul 1810 consemnează prezenţa unei copii după Divanul lui Cante:nir, executată in 17 56. Cea mai importantă creaţie literară, scrisă aici după anul 1762
o constituie insă Plingerea Sf. mănăstiri a Silvaşului, conf. Ştefan Meteş, op. cit., p. 104
şi 127; Şte'a'1 :\loldovan, lnventariu sau Consemnarea A~·eriloru-tuturoru Bisericiloru G .R.C.
din Vicariatul Haţegului in an. J8.j7 aflătoare, lucrare manuscrisă.
3 l\u se cunosc amănunte despre activitatea atelierului de legătorie. Singurul indiciu, că in Si)colul al XVI Il-lea a funcţionat la Prislop o legătorie, il constituie lista de unelte
consemnate :n inven 'ar! rrintr-un punct aparte, intitulat legător ia de cărţi, conr. Ştefan
)leteş, op. cit .. p. 127.
~ Conf. .\tanasie Popa, Cărturarul bihorean din secolul al X VI /-lea Vasile Sturze
Jloldoveanul in "Mitropolia Jioldovei şi Sucevei·', 1966, nr. 1-2, p. 54-69.
& Monica :\!aria Anton, Ion Buzaşi, Date noi privind circulaţia Cazaniei lui Varaam in Transilmnia, in Transilvania, 1981. nr. 1. p. 48.

Resume
L'avis de l'auteur, en ce qui, concerne les deux manuscrits inedits qu'on trouve
(.-;,rad) est qu'on peut les dater au XVIIeme siecle, tout en localisant leur realisation dans la r~gion de l'ouest de la Transylvanie.
Le premier manuscrit, un Octoih ayant la signature du copiste Teofan, peut etre
dat~ au milieu du XVII-eme siecle. Plusieurs particularit~s conduisent l'auteur a penser
qu'il s'agit d'un ouvrage realise au monastere de Prislop (Hunedoara).
Le deuxieme manuscrit, un Ceaslov-Octoih, dont la Pascalie s'arrete en 1697, peut
etre attribue, a partir d'une comparaison faite avec d'ouvrages pareils, a Vasile Sturdze,
)P. copiste.
L'analyse des circonstances dans Ies quelles ce manuscrit a~~~ r~alise mene l'auteur
a supposer que celui-ci a ete execute des le depart de Peţelca, c'est a dire, du point de vue
chronologique apres la copie qu'on lui doit, de la Cazania de Varlaam.
L'auteur entreprend aussi une description approfondie de ces deux manuscrils
afin de les offrir a l'attention du milieu scientifique.

a pr~sent dans une bibliotheque privee de Lipova
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Un manuscris latin din a doua jumătate
a secolului al XVII-lea aparţinînd lui Ioan Caion
JIUCKE~HAUPT

ELISABETA

Este cunoscut că Ioan Caion (Joannes Kajoni) (1629-1687), călugăr
franciscan, cărturar transilvănean de origine română, ne-a lăsat o vastă
operă în limba latină şi maghiară - mai mult de 20 lucrări manuscrise sau
tipărite cu conţinut variat: istoric, botanic, muzical, literar. Istoria culturii
il aminteşte mai mult pentru antologia muzicală denumită după numele
lui Kodex-Kajoni, pentru înfiinţarea în 1675, a tipografiei franciscane de la
Şumuleu-Ciuc sau ca primul cărturar de origine română cu preocupări
botanice. 1
De-a lungul timpului, lucrările sale manusc1·ise în cea mai mare parte
s-au pierdut. In 1977 cercetătorii Zepeczimer Jeno şi Mikl6ssy V. Vilmos
descopereau la Odorheiu Secuiesc în moştenirea familiei Wenetsek o copie
a uneia din lucrările pierdute ale lui Kajoni, Herbarium, datînd din primul
sfert al secolului al XVIII-lea. 2
In colecţia de carte veche a Bisericii franciscanilor din Şumuleu-Ciuc
există un manuscris aparţinînd lui J oannes Kajoni, Kalendarium festorum
sancforum Ordinis Minorum.
Manuscrisul, amintit între cele 23 lucrări ale lui Caion de mai mulţi
cercetători care s-au ocupat de viaţa şi activitatea lui - Simon Raduly,
Seprodi Janos, Boros Fortunat, Domokos Pal Peter 3 - scris în limba lR.tină
şi maghiară, are un conţinut religios; este de fapt una din cărţile de ritual
cele mai răspîndite şi folosite în oficierea serYiciului religios la catolici, conţinînd textul slujbelor la diferite sărbători ale anului.
De format 4" mic, are 60 file (21 nenumerotate, 39 numerotate), fiind
legat cu un fragment tipărit i11 8° de breviar roman din secolul al XVI-lea
(66 file numerotate: f 12-61, 472-487). Textul este scris pe o coloană, cu
cerneală brună şi roşie, numărul rîndurilor variind intre 19-36; titlul capitolelor şi subcapitolelor e scris cu roşu. Oglinda textului este de 9,5 x 15,4 cm,
blocul cărţii de 12 X 17,5 cm, iar coperta de 18,1 x 12,5 cm. Cartea f'Ste
protejată de o legătură din piele pe carton, de culoare brun închis, decorată
simplu, cu un chenar liniar triplu.
lmpărţirea in capitole şi subcapitole este următoa1·ea:
f (1): Kalendarium // Festorum // Sanctorum // Ordinis ~'linorum
f (5r)- f (9r): Rubricae // Deo Festis singulorum // Mensium
f (10 r)- Concessio Officij noYi Sanctis- // simi ~ominis Jesu
f (11v): Pius Papa Quintus. // Ad perpetuam rei memorim. fi Dilectis filijs
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Fig. 1. Prima

filă

a manuscrisului.

Fig. 2. Însemnări aparţinînd lui Ioan
Caion şi Simon Jucundianus.

Ministro Generali, et Universis Fratribus Ordinis // Minorum de Observantia
f (11v)- f (12v): De Officio Sacr. Stigmatum S.// P. N. Francisci per
annum // recitando, scilicet prima die cujuslibet mensis non// impedita ·
f ( 13-14): Kilencz kedden val o// szent es ajtatos gyakorlas, midon ember
a kegyes // Istentol valamit akar· nyerni boldog Szent Antal-// nak esedezese
altal, a mint ugyan ezen Padvaj // Sz. Antal meg jelentette voit regenten
egy ajtatos // szemelynek Bononiaban Anno 1617. esztendob( en)
f (15r- 18v): Commemoratio-// nes
f (19): Ante divinum officium // Oratio
f (19v)- f (21v): lnventio Hebdomadana //in Horis Canonicis
f (22) - f (53v): Officia // Sanctorum // Ad Libitum
f (53v)- f (60v): Officia // Ordinis Frat. Minor.
Pe diferite file ale manuscrisului şi fragmentului de tipăritură sint
mai multe însemnări care oglindesc de fapt climatul social şi spiritual prin
care a trecut cartea. Două din însemnări, scrise cu cerneală neagră, aparţin
lui Caion şi datează din anul 1672, cind in cadrul ordinului franciscan îndeplinea funcţia de guardian al mănăstirii din Lăzarea:
f (14v): "Orate pro me Fratres"
"In usum R. Patris Joannis Kajoni Ordinis Minorum Strictoris ObserCJantiae p. t. Guardiani Residentiae Szdrhe~yiensis Organistae et Organifabri,
et Scriptus, et Compactus. Anno 1672" C9lelalte însemnări datează din anii
1672 şi 1878 şi aparţin călugărilor franciscani Franciscus Palffalvai şi Simon
J ucundianus:
·
f 12 a fragmentului tipărit: "Residentiae Szăarhegyiensis. 1672"
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f (60v): "Concessit hunc libellum P. Frater Joannes Kaioni, ut supra, Fratri
Francisco Palffalvai, eiusdem Ordinis cum intentione repeten di. Anno. 1672
25 Jlfarty. O.A.M.D.G."
f 487 a fragmentului tipărit: "Breviarium pro Szep Havas"
f ( (14v): "Inventam in typographia Conventus Csik-Somly6ensis apostoliei
hujus viri effigiem arte photographica multiplicatam gratae posteritati in 15
exemplaribus transponendam duxit a. 1878. Fr. Jucundianus Simon p.t. minist ( er) pro (vinei )alis".
Din însemnări reiese că J oannes Kajoni a scris lucrarea în 1672, la
Lăzarea, an în care a şi legat-o cu fragmentul tipărit de breviar roman. In
acelaşi an, la 25 martie, a dat cartea spre a fi "repetată", adică copiată, unui
alt călugăr franciscan, Franciscus Palffalvai.
Insemnarea de la fila 487 a fragmentului tipărit - arată că lucrarea
ar fi fost destinată capelei de pe muntele Szep Havas. 4 Din datele - de
care dispunem nu ştim dacă manuscrisul a fost folosit în acea capelă; în
orice caz, în 1878, cartea era la Şumuleu-Ciuc, aşa cum dovedeşte însemnarea
din acel an de la f (14v) aparţinînd lui Simon Jucundianus, guardianul mă
năstirii, un bun cunoscător al vieţii şi activităţii lui Caion. :Xu este exclus
să fi fost adusă la Şumuleu-Ciuc de însuşi Caion - după 1674 părăseşte
Lăzarea şi revine la Şumuleu-Ciuc, ocupîndu-se de tipografie.
Cartea prezintă şi citeva date biblioteconomice: la cotor litera B şi
titlul Calendarim Festorum Sanctorum Ordinis Minorum, iar pe o filă albă
numărul de inventar 1 II 43, dovadă că provine din una din cele mai bogate
biblioteci mănăstireşti din Transilvania, cea a franciscanilor din Şumuleu
Ciuc, din care o parte se păstrează astăzi la Muzeul Miercurea-Ciuc.
Manuscrisul prezentat nu face parte din luerările cele mai importante
şi originale ale lui Caion, totuşi considerăm că istoria culturii trebuie să-i
acorde atenţie:
- este una din puţinele lucrări manuscrise care ne-au rămas de
la Caion;
- pe baza datelor furnizate de Simon Râduly şi SeprOdi Jânos, manuscrisul ar fi servit drept model redactării şi tipăririi de către Caion în 1678,
in tipografia franciscanilor din Şumuleu-Ciuc, a cărţii Calendarium. In quo
omnes Sancti Breviarii Romani, Ordinis Fratrum Minorum, Regni Hungariae,
acad libitum, menţionată de Szab6 Kâroly şi de Andrei Veress 5 ca exemplar
unic în biblioteca franciscanilor din Şumuleu-Ciuc, dar care, de-a lungul
timpului s-a pierdut.

.\"OTE

În legătură cu viaţa şi activitatea lui Kajoni, incepind cu secolul al XV III-lea
mai multe lucrări. Vezi o prezentare detailată a bibliografiei in Benko Andras:
Kcijoni Jcinos, a humanista muzsikus, in Korunk, nr. 11, 1981, p. 819-823.
2 l\Iikl6ssy V. Vilmos: Kci_joni Jcinos hasznos or11oskony"e es forrcisai, în Gyogyszereszet 24, 1980, p. 63-68.
3 Sepordi Jcinos 11cilogatott zenei ircisai es nepzenei gyiljtese, Bukarest, 1974, p. 187252; Kajoni Jănos: Cantionale Catholicum (cu prefaţă de Domokos Pal Peter), Budapest,
1979, p. 99-149.
4 Orban Balazs: A Szekelyfold leirasa, voi. II, Budapest, 1868, p. 76.
5 Szab6 Karoly, R ~~ K Il, 1419; Andrei Veress, I, 21i.
1

au

apărut
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l\'lanuscrise vechi

româneşti

din Bihor
CO:s-STANTIN 1\IĂLINAŞ

In urmă cu aproape o sută de ani intr-un articol publicat de reYista
Familia sub titlul Rolul diiacilor din Moldo(Ja în cultura românilor din Bihor
în secolul al XV 1 /-lea, V. Mangra inaugura un subiect, acela al vechilor manuscrise liturgice de pe Crişuri şi mai ales din Bihor, subiect a cărui bibliografie a crescut spectaculos prin numeroase contribuţii semnate de-a lungul
anilor. ~u ne propunem acum o reluare a istoricului problemei, deoarPce o
considerăm in linii mari cunoscută.
Totuşi, pentru a sublinia vechimea deprinderii şi profesiei de a scrie
din anumite necesităţi în Bihor, aducem in prim plan o informaţie dintr-un
document de la 1338, care vorbeşte de Ioan Diacul (Joannis Literati), care
ar fi trăit în zona actuală a Oradiei.
Este greu de precizat ce funcţie socială avea acest dascăl, dar ni se
pare cert că el era marcat profesional în ochii colectivităţii, din moment ce
i s-a atribuit un calificativ atît de distinctiv. (Documente, veacul XIV. C,
Transilvania, voi. III, doc. nr. 396 din 1 aug. 1338, p. 476).
Fenomenul manuscriselor bihorene este atestat direct mai tîrziu, de
la jumătatea sec. al XVI-lea şi cunoaşte o excepţională înflorire în secolele
următoare, pentru a scădea în intensitate în veacul al XIX-lea. Se cere să
amintim eforturile făcute de Ignatie Darabant şi S. Vulcan pentru a aduna
la Oradea manuscrise, despre care Petru :\1aior spunea la 1813 că erau destinate tiparului.
Acestea erau în majoritate manuscrise ale corifeilor Şcolii ardelene,
pe care le-a enumerat în 1880, N. Densuşianu in faţa Academiei Române
şi ulterior Iacob Radu le-a catalogat sumar. In acest caz actul de naştere
al bibliografiei manuscriselor bihorene, semnat de V. Mangra la 1892, survine
firesc pe un domeniu cu acumulări de cîteva secole, care îşi va desvălui treptat
monumentalitatea. Acestui monument, care conferă Bihorului cea mai mare
densitate zonală de manuscrise, precum şi cele mai izbutite manuscrise ce
imită tiparul, îi adăugăm prin această lucrare alte cinci elemente. Văzînd,
însă, diversitatea de tehnici de semnalare şi descriere folosite de diferiţi autori
de-a lungul unei bibliografii, in curind seculare, cu filieri corecte, dar şi confuze, sau chiar greşite de referinţe, ni se pare absolut necesar ca în actualul
stadiu al cercetării să se întocmească, după criterii şi cu o tehnică de descriere
consecvent aplicată, un catalog analitic general al manuscriselor bihorene,
care să răspundă la următoarele întrebări:

1. Elemente de identificare
Anul copierii manuscrisului
- Numele copistului
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Titlul manuscrisului
Prototipul urmat de copist
Locul copierii
Locul descoperirii manuscrisului
Depozit actual şi nr. de inv.
Caracterizarea cantitativă (format ŞI nr. de
file)
Il. Conţinutul manuscrisului, comparaţie cu prototipul.
III. lnsemnări, circulaţia manuscrisului.
IV. Limba, caracteristici.
V. Observaţii asupra duetului, ornamentaţiei, legăturii.
VI. Observaţii generale, bibliografia manuscrisului.
In cazul manuscriselor care nu au, sau nu păstrează colofonul, precum
şi al celor incomplete, se reproduce începutul şi finalul.
La Biblioteca judeteană din Oradea, bibliografia a fost parcursă exham;tiv, întocmindu-se într-~ primă etapă fişa fiecărui manuscris cu elementele
de identificare. Astfel pînă în prezent s-au repertoriat 271 de manuscrise şi
81 de copişti.
Tipologie se disting următoarele cazuri:
1. Ms. păstrate pînă azi, sau nepăstrate, dar cat·e au fost descrise
complet în bibliografie.
2. :VIs. numai semnalate, sau identificate parţial, dar care se păstrează
şi, deci, pot fi descrise complet.
3. Ms. numai semnalate, sau descrise parţial, dar care nu se mai păs
trează, sau nu se ştie unde se află.

1
Liceul Em. Gojdu
Oradea
Nr. de in". 577/E

ORADEA
Sec. XVII

[S TUR Z E M O L DO VE AN C L, V ASI L EJ: [Ceaslo"-Octoih] Cn
ms. foarte distrus, păstrat în muzeul Liceului Em. Gojdu din Oradea, depus
de istoricul Titus. L. Roşu în urmă cu mai mulţi ani, fiind adus de către
un elev.
Din legătură se păstrează numai prima copertă, din piele pe tăblie
de lemn, ruptă de blocul filelor, şi acesta dezmembrat, cu numeroase file
smulse total, sau parţial.
Prima filă întreagă e numerotată 74 şi are în colontitlu Cinul utreniei.
Nr. 124 se atribuie de două ori, numerotarea se continuă pînă la 15~, după
care lipsesc mai multe file. In continuare ms. nu e numerotat şi se trece la
sumar de Octoih, cum se întîmplă în mai multe manuscrise găsite în Ţara
Crişurilor, începînd încă de la jumătatea sec. al XVII-lea. Numerotînd noi
în continuare ms. am stabilit că lipsesc f. 190 şi 201, de la 219 încolo se
păstrează numai jumătatea de sus pînă la 244. Finalul lipseşte. l'\u am găsit
explicitul copistul ui.
15:1
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SUMARUL
Cinul utreniei
Inceputul per"îi ceas
Inceputul a treile ceas
Inceputul a şestii ceas
1nceputul obeadniţii
Inceputul al nouă ceas
Inceputul "ecerniei
Inceputul po"ecernitei

(f. 74);
(f. 77v);
(f. 85v);
(f. 90r);
(f. 97v);
(f. 1 05v):
(f. 113r);
(f. 132r);

In continuare file lipsă, care se pot
la cotor, unele cu coloncifru.

număra

prin fragmentele

Glas păr"îi, (in colonlitlu)
Vă sobot "ecearnia gospodi "eaz"ih stihirile in"ierii glas vtoroi
Vea sobot "ecernii gospodi "ăz"ahă strihirile îtwierii glas tretii
Vă săbor "ecer glas patru
Vă săbor "ernii gospodi "ăz"ah strihirile in"ierii glas şeştii
Sămbătă sara la "ecernie la gdi "ăz"ah slihirile in"ie ...
S"etealnele cu e"gleasca

păstrate

(f.158r);
(f. 167r);
(f. 17?v);
(f. 188r);
(f. 213r);
(f. :.!34);
(f. 244);

1 N S E ~~ :'\ Ă R I
F. 151 v, cu chirilice, cern. neagră: Cinsteşte pre tatăl tău şi pre mumă-ta
ca să-ţi fie ţie bine.
F. 152 v, cu chirilice, cern. neagră, se distinge numai sfîrşitul unei însemnări
lungi, rămas pe colţul inferior al filei, iniţial albe, verso, cea de separare între
CeasloCJ şi Octoih: ... eu Balşu Toma
F. 73, cu latine, creion: Gabor Ştefan în biserică
F. 151 r-v, de altă mînă sînt scrise cele şapte taine şi cele zece porunci.
IDENTIFICAREA

MA~CSCRISL:LGI

Am folosit ca elemente de identificare sumarul, duetul copistului,
limba şi raportarea la repertoriul manuscriselor bihorene. După sumar rezultă
că avem un ms. contras de CeaslOCJ-Octoih. Pentru asemenea cărţi există în
Ţara Crişurilor mai multe exemplare identificate. lncă la 1647 popa Mihai
din Topa de Sus copiază un Octoih, aflat acum la Mitropolia Sibiului. Din
cele constatate, pînă la 1700 în Bihor se copiază 9 ex. de Octoih, unele asociate cu părţi din Molitvenic, Liturghii, Ca:anii, sau Strastnic.
Se poate socoti că Octoihul a fost în Bihor o carte-suport, pe care se
grefau şi alte cărţi liturgice, în drumul pe care acestea I-au străbătut pînă
la stabilizarea lor tipologică.
Primul CeasloCJ păstrat e copiat de popa Flore la 1674, iar de la 1685
s-a păstrat Ceaslovul-Octoih, tradus şi copiat de popa Pătru din Tinăud
(B.A.R. 714), care în 1686-1688 face a doua copie de acelaşi fel în Criştelec
(B.C.U. Cluj-Napoca, 4327). Tipul de carte era cerut şi în alte părţi, din
moment ce Vasile Sturze Moldoveanul face la 1693-1695 un Ceaslov-Octoih,
fiind în Haţeg, şi încă două la 1695 şi 1696 de Octoih-Strastnic, respectiv
CeasloCJ-Octoih-Paraclis, fiind în satul Mada lîngă Orăştie. Acelaşi, la 1701
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copiază un Ceaslo(J-Octoih în satul Stracoş din Bihor (B.A.R. 706), după
cum tot lui îi aparţine un Ceaslo(J-Octoih fără loc şi dată, aflat în colecţia
prof. At. Popa, şi altul aflat în colecţia Gh. Crişan din Lipova.
Nu am găsit alte cazuri de asociere a celor două cărţi, de aceea am
făcut compararea manuscrisului de la Liceul Em. Gojdu cu duetul copiştilor
Pătru din Tinăud şi Vasile Sturze Moldoveanul. Concluzia este certă în fa(Joarca
celui de al doilea, excluzînd orice alte ipoteze. Aceeaşi literă, căutînd imitarea
tiparului, caracteristică pentru scrisul lui Vasile Sturze Moldoveanul se
remarcă in manuscrisul cercetat.
Foloseşte cerneală brună spre roşiatic pentru text şi roşie pentru iniţiale, deschise şi împletite, ce le presară ici-colo, avînd înălţimea de 2-3
rînduri. Cu roşu apar îndrumările tipiconale. In titlurile, care separă fără
frontispicii textul, desenează majuscule cu mlădieri de bucle şi unghiuri,
unele brune, altele roşii. In Octoih apar şi majuscule verzi, de asemenea iniţiale de un verde crud, dind un efect de prospeţime.
Pentru situarea în timp a manuscrisului notăm că Vasile Sturze Moldoveanul copiază căr-ţi între 1693-1720. 1 se atribuie şi un Liturghier copiat
la 1730 în Răbăgani, dar prof. univ. dr. M. Păcurariu socoteşte că ar fi greu
de admis: <1 dat fiind inter(Jalul prea mare de timp care-l separă de restul manuscriselor)). In 1922 N. Firu cita astfel explicitul acestei cărţi: <1 Scrisam eu
dascălul Vasile Sturze în sat în Răbăgani 17 30 iulie 30 )>, ceea ce nu se mai poate
verifica, deoarece nu ştim unde se păstrează ms. Oricum, putem lua în considerare un interval minim de 28 de ani, sau altul maxim de 38 de ani. In
legătură cu elementele de limbă, pe lîngă slavonismele deja observate în
sumar mai notăm: sla(Jos/o(Jie cea mare, pentru doxologia cea mare, <1 să
plenim rugăciunile)). ( = să îndeplinim), stideascăsă necuraţii ( = să se ruşi
neze), alte forme vechi precum:' cătră mene rădică ochii miei cela ce lăcuieşti
în ceriure, sau vergură,craiul nostru = împărat) semn cert de scriere a ms.
în Transilvania), <1 În(Jîrtoşază limbile, direpţi, isporeduiescumă ţie, sălăş
luit)) etc.
Credem că manuscrisul a fost scris de Vasile Sturze Moldoveanul, fie
pe cînd era încă ln Haţeg, fie după sosirea în Bihor, deci la sfîrşitul sec. al
XVII-lea. In acest fel cunoaştem 37 de manuscrise ale copistului dacă adău
găm pe cel aflat acum la Oradea.

Bibl. i ud. Oradea
Nr. de. in(). 296.608
Cota II. 37.549

2
BIHOR

Incep. sec. XVIII

[C O P 1 S T NE CUNOSC U TJ: [M o li t (J el ni c]. Lipsă f. de titlu,
începe cu f.27, Rînduiala la a doao nuntă: <1 Bls(Jitu este dumnezău nostru
totu deauna acumu şi pururea şi în(Jeacii (Jeacurilor amin. . . troparele zil 5
deaciia E ctenia . .. ))
Format in-8°, f. 27-301, f. 197

şi

213 lipsesc.

Pe f. 301r-v se află notele finale identice cu cele din Molit(Jenicul de Ia
1713 al lui Antim lvireanul. Redăm fragmentul mai important, după ms.:
<1 şi ce greşeală (Jeţ afla ()eri în cu(Jinte ()eri în slo(Je; îndreptaţ cu duhul blîndeţelor;
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nepuindune în ponos că precum este cu neputinţă Ceriul a să vedea fără de Nori
tii ti pariul fără de greşeală; 1 nsă să ştii şi aceasta, că de veri cerceta cu amă
runtul Rînduielele şi tălmăcirea acestui Mltvnic şi del ve potrivi cu niscare
izvoade sloveneşti veri de unde are fi Typărite şi nu să va potrivi să nu te
pripeşti îndată a defăima; căci noi am urmat Mltvnicului Grecesc carele lau
Typărit Nikolae Glyki la anul dele Ns 1691 şi după cît neau fostu putinţă
şi întru înţeles. şi întru rînduială am aşăzat.
aşa

Legătură recentă,

cele

pergamoid negru pe carton, f. valoare.

La p. 301r formula de încheiere: Sfărşit şi lui dmnezău mărire
note amintite, care atestă prototipul urmat de copist.

două

SUMARUL
Rinduiala la a doao nuntă
(f.
Can ( oan )ele sfinţelor apostoli şi ale sfinţilor părinţi
(f.
Rugăciunea la facerea oglaşenicului (adecă la cel chemat spre
botez)
(f.
Rinduiala sfntilii botezu
(f.
Rugăciune la tundere părului
(f.
Rinduiala sfntui maslu care se cîntă de şapte preoţi
(f.
Rinduiala os (ve )ştaniei cei mici
(f.
Rtn ( d) uiala os (ve )ştaniei mari
rr.
Rinduiala pogrebaniei al mirenilor
(f.
Rinduiala pogrebaniei preoţilor şi a diaconilor mireani
(f.
Rinduiala pogrebaniei pruncilor celor mici
(f.
/ nvăţătură cum trebuieşte a să cinta parastasul
(f.
Rinduiala care să face de să va in (ti )mpla să cadă ori fieşte ce
spurcatu în (intina cu apa
(f.
Rînduiala care să va Face de să va intimpla să cază ceva spurcatu
sau necuratu de curindu in vasul cu vinul sau cu unt de lemnul sau
miere sau altceva
(f.
Rugăciune la vasul cel spurcat
(C.
Rugăciuni pentru grăori care să spurcă sau pre făină sau pre alt
feliu de lucru
(C.
Rugăciune la temelia casei
(C.
Rugăciune cind va să intre cineva in casă nouă
(C.
Rînduială care să face la temelia besearecii
(C.
Rugăciune la deschidere besearecii
(C.
Ru(gă}ciune la adorcerea pîrgă de poame
(C.
Rugăciune pentru cea ce să căesc adecă iertăciune
(C.
Rugăciune la toată neputinţa
(f.
Rugăciune la săparea fintinei de apă
(C.
Rugăciune la blagoslovenie vinului
(C.
Răduială care să face la hoalde sau la vie sau la grădină desă va
timpla să să strice de gadini sau de alte jiganii
(C.
Rugăciune la bolnavul ce nu poate dormi
(f.
Acelui intru sfinţi părintelui nostru Ioan Arhiepiscopul Ţrigra-
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2;);
34);
37r);
44r);
56r);
58r);
96v);
10iv);
122v);
151 v);
187r);
196r);
220v);

221 v);
223r);
223r);
223v);
224r);
224v);
225r);
226r);
226v);
227v);
228r);
228v);
229r);
232v);

şi

apoi

dului Zlataust cu11înt de

fnl'dţdturd

in sfinta

şi

mare joi

blgosloveşte

părinte

(f. 234r);
( Idem) în sfinta şi mare duminecă a Paştilor
(f. 235v) ;
Rugdciune la blag11enia cdrnurilor in sfinta şi mare duminica
a Paştilor
(f. 237v);
Rugdciune la blgvenia brinzei şi a oalor
(f. 237v);
Rugăciune adecd blesteamele ale Marelui Vasilie către ceia ce pălimese de la diavoli şi la toată neputinţa
(f. 238r);
Rugăciune la ne ploare. Facerea lui Calist
(f. 248r);
Rugăciune la toată litia
(C. 259r);
Rugăciune la blgovenie sălciei in duminica florilor
(f. 262v);
Rugăciune la gustare strugurilor in 6 zile a lui august
(C. 262v);
Rinduiala a celui de obşte paraclis
(C. 263v);
Rugăciuni la rană de moarte
(C. 272r);
Rugăciuni la boala lingorii
(C. 276v);
Rugăciune la ertdciune la tot bldstămul şi afurisania la mort carele
să cetesc de Arhiereu
(C. 283v);
Rinduiala lui liJetodie Ţarigradului patriarhul pentru ceea ce din
lepădarea osebite feţe şi vîrste la pravoslavnica şi ade11drata credinţă
să întorc
(C. 285v);
Rînduiala la preutul care să ispiteşte în vis
(f. 291 v);
lnvăţătură prescurtă pentru ispo11edanie
(f. 297r);
Rugăciune pentru ceea ce sînt întru blestemuri şi pre sine cu jurămint sau legat
(f. 299r);
Rugăciune la dezlegare de blestem
(C. 300r);

INSEMNĂRI

F. 43r, chirilice, cern. neagră: rusu giurgiu din
F. 44r, idem, altă mînă: aceasta carte a lui popa Iosif
F. 52 r, ca la f. 43 r: rusu giurgiu 60 ani au ...
F. 260r, idem: aceasta carte a lui popa Osil'u de la Suşt
F. de zaţ, idem, de altă mînă o strofă din Psalmul 48 din Psaltirea lui Dosoftei de la Uniew (1673): Lembile să salte/cu cîntece naltefsă strige în ţării/glas
di bucuriiflăudin[ dJu pri domnufsă strige tot omulu.
OBSERVAŢII

Manuscrisul are ca prototip Molitl'enicul de la 1713 al lui Antim lvireanul, în care se regăsesc cele două notiţe finale (vezi B.R.V. 1, p. 551,
nr. 164/1). Dar acela fiind slavo-român, copistul de faţă, sau altul inaintea
acestuia, au tradus textul în româneşte, lăsînd in slavonă, cum se vede, numai
îndrumările tipiconale şi unele titluri.
Limba, cum rezultă şi din părţile transcrise, are elemente de rotacism,
durifică consoanele şi are particularităţi specifice Crişanei. Cea mai importantă ni se pare în ortografie folosirea semnului e cu valoarea de ea, pa•·ticularitate observată încă de Gh. Ciuhandu în 1921, ca fiind specifică manuscriselor din Ţara Crişurilor sub influenţa ortografiei maghiare.
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Copistul are un duct destul de amplu, cu litere rotunjite, cu multe
elemente de scriere cursivă şi ligaturi specifice între grupuri de litere (st,
tr, str, am). Depasantele sînt subţiri şi prelungi, fie verticale, fie oblice, cu
aspect pronunţat de manuscris. Are între 17-21 rinduri pe pagină, cerneală
de culoare roşu - sepia, de nuanţe şi calităţi total diferite, uneori stabilă,
alteori pătrunsă de apă.
Ca şi celelalte două manuscrise ale Bibliotecii judeţene din Oradea,
descrise în lucrare, aceasta provine de la Beiuş, unde pînă în 1968 a fost în
posesia familiei Ştefănică. Din însemnări rezultă că s-a aflat în mîna dască
lului muncăcean Giurgiu în secolul al XVIII-lea, sau a popii Iosif din Şuştiu,
zona Beiuşului. Cn popă Iosif copiază cărţi în Bihor la 1752 şi la 1755, dar
şi un A ntologhion de la 1713, găsit la Lup oaia. De altfel şi numele Giurgiu
apare de mai multe ori într-un interval mare de timp: la 1650 Giurgiu din
Luncasprie scrie nişte Litanii calCJine, găsite de N. Firu la Albeşti (acum la
B.A.R. 4642), un alt popa Giurgiu copiază nişte cîntece la 1742, iar în 1762,
popa Giurgiu din Leheceni copiază la Bunteşti Cazania lui Varlaam ms.
semnalat la Coleşti de Titus L. Roşu în 1941 şi aflat acum la Muzeul Ţării
Crişurilor din Oradea. Toate aceste date circumscriu o perioadă destul de
argă în care ar putea fi datat ms. nostru.

3
Bibl. jud. Oradea
Nr. de inCJ. 296.606
Cota Il.37.547

:\ I l\1 Ă I EŞTI

1704

T O A D E R, P O PA O T :\" I MĂ I EŞTI: [O c toi h] fără f. de titlu,
incipit f. 2r: mîntuitoriul mi eu ca un iubitoriu de oameni : alte sthrî a preacistei glas 2
Format in-8°,

fără signatură,

de (2) f. albe+ f.2-135+(1)f.

albă.

Explicit pe f. 135r: Muţumescu-ţi dmne că[mi ajuta-şi dă]mi dmne şi
de acum înainte să pot sluji sfnţiei tale cu condeiul mieu spre lauda sfinţii tale
amin: pis popa Toader ot Nimăeşti roc 1704 msţa iulie 3 dni.
Legătura este veche, piele brună pe tăblii de stejar, urme de închizători,
cotorul distrus e acoperit acum cu pînză neagră.
SUMAR
Dumenecă

sara
Luni demineaţa
Luni bljenile la liturghie
Luni sara la Pecernie
Marţi demeneaţa la bg
Marţi bljenele la liturghie
Marţi sara la Pecernie
Miercuri demineaţa la utrenie
Miercuri bljenele
ltJ. iercuri sara
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(f.
(f.
(f.
(f.
(f.
(f.
(f.
(f.
(f.
(f.

2r);
4r);
12v);
13r);
16v);
21v);
22v);
25v);
30r);
31v);

Fig. 1. Octoih,

·170~,

copist Toader ot

Nimăieşti.
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Joi demeneaţa
Joi la liturghie
Joi sara
Vineri la utrenie
Vineri bljenile la liturghie
Vineri sara
Simbătă la utrănie
Simbătă bljenile la liturghie
Ohtaiu pe dumienece sîmbătă sara la vecernie glas 1
Simbătă sara la vecernie glas 2
Simbătă sara glas 3
Simbătă sara la gospod i văzvah ... glas r.
Sîmbătă la gospod i văzvaha ... glas 5
Simbătă sara ... glas 6
Simbătă sara . . . glas 7
Sîmbătă sara . . . glas 8
:Svetealne

(f.
(C.
(f.
(C.
(f.
(C.
(C.
(f.
(f.
(f.
(f.
(C.
(f.
(f.
(f.
(f.
(f.

35v);
39v);
r.ov);

43v);
47v);
t.Sr);
52r);
58v);
59v);
67v);
75v);
83v);
92r);
101 v);
109r);
11ir);
127r- 135r)

INSEMl\"ĂRI

C.2, trei însemnări în chirilică, avînd conţinut liturgic, cea mai amplă fiind
din liturghia vasilieva.
F. (1 - 2), în chirilice, troparele învierii şi catavasiile Bunei Vestiri.
F .1 - 12, chirilice, de cerneală neagră, grafie cursivă, f. ştearsă:
... această carte anume octoih rumunesc a lui Păşgă Pantelimon care
este trăitoriu cu protopop Chiş V asilie de V ăradea Mare pentru sufletul răpo
satului Pop. . . al pomeni la sfintele liturghii. . . şi. . . pomeni în tru părăţia
ceriurilor şi pentru credinţa ... protopop Chiş Vasile de Varadea m(;lre CJarmeghe bihari în 1743 ghen 27 dn
La sfîrşitul însemnării este aplicat un mic sigiliu de ceară roşie ...
F .135v, chirilice, cerneală neagră, decolorată, un extras din pascalie, în
slavonă, la urmă: 1745 ghen 29
F. albă finală, r-v, acelaşi scriptor, ca la început, redă doxologia cea mare.
C.3, mai multe însemnări în română şi slavonă, cu chirilice, dintre care despriJ1dem:
gladiş ( = priveşte)
· tebia gdi bje moi tebia gdi eje ( = pe tine, domnul dumnezeul meu, pe
tine, doamne, încă)
1743 feCJ 24 cinstite în frate p Vasilie

LIMBA
Slavonisme: a goni neputinţele ( = alungă), caută înapoi la lis 52
ticălosul de mene, dumnezăieşti stiteli ( = mstiteli, deci răzbună
tori), nahCJalite (=lăudaţi), o prea slaCJnoie ciudo (= preaslăvită minune),
il găCJozdi pe cruce ( = îl ţintui), gdi ( = gospodi, deci nomina sacra). Apare
asemenea calehiere: să împlu zisa, cu sensul verbului slavon, care înseamnă
şi a se umple şi .a .se îndeplini.

(= la: fila),
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Expresii vechi româneşti: coconi, dvorbitoare fecioară, slobozie împără
demult miau scris cu ruşală mohorâtă a degetelor tale. La f.55r apare
o asemenea expresie: focul îl ruoră, o greşeală de scriere, dacă nu o interesantă
formă întîrziată de rotacism. De asemenea: măgura Galileului, acmu, Vihorul
CJÎnturilor, durori, îndereptează, fiuiu împiedecat, CJerigile ceale de hier, nu
plîngereţi, în numeroase locuri apare forma veche a verbului a învia: înCJis
din morţi (59v, 83r), înCJisai (60r, 61v), au înCJis (62 v), Zau înCJis(62v).
tească

OBSERVAŢII

Copistul Toader din Nimăieşti are un duct semiuncial, cu ligaturi tipice,
mai ales între str şi rp, ornamentează ponderat literele cu prelungiri de haste
şi bucle de mărime mijlocie. In titluri, pe care le face cu roşu, foloseşte
ligaturi, ca şi cum ar dori să lege rîndul într-un ornament continuu. Desenează înguste frontispicii geometrice din împletiri de linii roşii şi negre.
Face abrevieri prin titlă pentru nomina sacra, sau prin contracţie
şi suprascriere a unei singure litere, urcînd în cat mai des consoane şi aproape
deloc vocale.
După părerea lui At. Popa, care a văzut şi cercetat ms., fără a-l comunica, Toader ot Nimăieşti ar fi copiat după Octoihul Oprea din Braşov, 1570,
ceea ce limba veche ar putea proba. In repertoriul ms. bihorene 1. Lupşa
şi At. Popa mai atribuie acestui Toader un T r i o d copiat la Arad în 1786.
ceea ce credem că nu se poate, datorită intervalului mare de timp. Alţi copişti
cu numele Toader sînt următorii:
1720 Toader din Cotiglet, copiază părţi într-un M o 1 i t v e n i c
1729 ( ?) Teodor din Saca, S tras t ni c şi P ă s c ă 1 i e
1730 (?) Teodor din Saca, Epistolie
1736 Toader Moga din Saca, C e a s 1 o v e ţ
1745 Toader Cazanie (4 f.)
17 49 Toader din Codrătău, L i t u r g h i i
1754 ( ?) Toader, diacul din Mănăştur copiază un Ce as 1 o v,
de Titus L. Toşu în Ucuriş.

găsit

4
Bibl. jud. Oradea
Nr. de inv. 296.607
Cota Il.37.548

S .-\CA

1733

PAVEL, DA S CĂ L D I N MUNCA CI: Minii a p re 1 i m ba
r u m â ne as c ă. Luna lui septer m]brie. în tîi zi. începutul anului nou. şi
pomenire lui Simeon Stolpnicul şi săbor, prcistii. şi a 40 de . .. mcenici. la CJecernie.
la 30 ferice bărbat. SlaCJa. întîia. la dmne cătră tine strigatam ...
Format: 15 caiete între 8 şi 12 f., blocul filelor de 200/165/25 mm.,
în total de 153
(3)f. albe, dar de fapt numai 148
(3)f. albe datorită
unor greşeli de numerotare. Astfel se sare peste 9, 88, 119, 120, 124, 125,
şi se numără de două ori cu 65 şi 96, fila 127 e nenumerotată.

+

+

Explicit la f.33r: Dascăl PaCJel din Muncaci scrisam aceasta carte în
sat Saca 1733 luna lui iuni, în zua. 5.
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Fig. 2.

Mineiu-prăznicariu,

1733, copist Pavel

:\Iuncăceanul.

SUMAR
Pomenire lui Simeon Stolpnic
( f.
preascmtei născătoarei de dmn:;ău ...
(f.
La redicarea cinstitei cruci
(f.
Pomenire~ preacuvio2sei m~icii nCJastre Paraschic·ei
(f.
Svntul şi slăvitul marele mcenic Dimitrie
(f.
Săborulu svntului arhitraiti Mihail şi Gavril
(f.
Luna lui noe(m)b(r)ie 21 ducere in beser(i)ca a prea svntei
născăloarei de dmnzău
(f.
Pomenirea dintre svinţi părintele nostru arhiepi~cop Nicolae
(f.
Naşterea Dmnului nostru Is. H~.
(f.
Obreazania Dmnului nostru
(f.
(f.
Botegiune Dmn ului nostru
Naşterea

1) :

11 rl :
19r):
26v);

33v);
41v);
50v);
57v);
65v);
73v);
80v);

L~tna lui fevruarie 2 zile timpinarea dmnului
Lun2 lui martie 9 zile 40 de mucenici

(f. 90r);

Blgove2ştenie

(f. 98v);

preasvntei

născătoarei

...

Luna lui aprilie 20 m2rele mucenic Gheorghie

La inălţare
Rusa/ii la vcernie numai
Naşterea svntului Ioan Botezătoriului
Svnţi apsli Pătru şi Pavel
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(f. 96v);
(f. 103r);

(f. 107v);
(f. ttt.r);

(f. 12tr);

(f. 129r);

(f. 137r);
(f. 142v);
(f. 149r - 153r);

La pre obrajenia Dmnului nostru Is. Hs.
Adormirea pre svntei ndscdtoarei ...
T4iarea capului svntului Ioan Botezdtoriul

1:'-lSEMNĂRI

F. 133v-f. (1-3r), chirilice, cern. neagră, o lungă listă de onomastice, scrise
cele mai multe fără majuscule:
bubu ana boriţa rahila Ga"rilă Fore toma V eico "eico Gheorghie onaca marişca
~·eico e"a ilona mihaiu mărie "eico Ilona Ortanăsă /lona Nica pătru e"a alizandru
miculae "esilica. . . "eico tănasă alizandru Flore danciu coste dănilă F olt a
Flore Folta alizandru coste toader /acobu Ioan Iacobu nicoară Iacobu atimu
coste nicoară marişca coste Ioan Coste ... e"a Coste ... miculae coste toader e"a
alizandru flore e"a mărie mărie creştina mărie Oprana e"a toader oana mihaiu
ileana armaca toma e"a barbură marişcă toader armaşca anişcă adam ion rahila
babură mihaiu flore marişca "eico "eico e"a Jf· ărie rahila alizandru Oana 1oan
Creta Coste flore . .. . dănilă rusandră ioan porje miculae Folta ursu Ioan Iacob
toma porje . .. băbuţ toader băbuţ crăciun puna Gheor~hie moldo Gheorghie flore
oana e"a danciu tripa toader danciu alizandru nica toader e"a nica toma mărie
nica 1oa zarie ni ca toader mărie ni ca mihaiu ni ca ion ilirw ni ca 1rmie sanda
şucan marcu şucan ga"ril şucan miculae şucan crăciun marişca nicolae rahila
/acu armaca Iacob armaca adam rahila "eico ilona ursu alizandru e"a boruţa
toda mărie 1on. . . arma ca pătru
F.(3v), chirilice, cerneală brună:
aceasta crte iaste a lui popa V asilie di Budureasă pomeneşte dmneşte
sufletul robului tău Vasile Gheorghie filimon a"ramu adamu şi cie,i
inpreună

ldem, cern. neagră lăsată: PopMici flore din lumea aceasta
Idem, creion negru, latine: In anul 1865 am fost şi lăsatulu de popie
Henciu popa
L 1 MBA

Slavonisme. Ca de obicei, apar mai ales în
şi

îndrumările

tipiconale, dar

In textul liturgic: Ciudarăsă oamenii, zapisul tuturor rupsă, fericite ugod-

nicullui Hs., mirosul mirului ciudeselor tale, mă pomezui bine, dosada trufiei.
Sau: cetenie, bîtie, sla"oslo"ie, otpust şi o interesantă formă de adjectiv pose·
sival: liturghia "asilie"a (f. 65v).
Lexic caracteristic zonei şi epocii, interferat cu unele moldovenisme:
măgura Sinaiului, măgura Golgotei, păhar, adăvăr, a adăvăra, împle, dirept,
direptate, hieri sălbateci, de va hi. Apar forme verbale, care ţin de fenomenul
rotacizării: de are putea stîlpul să spuie nu sare opri a strigare ale sale durori,
sau mirarăsă îngerii, spăriarăsă diavolii. In loc de a alunga se utilizează o
formă con trasă: cinci din "oi "eţi lunga o sută iar osută de "oi "eţi lunga întunearice, şi: "eţi fu~i nelungindu-"ă nimeni.
OBSERVAŢII

Copistul are un scris mărunt, cu simplificarea şi reducerea elementelor
componente nle literelor, un scris fără ligaturi, uncial. Caracteril')tică este
în acest ms. încadrarea oglinzii textului între două linii verticale, trase cu
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cerneală brună pe toată înălţimea filelor. Spaţiul dintre rinduri e mai inalt
decit literele, între 22-27 de rinduri pe pagină plină, dar de cele mai multe
ori cîte 24. In facsimil se observă o serie de litere caracteristice pentru dascălul
Pavel, fie prin o prelungire caracteristică a hastelor, fie prin elementele de
scris unghiular, cu tuşe scurte şi groase, eliminînd la maximum elementele
orizontale.
Puţirie elemente de suprascriere, abrevieri uzuale, mai ales in nomina
sacra.
Manuscrisul este executat cu multă acurateţe, dar este lipsit de elemente ornamentale. Există numeroase iniţiale de rînd, scrise cu roşu, puţin
ingroşate, de înălţimea a 1-3 rinduri. Tot cu roşu, mai rar în negru, se scriu
cu majuscule titlurile. Indrumările tipiconale apar în roşu.
Mineiul-prăznicar din Saca este cel de al şaselea copiat de Dascălul
Pavel, care avea o afinitate faţă de această carte. Rămîne deschisă problema
prototipului de care s-a servit dascălul muncăcean, dar notăm că în Bihor
s-au copiat asemenea prăznicare încă de pe la 1648, incit prototipul acestuia
ar putea fi tin ms. mai vechi.
Din însemnări rezultă circulaţia manuscrisului în zona Beiuşului (Saca,
Budureasa). Remarcabil pomelnicul notat pe ultimile file albe, care ar putea
interesa studiile de onomastică. Ms. a fost semPalat de At. Popa în lista
publicată in anuarul Crisia din 1979, dar fără a-l descrie.

5
Colecţie
particulară

BUDUREASA

1733

P A V E L, D A S CA L D 1 N Ţ A R A M U N C A C 1: [M i n e i u p r ă z n i c a r i u ( ?)].
Despre acest ms. am primit numai acest explicit de la prof. Ar. Popa
din Cluj-Napoca, care consideră că face parte din manuscrisul descris, anterior.
Analiza atentă a filei şi a conţinutului ei în comparaţie cu ms. precedent
ne-a dus la concluzia că este vorba de un alt ms. al aceluiaşi dascăl Pavel':
Această carte au cumpărat. Matei Petru. pentru canon fratele său Magal.
şi pentru al său sUflet şi au dat în mîna lui popa A"raam în Budureasa să fie
moşii lui şi feciorilor iară popa A"raam şi feciorii lui să fie dator pomenit totdeauna la Smta Beserica. şi alţi preuţ ce "or ţine de această carte rînduiala.
Robul lui Dzu Migal. Petru. Ioan. Giurgiu. Mria. Toader. Senţiana. Brînduşa.
Caraciun. Ioan. Teodor. Senţiana. Irina. Barbura. Anuţa. Flora. Sala. pomeneşte dzău pînă la şapte seminţe.
Scrisam eu dascal Pa"el din Ţara Munr;aci. în an 1733- luna lui septen.
a 2. zil.
OBSERVAŢII

In acelaşi an, dascălul Pavel mai copiază de trei ori un Mi ne i u
a 1 e s in Jos ani, care la 1801 se găsea în Pocola (descoperit în 1941 de Ti tus
L. Roşu) şi în Saca (două ex. distincte, cu explicit diferit). In 1732 copistul
incepe un M i n e i u in Sălişte de Pomezău şi-1 termină în J osani. De remar"Cat că din cele 19 ms. depistate pînă azi de la Dascălul Pavel, 13 sînt ·Minee
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Fig. 3. Minei ales, 1733, copist Pavel

Muncăceanul.
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alese. Prin această prismă s-ar putea, ca şi manuscrisul de la Budureasa să
fie tot un M ineiu ales. Notăm, că pasajul din explicit: ce "or ţine de această
carte rînduiala, poate duce înspre mai multe specii de carte liturgică.
Pentru eventualul prototip, credem că dascălul Pavel fie că avea un
Bxemplar din \" i e ţi 1 e Sfinţi 1 o r ale lui Dosoftei, Iaşi, 1682-1686,
în 2 voi., fie că tradusese şi avea un Mineiu ales după cele 12 voi. de M i ne i u s 1 a v o - rom â n ale ep. l\1itrofan. Buzău, 1698. In Bihor pînă la
1733 se ştiu 24 de ms. de M i n e i u-p r ă z n i c ari u, ceea ce probează
cererea mare faţă de acest fel de carte, care stă la interferenţa literaturii
liturgice cu cea omiletică şi hagiografică.
Textul explicitului e scris cu cerneală brună densă, duetul e mărunt,
imită tiparul, în total sînt 15 rînduri de text pe o jumătate de filă, cu un mic
ornament in loc de colontitlu. Fila nu este numerotată.

Resume
Le departement de Bihor est caracterise par la plus grande densite de manuscrits
liturgiques roumains, copies dans les XVI- XVII l-eme siecles.
Pendanl les annees, ces manuscrits deviennent un temoignage essentiel pour la
vie culturelle, la eontinuite et )'unite spirituelle de la population roumaine deces contrees.
L 'auteur propose le modclr d'un catalogut> analitiqut> dE' ces manuscrits (presque
300 exemplaires) rt il decrit 5 mauuscrits rect>mment dt'couverts dans la meme region.
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tîteva scrisori inedite ale patriarhului Hrisant al Ierusalimului
adresate "Companiei greceşti" din Sibiu
lUIHAIL

CARATAŞL"

Patriarhul Hrisant al Ierusalimului (1707-1731), descendent al renumitPi familii Notara din Peloponez, a fost unul dintre cei mai învăţaţi prelaţi ai ortodoxiei, care ca şi unchiul său, Dositei al Ierusalimului (1669-1707)
căruia i-a urmat în scaunul patriarhal, a vizitat de multe ori Ţările Români:',
desfăşurînd aici o bogată activitate eclesiastică, culturală şi chiar politică.
Prin scrierile sale - unele imprimate în tipografiile din Principat~le dună
reni:' - a contribuit în largă măsură la dezvoltarea instrucţiunii şi a culturii
grpceşti, precum şi la apărarea ortodoxiei de influenţa catolicismului elin
Ţăr·ile Române şi mai ales din Transilvania 1 .
In această activitate eruditul prelat s-a bucurat de sprijinul moral şi
mater·ial al domnitorilor români şi al unor mari dregători pe care a avut prilejul să-i cunoască in numeroasele sale călătorii în Principate.
Este bine cunoscută contribuţia sa deosebită pe plan cultural, din
Ţările Române în epoca brîncovenească, epocă in care au strălucit cărtu
rari L'a stolnicul Constantin Cantacuzino 2 , Dimitrie Cantemir 3 , Antim IvireanuJ4 şi alţi învăţaţi români şi străini, atraşi la curtea domnitorului Constantin Brincoveanu 6 • Bucurîndu-se de un mare prestigiu, eruditul prelat
estP deseori consultat in rezolvarea unor chestiuni dogmatice, de ştiinţă şi
mai a]ps de cultură, privind organizarea academiilor domneşti din Bucureşti
şi 1aşi, bibliotecile acestor academii, procurarea de cărţi - el ins uşi fiind
iubitor de carte şi cunoscut bibliofil - şi găsirea unor profilsori bine pregătiţi.
Astfel, în anul 1707, imediat după înscăunarea sa ca patriarh al Ierusalimului, Hrisant redactează - la cererea domnitorului Constantin BrîncovPanu - proiectul de reorganizare a Academiei domneşti din Bucureşti 6 ,
iar in anul 1728 acordă sprijin domnitorului Gheorghe II Ghica al Moldovei
pentw reorganizarea Academiei domneşti din Iaşi 7 •
Spirit luminat şi prieten al progresului, Hrisant Notara aprecia că
înfiinţarea de şcoli trebuie să fie preferată construcţiei de mănăstiri, veniturile de prisos ale mănăstirilor trebuie să slujească aşezămintele şcolare
şi să fie spre folosul studiilor 8 • Prin aceasta el se dovedeşte şi mai mult ca
un înflăcărat propagator de cultură 9 •
De altfel din vasta corespondenţă a lui Hrisant- publicată în Hurmuzachi. Documente pri"itoare la Istoria Românilor, XIV/1,2 Bucureşti, 19151917- rezultă în mod elocvent bogata activitate culturală şi eclesiastică
desfăşurată de învăţatul prelat în Ţările Române unde a trăit o vreme îndelungată.
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Mai puţin cunoscute însă sînt legăturile patriarhului Hrisant cu negugustorii Companiei greceşti din Sibiu, renumit oraş comercial din Transilvania.
Este ştiut că încă din prima jumătate a secolului al XVI-lea, greci din
Tesalia, Epir şi Macedonia, plecînd din locurile lor natale după o soartă mai
bună, se stabilesc în regiunile nordice ale Imperiului Otoman: Serbia, Ungaria, precum şi multe oraşe din ţările române, alcătuind aici înfloritoare
comunităţi. Astfel, în oraşele din Transilvania întîlnim puternice comunităţi
greceşti la: Sibiu, Braşov, Cluj, Alba-Iulia, Hunedoara etc. In 1545 negustorii greci din Sibiu 10 reuşesc să ia in mîinile lor comerţul acestui oraş cu
Orientul.
Trebuie subliniat faptul că printre negustorii "Companiei greceşti"
din Sibiu erau şi mulţi români din Ţara Românească şi Ardeal, precum şi
numeroşi aromâni din Macedonia şi "bulgari grecizaţi" 11 .
Compania din Sibiu a luat fiinţă în 1641 in urma privilegiului comercial acordat de principele Transilvaniei Gheorghe Rakoczy (1630-1648).
Compania îşi va desfăşura bogata sa activitate în comerţul sud-est european
pînă în anul 1854, cînd a fost lichidată, ultimul ei staroste fiind românul
Grigore Matei din Tîrgovişte 1 2 •
Cu ani în urmă, lucrind la organizarea fondului de documente "HagiPopp" al Bibliotecii Academiei R. S. România, am întîlnit şapte scrisori
ale lui Hrisant adresate "Companiei greceşti" din Sibiu. Cercetînd dacă
acestea au fost sau nu publicate, am constatat că şase din ele fuseseră semnalate încă din anul 1906 de marele istoric român Nicolae Iorga 13 , fără să
fie publicat însă şi textul acestor documente.
Inainte de a prezenta integral - în traducerea românească textul
scrisorilor - considerăm că sînt necesare cîteva indicaţii asupra lor.
După cum am amintit mai sus, ele fac parte din fondul de documente
"Hagi-Popp", pachet XXVII doc. nr. 727-773. Din aceste şapte scrisori,
prima a fost scrisă în anul 1713, iar celelalte între anii 1719-1728.
Scrisoarea ultimă nu este datată, însă din text reiese că a fost scrisă
înaintea scrisorii a şasea ce poartă data de 3 februarie 1728.
Scrisorile conţin date despre ajutoarele băneşti trimise patriarhiei
Ierusalimului, despre cărţile trimise Companiei de către patriarhul Hrisant,
grija ce o poartă acesta pentru a feri pe membrii Companiei de influenţele
străine ortodoxiei, precum şi despre alte chestiuni ale Companiei şi ale Sfîntului Mormînt.
Astfel, în prima misivă, scrisă de patriarh la 15 octombrie 1713, pe
cînd acesta se afla la Tîrgovişte, în Ţara Românească, după ce le adresează
binecuvîntare şi mulţumiri pentru ajutorul bănesc de 33 caragroşi imperiali
trimişi la Adrianopol prin chir Kuntzo Filipopolitul din Zemlin, îi roagă
călduros să depună acelaşi zel pentru strîngerea de ajutoare pentru Sf. Mormînt, ca şi pe vremea predecesorului său 14 , întrucît - susţine el - se constată o oarecare delăsare din partea lor, pricinuită probabil de situaţia tulbure şi de războaie. Le recomandă, totodată, să numească un epitrop, care,
asistat de parohul bisericii Companiei, să aibă grijă de cutia pentru strîngerea de miliostenie. De asemenea, îi roagă să comande pentru Sf. Mormînt
o candelă de argint aurit, pe care să se graveze numele Companiei aşa cum
au procedat şi celelalte companii din Transilvania.
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Riguros apărător al ortodoxiei, Hrisant sfătuieşte pe membrii Companiei
nu se lase influenţaţi de dogme şi credinţe străine ortodoxiei şi să-şi păstrezP cu străşnicie datinile strămoşeşti.
.
In a doua epistolă, din 6 iunie 1719, scrisă pe cînd patriarhul se afla
la· Bucureşti, confirmă starostelui Companiei, Hrisant 15 , primirea celor· 22
galbeni, expediaţi mitropolitului din Betleem, din cutia milelor. Solicită
ca şi în viitor ajutoarele băneşti ce vor fi strînse să fie trimise aceluiaşi ierarh
de Betleem. Repetă rugămintea de a se comanda o candelă de argint aurit
pentru Sf. Mormînt şi le aduce la cunoştinţă că în curînd va porni spre Ierusalim. menţionînd că a venit în Ţara Românească nu după "vreun folos sau
ajuioare", ci pentru alte treburi. In încheiere, îşi exprimă bucuria că
a~tualul staroste este originar din oraşul Melenikon, care este şi patria fostului
staroste Todi Stamu 16 •
In următoarea epistolă scrisă din Ţara Româneas~ă - fără să se specifict> localitatea- la 4 iulie 1719, Hrisant aduce la cunoştinţa negustorilor
Companiei că din pricina împrejurărilor şi a faptului că se află mereu pe d,rumlll'i .,pentru nevoia şi chiverniseala Sfîntului Mormînt", nu le-a putut scrie
niai des.Totuşi, îi roagă insistent să acorde tot sprijinul sfinţilor părinţi, care
vor veni acolo cu scrisori de la el si de la domnul Tării Românesti 17 către
"marele general" 18 referitoare la mă~ăstirile situate dincolo de Olt 19 închinate
la Sf. 'lormînt şi cere să se trimită cu aceşti părinţi banii strînşi în cutie şi
ajutoarele ce vor fi adunate între timp, precum şi candela despre care le-a
mai scris de cîteva ori.
· · In a patra misivă, scrisă de patriarh la 23 noiembrie 1727 pe cînd acesta
se afla la Bucureşti, face cunoscut starostelui Stancu Dedu 20 şi celorlalţi
r:ţegustori ai Companiei că a fost nevoit să le răspundă cu întîrziere din cauza
unor împrejurări independente de voinţa sa şi a faptului că se afla dincolo
de Dunăre. Cînd era la Constantinopol, a primit scrisoarea lor, precum şi
candela 2 1 dăruită Sfîntului Mormînt; candela a fost trimisă cu corabia peleririilor la Ierusalim pentru a fi pusă in faţa Sfintei Trapeza, urmînd a se oficia
cu acest prilej în prezenţa întregului cler, o slujbă pentru sănătatea şi fericirea negustorilor Companiei.
In a cincea epistolă, din 3 februarie 1728, Bucureşti, Hrisant răspunde
starostelui Dimo 22 că a primit cu bucurie atit scrisoarea lui Ioan Adam 23
trimisă prin Teodoreanu Ţincu 24 , cît şi cei 40 de groşi din banii cutiei milelor.
li anunţă că i s-a comunicat de la Ierusalim că s-a primit candela dăruită de
Companie. Roagă să i se confirme primirea cărţilor ce le-a trimis parohului
bisericii Companiei cu mitropolitul Stavropoleos. Nu este nevoie să-i mulţu
mească pentru cartea trimisă parohului, deoarece aceasta a fost tipărită ca
să fie difuzată, în schimb parohul urmează să-i mulţumească: "numai citind-o,
iar nu păstrînd-o curată, adică închisă, el trebuind să întoarcă filele nu
numai ziua ci şi noaptea, iar cînd aceasta se murdăreşte atunci străluceşte
mai mult"! Trimite alte două cărţi: o Geografie 25 pentru Ioan Adam şi
Istoria 26 pentru Biblioteca Companiei 'ZI. Ar dori să ştie dacă Ioan Adam
~ om învăţat şi cunoscător al limbii latine - ar vrea să îmbrace haina preoţească ca să se facă protosinghel, iar mai tîrziu arhiereu. De asemeni, este
interesat să ştie dacă acolo există vreo tipografie cu caractere latineşti, întrucit are de tipărit o lucrare. lncheind, îi adresează mulţumiri pentru scrisoarea
expediată la Viena 28 •
să
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In misiva din 30 septembrie 1728, de la Iaşi, patriarhul Hrisant, adresindu-se starostelui Zaho 28 şi tuturor companiştilor, le recomandă pe arhimandritul Gherasim care, însoţit de cîţiva ieromonahi, va veni acolo să strîngă
ajutoare băneşti pentru Sf. Mormint. In continuare, le dă binecuvintare şi
mulţumiri pentru milostenia trimisă şi le aduce la cunoştinţă că este nevoit
să apeleze la credincioşii de pretutindeni pentru ajutoare băneşti. Sf. Mormint are multe datorii şi nu poate face faţă cheltuielilor, nici măcar cheltuielilor curente.
Ultima scrisoare a lui Hrisant, este nedatată şi nu poartă semnătura
acestuia. Din text, insă, rezultă că ea a fost expediată înaintea scrisorii din
3 februarie 1728 Patriarhul îi anunţă că le trimite 20 cărţi, iar parohului
bisericii Companiei, drept răsplată pentru osteneală, i-a trimis o carte prin
mitropolitul Stavropoleos.
Anexează alăturat o scrisoare, cu rugămintea de a fi expediată mitropolitului Belgradului, la Viena 30 , cheltuielile pentru expedierea acestei scrisori precum şi a altora - pe care le va trimite în viitor - să fie reţinute din
banii cutiei milelor.
Din scurta noastră expunere rezultă că patriarhul Hrisant era in strinse
legături cu negustorii din Sibiu, de la care primea multe ajutoare băneşti
pentru Sf. Mormînt. Mulţumindu-le, inaltul prelat le cere insistent să intensifice acţiunea de strîngere şi trimiterea de ajutoare pentru acoperirea nevoilor
mereu crescînde ale patriarhiei Ierusalimului şi în acest scop trimite - pe
arhimandritul Gherasim însoţit de mai mulţi ieromonahi aghiotanţi. Totodată, invăţatul prelat, ca un adevărat părinte spiritual, sfătuieşte pe negustorii Companiei să nu se lase influenţaţi de dogme străine ortodoxiei şi să-şi
păstreze cu străşnicie credinţa şi datinile strămoşeşti.
Om de inaltă cultură şi iubitor de carte, Hrisant manifestă o deosebită
grjiă pentru a trimite acestor compatrioţi ai săi cărţile de care au nevoie.
Dar din corespondenţa patriarhului Hrisant al Ierusalimului cu negustorii din Sibiu, se desprinde, pe lîngă grija unui conducător bisericesc pentru
credincioşii săi, şi autoritatea conducătorului politic, dornic să păstreze vie
conştiinţa naţională grecească în îndepărtata colonie de pe pămîntul românesc. In condiţiile grele ale dominaţiei otomane, biserica ortodoxă şi-a
asumat şi acest rol politic, menţinînd trează conştiinţa etnică a poporului
prin păstrarea datinilor şi incurajarea culturii.
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13 ~- Iorga op. cit., p. 18, 20, 22, 32.
u Patriarhia Ierusalimului nu putea face faţă greutăţilor financiare de tot felul
în f;are se zbătea. decit prin milosteniile repetate şi din belşug dăruite de credincioşi mai
eu seamă din principatele dunărene, cf. Alexandru Elian, Antim lvireanu, apărător al
prerogativelor scaunului mitropolitan al Ungrovlahiei, in "Studii teologice", XVIII, 1966,
p . .'"1:!:.!: Patriarhul Dositei al Ierusalimului (1669-1707).
15 Hrisafi Palati, originar din oraşul l\Ielenicon, a fost ales staroste al "Companiei
grecPşti" din Sibiu la 12 ianuarie 1712, fiind reales in această funcţie încă de două ori:
1716 şi 1719. A murit în martie 1720. (Biblioteca Academiei R. S. România, ms. grec.
976, f. 37v-39); şi Cf. i'\estor Camariano. Catalogul manuscriselor greceşti din Biblioteca
Academiei Române, Il, Bucureşti, 1940, p. 117.
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fost ales de mai multe ori staroste al Companiei şi anume: în 1702, 1705 şi 1714. (Biblioteca Academiei Române ms. grec 976, f. 35v, 36v, 38), şi cf. Nestor Camariano, Catalogul ...
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17 Nicolae :\Iavrocordat, domnul Ţării Româneşti (1719-1730).
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Companiei. Cf. B.A.R.S.R. ms. grec 976, f. 39; şi cf. :\". Camariano Catalogul ... p. 117.
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pt>nlru stringerea birului datorat de companişti, la 8 ianuarie 1746 este ales staroste al
Companiei. Cf. B..-\..R.S.R. ms. grec 976, f. 40, 45: şi cf. :\". Camariano, Catalogul ... p. 117.
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26
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27 Printre cărţile mai importante din Biblioteca "Companiei greceşti" din Sibiu
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ş.a. Vezi: X. Io~ga, Studii şi documente privitoare la Istoria Românilor, voi. XII, Bucureşti,
1906, p. XI- XII.
28
După toate probabilităţile se referă la scrisoarea exped iată mitropolitului de
Belgrad, la Viena.
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29

Zaho Dedu, originar din .\rvanitohori, ales staroste in

şedinţa

din 1 ft>bruarie

172i. În absenţa sa treburile Companiei au fost conduse de locţiitorii Dimos Papathanassiu
şi Stancu Consta, acesta din urmă fiind ales şi el la rîndul său proestos la 4 ianuarie 17 31.
Cf. B.A.R.S.R., ms. grec, 976, f. 31; şi cf. N. Camariano Catalogul ... p. 117.
30 Probabil se· referă la scrisoarea din 3 febr. 1728

Resume
Dans ce bref expose, l'auteur se propose de presenter sept lettres inedites adressees
par Chrysanthe Notara, patriarche de Jerusalem (1?07-1731), a la "Compagnie grecque"
de Sibiu, et de fournir un comentaire succint du contenu de ces lettres. Les documents
respectifs foni partie du fonds "Hagi-Popp", paquet XXVII, doc. nos. i27- i33. La premiere lettre du lot a ete redigee en 1713, les autres s'echalonnant de 1719 a 1728.
L'article commence par un court aper-.u sur la vie et la personnalite de rerudit
prelat, son activite ecch~siaslique et culturelle dans les Principautes Roumaines. Le contenu de ces lettres montre l'etroitesse des liens entretenus par le patriarche Chrysanthe
:\otara avec les marchands de la "Compagnie grecque" de Sibiu, qui lui faisait tenir des
aides pecunieres pour le Saint Sepulcre. Le patriarche en leur remerciant se releve aussi
comme un veritable pere spirituel en mettant en garde ses fideles contre les dognH's t-trangers et en les conseillant de garder intactes leur foi. ainsi que leurs tradilions.
En fin, eminente personnalite culturelle et grand amateur de livres, Chrysan te met
un soin tout particulier a choisir pour ses compatriotes des lectures apropiees.
Par ailleurs cette correspondance montre en plus du souci d'un haut prelat \'is·a·vis
de ses ouailles, l'autorite d'un veritable chef politique qui tient a conserver tonjours en
eveil la conscience de ses compatriotes vivant au loin, dans la colonie epanouie t'll lerre
roumaine.
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O versiune a

"Relaţiei

Mitropolitului Gheorghe"
NICOLAE CÂRLAN

.
Activitatea de realizare a unei evidenţe ştiinţifice, de valorificare şi
cercetare extensivă şi intensivă a patrimoniului cultural naţional, revigorată
şi orientată spre o procesualitate sistematică, îndeosebi după crearea cadrului
legislativ actual, a făcut ca cercetarea fondului de carte veche românească
de care dispune în momentul de faţă patria noastră să pună deja în evidenţă
unele dimensiuni inedite ale culturii noastre vechi, să le adîncească şi nuanţeze pe cele cunoscute. In atari prielnice circumstanţe, investigînd un eşan
tion reprezentativ de carte veche românească din judeţul Suceava (colecţia
mănăstirii Dragomirna), am depistat, descifrind însemnările manuscrise,
încă o variantă manuscrisă, necunoscută pînă acum, a legendei despre autocefalia mitropoliei Moldovei. Ea datează din anul 1781 şi a fost consemnată
de un ieromonah aflat "cu şederea în sfinta mănăstire a Voroneţului", cu cerneală neagră, în limba română (caractere chirilice) pe trei foi ataşate, în
prezent, în faţa foii de titlu a unui Apostol tipărit la Bucureşti, în anul 7251
(1743). Cartea este descrisă in BRV II la nr. 229, p. 64-65- unde s-a omis
a se menţiona gravura de pe f. (1) r., reprezentînd pe Sf. Luca - iar in evidenţele mănăstirii Dragomirna este înregistrată la nr. inv. 864, cota C.R.V.,
V-16. Exemplarul, incomplet, are următoarea paginaţie: F.t. + (1) + 172 f.
şi provine, după cum o atestă însemnările de donaţie de pe fila 1, de la mănă
stirea Voroneţ.
~Ianuscrisul bucovinean al Relaţiei mitropolitului Gheorghe conţine una
dintre acele versiuni care, în ultimul pătrar al veacului al XVI II-lea, căpă
tase o structură compoziţională completă, coerent articulată, versiuni cărora,
ulterior nu li s-au mai adus amendamente de structură si fond ci doar de
preciza1·e şi corectare a detaliilor. Reproducem în continu~re textul legendei
copiat la Voroneţ in anul 1781 şi aflat în momentul de faţă la Dragomirna:
.,Această istorie ce
preasfinţia sa Gheorghie,

s-au aflat în scrisori! e sfintei M itropolii.
Mitropolit MoldoPeii.

1nştiinţare facem pentru obiceaiul M olduCJii

Scrisă

de

că întîmplîndu-se aice domn

răpăusatul Alexandru CJoeCJod şi mitropolit sfinţia sa chir Iosif care au fost
şi la soborul al optulea şi cu părintele ieromonah Gri~ore Ţamblac, care s-au

săCJîrşit la Moscu mare bo~oslOCJ, mai nainte acelui sobor. lntîmplîndu-să la

Ţarigrad împărat creştinul Manoil Paleolog, iară fiul lui Manoil, Andronic
Paliolog, fiind la Beciu ~inere chesariului de Beciu, iară la CJremea bătrîneţelor
lui Manoil Paliolo~ împărat au trimis la fiul său la Andronic Paliolog la Beciu
să marA'[ăJ la Ţari~rad ca să fie împărat în locul lui Manoil Paliolog părintelui
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slu. Şi ~Jiind să morgă la Ţari~rad, au ~Jenit pe la Ţara Moldo~Jii şi au eşit
înainte întru întîmpinare fericitul !JOe~Jod cu tot sinatul dimpreună cu sfinţia
sa chir Iosif mitropolitul şi cu tot clirosul bisericesc- precum să cade la un
împărat creştinescu şi l-au petrecut pînă la Chilia la Dunăre: Iară împăratul
Andronic Paliologul ~Jăzînd ţară ca aceasta şi norod creştinescu şi pravosla~Jnic
ca acesta şi arhiereu şi .cliros în~Jăţat şi împodobit cu toate obiceiaurile bisericii
Ţari~radului la vremea creştinătăţii, s-au pre minunat şi au dat laudă şi au
zis că ţara că aceasta cu de toate darurile şi roadele pămîntului, obiceaiuri ŞZ:
înţălepciune şi iubirea de străini aiurea n-au ~Jăzut nici au auzit să fie. Şi intrebînd pre fericitul Alexandru voe~Jod: la ce împărăţie sau crăie iaste închinatăr
măria sa au răspuns că-şi stăpîneşte ţara cu sabia despre toţi megieşii şi despre
toţi nepriatinii, şi întrebînd şi pre sfinţia sa chir 1 osif mitropolitul la care
patriarsie iaste închinat, sfinţia sa au răspuns precum că iaste închinat la Ohrid
şi făgăduindu-i luminatul împărat cum că dacă ~Ja merge la Ţarigrad va să
facă Moldu~Ja precum iaste Ohridul, Pichiul şi Chiprul să fie nesupusă şi neplecată nici uneia eparhii. Şi mergînd la Ţarigrad, au luat împărăţ~e; Şi Manoil
împărat Paleolog, tatăl lui Andronic, s-au călu~ărit; Şi strîngînd sobor 24
patriarşi şi Cll toţi mitropoliţii au rădicat mitropolia Moldovii de supt ascultarea
Ohridului, cu săbor şi au aşăzat să fie MITROPOLIA MOLDOVII ca un patriarh, precum iaste Ohridul, Pichiul, Chtprul aşa şi Moldova. Şi cele săborni
ceşti cărţi trimisă de la Ţarigrad la Alexandru voevod şi la Iosif mitropolitul
au fost la Mănăstirea Neamţul, care eu smeritul Gheorghie cu mila lui Dumne:.eu
mitropolitul Moldovii, mărturisescu cu giurămînt că le-am văzut cu ochii mei
şi au fost la Neamţ la mănăstire pînă ce s-au stricat şi s-au răspit ţara la domnia
măriei sale Dumitraşc voevod. Şi cu aceste săborniceşti cărţi pe pergament scrisă
cu pecete pajoră împărătească în argint întiposită şi cu iscăliturile patriarşilor
şi a cîţiva arhierei şi dimpreună cu acest de mai sus pomenit; autrimis Andronic
Paleolog împărat, fericitului Alexandru voevod coroană împărătească şi alurghid, care acest port s-au ţinut la toţi domnii pînă la domnia lui Alexandru
voevod Lăpuşneanul, şi au trimis t~j Andronic Paleolog împăratul dar părintelui
chir Iosif mitropolitul o sfîntă icoană făcătoare de minuni cu doau feţe. de
o parte maica preacurata, de altă parte sfîntul Gheor~hie, care pînă astă::i se
află la Mănăstirea Neamţ care să închină, Şi dimpreună au trimis şi mitră şi
sacoş că mai nainte vreme MITROPOLIŢII MOLDOVII slujia sfînta litur~ltie
cu {elon, Iară maicii lui Andronic Paleolo~ împărat îi era numele Ana impă
răteasa lui Manoil, Şi miria sa(măria sa-s.n.) încă au trimis dar doamnei .4nei.
doamna fericitului Alexandru voevod, o sfîntă icoană sfînta Ana maica maichii precurate iarăşi făcătoare de minuni ferecată şi împodobită cu cheltuială
împărătească. Iară miria sa (măria sa -s.n.) doamna Ana au trimis dar sfintei
mănăstiri Bistritii, fiind această sfîntă mănăstire făcută de fericitul Alexandru
voevod şi de doamna mări ei sale Ana, Iar această sfîntă icoană Ana la. ~Jreme
de neploae scoţîndu-să cu litie afară din mănăstire şi făcîndu-să o sfeştanir.
pînă a se întoarce la mănăstire numai ce plouă, de nu preste tot, iară cîtu-i lwtarul mănăstirii numaidecît plouă. Şi istoria s-au adeverit din săbornicrş
tile cărţi de la Ţarigrad, trimisă aice la Moldova ce au fost la Mănăstirea
Neamţub.â.

Şi în zilele răpăusatului Ştefan CJOeCJod Gheorghie s-au întîmplat de au
mers la mănăstire la Neamţ şi Nicolaie grămăticul, fratele lui Postolache Milescul căruia i-au tăiat Ştefan voevod sin Vasile voevod nasul, care au tălmăcit
şi biblia di limba elinească pe limba rumănească cînd au fost capichehaie măriei
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sale lui Grigore ~oc~od din Ţara Muntcnească, la Ţarigrad, care pre acel i;~od
o au luat în tipografie, creştinul Şerban ~oe~od Cantacozin, domnul muntenescu:
Şi acel Nicolai grămăticu au cetit acele hrisoa~e împărăteşti şi patriersăşti şz:
scriind şi pentru sfînta icoană de la Neamţ precum că scoţîndu-să afară din
mănăstire cu litanii, şi făcîndu-să o sfeştanie au început a să închina, şi de
atunce s-au ~ădit închinăciunea ei. Aşişderea şi pentru sfînta A nna după cum
scrie mai sus. Iară mitropolie Molduvii nu iaste plecată nici unui patriarh,
precum arată şi la sfînta pravilă cea mare la lista 402, 403. Iară de zic muntenii că nu ştiu de unde au luat moldovenii această putere, de nu să pleacă
nici Ohridului, nici Ţarigradului, dară noi ştim. Şi această istorie o am scris
eu cu condeiul meu smeritul Gheorghie mitropolitul, în anii de la Adam 7231
(1723- n.n.) fe~r. 17 iară de la bătrînul Alexandru ~oe~od au fost 295, iară
de la Ştefan ~oe~od Gheorghie au fost ~eleat 7163 (1655- n.n.), cînd au fost
N icolai Grămăticul la Neamţ. Şi această istorie au găsit-o logofătul Grigoraş
în scrisorile mitropoliei şi am scris-o după aceea şi eu mărturisesc cii am scris
cum au fost acolo într-acea ~eche scriere ce au fost mărturisit Gheor~hie mitropolitul că au ~ăzut acele hrisoa~e împărăteşti cu ochii preasfinţiei sale la mănă
stire la Neamţ şi s-au scris de pre ace ~eche prubă, în zilele măriei sale Constandin Dumitru Moruz ~oe~od la ~leat 7286 (1778- n.n.), ghenar 26".
In continuare, cu aceeaşi grafie, însă cu caractere mai mici, apare
această

notă:

"Să să ştie că această istorie o am scris-o eu ieromonah Argealean(?)
fiind cu şedearea în sfînta Mănăstire Voroneţul cu blagoslMenia sfinţiei sale:
părintelui chir M acarie, egumen sfintei M ănăRtiri V oroneţului la ~leat 7289,
1781, meseţa mai 17".
Despre acest Macarie, egumenul mănăstirii Voroneţ, vorbeşte o altă
însemnare (pe care n-am descifrat-o integral din pricina deteriorării hîrtiei)
tot în limba română (caractere chirilice):
"[ . .. ]egumen Voroneţului, iar [ ... a lui ghenarie în 5 zăle. A lui fe~

J

(ruarie) în locul mi eu s-au pus egumen Macare, ucenicul meu care este de:
postrig dentr-această mănăstire Voroneţul. La ~elet să ştie cînd M acare au intrat cu egumenie în mănăstire Voroneţul 7264 (1756) fe~(ruarir) 11 ani întro sfîntă duminecă şi Z-au aşăzat în scaunul e~umeniei Calistrul ~ichelul sfintei
Mitropolii Suce~ii fiind poronca sfinţiei sale părintelui mitropolit chirio chir
!aco~. Şi domnul Ţării Moldo~ii Matei Ghica ~oe~od Şi într-această fe~(ruarie)
15 zile gioi la 4 ceasuri de zi s-au mazilit Matei Ghica ~oe~od 7264 (1756 ).
fe~(ruarie) 15, gioi ş-au ~enit domn Ţării Moldo~ii Constantin Mihai[ ... ]
Raco~iţă ~oe~od. Cînd au că::.ut omătul mare de cinci palme în luna lui mart,
1 E~dochie, leat 7264 (1756 ), mart 1, ~ineri". F. 16-29.
Desigur că multe dintre problemele pe care le implică analiza acestei
legende au fost, deja discutate 1 şi, total sau parţial, elucidate. lnsă rezolvarea definitivă a unora dintre acestea (atîrnarea canonică, într-o perioadă
sau alta, a mitropoliilor din Moldova şi Ţara Românească de arhiepiscopia
de Ohrida, respinsă categoric de Tit Simedrea dar acceptată de Alexandru
Elian 2 - ca să reţinem doar două opinii - sau rolul lui Nicolae l\filescu
în plăsmuirea legendei) rămîne încă în stadiul dezideratului. Nu ne propunem
să le discutăm în cele ce urmează 3 , ci doar să subliniem alte cîteva puncte de
vedere pe care le prilejuieşte descoperirea acestei versiuni bucovinene:
a. Graţie studiului semnat de Alexandru Elian, citat deja, cunoaştem
pînă acum, în afara atestărilor din cronici, documente şi alte scrieri de pină
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la mijlocul secolului al XVIII-lea, un număr de şase versiuni manuscrise
româneşti (cărora li se poate adăuga copia manuscrisă din 1833 la care se
referă V. Drăghicescu) un manuscris slavon (sint indicii sigure că "avem şi
o formă grecească a legendei" 4 ) şi patru editări ale legendei, după cum urmează 5 :

A. MANUSCRISE ROMÂNEŞTI
1. Ms. B.A.R.S. România, nr. 3692 din anul 1787;
2. Ms. B.A.R.S.România, nr. 3102 din anul 1793;

3. Ms.
.f. Ms.
5. Ms.
6. Ms.

B.A.R.S. România, nr. 7 de la inceputul sec. al XIX-lea;
B.A.R.S. România, nr. 5503, din sec. al XIX-lea;
B.A.R.S. România, nr. 5883, din anul 1855;
M-rea :\"eamţ, nr. 22, din sec. al XIX-lea.
B. ATESTĂRI DE MANFSCRISE ROMÂNEŞTI

1. La V. Drăghicescu - O noud CJersiune a insemndrii mitropolitului Gheorghie ş
a hotdrlrilor sinodului de la Iaşi din 1762 cu priCJire ia inceputurile mitropoliei MoldoCJei
in "Biserica ortodoxă română", anul XXXIX, 1915-1916, p. 1296-1298 şi anul XL
1916, p. lo7-6lo.
C. MA!\'[;SCRISE SLAVONE
1. Ms. B ..\.R.S. România, nr. 57i, de prin anul 179lo.

D. EDIŢII JN LIMBA ROMÂNA

.stareţ

1. Textul din anul 1830 (inregistrat de BRV, IV la nr. lo88, p. 158-159.
2. Textul tipărit in Platon Shimonahul - Viaţa preacuCJiosului pdrintelui nostru
Paisie, M-rea :\"eamt, 1836, p. 58v - 6v;
3. Textul reprodus in Minunile Maicii Domnului, l\1-rea Xeamţ, 18lo7;
!o. Textul tipărit in Theodor Codrescu - Uricariul ... , partea 1, ed. 1, laşi, 1852,

p. 237-2lo08 •
După cum se observă, CJersiunea bucoCJineană trebuie aşezată in fruntea
listei cu manuscrisele româneşti, fiind, in ordine cronologică, primul text
care conţine o CJersiune de s1:ne stătătoare a legendei, din cîte se cunosc pînă în
momentul de faţă.
b. Manuscrisul de la Dragomirna constituie dovada peremptorie că
această legendă a circulat şi tn mediile mănăstireşti bucovinene. Faptul că
ea a fost consemnată in scris (după un izvod, se inţelege, căci altfel nu s-ar
putea explica, spre exemplu, identitatea unor referinţe cronologice dintre
această versiune manuscrisă şi cea inclusă de Theodor Codrescu in Uricariul ... 7 )
in această parte a Moldovei, după şi nu inainte de anexarea ei la Imperiul
Habsburgic, comportă şi explicaţii care ţin de reacţia populaţiei autohtone
faţă de stăpînirea habsburgică şi de măsurile administrative instituite de
aceasta. E simplu de constatat că textul legendei, avînd iniţial altă ţintă,
oferea, in noile condiţii (vitrege) apărute, un bun mijloc de demonstrare,
de propagare şi de susţinere a drepturilor istorice ale bisericii moldoveneşti,
neatirnată şi unitară din vremea (zice legenda) lui Alexandru cel Bun. Con-
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cluzia, lesne de înţeles, era aceea că, in baza acestor drepturi istorice, bisericile şi mănăstirile din această zonă (şi, implicit, înainte de toate zona însăşi)
care constituise nucleul statului feudal moldovenesc, nu trebuiau desprinse
de la matca lor firească. Prin urmare legenda căpăta acum cel puţin un sens
protestatar pe lîngă acela că menţinea trează conştiinţa unităţii românilor
din teritoriul recent anexat de habsburgi cu fraţii lor de peste "cord un",
reînviind în acelaşi timp, icoana unor vremuri glorioase, cînd Alexandru
cel Bun putea să afirme "că-şi stăpîneşte ţara cu sabia despre toţi megieşii
şi despre toţi nepriiatinii", icoană care ţinea aprinsă flacăra speranţei întru
libertate naţională.
c. In ceea ce priveşte motivaţia primară (dacă e nevoie să spunPm astfel)
care a făcut să se plăsmuiască această legendă fără a exclude în totalitate
veracitatea concluziilor formulate in aceast privinţă de Alexandru Elian
şi Tit Simedrea - considerăm că cel mai nimerit era să se pornească, în
depistarea acestei motivaţii, de la însuşi textul legendei, întrucît chiar aici
se află expusă explicit teza acesteia. Că această teză nu va fi apărut şi în
atestările legendei nu trebuie să mire pe nimeni, deoarece toţi cei care au
inserat-o au rezumat-o sau au evocat-o în scrierile lor (Yasile Cămăraşul,
Axinte Uricariul, Dimitrie Cantemir, Iacov Putneanul ş.a.), au folosit-o ca
argument, reţinînd acele valenţe informative care le erau necesare spre a-şi
susţine punctele de vedere afirmate. In textul legendei se spune clar: "1 ară
mitropolia MoldoCJii nu iaste plecată nici unuia patriarh precum arată şi în
sfînta praCJilă cea mare la lista 402, 403. Iară de zic munteanii că nu ştiu de
unde au luat moldoCJenii această putere de nu să pleacă nici Ohridului, nici
Ţarigradului, dară noi ştim". In "sfînta praCJilă cea mare" (1 ndreptarea legii,
Tîrgovişte, 1652) se consemnează ca o "nedumerire" că "află-se scris în PraCJila lui Matei Vlastari <<cum şi Moldu- Vlahia au fost supusă Ohridulai ,>,
iar acum nici ohrideanilor să pleacă, nici ţărigrădeanului şi nu scim de unde
au luat această putere" 8 (s.n.).
Cel puţin două întrebări se impun în această situaţie: ce anume i-a
determinat pe "munteani" să pună în circulaţie o astfel de "nedumerire"?
Şi cum se explică faptul că evenimentul s-a produs la mijlocul veacului
al XVII-lea? O fugară incursiune în istoria relaţiilor dintre cele două ţări
româneşti, cu accent pe viaţa bisericească, în vremea lui :\fatei Basarab.
şi Vasile Lupu este, cum vom vedea, suficientă pentru a găsi răspunsurile
cuvenite. Ar fi mai intii de considerat rivalitatea dintre cei doi harnici si
gospodari voievozi, provocată şi întreţinută, cu unele intermitenţe, de Vasile
Lupu, care, precum se ştie, va pierde în cele din urmă definitiv această confruntare născută dintr-o vanitate pe care o va fi regretat cel puţin după bătălia
de la Finta (1653).
~u vom insista mai mult asupra acestei rivalităţi care în mod sigur
că a angajat, într-un fel sau altul, şi mitropoliile celor două ţări, între care
nu trebuie să credem, "fără a cerceta", că au eYistat în permanenţă relaţii
plasate sub semnul armoniei divine (dimpotrivă, sînt cel puţin de presupus
chiar unele tentative de manifestare a întîietăţii, ba chiar anume dispute
in acest sens nesemnificative, dacă le privim în contextul luptei pentru neatîrnare naţională). Vom invoca însă faptul că Vasile Lupu, "în 1640, plătind:
toate datoriile Patriarhiei ecumenice la Poartă, o scoase de sub ingerinţele demnitarilor turci şi o aşeză sub ocrotirea sa'' ceea ce "făcu să crească CJaza mitropolitului M oldoCJei" 9 pe de o parte, iar pe de altă parte să devină el (Vasile
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Lupu) "arbitrul afacerilor bisericeşti din Imperiul Otoman" 10• De fapt această
""ază" a mitropolitului Moldovei era şi aşa unanim recunoscută in lumea
ortodoxă, căci după cum afirmă şi Nicolae Cartojan "autoritatea lui de cîrmuitor al sufletelor a crescut aşa de mult în Orientul grecesc, încît a putut fi propus pe lista celor trei candidaţi la scaunul flacant al patriarhiei din Constantinopol" 11 (1639). Să adăugăm că în anul 1642 se desfăşoară la Iaşi o consfătuire panortodoxă, in cadrul căreia fu condamnată mărturisirea de credinţă
a lui Kiril Lucaris, cel ce făcuse calvinismului concesii riscante pentru unitatea ortodoxiei şi fu aprobat textul mărturisirii redactate de Petru Movilă.
George Ivaşcu notează că "domnul prezidă ca un nou bazileu dezbaterile" 12
acestei consfătuiri. In ceea ce-i priveşte pe Varlaam şi instituţia păstorită
de el să mai reţinem că tot in această perioadă care precede tipărirea Praflilei
de la Tîrgovişte, apare la Iaşi Cartea românească de ÎMăţătură (Cazania),
că Varlaam redactează Răspunsul împotrifla catehismului calflinesc, tipărit,
e adevărat, în Ţara Românească şi de acolo difuzat in Transilvania. Avem
suficiente argumente pentru a fi de acord că prestigiul bisericii din Moldova
avea acum o cotă destul de ridicată, care putea stirni "nedumerirea" omoloagei
sale din Ţara Românească. (Că în universul ortodoxiei, biserica din Moldova
s-a bucurat de la început de un statut de neatirnare 13 este indubitabil şi
fenomenul îşi găseşte explicaţia in modul cum s-au stabilit, la sfîrşitul veacului
al XIV-lea şi începutul celui de al XV-lea, relaţiile dintre mitropolia Moldovei şi patriarhia din Constantinopol 14 ). Intr-un astfel de context se explică
apariţia "nedumeririi" tipărite în Praflila cea mare, uşurată de acel precedent
care "află-se scrisu în Pravila lui Matei Vlastari", carte de mare importanţă
şi prestigiu pentru lumea ortodoxă. Odată "nedumerirea" lansată, prin intermediul tiparului( ! ), se impunea un răspuns, iar situaţia mitropoliei Moldovei
nu îngăduia formularea unuia oarecare, ci a unuia convingător, bazat pe argumente erudite, de mare autoritate. Legenda s-a născut, prin urmare, din această
necesitate, după anul 1652, pe baza unor izvoare scrise (Sphrantzes, după
opinia lui Alexandru Elian, interpolarea din sintagma lui Matei Vlastare
după părerea lui Tit Simedrea) şi, desigur că şi pe baza unor tradiţii orale
din mediile mănăstireşti de la Neamţ şi Bistriţa. Considerăm că, intrucit in
unele studii s-au confundat izvoarele scrise sau orale, ori factorii de cataliză
ai legendelor (evenimentele de la Neamţ din anul 1655) cu elementele de
cauzalitate, s-a pierdut din vedere tocmai evidenţierea corectă a acestora din
urmă, care, deşi aflindu-se consemnate in textul legendei, nu au putut fi,
din această cauză, observate. De altfel, însuşi caracterul tezist, cazuistic al
legendei atrage atenţia că nu poate fi vorba de o motivaţie mai mult sau mai
puţin gratuită, ci de una menită a restabili o autoritate insidios subminată
printr-o insinuare "nevinovată".
Dincolo de toate acestea se impune reţinută valoarea culturală a legendei, faptul că ea constituie, cum bine observa Alexandru Elian, "un produs
al străduinţelor unui umanism românesc, pe care-l cunoaştem şi altfel în epoca
lui Dosoftei, a Costineştilor, de a scruta cu mijloace erudite, întemeiaţi pe texte
ori obserflaţii personale, o perioadă, sub multe raporturi strălucită, din istoria
M oldo"ei, perioadă în care găseau un imbold pentru a urmări fantasma, încă
îndepărtată, a "iitoarei dezrobiri politice şi ecleziastice a ţării" 15 •
In orice caz, editarea critică a legendei ar fi, după opinia noastră cea
mai eficientă modalitate aptă să asigure dezbaterea şi elucidarea intregului
complex de probleme de sorginte miraculoasă, ocultă sau realistă care gra180
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vitează incă in jurul acestei curioase creaţii anonime, situabilă la confluenţa
dintre legendă şi adevăr istoric, indiferent de aria disciplinară căreia-i poate
fi subsumată: istorică, istorico-literară, folcloristică sau, şi mai larg, culturală_

NOTE
1 Alexandru Elian, Moldo~>a şi Bizanţul In secolul al XV-lea, In Cultura TTUJldo~>e
nească in timpul lui Ştefan cel Mare, E.A.R.S.R., 1954, p. 119-149 şi Tit Simedrea, Unde
şi cind a luat fiinţă legenda despre atirnarea canonică a scaunelor mitropolitane din Ţara Românească şi Moldova de Arhiepiscopia de Ohrida, in "B.O.R"., anul LXXXV, nr. 9-10,
septembrie-octombrie 1967, p. 975-1003. Reţinem deocamdată concluziile formulate
de cei doi cercetători, urmînd ca eventualele corective ce se vor impune, să fie integrale
în text sau In note la locul cuvenil. Astfel, Alexandru Elian, lnlreprinzlnd o minuţioasă
critică istorică a legendei şi a bibliografiei de referinţă pînă la zi, conchide:
"Pornită dintr-un mediu mănăstiresc, desigur in urma atenţiei pe care evenimentele
din 1655 au aruncat-o asupra icoanei, foarte probabil bizantină, de la Neamţ, legenda a
încercat să lămurească sosirea icoanei In Moldova prin legături directe Intre voievodatul
românesc şi Bizanţ în singura epocă In care asemenea legături mai puteau avea loc şi anume
în prima jumătate a secolului al XV-lea şi, mai precis, în vremea domniei lui Alexandru
cel Bun, socotit de istoriografia moldoveană din secolul al XVII-lea ca un ctitor al ţării
sale. Trecerea basileului bizantin Ion Paleologul prin Chilia In această epocă, eveniment
cunoscut indirect din istoricul bizantin Sphrantzes, a îngăduit Intemeierea istorică a legen-

dei. În această fază legenda este cunoscută In liniile ei generale de Cantemir. Cercurile
ecleziastice moldovene se interesează, în chip firesc, mai mult ca lnvăţatul principe, autorul
Descrierii Moldo~>ei, de aspectul ecleziastic al legăturilor bizantino-române. De aici se
naşte, poate determinat şi de caracterul relaţiilor bisericeşti greco-române din primele
decade ale secolului al XVIII-lea, un nou element al legendei, cel privitor la autocefalia
bisericii moldovene. Cristalizarea naraţiunii sub forma ei completă se petrece In prima
jumătate a secolului al XVIII-lea şi este legată de figura mitropolitului Gheorghe. Ulterior legenda se precizează in detaliile ei minore, lşi corectează unele inadvertenţe, după ce,
spre sfîrşitul secolului al XVIII-lea, e pusă in legătură cu persoana celui mai de seamă
elenist moldovean al secolului al XVII-lea, Nicolae Milescu, Oprirea procesului de cristalizare nu a mai îngăduit asocierea şi allor elemente care erau pe punctul de a completa tradiţia, dar, nemaintrind in legătură, şi-au păstrat caracterul lor local şi oral, ceea ce insemna un factor de nestabilitate şi, pînă la sCirşit, de dispariţie a lor" (p. 147-148).
Fără să contrazică de fapt, in cea mai mare parte, studiul şi concluziile lui Alexandru
Elian, ba de multe ori, situindu-se pe o poziţie complementară, Tit Simedrea, stabileşte
că cel mai îndepărtat izvor al legendei este de natură externă: "Prin urmare « Tilcuirea
din Cartea lui Ptolemeu despre eparhia Ohrida a egumenului Hilandarului, smeritull\lacarie,
cel din urmă dintre ieromonahi, despre ţările dacice şi despre hotarele lor • şi « tilcuirea
lui Dimitrie Cantacuzen despre ţările dacice$ amîndouă adunate şi scrise de (... ) smeritul
mitropolit de No~>a Brdo, Nicanor, în anul 7043 (1534-1535) şi din îndemnul său introduse
de « prezviterul Iovan • in textul manuscrisului sirbesc Sintagma lui Matei Vlastares, sint
singurele şi primele documente autentice din punct de ~>edere al formei in care se ~>orbeşte despre
ţările Moldo~>a şi Ungro~>lahia şi despre atirnarea lor in cele bisericeşti de arhiepiscopia de
Ohrida. Ca atare incepătura legendei cu atîrnarea canonică a mitropoliilor Moldo~>lahiei şi
Ungro~>lahiei de arhiepiscopia de Ohrida nu este mai ~>eche de 1534-1535". (p. 998).
Se constată că Alexandru Elian consideră ca nucleu primar - şi nu ca factor cauza! - al legendei tradiţia despre icoana de la mănăstirea Neamţ, iar Tit Simedrea pe
cea referitoare la dependenţa de Ohrida a mitropoliilor din cele două ţări româneşti.
2 În Uricariul ... , partea I, ed. I, Iaşi, 1852, p. 23i-240 (Apud AI.Eiian, op. cit.~
nota 3, p. 119).
Existenţa unor anume relaţii între biserica Moldovei şi Arhiepiscopia Ohridei o
atestă, bunăoară, şi documentul din 2 iunie 1600, prin care arhiepiscopul Ohridei, \"eetarie, şi alţi ierarhi ortodocşi consfinţesc, în sinod, înlăturarea din funcţiile deţinu le a
mitropolitului şi episcopilor moldoveni, fugiţi cu )Premia .\Iovilă In Polonia, în vremea
cînd Mihai Viteazul reuşise să unească sub un singur sceptru Ţara Românească, Transilvania şi .\loldova. (Vezi DIR, veacul XVI, A . .\loldova, voi. IV, Bucureşti, Editura Academiei, 1957, p. 291-292). Ar fi aberant să se considere că documentul citat constituie
consemnarea inaugurării relaţiilor dintre cele două eparhii.
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3 · De văzut şi Theodor N. Trâpcea, RelaJiile dintre biserica Moldovei şi Arhiepiscopia
Ohridei (sec. XV), in "Mitropolia Banatului", 1973, 23, nr. 10-12, p. 658-662, care,consideră că "Ideea sau teza despre relaţii strînse între arhiepiscopia de la 0/}rida şi Bisericile
· din: Ţările Române trebuie admisă. Erau aceste relaţii de· natură pur religioasă', de afinitate
creştină sau îmbrăcau şi forme juridice de subordonare a celor din urmă faţă de forul ecleziastic
superior, aceasta este o problemă ce rămîne să se dovedească cu probe mai convingătoare decît
cele existente" (p. 662).
~ Al. Elian, op. cit., p. 121.
5
ldem, Ibidem, notele 2 şi 3 p. 119.
6
. .
Reluat şi In Uricariul ed. a II-a, 1871, p. 398-402 sub titlul Facte istorice ale
bisericii române. Aici se precizează In nota de la p. 398 că textul a fost extras dintr-o "carte
tipărită la manastirea Neamţului, cuprinzătoare vieţii cuviosului Paisie".
..
7 Pentru comparaţie de texte nu am avut la indemlnă decit versiunea tipărită in
ediţia a 11-a a Uricariului.
• Apud Uricariul ... , ed. a 11-a, nota de la p. 402.
9
George lvaşcu, Istoria literaturii române, 1, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1969,
p. H0-141.
10 Idem, ibidem, p. 142. Vezi şi Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria
românilor, Bucureşti, Editura Albatros, 1971, p. 402, unde, după o formulă a lui Nicolae
Iorga, Vasile Lupu este considerat "un adevărat urmaş al tradiţiei bizantine".
11 Istoria literaturii române vechi, Bucureşti, Editura Minerva, 1980, p. 192.
12 Op. cit., p. 143.
~ Despre natura acestuia vezi Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucureşti,
.Editura Cartea românească, 1942, p. 186.
a Vezi Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor, 2, Bucureşti,
Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1976, p. 43, 44-45, 105-106; Cf. Nicolae Iorga, Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, I, Vălenii de Munte, 1908, p. 33-37,
-4 7-48 şi 49-54; Eusebiu Popovici, Istoria bisericească universală şi statistica bisericească,
. Bucureşti, 1928, p. 359-362; Istoria bisericii române, Manual pentru institutele teologice
Bucureşti, 1957, p. 171-190; Mircea Păcurariu, Istoria bisericii ortodoxe române; Bucu
reşti, 1980, p. 257-268.
16 Op. cit., p. 146.

L'auteur presente dans cet article la plus ancienne version manuscrite - comme
texte independant - de la legende concernant l'autocephalie de la Metropolie de Mol·davie.
Le texte a ete decouvert dans un ancien livre roumain du XVIII' siecle (Apostol,
Bucarest, 1743).
Dans l'article on etablit le !ieu de la version de la legende decouverteen Bucovine,
parmi celles connues jusqu'a present et on propose un nouveau point de vue sur la
motivation de l' apparition de cette legende.
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Un copist

arădean

necunoscut: Diacul Ioan din Bud.. şti
RODICA RĂDULESCC

La Somoşcheş - judeţul Arad -, cu ocazia verificărilor realizate de
Oficiul judeţean pentru patrimoniul cultural naţional, a fost descoperit un
manuscris românesc menţionat în inventarele parohiale drept tipăritură.
Cercetarea noastră a stabilit că este vorba de un miscelaneu datînd din secolul al XVIII-lea cu un conţinut deosebit de variat, incluzînd cazanii, scrieri
religioase apocrife, literatură apocaliptică, scrieri hagiografice, texte bogomilice şi un fragment al cunoscutului roman popular "Archirie şi Anadan".
De format in folio (dimensiuni 24 X 16 cm) manuscrisul cuprinde 131
de file numerotate ulterior. Numărul rîndurilor pe pagină variază între 15
şi 21. Legătura datează din anul 1914, coperţile fiind realizate din pînză pe
carton. Manuscrisul este redactat in limba română cu caractere chirilice.
Analiza caracteristicilor grafologice a pus în evidenţă faptul că manuscrisul
descoperit la Somoşcheş este opera a cel puţin doi copişti.
Din motive metodologice, miscelaneul poate fi prezentat ca fiind alcă
tuit din trei părţi distincte însumînd 22 de capitole, după cum urmează:
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.

12345-

cap.

6-

cap.

7-

cap.

8-

cap.

9-

cap. 10 -

Partea 1
lnvăţătură sufletului cea lui drept
lnvăţătura pentru sufletul cel păcătos
Ertăciuni la oameni morţi
Ertăciuni la coconi mici
Cazanie cînd au mers HS la iad să ia
sufletele din iad
lnvăţătura cînd s-au pricit Satana cu
Dumnezeu şi cînd să posti fiiul lui
Dumnezeu 40 de zile şi 40 de nopţi
după ce să sui în măgura Eleonului 1
Cazanie la 1 a lui mai a sfîntului şi
slăvitului proroc Eremia
Cazanie la 15 zile a lui 1ulia. Pentru
mucenia sfîntului Mucenic Kirică.
Şi a maicii lui Iulita
Poviastea Preacistii cînd au mers să
vază muncile Păcătoşilor, unde să
muncesc tot fealiul de păcătoşi 2
Cazanie despre chinurile Sfintei Vineri 3

(f. 1-4
(f. 4-6)
(f. 6v-10v)
(f. 11-12v)
(f. 13-19)

(f. 19v-26v)

(f. 27-30v)
(f. 31-42)
(f. 42v-49v}
(f. 50-56v)
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cap. 11 - Cazanie la Sfintul si slăvitul Prooroc
Isaiia, înYăţătură "Ia Proorocia lui
Isaiia, precum va fi la Yreame de Apoi (f.57-60)
cap. 12 - Cazanie la sf. Barbură, luna lui decembrie în 4 zile
(f. 60v-67)
cap. 13 - Cazanie cînd au tăiet Irod ceale 14
de coconi mici cîte de un an şi de doi,
luna lui decembrie, în 29
(f. 67v-73)
cap. 14 - Poviastea lui Daniil Prooroc cind a
fost aruncat în groapa celor 7 lei
(f. 73Y-78)
cap. 15 - Luna lui iulie în 10 zile, la Sfîntul
marele mucenic Procopie
(f. 78v-82v)
cap. Hi - Luna lui august 1 zi pentru 7 :\facabei
cum iau muncit Antioh pentru carne '
de porc şi iau fript pe foc
(f. 83-85)
cap. 17 - Luna lui martie, în 17 zile la cuviosul
(f. 85v-93v)
Alexia, omul lui Dumnezeu 4
(f. 94-104v)
cap. 18 - Poviastea lui David împărat.
Pe fila 104v ce încheie prima parte a miscelaneului, intilnim următoarea
insemnare, cea mai veche, sub raport cronologic, cuprinsă în acest miscelaneu: "scrisuam în anul Dela Naşterea lui HS 1775" De mine mai jos numitul
diac 1oan, Cînd am fost Dascăl în Satul Budeşti Mesiţa mai 16 zile".
De asemenea, pe fila 49v poate fi citită însemnarea cu caractere
slave: "J oanichie TimototoCJici Dascălul Orăzii Mari" - scrisă cu cerneală
neagră. Ea poate fi datată din secolul al 19-lea.
O altă însemnare poate fi intilnită pe foaia de gardă a miscelaneului,
aparţinînd ultimei operaţiuni de legare (1914) şi, este datorată preotului
din Somoşcheş, Simeon Bulcu: "Această sfîntă carte sa legat sub preotul Simeon Bulcu sub timpul resboiului European, cel mai mare, pînă în zilele acestea, dar alimentele, grăul se plăteşte cu cîte 42 coroane, orzul 23 coroane, cucuruzul 20 coroane, fasolea cu 55 coroane, deci acel preţu încă nime nu scrii să
fi aCJut bucata. In aceste zile grele trăim, poporul ce e mai CJrednic tot e în resboi. Somoşcheşiu, la 26 oct 1914, Simeon Bulcu preot."
Incercind să refacem circulaţia manuscrisului, pe baza însemnărilor
menţionate, acestea ne poartă de la Budeşti, din ţinutul Hălmagiului în
judeţul Arad, la Oradea, iar de acolo la Somoşcheş, tot în judeţul Arad.
Partea II
cap. 19- Rinduiala Sfintei Ispovedanii
(f. 105-112v)
cap. 20 - După înălţarea Domnului nostru
Isus Hristos
(f. 113-120)
cap. 21 - Poviastea lui Eladie, cind Iau izbăvit
Dumnezeu din măinile Diavolului
(f. 120v-126v)
Partea III
(f. 127-131)
cap. 22 - Poveste lui Archiria 5
In mod firesc atenţia noastră s-a îndreptat asupra primei părţi a miscelaneului, intrucit acesta prezintă caracteristici notabile sub aspectul grafiei
şi al informaţiilor furnizate de însemnările menţionate. Astfel, se poate pre-
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Fig-. l.

Iscălitura

copistului Ioan din
(1775).

Budeşti

Fig. 2. Prima filă din fragmentul romanului
popular "Archirie şi Anadan" (sec. XVIII).

supune că diacul Ioan, ce se automenţionează (fila 104v) se îndeletnicea in
mod statornic cu copierea manuscriselor. In favoarea acestei supoziţii pledează aspectul îngrijit al scrisului, fapt ce dezvăluie şi preocuparea pentru
o anume "estetică" a manuscrisului. Titlurile şi letrinele cu cerneală roşie
sint executate cu deosebită măestrie, dovedind o reală înclinaţie pentru
caligrafie.
Este locul să precizăm că prezenţa acestui manuscris nu este singulară
pe raza judeţului Arad, după cum nu este singulară nici existenţa copistului
Ioan din Budeşti deşi, pînă astăzi, încă nemenţionat de cercetători. In
zona Aradului copierea de manuscrise româneşti constituie o mişcare relativ
tirzie, manuscrisele locale datind, in general, din secolul al 17-lea. Această
activitate este continuată pînă la sfîrşitul secolului al 18-lea. Se cere aici
amintită şi prezenţa in această zonă a ţării a manuscriselor ce provin din
Ţara Românească şi Moldova sau cele realizate de copişti aflaţi în trecere.
Pină în prezent doar trei sint copiştii localnici care au reţinut atenţia cercetătorilor: Ioan Muncăcianul, Popovici Muncăcianul
din Dieci şi Ioan din
Hălmagiu. Diacul Ioan din Budeşti li se alătură astăzi ca o personalitate
bine distinctă. Totuşi, in această fază a cercetărilor, intrebarea căreia trebuie
să-i acordăm un răspuns in viitorul imediat este dacă Ioan din Budeşti,
descoperit de noi drept copist al primei părţi a miscelaneului de la Somoşcheş
nu este unul şi acelaşi cu Ioan din Hălmagiu, deşi activitatea acestora
se situează la o distanţă, in timp, de un deceniu.
Aflindu-se într-o bună stare de conservare, pentru cercetarea si valorificarea sa corespunzătoare, miscelaneul de la Somoşcheş a fost 'preluat
185
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de Episcopia Aradului
culturale de valoare

şi depozitat
deosebită de

la centrul de concentrare a bunurilor
la Mănăstirea Arad- Gai.

:\"OTE
1 Legendă apocrifă, bogomilică, privitoare la ~Youl Testament. ;\lodelul acesteia
se află in Evanghelie (:\latei 4, 1-11). Apare ca "învăţătură" in literatura bizantină in
secolul al 12-lea şi in cea bulgară in secolul al 14-lea. În literatura noastră constituie o
apariţie izolată. Pot Ci sesizate asemănări cu ms. nr. 130 din secolul al18-lea aflat la BARSR.
2 Text apocrif cunoscut sub denumirea "Apocalipsul iJ;Jaicii Domnului" reluat
după Codex Sturdzanus, sec. al 16-lea, ms. 44 7, unde se intitulează Cuvint de îmblare pre la
munci".
3 Scriere hagiografică. Vezi Codex Sturdzanus- "Jiineiul Sf. Petca sau Vineri".
~ Jitie răspîndită îndeobşte in literatura populară.
• Fragment din romanul popular "Archirie şi Anadan". ~Ianuscrisul nostru, scris
cu litere chirilice de altă mină decit cea a dascălului Ioan din Budeşti, fragmentează naraţiunea la momentul trădării lui Anadan ce il convinge pe .\rchirie să se înfăţişeze singur
In faţa împăratului.
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Un manuscris românesc despre ,;Chipurile
atribuit Popei Fior

împăraţilor turceşti"

IOANA ZliEU

Una din figurile culturale de seamă ale Ţării Româneşti de pe la
mijlocul veacului al XVIII-lea a fost, fără îndoială, dascălul popa Fior de la
biserica Sf. Gheorghe-Vechi din Bucureşti.
Viaţa şi activitatea sa, prea puţin studiate pînă acum, sînt strîns
legate de istoria şcolii domneşti de slovenie de la Sf. Gheorghe.
Episcopul Melchisedec 1 este intiiul care, vorbind despre patru hrisoave româneşti aflate in Mănăstirea Sfintei Treimi din Târnovo, aminteşte
că unul dintre acestea, dat de Alexandru Ghica Vodă în anul 1768 (7276),
a fost scris de ((popa Floru, dascălul sloCJenesc l), de la Sf. Gheorghe.
·
Biserica Sf. Gheorghe Vechi din Bucureşti, ctitorită pe la mijlocul
secolului al XVI-lea, de către vornicul Nedelco Bălăceanul şi soţia sa Anca,
ajunsă curînd lăcaş de învăţătură 2, <(şcoală sloCJenească şi rumănească l>, avea
drept scop pregătirea tîlcuitorilor din sloveneşte şi a scriitorilor in româneşte 3 •
Dacă pentru veacul al XVII-lea prea puţine izvoare privitoare la organizarea acestei şcoli răzbat pînă la noi, in secolul următor ii putem urmări
îndeaproape activitatea. La 1 septembrie 17 41 (7250), Mihai Vodă Racoviţă
hotărăşte, dimpreună cu tot sfatul boierilor celor mari ai divanului şi cu
(( Preasfinţitul Mitropolit al UngroCJlahiei, chir Neofit l>, simbriile dascălilor,
cite 10 taleri pe lună 4 •
La şcoala de la Sf. Gheorghe erau acum doi dascăli: Lupul şi Popa
Florea, care îşi primeau leafa pe şase luni, 120 taleri.
Matei Ghica Vodă întăreşte măsurile luate de tatăl său - Grigore
Ghica -la 17 ianuarie 1749, hotărînd ca birul ce se adună de la cler,
<(pentru şcoale l>, să se dea Mitropolitului Neofit, care va plăti simbriile
dascălilor şi va purta grija şcoalelor, ne spune hrisovul din 23 octombrie
1752 (7261) 5 •
Acest document este deosebit de preţios pentru analiza ce vrem să
o întreprindem pentru că este scris de un om al şcolii, pentru şcoli, dascălul
Florea.
Scarlat Ghica Vodă, continuindu-şi opera culturală întru susţinerea
şcolilor, începută in Moldova, odată cu trecerea în Ţara Românească, reclă
deşte, în anul 1759, cu cheltuiala sa, clădirea şcolii de la Sf. Gheorghe şi
pune următoarea inscripţie pe frontispiciu: ((Şcoala aceasta s-au făcut cu
cheltuiala prealuminatului nostru Domn, Ioan Scarlat Ghica, cu blagosloCJenia
preasfinţitului Mitropolit, Chiriu Chir Filaret, cu mijlocirea blagorodnicului
ban, Constantin BrăncoCJeanul, CJel logofăt, şi cu osîrdiia Popei Florea, dascăl
sloCJenesc )) 8 •

.187
https://biblioteca-digitala.ro

Din alte izvoare, rerese

clădire 7 •

că dascălul

Florea a fost

şi

ispravnic la noua

Intrerupînd aici firul istoriei şcolii domneşti de la Sf. Gheorghe Vechi
din Bucureşti, ne întoarcem asupra activităţii de miniaturist şi decorator
neobosit de manuscrise şi documente, de caligraf şi scriitor a dascălului
Florea sau Fior, el însuşi semnind cind intr-un fel, cind in celălalt 8 •
V. A. Urechia il caracterizează astfel pe Popa Fior: <<Acest dascăl
Popa Florea este unul din caligrafii cei mai distinşi din Bucureşti spre anii
1750-1770. Bănuim că scia puţină carte slaCJonească şi că mai mult profitau
şcolarii lui întru cetirea şi scrierea română )).
Ii mai evidenţiază osteneala, aproape in acelaşi fel, Ionescu-Gion 9 ,
N. Iorga 10, Alexandru Lapedatu n, Gh. :\Tedioglu 12 , 1. Barnea 13 şi alţii.
Cu toate că Popa Fior şi-a pus semnătura de scriitor, de traducător·
sau de copist, la cite o insemnare pe nenumărate hrisoave, manuscrise 1 4 ,
tipărituri 15 , sirguindu-se în caligrafiere şi miniaturistică, nu cunoaştem
aproape nimic despre viaţa acestui preot de mir de la biserica Sf. Gheorghe
Vechi, trăită pînă către anul 1770.
La filele manuscrise redactate sau copiate de Popa Fior, se adaugă
o lucrare cu caracter istoric, a cărei copie fotografică a intrat nu de mult
in fondurile Bibliotecii Academiei Republicii Socialiste România şi care
se intitulează: Chipurile împăraţilor turceşti, dimpreună cu istoriile lor scrise
pre scurt, în ce fel au urmat unul după altul de la cel dintîi pînă la acest
de acum la împărăţie.
Manuscrisul original, care se păstrează la biblioteca Ossolineum din
Lwow 16 şi care a fost descris sumar de către istoricul Gh. Duzinchevici ~~
este alcătuit din 21 de file, de dimensiunile: 34,5 x 20,5 cm.
Pe 1.1•-v sint desenate, în peniţă şi culori, in medalioane, chipurile celor
27 sultani, ale căror biografii "pe scurt" sint înfăţişate in manuscris 18 •
Sub fiecare portret este trecut numele sultanului pe care il reprezintă,
precedat de numărul de ordine. Textul este scris frumos, citeţ şi fără şter
sături, cu cerneală neagră. Titlul şi iniţiala fiecărui sultan, a cărui biografie
urmează, sint scrise cu cerneală roşie.
Volumul primit la Biblioteca Academiei este alcătuit din 18 fotocopii
cu text şi 4 planşe cu portretele sultanilor. Pe ultima filă cu text, se află
un desen naiv, lucrat în peniţă, cu cerneală neagră, reprezentind un struţ,
cu capul spre dreapta.
Manuscrisul incepe cu o scurtă introducere - de numai opt rinduri -,
după cum tot pe scurt sint prezentate şi vieţile sultanilor, prin care justifică
de ce se face Inceputul cu Otoman şi nu cu Mahomet al doilea, <<pe care,
unii din istorici îl numesc întîiul împărat al turcilor ,>, ca unul ce << au luat
împărăţiia Ţarigradului ,>, însă << CJOm să începem de la cel ce au luat întîiaşi
dată stăpînirea turcească şi o au pînă în ziua de astăzi toţi împăraţii turceşti ».
Sint înfăţişate, sub formă de cronică, biografiile a 27 sultani, numerotaţi, cu cifre chirilice, de la 1 la 27; se incepe cu Otoman, născut la
<< leatul 1260, din oameni proşti pentru că tată-său, ce-l chema Ertucul, au
fost ţăran ,> şi mort la leat 1327, după o stăpînire de 28 de ani; cronica
se incheie cu Ahmet al treilea, la leat 1710.
Biografia fiecăruia din împăraţi cuprinde cam aceleaşi elemente: anul
luării puterii, împrejurările urcării pe tron şi nelegiuirile săvîrşite cu acest
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prilej, bătăliile mai deosebite purtate, anul morţii şi împrejurările în care
a survenit şi altele.
Deşi cronica este scrisă în româneşte şi de un român, poate, este curios
că nu ni se dau relaţii despre Ţările Române.
In afară de descrierea cu numărul 9, a lui Mohamet intiiul, care puse
bir greu <( pre rumânii ce-i era CJrăşmaşi >>, nu mai găsim referiri la ţara
noastră.

Portretele sultanilor, încadrate în medalioane cu circumferinţa dublă
dar· intreruptă sus şi jos şi in părţile laterale de ornamente executate in
stil brincovenesc, completează eleganţa scrierii şi ne arată încă o dată că
Popa Fior a fost un artist înzestrat.
Adoptînd metoda strict biografică, toate evenimentele se subsumează
acţiunii personale a impăratului şi sînt redate cu fidelitate pe figura acestuia.
Primul sultan - Otoman - este înfăţişat din profil, cu capul întors
spre dreapta, cu sprincenele stufoase, sub care se bănuieşte o privire ageră,
nas şi bărbie ascuţite. Poartă barbă şi mustaţă, haină lucrată cu gust şi
bogată, iar turbanul, ce-i acoperă fruntea pînă aproape de sprincene şi
urechile, are cutele pe orizontală, de sub care iese o calotă netedă şi mică.
Cu totul deosebit apare chipul celui de al doilea împărat, Orhan (nr. 2),
gitul lung, sugerind pe cel al unei păsări, gura întredeschisă, nasul lung,
privirea vulturească. sprîncene negre şi stufoase, deşi faţa-i pare smeadă.
Poartă turban rotund, cu faldurile dispuse pe verticală şi împodobit cu patru
pene prinse cu pietre preţioase şi o haină frumoasă, cu guler de blană.
_\murat (nr. 3) are faţa mică, obosită parcă, deşi cu privire deschisă,
puţin îndreptată spre stinga. Poartă barbă şi mustaţă ce par a fi cărunte,
tur·ban cu eule pe orizontală şi verticală, haine scumpe, cu tighele înflorate.
Portretul literar pe care-I face cronicarul lui Baiazit intiiul (nr. 4)
este redat uimitor de fidel pe trăsăturile portretului artistic: <( Baiazit,
feciorul lui Amurat. Acesta fu ales stăpînitor de toată obştea turcilor. Şi pe loc
sugrumînd pre frate-său, făcu obicelu de apoi fieştecarele cum să punea împărat
în scaun, întîi îşi omora fraţii. Era om foarte semeţ, măreţ, straşnic. Pentru
aceia şi căştigase acest nume: Ghelderon, adecă Fulgerul ceriului.
Pe chipul lui Baiazit Fulgerul se citeşte sfîrşitul tragic al acestuia,
purtat de Timurlenk de-a lungul Asiei, în obezi de aur şi cuşcă de fier şi,
(( CJăzînd că nici o nădejde de scăpat nu iaste, s-au tot loCJit cu capul de fiarăle
culiCJiei pîn[ă] ş-au dat sufletul, în al patrulea an al robiei lui>>.
Biografia şi chipul lui Mahomet al II-lea (nr. 11) ne dezvăluie o figură
sălbatică, dominată de dorinţa de putere, vicleană, (( cît hotărîse în gîndul
său toată lumea să o supue şi cu tirania să o stăpînească>>.
Sugestivă şi îngrijită este şi caracterizarea făcută lui Selim intiiul
(nr. 13), pe faţa căruia se citeşte dirzenie, hotărîre, neinfricare, dar şi judecată şi bunătate, aşa cum rezultă şi din finalul biografiei: (( lnsă la 1 erusalim
să arătă cătră creştini şi cătră Sfîntul Mormînt cu multă blîndeţe şi milostivire>>.
Impresionant şi sugestiv este redat obiceiul fiecărui sultan nou de a-~1
ucide fraţii de harem, instituit, pare-se, de Baiazid intiiul (nr. 4). Este
edificatoare în acest sens biografia sultanului Mahomet al treilea (nr. 17):
((Acest Mahomet, fecior lui Amurat al treilea, cum să puse în scaun, iarăşi
sugrumă 18 fraţi ai lui şi înecă 10 cadîne ale tătîne-său. Şi pre mumă-sa
cea bună o surguni departe; şi-i dete de cheltulală din destul. Iar la leat 1596,
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îl bătu foarte rău la Erla arhiduca Maximilian, că-i luo cetatea Granului
înapoi şi-i omorî 15 mii de turci. Acesta avea pre trei surori ale lui de cadine.
Şi precum îşi începu împărăţiia cu omor şi cu ucidere, aşa o şi săvîrşi pentru că
aproape de moartea lui, avîndu pre feciorul lui cel întîi născut bănuTală că
are doru de împărăţie, îl sugrumă şi înecă şi pre mumă-sa. Şi la leat 1604,
muri şi el ciumat (iar alţii zic otrăvit), la 36 de ani ai vieţii lui )),
De remarcat că figurile de la inceput sînt mai viguroase, cu privirea
ageră, nasul acvilin şi bărbia voluntară, pentru ca apoi să devină mai
obosite, inexpresive chiar.
Efectuînd o cercetare minuţioasă şi o comparare atentă cu alte file
manuscrise ieşite de sub pana popei Fior, analizînd particularităţile paleagrafice şi miniaturistice, credem că şi Chipurile împăraţilor turceşti constituie
opera dascălului de la Sf. Gheorghe din Bucureşti, ostenitor întru ale culturii româneşti de la mijlocul veacului al XVIII-lea. Stilul este concis,
fraza scurtă, închegată şi sugestivă.
Valoarea literară a istoriei prescurtate a sultanilor este dublată de
execuţia artistică a portretelor, de interesul istoriografic şi ne îndreptăţesc
să recunoaştem stilul şi mîna Popei Fior.
Deşi mai puţin cunoscut ca portretist, dar decorator plin de gust şi
caligraf neîntrecut, Popa Fior îşi dezvăluie încă o dată talentul artistic şi,
în cele 27 de portrete şi în medalioanele ce le încadrează, continuator receptiv
al traditiei din vremea lui Constantin Brâncoveanu.
Este, oare, Popa Fior autorul Chipurilor împăraţilor turceşti sau a copiat
şi împodobit numai opera altcuiva? A compus el însuşi biografiile sultanilor
sau acestea reprezintă o traducere?
Va fi cunoscut şi folosit, desigur, cronicile şi istoriile mai vechi ale
Imperiului Otoman, însă alegerea şi rînduirea materialului, limba simplă
a manuscrisului, fraza naturală, lexicul curat, caracteristic mijlocului de
veac XVIII ni-l indică pe autor în persoana Popei Fior.
Comparînd Chipurile împăraţilor turceşti cu Chipurile Vechiului ·şi
Noului Testament copiate de Popa Fior după Cronograful lui Antim Ivireanul 19 , remarcăm aceeaşi linie, acelaşi stil în redarea trăsăturilor feţei
şi o nesfîrşită varietate de mijloace artistice. :"Ju aflăm două portrete care
să semene intocmai unul cu altul. Un deosebit simţ al proporţiilor şi o
expresie uimitoare pentru epoca în care au fost create.
Numai cele citeva consideraţii prezentate mai sus ne îndreptăţesc,
credem, să-i socotim pe Antim Ivireanul şi pe Popa Fior iniţiatorii portretisticii în tara noastră.
~1an~scrisul Popei Fior vine să îmbogăţească, sub mai multe aspecte,
fondul patrimonial al poporului român.

NOTE
1 O excursiune in Bulgaria, in "Revista pentru istorie, arheologie şi filologie", an.
II, voi. IV (1885), p. 523.
2 Gh. Nedioglu, Cea mai Peche şcoală românească cu caracter statornic ... Bucureşti,
1913.
3 Ibidem, p. 9.
4 Arhivele Statului Bucureşti, Condica ~Iitropoliei din Bucureşti, XIII, I 75.
• Ibidem, Secţia istorică, doc. 25.
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V. A. Urechia, Istoria şcoalelor ... , t. I. Bucureşti, 1892, p. 26-27.
Gh. Nedioglu, op. cit., p. 13.
Vezi in fondul de manuscrise de la B.A.R.S.R., msse rom. 458, 501, 937, 2103,
2590, 2592, 2609, 2711, 3445, 4243, 6119 (suluri 7), precum şi numeroasele hrisoave
păstrate la Arhivele Statului din Bucureşti.
9
Istoria Bucurescilor. Bucureşti, 1899, p. 190.
10 Istoria Bisericii Române~ti, voi. II. Bucureşti, 1928, p. 467, 508, Istoria iMăţă
mîntului românesc. Bucureşti, 1928, p. 76, 78, 81.
11 Manuscrisele de la Bisericani şi Rd~ca, în "Biserica Ortodoxă Romană", XXVIII
(1905), nr. 10 şi XXIX (1906), nr. 6-8 (şi extras).
12 Op. cit., p. 11-15.
13 Un miniaturist român din secolul XVIII.: Popa Fior, în "Biserica Ortodoxă Română", LXVI (1948), .nr. 11-12, p. 484-607 (şi extras).
14 Pentru descrierea manuscriselor atribuite Popei Fior, vezi: I. Bianu - R. Caracaş,
Catalogul manuscriptelor româneşti din Biblioteca Academiei Române, tom. II, Bucureşti,
1913; I. Bianu - G. Nicolaiasa, Catalogul ... , tom. III. Craiova, 1931, I. Barnea, op. cit.;
G. Ştrempel, Copi~ti de manuscrise române~ti pînă la 1800, voi. I. Bucureşti, 1959; G. Ştrem
pel - FI. Moisil - L. Stoianovici, Catalogul manuscriselor româneşti, voi. IV, Bucureşti,
1967; G. Ştrempel, Catalogul manuscriselor române~ti (B.A.R. 1-1600). Bucureşti, 1978;
Idem, Un cronograf atribuit Mitropolitului Antim Ivireanul, in "Romanoslavica", XIII
(1966), p. 309-355 (şi extras).
15 Tot Popei Fior ii aparţine următoarea Insemnare de pe ultima filă a cărţii: Sim·eon Arhiepiscopul Tessalonicului, Voroavă de întrebări şi răspunsuri întru Hristos, tipă
rită la Bucureşti, in anul 1765: «Şi la sfintele voastre rugăciuni să nu uitaţi şi pre robul
lui Dumnezeu, mai miculii vostru frate, Floru ierei hortofilaxu, cel ce au procitit cartea aciasta •>.
Cf. Ioan Bianu-Nerva Hodoş, Bibliografia românească veche ... , tom. II. Bucureşti, 1910,
p. 170.
16 , Manuscripta instituei Ossoliniani", 5835/III.
17 În articolul: O necunoscută istorie a Imperiului Turcesc în manuscris românesc,
in "Revista română", IV (1934), p. 289-291.
18 N. Iorga, in nota 1 de pe pagina 444 din Istoria literaturii româneşti, t. II, ed. II.
Bucureşti, 1928, spune că D. Cantemir însuşi adăugase sau avea de gind să adauge la manuscrisul original al Istoriei Imperiului Otoman, chipurile sultanilor.
19 B.A.R.S.R., msse rom. 6119 (fost suluri 7). Cf. G. Ştrempel, op. cit., p. 326, 3308
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R~sum~

Le pope Fior, chantre et copiste a I'ecole princiere de l'eglise Saint-Georges l'Ancien,
de Bucarest, represente une figure importante de Ia culture roumaine, vers le milieu du
XVIII-siecle.
Le fond patrimonial de la Bibliotheque de !'Academie roumaine s'est enrichi d'une
chronique byzantine ecrite et ornee de miniatures, probablement, par l'artiste pope Fior
(une photo-copie).
L'auteur de la communication demontre, conformement a l'analyse paleographique et miniaturistique, par rapport a d'autres travaux issus de la plume de pope Fior, que
les biographies des sultans turcs represente aussi l'oeuvre de cet infatigable artiste.

https://biblioteca-digitala.ro

Legături şi interferenţe

culturale între românii
din Braşov refiectate in manuscrisul
Collectanea de Thomas Tartler, 1741

şi saşii

ELISABETA MARIN
Oraşul Braşov, favorizat de poziţia sa geografică in inima ţării şi
la intretăierea drumurilor comerciale între ţările române, a jucat un rol
important în permanenţa legăturilor politice şi economice, fiind totodată
şi un focar al culturii în care unitatea de neam şi de limbă intre ţările
româneşti a fost transmisă peste veacuri prin dovezi şi mărturii scrise.
O însemnată parte din aceste dovezi scrise o constituie cronicile braşovene din sec. XVI-XVIII, Braşovul ocupînd un loc de frunte în ţara
noastră cu acest gen de lucrări cu caracter istoric.
Multe din ele au fost publicate în volumele IV- VII ale colecţiei
Quellen zur Gcschichte der Stadt Kronstadt in Siebenburgen şi altele în volume
separate sau alte publicaţii. Unele dintre ele au rămas pînă astăzi inedite,
printre acestea se numără şi lucrarea: Culegere de izCJoare referitoare la istoria
oraşului BraşoCJ, întocmită de Thomas Tartler în 1741. (Collectanea zu einrr
Partikuliir - H istorie von Cronstadt).
Thomas Tartler 1 ocupă, prin activitatea sa, unul din locurile de seamă
printre cronicarii saşi braşoveni înscriindu-se in această tradiţie prin mai multe
lucrări, printre care amintim: Diarium seu Ephemerides ab A ;l;J 1700. Et
mihi et postcritati ( 1701-1740), jurnal cu ştiri locale braşovene privind
românii şi saşii din Braşov (lucrare tipărită de J ulius Gross - Diarium
des Thomas Tartlcr şi în Quellen zur Geschichte drr Stadt Kronstadt - voi. \"1 1,
p. 242-248): şi Tartlauer Chronica (Cronica comunei Prejmer) oder Historir•
von dem koniglichen Markt Tartlau in dem Bur::,en lăndische Districte (9971754) - cronică ce prezintă istoricul comunei Prejmer, cu informaţii despre
legăturile comunei cu domnii Moldovei şi Ţării Româneşti.
Extrase din acest manuscris au văzut lumina tiparului sub ingrijir~>a
şi îndrumarea lui Stenner, merituosul arhivar al oraşului Braşov, in voi. IV
din Quellen ::,ilr Geschichte der Stadt Kronstadt, p. 65-73.
Collectanea ::,u einer Partikuliir - Historie CJOn Cronstadt este o culeger·p
de ştiri din izvoare şi cronici cu referire la trecutul oraşului Braşov şi per·manenţ.a legăturilor între Transilvania, Moldova şi Ţara Românească. ~lanu
scrisul este inedit 2 •
Copia manuscrisului, care se află la Filiala Arhivelor Statului Braşo\·.
a fost întocmită la iniţiativa lui Friedrich Stenner, arhivarul oraşului şi în
urma dispoziţiei magistratului oraşului Braşov. Magistratul oraşului Braşo\·
a considerat necesară această activitate, scopul fiind păstrarea unui exemplar
şi în biblioteca Arhivei oraşului.
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Semnele marcate cu două linii verticale de culoare roşie arată că
J oseph Trausch (1796-1872), istoric braşovean cu bogată activitate şi
preocupări de cercetare a istoriei locale, a intervenit cu completări şi bibliografie, după ce Tartler şi-a încheiat manuscrisul, continuîndu-i astfel lucrarea.
Această cronică-manuscris cuprinde trei volume: primul volum cuprinde
date pînă la 1741 şi este întocmit de Th. Tartler; al doilea este completat
de J oseph Trausch pînă în 1872, iar al treilea volum este index alfabetic.
Manuscrisul - primul volum conţine 656 pagini şi este scris în limba germană şi latină, cu caractere neogotice.
Cuprinsul manuscrisului este împărţit în cinci părţi mari 1-V (roman)
cu subgrupe marcate cu litere mari şi cifre arabe:
1.
II.
II 1.
IV.
V.

oraşul Braşov
Clădirile oraşului

Despre

în general

Evenimentele din istoria oraşului
Despre portul nou şi vechi al Braşovenilor
Despre Ţara Bîrsei

Această cronică încearcă să ne prezinte structura organizatorică, socialpolitică, administrativă şi culturală a oraşului Braşov.
Manuscrisul nu are un capitol aparte referitor Ia legăturile culturale
între românii şi saşii din Braşov dar acest lucru reiese din fiecare capitol,
mai ales că limbajul este presărat deseori cu cuvinte româneşti folosite

în mod curent si în limba sasilor brasoveni.
Prezentare~ legăturilor Şi interf~renţelor culturale dintre românii şi
saşii din Braşov o facem conform cuprinsului manuscrisului şi nu cronologic.
In capitolul Zidurile de întărire ale oraşului întîlnim menţionat Ia '1641
ajutorul dat de românii din Ţînţari şi de cei din satele Zărneşti şi Tohan
Ia construirea zidului de apărare a oraşului (împotriva turcilor), la care au
mai participat şi Scheienii şi locuitorii români din Blumăna.
Urmează capitolul despre Biserica Sf. Fecioară Maria, astăzi Biserica
Neagră, care ocupă un loc important în acest manuscris. Sînt trecute date
începînd cu anul 1385, cînd s-a început construirea bisericii. Timp de patruzeci de ani cît a durat construirea edificiului, au participat şi au venit din
Ţara Românească şi Moldova meşteri, care au contribuit Ia ridicarea ei.
In capitolul referitor la Gimnaziu întîlnim spicuiri interesante referitoare Ia Johannes Sommer, profesor şi rector, care a fost chemat de către
Despot-Vodă ca profesor Ia şcoala de latină înfiinţată de acesta la Cotnari.
Manuscrisul aminteşte în continuare şi despre Brecht von Brechtenburg,
medic şi profesor Ia Gimnaziul din Braşov, care după 1710 a plecat la curtea
domnească din Bucureşti, a învăţat limba română şi a tradus catehismul
(lui Luther) şi multe clntece bisericeşti pe care le-a tipărit în limba română
cu caractere germane.
Capitolul "Biblioteca oraşului Braşor/', care a fost infiinţată la îndemnul
şi cu sprijinul lui J. Honterus în 1547, este prezentat cu patrimoniul căr
ţilor de valoare care s-au tipărit în mare parte la Braşov.
Capitolul cu referire specială la români se intitulează ln Schei-Braşo!l,
Biserica românească, căruia Tartler îi dedică o zecime din întregul manuscris,
fiind unul dintre primii cronicari saşi care acordă multă atenţie istoriei
românilor. Construcţia bisericii româneşti din Schei-Braşov este consemnată
in anul 1392, la început construită din lemn, apoi în 1495, ·construită din
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piatră,

cu sprijinul material al domnului Ţării Româneşti, Radu cel :Mare
(în text indicat greşit Neagoe Basarab). Este descrisă detaliat toată actiYitatea din jurul şi incinta bisericii, fiind amintite preocupările preoţilor pentru
denoltarea culturală şi spirituală a întregii populaţii a oraşului. Incep primele traduceri (1559-:-1560) ale textelor religioase- în limba română. Este
menţionată sosirea la Braşov a diaconului Core si împreună cu Tudor Diacul:
Coresi a venit la Braşov în 1556 unde a desfăşurat o bogată activitate tipografică.

Thomas Tartler, în jurnalul său, povesteşte cu admiraţie şi despre
un anume Petcu Şoam,Il, care fără nici o îndrumare, a făcut o tipografie,
a tăiat literele şi a scos primul calendar românesc.
Tot legat de activitatea bisericii şi chiar şi de cea a oraşului, putem
spune că sint menţionate aproape toate vizitele domnilor Ţării Româneşti
şi ?\loldovei la Braşov. Thomas Tartler aminteşte de mai multe ori de puternica impresie pe care a lăsat-o Mihai Viteazul atunci cînd a venit aici.
?\lai tîrziu, în 1735-1738, românii din Braşov au cerut mai multe
drepturi printre care - dreptul municipal, dreptul de a intra în bresle,
de a avea bolţi de desfacere, dreptul de cîrciumărit. Tot aici sînt referiri la
bisPrica unită.
Mai semnificativă este menţiunea asupra mişcărilor ţărăneşti din Transilvania din anii 1437-1438.
In capitolul Portul şi îmbrăcămintea braşovenilor se face specificaţia că
locuitorii braşoveni au păstrat în îmbrăcăminte caracterul vechilor romani
şi daci, care I-au preluat şi adaptat conform condiţiilor lor.
Ultimul capitol este rezervat trecătorilor şi vămilor, respectiv Branul,
Timişul, Buzăul. Sînt amintite aici impozitele care se percepeau şi (c datul •>
- taxa pe oi, de asemenea, impozitele pe dealurile şi munţii arendaţi.
Trebuie specificat că toate denumirile sînt trecute în limba română
şr r·espectată toponimia românească.
Putem deci să concluzionăm că de-a lungul întregii existenţe românii
şi saşii din Braşov şi din împrejurimile Braşovului nu au fost nevoiţi să
sta~ilească nişte relaţii, ele au fost fireşti, interferîndu-se şi completîndu-se
recrproc.
Faptul că oraşul şi populaţia au jucat un rol concludent in menţi
nerpa legăturilor între cele trei ţări române, reiese nu numai din acest
manuscris ci şi din alte izvoare mai vechi.
Este remarcabil faptul că istoriografia săsească a acordat deosebită
atenţie românilor. Unul dintre cronicarii din Ţara Bîrsei cu preocupări intense
faţă de români este Thomas Tartler.
Cronicile săseşti au evidentă valoare documentară datorită faptului
eă au reţinut aspecte din trecutul românilor a căror cunoaştere este posibilă
în mare măsură prin intermediul acestor consemnări săseşti contemporane.
Faptele sînt consemnate uneori şi cu erori de dată sau interpretare, dar
istoriografia modernă ne dă posibilitatea să le corectăm şi să le completăm.
Fenomenul românesc devine astfel factorul şi elementul principal din
istoriografia săsească, lucru confirmat de mai mulţi istorici de naţionalitate
germană din România.
Manuscrisul prezentat, scris de Thomas Tartler, şi-a găsit continuatorul
în posesorul său de mai tîrziu, J oseph Trausch 1796-1872, care a completat
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volumul scris de Tartler şi a redactat un al doilea volum. Acelaşi Trausch
este şi primul care a alcătuit un Corpus manuscris de documente privitoare
la istoria românilor.

NOTE
1 Thomas Tartler a trăit intre anii 1700-1770 fiind pe rind, in 1717 elev la gimnaziul din Braşov, In 1727 student la Universitatea din Halle, apoi pedagog. La îndemnul
lui Lucas Seuler von Seuler, judele or::.şului Braşov, se intoarce la Braşov in 'li31, tot ca
pedagog; in 1735 este numit profesor {lector/la gimnaziul din Braşov, în 1739 devine prorector iar în 1744 rector al gimnaziului oraşului Braşov; in 1751 a fost ales preot în Prt>jmt>r.
2
I. Crăciun, Al Ilieş, Repertoriul manuscriselor de cronici interne, sec. XV-XVIII
pri!Jind istoria României, Ed. Acad. 1963. p. 379.

Zusammenfassung
Die Arbeit behandelt die kulturellen Beziehungen zwischen dcn Kronslâdter Huund Sachsen um die Bemiihungen der Biirger der Stadt Braşov (1\ronsladt), ein
ergebnisvolles kulturelles Leben zu entwickeln und weiterzuCiihren. Thomas Tarller (17001770) der săchsische Chronist, Kronstădter Professor und Historiker ist einer unter der
ersten, der den Rumănen eine grosse Aufmerksamkeit schenkt. Er beschreibt die standige
Zusammenarbeit der Einwohner der Stadt Kronstadt, auf mehrert>n Gebieten wie: Bau
der Schwarzen Kirche und der Rumănischen Kirche; Erwăhnung der ersten 1\:ronstiidter
Drucke, der Ubersetzungen, aus dem Slawischen ins Rumănische, Beziehungen der Stadt
Kronstadt mit den · beiden Fiirstentiimern :\Ioldau und Wallachei. Die Handschrift ist
eine der crsten Săchsischen Chroniken, die der rumănischen Geschichle eine besondere
Bedeutung gibt.
mănen

.,
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Din activitatea de

traducător

a lui Vartolomei

Măzăreanu

OLIMPIA lUITRIC

Trecerea în revistă a lucrărilor atribuite lui Vartolomei Măzăreanu
ne pune în faţa unuia din cei mai activi cărturari moldoveni din a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea. Intemeietorul unei şcoli vestite la Putna,
îndrumătorul şcolilor domneşti, episcopeşti şi mănăstireşti din întreaga
Moldovă 1 este, în primul rînd, cel mai harnic dintre toţi traducătorii acestui
timp 2 •
Din numărul total de peste 80 de lucrări, unele nu sînt cunoscute,
neştiindu-se sigur cînd s-au scris şi unde se află, titlurile lor fiind luate din
izYoadele compuse de însuşi autorul 3 •
Cu ocazia fişării fondului de carte deţinut de biblioteca Mănăstirii
Dragomirna din judeţul Suceava, s-au descoperit două manuscrise traduse
şi scrise de arhimandritul Vartolomei Măzăreanu semnalate, doar, în amintitele izvoade. Este vorba de Crinii ţarinii şi Cartea Sfîntului Isaac Sirul
prezentate în paginile următoare.
~Ianuscrisele colligate se găsesc înregistrate sub numărul de inventar
1946. Legătura (38,5/23 cm) din lemn, îmbrăcat în piele de culoare roşiatică,
prezintă pe coperta din faţă două chenare marginale avînd ca motiv decorativ lujerul cu frunze şi flori. In colţuri cîte trei flori, iar în mijloc, "Răs
tignirea". Coperta din spate are un singur chenar marginal cu acelaşi motiv
ce revine şi in cele opt benzi paralele din mijloc.
La amîndouă manuscrisele, titlul este încadrat de cunoscutul chenar
format din mici pătrăţele în negru, roşu şi alb, iar textul este scris pe foi
liniate sus şi dreapta dublu, iar jos, respectiv partea stîngă, simplu. In
cadrul liniar de sus este trecut titlul capitolului iar în pătrăţelul rezultat
din intretăierea liniilor laterale de dreapta cu cele de sus se află numărul
paginii. Capitolele şi majoritatea iniţialelor sînt scrise cu roşu iar textul
cu negru.
Crinii ţarinii. In folio de 132 p. numerotate; 32-45 rînduri pe pagină.
Titlul aflat pe prima pagină este scris cu roşu: "Carte care să cheamă Crinii f ţarinii sau flori prea frumoasă f adunat din dumnezăieştile scripturi f
pentru mîntuirea sufletească care intii f s-au alcătuit prin iubire de osteneală a f unui om bine credincios f iară acum s-au tălmăcit di pe slovenie şi
s-au f scris pe moldovenie prin blagoslovenia preo f sfinţii sale chiriu chir
Gavriil mitropolit f Moldovii f După' trup frate mării sale lui Ioanu Theodor \'Oejvoda ce-au fost domn aceaştieşi ţări f Moldovii f fiind episcop Rădău
ţului preosfinţiesa chiriu f chir f Dosithei Herescul f şi igumen sfintei mănă
stiri Putnii sfinţiesa chir f Ioasaf ucenicul preosfinţiisale chiriu chir Iacov/
ce-au fost mitropolit al aceaştieşi ţări Moldovii f Prin multa osîrdie, dorinţa
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cheltuiala a smeri f tului Ieromonah Mihail de la Săhăstrie sfintei / mănă8tiri Putnii duhovnicul iarăşi al numitii/ mănăstiri /Prin osteneala mult
păcătosului şi nevrednicului / arhimandrit Vartolomei Mazerianul/ In sfinta
mănăstire Putna în anii de la Hristos mîntuitoriul nostru /1777 /în luna
ianuarii in zioa întîia / s-au început f.
Cuprinsul: "Cuvînt inainte, p. 2; Rugăciunea cătră Domnul 1isus
Hristos, p. 4; Mulţămirea cătră Domnul Dumnezău, p. 5; Cite capete ~i
părţi sint intru această carte, p. 6; Cartea Crinii ţarinii sau floarea preafrumoas~ şi cu alte multe învăţături şi foarte de folos, p. 7; Pentru poroncile
lui Dumnezău şi pentru faptele cele bune, p. 52; Istoria întreită alcătuită,
p. 53; Intrebarea pentru darul lui Dumnezău, p. 59; Pentru simţirile cele
sufleteşti şi trupeşti, p. 59; Pentru cele mai mari şi începutul faptelor celor
bune, p. 61; Pentru dragoste, p. 61; Pentru post, p. 61; Pentru înfrînare
p. 64; Pentru priveghere, p. 65; Pentru smirenie şi pentru smerita înţălep
~iune, p. 66; Pentru nevorbirea şi tăcerea, p. 66; Pentru nestringerea lucrurilor, p. 67; Pentru socotinţa, p. 67; Pentru patimi şi răotăţi cumplite, ca1·e
din care să naşte, p. 68; Pentru pohtele cele trupeşti, din ce să fac şi cu ce
să le biruieşti, p. 71; Pentru ca în toată vremea să petrecem cu pază, p. 71;
Pentru toate patimile sufleteşti şi trupeşti, p. 72; Ce este nepătimirea, p. 73;
Pentru curăţenia inimii, a minţii şi a sufletului, p. 74; Pentru intunecarea
minţii, p. 76; Pentru molitva lui Iisus intre ani, p. 79; Pentru ca să nu ne
scirbim niciodată şi nici de nimică, p. 82; Pentru rugăciunea cea neîncetată,
p. 34; Legătura tuturor faptelor celor bune, p. 84; Pentru ca să ne grijim
numai de trebuinţele cele nevoincioase, p. 87; De unde să păzeşte trezvirea
minţii, p. 93; Pentru somn cum să cade a să lupta cu somnul, p. 94; Pentru
ca să ne rugăm cu mare pază, p. 99. Pentru întunecarea şi turburarea dră
cească, p. 101: Pentru ca să răbdăm mînia cea grabnică, p. 102; Pentn1 ca
să răbdăm scirbea, p. 106; Pentru luptele drăceşti cele de multe feliuri, p. 109;
Pentru deosăbirile scirbelor, p. 116; Pentru înfricoşare, p. 119; Foarte să
tem dracii, p. 121 ;Cuvinte alese în scurt pentru lucrurile cele mai cuviincioase
ale părinţilor, p. 121; Intrebare, ce este călugărul, p. 123; Pentru că este
de folos a fugi din lume, p. 125; Ce este povăţuirea lui Dumnezău sau răutate
vrăjmaşului, p. 127; Din ce va cunoaşte cineva bunăvoinţa lui Dumn('zău,
p. 127; Pentru credinţa cea neîndoită, p. 127; Sfătuirea, p. 128; Sfîrşitul,
p. 128; Pentru ce să dorim singurătate şi pustie a sfintului Casian, cartea
8, cap. 13 foarte de folos, p. 129; Sc:ara cărţii aceaştie, p. 131;
La sfirşit, pe p. 132 ... ". 1777- anul- aprilii 4 Mult păcătosul şi
nevrednicul Arhimandrit Vartolomei Mazerianul".
lnsemnări: p. 3-23 :Această carte am cumpărat-o di la un părinte
ci-l chema Mihail cari au fost şi stariţ la Ursae (?)şi au fost cîtă"a "reme şi
la Sucea"a, la Sfeti 1oan în Mitropolie şi iară au "enit cu totul la M ănăstirra
Putna şi au mai trăit 40 ani şi fără sfîrşitul au luat-o ( . .. ) şi au mai trăit
o lună pol au răpăusat dechmwri 23, 1791 şi au dat pr dînsa zece lri 1>: p. 26-75.
(<Această carte iscălitul am cumpărat-o de la răposatul Paisii, irromonah
şi proin "ecariu de la Mănăstirea Dragomirna drept 30 lei adecă trfi:ăci lez:
( . .. ) cu care bani mai înainte mi-au fost datori şi după răpăusarca iscălit ului
am dăruit-o sfintei Mănăstiri Dragomirna ca să rămîie neclătită spre "rcinica
pomenire mănăstirii de obrte şi nimene despre nacealnicii mănăstirii la un loc
sau la altă mănăstire a o strămuta să nu aibă "oie iară cine ar îndră:ni a o
strămuta sau fără ştire a o lua să aibă a da samă la înfricoşatul a lui Hs. giudrţ
şi
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în Jfitropolia veche Soceava unde să află odorul al cel nepreţuit - sfintele
moaşte a sfîntului marelui mucenic Ioan cel Nou, la anul1816, iunie, -20. Sevastian Evlo~hievici, ieromonah şi proin vecariul. ·~
Cartea sfîntului Isaac Sirul. In-folio de 437 p. numerotate; 32-45
rînduri pe pagină. Titlul scris cu negru şi roşu se află pe prima pagină: "Intru
slava J sfintei ceai de o fiinţă 1de viaţă făcătoarei şi nedespăr 1ţitei Troiţă
a Tatălui şi Fiului 1şi a Sfîntului Duh. Prin blagoslovenia preosfinţitului
stăpînului J şi arhipastiriului nostru chiriu chir Gavriil mitrolpolit Moldovii
şi a preosfinţitului chiriu chir Dositei Herescul 1episcop Rădăuţului 1fiind
igumen sfintei Mănăstiri Putnii precuvioşia sa chir 1 Sila ieroshimonahi 1
Prin multa osîrdie şi cheltuiala a precinsti 1tului ieromonah Mihail de la
numita Săhăstrie 1şi duhovnicul numitei mănăstiri. 1 S-au tălmăcit di pe
slovenie şi s-au scris pe 1moldovenie această carte acelui întru sfinţi părintelui
nostru Isaachii Sirianul postnicul şi sihastru), episcopul cetăţii Ninevii 1în
sfînta Mănăstire Putna de mult smeritul 1păcătosul şi vrednicul arhimandritul Vartollomei Mazerianul/ In anii de la zidirea lumii 17285 iară de la
Hristos mîntuitoriul 1nostru 1777 1ianuarii 1."
Cuprinsul: Inceput de izvod compus de Vartolomei Măzăreanul:
nomerul 1Cîte cărţi s~au tălmăcit di pe slovenie şi s-au scris pe moldovenie
prin multa osîrdie şi cheltuiala a smeritului ieromonah Mihail, ieromonah
de la Săhăstria Putnii'f In care an 1 In care lună", p. 2; Oglavenie sau scara
cărţii aceştie a sfintului Isaac, p. 3; Pentru tăcerea şi nevorbirea, p. 7; Pentru lepădarea lumii, p. 19; Pentru mulţămirea cătră Dumnezău, p. 27; Fără
de osteneala sufletului, p. 34; Pentru întrebări şi răspunsuri, p. 38; Pentru
simţiri, p. 42; Pentru buna milostivire
stăpînului, p. 48; Pentru păcatele
cele de voie şi cele fără de voie, p. 50; Pentru paza şi Cerinţa, p. 55; Pentru
cinul şi orînduiala călugărilor celor noi, p. 63; Istorie sfinţilor bărbaţi, p. 67;
Istorie pentru alţi stareţi vechii proci, p. 69; Istoria pentru alţi stareţi, p. 72;
Pentru întrebarea fratelui, p. 73; Pentru ocara fratelui, p. 75; Pentru deosăbirea acelor din tăcere, p. 79; Pentru rugăciunea cea curată, p. 80; Pentru
fapta cea sufletească, p. 88; Cuvînt cătră întrebare, p. 92; Chipul şi pilda,
p. 97: Pentru aducerea aminte cei mai trebuincioasă în toate zilile, p. 98;
După întrebare răspuns, p. 100; Pentru ca să nu înblăm in scirba trupului,
p. 129: Scrisoarea cătră oarecare frate, p. 130; Răspuns cătră oarecare frate,
p. 133; Pentru chipurile cunoştinţii şi pentru deosăbirea faptelor, p. 136;
Rînduiala cea dintîi a cunoştinţii, p. 143; Rinduiala a doua a cunoştinţii,
p. 143: Rinduiala a treia a cunoştinţii, p. 146; Iarăşi capete în scurt, p. 150;
Pentru chipul rugăciunii şi pentru rucodealia e proci, p .151; Pentru săhăs
tria că nu să cade a să teme şi pentr:u sporirea ce să face din ispită, p. 157;
De unde să păzeşt.e trezvirea, p. 160; Pentru schimbarea a multora carii
urmează priceperii, p. 164; Pentru cei ce trăiesc aproape de Dumnezău, p. 165;
Pentru dragostea lumii, p. 167; Pentru că fără de nevoie nu să cade a căuta
vreun semn, p. 171; Pentru care pricină sloboade dumnezău ispitirea, p. 174;
Pentru ca să cunoaştem în care măsură este cineva, p. 177; Pentru ce oamenii
cei sufleteşti caută întru oarecare trupeşti îngroşeri i proci, p. 182; Pentru
rugăciunea, pocăinţa, lacrămi, ertarea, p. 185; Pentru tăcerea, p. 190; Scrisoarea cătră oarecare frate, p. 196; Nelucrarea şi arătarea cele intru mărturii,
p. 201: Cum să cade a şedea cu deşteptarea întru tăcere, p. 206; Pentru
rinduiala socotinţii cei supţire, p. 209; Pentru cunoştinţa cea adevărată şi
pentru ispitiri, p. 214; Mintea aceştii glavizne, socotinţa acelor ce s-au zis,
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p. 221; Pentru faptele cele bune şi osăbirea lor, p. 225; Glavizna cea plină
de viaţă pentru credinţă şi pentru smirenia cea înţăleaptă, p. 233: Pent1·u
folosul ce să face fugind de la lume, p. 240; Pentru acele ore care poate să
le căştige cineva, p. 241; Pentru privegherea nopţilor şi pentru chipurilt~
cele de multe feliuri, p. 245; Cîtă cinste are smirenia cea înţeleaptă şi cu citii
este mai înaltă scara ei, p. 247; Pentru întrebări şi răspunsuri, p. 253: Scrisoarea cătră preacuviosul părintele n0stru Simeon, p. 256; Pentru lepădarea
şi petrecerea călugărească, p. 291; Vorbă ca să ne depărti'm de lume şi de
toate cîte turbură mintea, p. 304; Vorbă că de folos au lăsat Dumnezău
sufletului ca să primească patimile, p. 320; Pentru cinul vieţii călugăJ'eşti,.
p. 332: Pentru lacrămi şi pentru cinul călugăresc, p. 334; Pentru deosăbirilt>
luptei şi a chipurilor, p. 336; Glaviznă care învaţă din ce să foloseştE' omul
pentru ca să apropie de Dumnezău, p. 344; Pentru cuvintele dumnezăeştii
scripturi, p. 348; Din ce să păzeşti bunătatea vieţii călugăreşti, p. 351; Pt>ntru
schimbarea şi prea întoarcerea ce să face celora ce călătoresc în calea tăcerii
i proci. p. 353; Pentru cei ce petrec în tăcere, p. 354; Pentru că nu să cade
robului lui Dumnezău celuia ce-au sărăcit, p. 356; Pentru chipurile nădejdii
cei întru Dumnezău, p. 358; Pentru lepădarea lumii. p. 362; Pentru că este
de folos celor ce vieţuiesc întru tăcere a fi fără de grije i proci, p. 365:
Pentru căile prin care să ne apropiem cătră Dumnezău, p. 365; Pentru puterea
lucrării cei grele a păcatului, p. 367; Pentru paza inimii şi a vederii cei mai
supţire, p. 377; Semnele lucrării a dragostii, p. 378; Pentru postirPa cea
neîncetată, p. 379; Pentru postirea cea neîncetată i proci, p. 382; Pentru
tăcerea şi negrija, p. 390; Pentru mişcarea trupului, p. 391; Pentru viderile
a multor feliuri de ispite, p. 394; Pentru mîndrie, p. 360; Arătarea chipurilor a faptelor celor bune, p. 400; Pentru curăţenia trupului şi a sufletului,
p. 403; Pentru credinţă, p. 403; Pentru pocăinţă, p. 403; Pentru cunoştinţa
şi măsura credinţii, p. 406; Cuvînt plin de folos, p. 409; Pentru mişcat·ea
îngereasctl, p. 418; Pentru lucrarea a doao, p. 420; Pentru schimbarea ce să
face în suflet, p. 421; Capete mici întru care sînt schimbarea cunoştinţii,
p. 422; Pentru ginduri viclene cele fără de voie, p. 430; Pentru răbdarea
care este din dragostea lui Dumnezău, p. 434.
La sfîrşit, pe p. 437 se află următoarea însemnare: << Smeritul şi mult
păcătosul şi ne"rednicul întru toate Vartolomei Mazerianul, Arhimandrit.
1777 ~odu, luna 24 dna am să"îrşit )) (spre deosebire de manuscrisul descris
anterior, acesta nu are trecută luna de apariţie).
Sperăm că lucrarea de faţă va aduce noi date asupra uneia din cele mai
însemnate părţi a activităţii desfăşurate de arhimandritul putnean şi totodată, va aduce un real folos cercetătorilor culturii vechii româneşti. Pînă la:
revenirea cu alte contribuţii privind îndeletnicirea de traducător a lui Yartolomei Măzăreanu, s-ar cuveni remarcată grija permanentă de a se exprima
într-o limbă curată, certificată, de altfel, şi de spaţiile goale din text atunci
cînd nu avea la îndemînă cuvintul cel mai potrivit. De asemenea, am adăuga
şi prospeţimea limbii folosite de autorul "deprins cu limba desăvîrşită a
traducerilor religioase din această vreme" 4 •
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NOTE
1 D. Dan, Arhimandritul Vartolomei Măzereanu, Extras din Analele Academiei
Române, tomul XXXIII, 1911, p. 6.
2 S. Puşcariu, Istoria literaturii române, Epoca veche, Sibiu, 1936, p. 186.
3 A se vedea: D. Dan, lucr. cit., p. 63-64.; N. Iorga, Istoria literaturii române în
secolul al XV II /-lea ( 1688-1821 ), voi. I, Editura didactică şi pedagogică Bucureşti,
1969, p. 4.4.0 şi urm; 1. D. Lăudat, Vartolomei Măzăreanul in "M.M.S.", nr. 7-8, 1966,
p. 543-54.9; l\f. Păcurariu, 500 de ani de la intemeierea mănăstirii Putna, in "M.A.", XI,
1966, nr. 7-8, p. 501-502.
~ ~. Iorga, lucr. cit., p. 445.

Resume
L'article presente deux manuscrits inectits, traduits et copies par l'archimandrite
Vartolomei Măzăreanu, !'un de plus actifs lettres de Ia seconde moi tie du XVI II-e siecle.
Il s'agit de manuscrits colliges: Crinii ţarinii et Cartea Sf. Isaac Sirul ecrits en 1777
dans le monastere de Putna. Aujourd'hui ceux-ci se trouvent dans le monastere Dragomirna
(le departement de Suceava).
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Francesco Loredano in Arhivele Statului din

Iaşi

RODICA EUGENIA ANGHEL

Cercetînd colecţia de manuscrise a filialei Arhivelor Statului din Iaşi
ne-a fost reţinută de manuscrisul cu nr. 126, intitulat Zăba~Ja fandasiei
format din zece capitole şi care conţine la sfîrşit următoarea însemnare
- 1782 iunie 16, şi în chirilice, - ((am scris Vartolomei ierodiacon l).
Ce reprezintă această scriere, cui aparţine, este ea cunoscută în literatura de specialitate, cine este Vartolomei ierodiacon, iată cîteva întrebări
la care ne-am propus să răspundem.
Se ştie că dacă pentru secolele al XVI-lea şi al XVII-lea s-au tradus
şi copiat aproape numai opere religioase (fie ele texte biblice folosite la oficierea
serviciului religios, fie texte de lectură religioasă), în secolul al XVIII-lea,
cînd cartea cunoaşte o evoluţie certă, numărul copiilor după opere laice este
<!.estul de mare.
In a doua jumătate a secolului al XVIII-lea se traduc în limba română
opere importante din literatura europeană: Istoria etiopicească a lui Heliodor,
romanele lui Voltaire, nuvelele cavalerului de Florian, melodramele lui Metastazio şi într-un ritm susţinut Gli scherzi ~eniali (Zăba"a fantasiei) a veneţia
oului Francesco Loredano.
Preluarea acum a unor opere importante, prin intermediare greceşti
(de menţionat rolul Academiilor domneşti), ştiinţa de a selecta şi adapta
materialele, existenţa unei ample activităţi de traduceri şi a unei pleiade de
copişti vorbesc de la sine, de o pătură mai largă, acum la sfirşitul secolului,
de iubitori de literatură care solicită traduceri după operele care circulau In
zona aceasta, sud-est europeană.
lncadrată mişcării iluministe moldoveneşti, activitatea celor cîţiva
cunoscuţi traducători şi copişti ca: Vartolomei Măzăreanu, Grigorie H udeci,
Ioasaf Luca, Toader Jora, Ioniţă Chira, Gherasim Clipa, Vartolomei Putneanul şi alţii, se impune ca o recunoaştere a legăturilor stabilite acum cu unele
culturi europene.
Despre Francesco Loredano, autorul operei Zăba"a fantasiei, ştim că
este născut la Veneţia, la 28 februarie 1606 şi că moare la 13 august 1661
(face parte din familia dogilor). A scris mai multe opere dintre care cităm:
Gli scherzi geniali Veneţia 1632 - culegere de povestiri al căror succes a fost
extraordinar în toată Europa, Viaţa lui Alexandru al II 1 -lea Papă 1626,
Cimitirul epitafurilor Clesele 1654, Scrisori 1663. Principalele sale scrieri au
fost l'eunite în şase volume apărute în 1654. Culegerea Gli scherzi geniali a
fost tradusă şi publicată în greacă de Iacunis Malachis Kastrisios in 1711.
ln a doua jumătate a secolului al XVIII-lea opera aceasta se traduce şi în
limba română, cu ajutorul intermediarului grecesc sub titlul Zăba"a fantasiei.
atenţia
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In Catalogul manuscriselor româneşti, G. Strempel include două manuscrise (numărul 50 din anul 1786 şi 433 din anul 1788), din Biblioteca ,\cademiei R.S.R., avînd ca titlu Zăbara fandasiei, Manuscrisul 50, la fila 87, conţine următoarea însemnare: "Această cărţulie cu istorii, ce să numeşte. Batgiocura fandasiei, am scris-o eu, Toader J ora., bir rrl pitar, în zilele mări ei
sale preînălţatului domn al Ţării noastre Moldorei, Alexandru Ioan Marrocordat
roerod. Şi s-au scris în Eşi, la anul de la zidirea lumii 7294, iară, de la Hristos
1786; martie 24 au luat sfîrşit" 1 . Manuscrisul 433, din anul 1788 - Zăbara
fandasiei partea a doua, prezintă la fila 130 vers o însemnarea: << Această
carte ce să numeşte Zăbara Fandasiei al doilea, s-au tălmăcit de pre limba f{l'Ccească ... de dumnealui Constandin Vîrnar, cămărW]·, la anul ... (loc gol). \'l'i
s-au scris cu cheltuiala sfinţii sale părintelui Chir Veniamin Costache, ecli ·iarlt
Mitropoliei, de mai micul între toţi Gri{!orie H udeci, pisar, în sfînta M itropo. :·,,
în Eşi; la anul 1788, dechemrrie 12 au luat sfîrşit 1> 2•
Ariadna Camariano - Cioran 3 , luînd în discuţie traducerile operelor
occidentale în limba română prin filieră greacă menţionează mai m uite
manuscrise existente în Biblioteca Academiei, cu traducerea română a operei
veneţiene prin intermediarul grecesc, concluzionînd în urma cercetării manuscriselor prin comparaţie cu tipăritura greacă, că versiunea română este o
traducere fidelă a textului grecesc. Manuscrisul cu nr. 1793 (Biblioteca Academiei) are o prefaţă a lui Constantin Vîrnav, biv vei medelnicer, în care
mărturiseşte că a găsit primele zece capitole deja traduse de un <<oarecare
dascăl 1>, el limitîndu-se numai la traducerea ultimelor două capitole. Un
alt manuscris, cu nr. 2985 (Biblioteca Academiei) cuprinde toate cele 24 de
capitole, ceea ce duce la concluzia că prima parte este aceeaşi traducere în
mai multe copii, deşi textul grecesc a fost folosit de primul traducătmo, de
Constantin Vîrnav ca şi de copistul manuscrisului nr. 2985.
Manuscrisul de la Iasi inserează la fila 83 următoarea însemnare:
<< 1782 iunie 16-am scris V ~rtolomei ierodiacon 1>. De altfel, de la acelaşi copist,
arhivele ieşene mai deţin cîteva manuscrise, dintre care remarcăm pe cel
cu nr. 134, lntîmplările lui Tilemah, provenind din anul 1777, interesant
prin nota de pe foaia de titlu: <<la anul 1778 septembrie 14: am intrat în
slujbă la sfţ. părintele Gherasim proindichiu sfintei Episcopii Romanului. fiind
episcop preosfinţitul Kiri Leon. Vartolomei 1 erodiacon. 1>
Acest Vartolomei, venit la Roman probabil de la mănăstirea Putna
(este cunoscut in viaţa monahală sub numele de Vartolomei Putneanul ),
după ce ajunge, în anul 1797, egumen la mănăstirea Precista 4 din Roman,
se stinge din viaţă în jurul anului 1804, dată confirmată şi de un document din
arhivele ieşene, în care se menţionează un inventar al averii << mişcătoare şi
nemişcătoare 1> a mănăstirii Precista şi al cărţilor lui Kir Vartolomei 5 . De
remarcat că printre cărţile ce figurau în biblioteca lui Vartolomei se afla şi
manuscrisul intitulat Zăba~Ja fandasil'i, care nu este altul decît cel prezent
în arhivele din· Iaşi, dacă avem în vedere însemnarea de pe prima filă: <• este
a Precistei cei Mari 1>.
Cu caracter moral şi educativ, brodind o anecdotică în jurul unor personalităţi din antichitatea greacă şi romană (apar astfel personaje ca Patrocle,
Ahile, Agripina, Marcu Antoniu, Chicheron, J unona, ş.a.), manuscrisul conţine zece capitole, fiecare precedat de o dedicaţie (domnului Petru ?\lihail,
domnului Kason, de exemplu), şi de un rezumat.
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Avind in vedere că manuscrisul conţine zece capitole, că este anterior
.an ului 1786, de cind provine cea mai veche copie a lucrării lui Francesco
Loredano in limba română, sugerăm cercetarea manuscrisului pentru eventuale identificări cu cele <<zece capitole găsite gata traduse •> de Constantin
Virnav.

NOŢE

G. Ştrempel, Catalog~l manuscriselor româneşti", Editura ştiinţifică şi enciclo1978, fila 23.
ldem, fila 109.
3 Ariadna Camariano-Cioran, Precizări şi identificări priPind unele traduceri romddin greacă (secolul al XVIII-lea) in Revista de istorie şi teorie literară, nr. 2/1973,
1

pedică,

Bucureşti,

2

neşti

p. 271-279.
~ Arh. St. Iaşi, colecţia Documente, P. 368/52.
5
Arh .. St. laşi, colecţia Documente, P. 392/29.

Resume
L'auteur a decouvert dans les Archives de I'Etat de Jassy, un manuscrit inconnu
{n° 1:!6), Zăbava fanâasiei· {178:!), en dix chapitres, qui·est au fond une partie de l'oeuvre
de Lorenzo Loredano, Gli scherzi geniali (1632), connue dans la litterature roumaine en
d'autres traductions, qu'on pourra donc etudier en comparaison.
o
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"Patimile ceale minunate ale lui Odiseu" - o prelucrare
de Ioan Barac (manuscris inedit in colecţii arădene)
LUCIAN EMANDI

Prin 1830, "magistratualul translator" al Braşovului, scriitorul Ioan
Barac, făcea un drum la Arad, pentru a-şi vizita un unchi dinspre mamă,
pe episcopul de atunci al Aradului, Nestor Ioanovici, care se afla bolnav
pe patul de moarte. Cu această ocazie scriitorul se înţelege cu profesorul
arădean Alexandru Gavra, să-i predea pentru publicare mai multe opere
literare, pe care dînsul le avea pregătite pentru tipar. 1 În vremea aceea
Gavra iniţia una dintre cele mai temerare acţiuni culturale din epocă, înfiinţarea unei "ortăcii" cum o numea dînsul, pentru tipărirea cărţilor româneşti,
şi elaborase un program amănunţit de acţiune, pe care l-a intitulat "V astul
p_lan al ortăciei", sau "Planul după care se vor tipări neyte cărţi româneşti" 2•
Incercarea sa editorială era menită să acţioneze prin intermediul unei societăţi 1nstitutul bibliograficesc, sau Cabinetul muzelor române, care urma să
publice anual cîte două cărţi româneşti. 3
Despre scopurile şi modul de funcţionare ale acestei asociaţii, Al. Gavra
ne-a lăsat mai multe informaţii scrise. Dintr-o epistolă pe care dînsul i-o
adresa lui Moise Nicoară la Bucureşti în 13 martie 1837, aflăm că planul său
editorial a fost supus spre aprobare Consiliumului Ungariei încă în anul
1832/33. 4 Concomitent cu demersurile întreprinse pe cale oficială, Gana
difuzează planul ortăciei sale printre cărturarii români ai vremii, cerîndu-le
atît sprijin material, cît şi manuscrise pentru tipărit. Planul ortăciei a fost
dat publicităţii - Gavra nu ne spune în ce mod - probabil în anul 1832. "
In scrisoarea către Moise Nicoară îşi fixează începutul acţiunii sale în 1832,
dar în Foaia literară dădea ceva mai tîrziu o altă dată: "La anul ]8.33 spre
34 ne vorbirăm cîţiva să abatem către români un izvor literal, materiile căruia
cu ajutoriu unor acţionari să le tipărim şi să le împărţim. Acest izvor s-ar fi
chemat de comun". Cabinetul muzelor române". Şi, aşa sub tit ula aceasta s-ar
fi dat necurmat, în tot anul de 2 ori, la lumină românilor cărţi interesante şi
folositoare, de toată plasa, iar unele roduri ale minţii s-ar fi împărtăşit publicului
românesc prin un jurnal, carele s-ar fi chemat "Ateneul naţional." 6 :\otiţa
din foaia braşoveană nu ne spune însă cine erau membrii acestei societăţi
literare. Se menţionează doar că această societate era reprezentată prin
profesorul arădean Alexandru Gavra. Credem însă că nu e greu de ghicit
cine puteau fi cei cîţiva care proiectaseră această ortăcie literară. Desigur,
în primul rînd erau cărturarii arădeni, profesorii de la "Preparandie", 7 şi
Institutul teologic, în jurul cărora se vor fi grupat şi alţi literaţi din părţile
bănăţene şi crişene. Colegiul profesoral al Preparandiei ceruse încă în 1828
ca să i se acorde privilegiul de a tipări cărţi, urmind ca în acest scop şcoala
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să

fie înzestrată cu o tipografie proprie. La rîndul său, profesorul Constantin
Diaconovici-Loga publicase la Buda încă în anul 1821 acel vibrant apel
Chiemare la tipărirea cărţilor româneşti, prin care vestea că a sosit "primă~Jara
luminii neamului românesc", şi îi îndemna pe contemporanii săi, ca toţi să
se apuce de lucru, pentru dărîmarea zidului de ceaţă al neştiinţei şi să contribuie la ridicarea "jertfelnicului luminii". Era firesc deci, ca dînsul să se
alăture acţiunii lui Alexandru Gavra, deşi părăsise Aradul în 1830. De altfel
printre manuscrisele menite a fi publicate, se numără şi Epistolariul românesc
al acestuia. 8 Dimitrie Constantini, profesorul de pedagogie, fusese cu siguranţă şi dînsul printre susţinătorii ideii. Peste cîţiva ani Gavra îi va dedica
o scriere rămasă în manuscris, Adăugări la teatrul românesc, şi îl va numi
în textul dedicaţiei "meţenas". Preocupările literare ale lui Constantini se vor
materializa ceva mai tîrziu în "Istoria vest-est a romanilor", publicată la
Timişoara în 1857. Dintre bănăţeni îi socotim părtaşi la această ortăcie pe
Grigore Obradovici, crăesc director al şcolilor, de la care Gavra a primit
pentru tipărire două manuscrise, "Belizarie de domnul Marmontel membrul
Academiei cei frînceşti alcătuit, iar în limba românească din cea frîncească
tradus prin Grigore Obradovici crăesc de şcoale director în Banat 1815" şi "Culegerea chilinelor po~Jeşti de năra~J învăţătoare, spre folos şi petrecere de vreme prin
Gri~ore Obradovici crăescu al şcoal. din Banat director adunate şi traduse 1811" 9
Alţi doi bănăţeni, autori de cărţi, pot fi întîlniţi printre acţionarii ortăciei:
preotul Paul Lăzărescu din Lipova, care absolvise Institutul teologic din Arad
în anul 1824 şi care tipărise la Buda, în 1831, un "Florariu pentru folosul
iubitorilor de învăţătură", şi pe protopopul Caransebeşului, Ioan Tomici,
autorul unor broşuri despre Cultura bombiţelor şi Cultura albinelor ambele
tipărite la Buda în 1823 1°.
Credem că nu greşim dacă îl socotim printre membrii "Cabinetului mu;:,elor române" şi pe Sevastian Tabacovici, care absolvise cursurile institutului
din Arad în 1828 şi de la care ni s-a păstrat manuscrisul unei piese de teatru.
Jărtva lui Avram, alcătuită în limba română în anul 1835. 11 Tuturor acestora
Ji s-a alăturat probabil şi Ioan Barac, care i-a predat lui Gavra pentru tipar,
în anul 1830, nu mai puţin de opt manuscrise literare în versuri, dintre care
unele au dimensiuni respectabile, ca Odiseea, care numără 7053 versuri,
Lucreţia cu peste 4000 versuri şi Loreti cu aproximativ 3000 versuri. Prin
cele opt manuscrise, Barac devine cel mai important autor de literatură
beletristică înscris în planul editorial al lui Alexandru Gavra, alături de Samuil
.\1icu şi Gheorghe Şincai, care figurează cu operele lor istorice.
In cei peste 10 ani, în care Gavra face eforturi zadarnice pentru obţi
nerea autorizaţiei necesare pentru funcţionare, cercul susţinătorilor "Societăţii bibliografice" se lărgeşte şi mai mult, ajungind să cuprindă oameni din
toate provinciile româneşti, sau cum se exprima Gavra însuşi, - "din toate
părţile pămînteşti de români locuite". In 1837, cînd i-a scris lui Moise Nicoară,
Gavra avea prenotaţi 39 de acţionari, dintre care 27 din Ţara Ungurească,
care au subscris 49 de acţiuni, în valoare de 1470 florini, ce reprezentau
contravaloarea a 735 exemplare tipărituri. Din Ardeal avea 9 acţionari, cu
10 acţiuni subscrise, adică 300 de florini, pentru 150 exemplare din tipări
turile sale. Din Ţara Românească a subscris o acţiune de 30 florini librarul
Iosif Romanov din Bucureşti, iar din Moldova au subscris cîte o acţiune
paharnicul Damaschin Bojinca din Iaşi şi cavalerul Costache Stamati. Comunicîndu-i aceste participări lui Moise Nicoară, Gavra îi numeşte pe acţionarii
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"Societăţii bibliografice", - "Aleşii gintei române de astăzi şi fundatorii
institutului nostru bibliograficesc, care după publicarea înştiinţărilor acestora
s-au arătat la redacţie că "reaua ajuta propusul nostru" 12 • In 1844, cind reuşeşte
în cele din urmă să tipărească primul volum al Hronicei lui Gheorghe Şincai, desigur, nu în cadrul proiectatei "ortăcii", ci după vechiul sistem al prenumeraţiei, printre colectanţi apare numele lui George Bariţiu, căruia i-au fost
trimise 700 exemplare din Hronică, pentru cititorii Gazetei sale. Tot 700
exemplare i-au fost trimise lui Hristache Ioanid din Bucureşti, pentru cititorii
din Ţara Românească. In 1844 Gavra avea colectant la Iaşi pe Dimitrie
Nica, pentru cititorii din Moldova, iar la Cernăuţi, pentru bucovineni, îl
avea colectant pe George Şesan. ~3 Această vastă reţea de acţionari şi colectanţi
demonstrează interesul pe care l-a stîrnit în epocă iniţiativa lui Gana şi
legăturile strînse ce existau între cărturarii vremii din toate provinciile româneşti. Totodată iese în evidenţă rolul pe care Aradul îl avea în mişcarea
culturală românească din prima jumătate a veacului trecut, cînd oraşul
de pe Mureş era deja centrul unei puternice mişcări iluministe. Aici şi-au
desfăşurat activitatea Dimitrie Ţichindeal, Constantin Diaconovici-Loga,
care în cele două decen-ii cît a funcţionat ca profesor la Preparandie. şi-a
scris aproape toate operele publicate de-a lungul anilor, şi alături de aceştia,
Alexandru Gavra, care iri 1844, o dată cu volumul 1 al Hronicei lui Şincai,
îşi tipăreşte la Buda drama "Monumentul Şincaio-Clainian", o piesă cu un
profund mesaj patriotic şi naţional, iar în 1847 îşi publică, tot la Buda, un
Lesicon de con"ersaţie.
Societatea bibliografică a lui Gavra urmăreşte nu numai promovarea
cărţii româneşti, ci şi impulsionarea scrisului. Ortăcia proiectată de dînsul
avea patru scopuri: a) a tipări cărţi românilor spre folos; b) a lăţi lumina
cunoştinţelor; c) a îndemna pe cei invăţaţî spre ascultarea şi tîlcuirea căr
ţilor d) a mijloci cu cărţile o neguţătorie foarte· roditoare, în care nicidecum poate omul să păgubească 14. Indemnul la alcătuirea, sau traducerea de cărţi, revine din nou intr-unul din cele 17 puncte ale planului ortă
ciei: "Acela care au scos, au întors spre românime ce"a cartefolositoare, de mi-o
"a trimite, bucuros prin ajutorul ortăciei acestâa o "oi da la tipar".
Dind urmare acestui indemn, Barac s-a grăbit să-i predea lui Gavra
nu mai puţin de 8 manuscrise literare, pe care le avea terminate în anul 1830.
Le vom nota aşa cum au fost incluse în planurile editoriale ale lui Gavra,
respectiv în manuscrisul primului număr al ,;Ateneului românesc", 15 şi în
ista care i-a fost trimisă lui Moise Nicoară la Bucureşti în' 1837.

1. - Ulisses (în Ateneul românesc scris greşit "llnlisses") din 34
coaie în versuri;
2. - Corăbierul cel dintii, din 7 coa~e în versuri;
3. - Pipelia, din 4 coaie în vers un;
4. - Lucreţia, din 22 coaie în ,versuri;,
5. - Loreti de Marmontel, din 22 cQale în versurj;
,
6.- Neşte fragmente de la Ovidie, din 81 / 2 coaie în versuri 18 ; __ _
7 ..- Moartea Polixeniei ll,dddk, intîmplată, în anul 1803, din fl/2 coaie
·' 17 ·
·
în versuri
.
~
.
8. - Jejnică oftare asup_ra '~oalei ~lera, din2 co~le în v:ersuri. 1 ~
Trei din cele 8 manuscrise s-au pierdut de-a lungul anilor. Din fericire
cele de mai mică dimensiune şi însemnătate. Unul dintre ·ele, "Pipelia", a
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fost publicat în 1916, în cadrul

colecţiei

"Biblioteca

Semănătorul"

din Arad.

CPir patru opere mai importante au ajuns pînă la noi.

În afară de Odiseea s-au mai păstrat:
LucNţia, datată din 1826, care este o prelucrare în versuri a unei
nuvele publicată în limba latină de către Aeneas Silvius de Picolomini, sub
titlul De duobus amantibus Eurialo et Lucretia. In listele sale Gavra a menţionat-o cu titlul prescurtat. Manuscrisul lui Barac se intitulează: Amorul
prin care[(' s-au alun('cat şi s-au ofticat Lucreţia din cetatea Suna în Italia din
care i s-au tras şi moart('a, în stihuri alcătuită pre limba românească de Ioan
Barac translator din BraşOCJ, 1826. Nu s-a păstrat manuscrisul original, ci
numai o copie făcută de Gavra şi elevii săi. Copia cuprinde o "Inainte cuvintari?·' in proză, în extensiune de două pagini şi 163 pagini ce reprezintă textul
lucrării, scrisă în versuri de 12 silabe, precum şi 2 pagini la sfîrşitul manuscrisului, în care sint notate mai multe cuvinte necunoscute. Textul nuvelei
lui Piccolomini a circulat în literatura maghiară sub formă de carte populară.
O primă ediţie a acesteia a apărut la Cluj în 1592.
- Loreti, cu titlul întreg Graiuri moraliceşti într-o istorioară a uniia
Loreti, din scrisorile lui Marmontel scoasă şi acum în stihuri alcătuită de
Ioan Barac ma~istratual translator al BraşOCJului, 1828, conţine aproximativ
3000 versuri de 8 şi 8 silabe, in care Barac prelucrează o nuvelă de Marmontel. ~Ianuscrisul original cuprinde o prefaţă în proză, de 4 pagini, nenumerotate, un prolog în versuri, tot nenumerotat şi 138 pagini destinate operei
propriu-zise, după care urmează o pagină iarăşi nenumerotată, cu mai multe
cuYinte explicate, în care spre deosebire de Odiseea şi Lucreţia, în care Barac
doar· notează cuvintele mai rare, fără a le şi explica, de astă dată dinsul
se străduieşte să arate înţelesul cuvintelor, fie prin sinonime româneşti, fie
prin cuvinte maghiare, latineşti, sau germane.
- Corăbierul cel dintîi poartă în manuscrisul lui Barac titlul: lntîiul
corăbieriu carele au scornit corabia pre mare şi cu îndrăzneală au trecut marea
la Jlelida ce au iubit-o din ris, pre nevăzute, în stihuri alcătuite de Ioan
Barac, ma~istratualul translator al Braşovului, în 1 au~ust 1828. Cele 44
pagini ale operei sint precedate de cinci file nenumerotate, care cuprind un
glosar de cuvinte româneşti, explicate prin sinonime româneşti, sau cuvinte
maghiare. Unele dintre aceste cuvinte au fost extrase din Loreti, iar altele
din Corăbierul cel dintîi. După acest glosar, în pagina a şaptea urmează titlul
opprei, iar pe pagina a opta, un motto compus din 6 versuri. Pe cele două
pagini ale ultimei file nenumerotate este scris un cuvint înainte in versuri.
Opera este mai redusă decît celelalte, însumînd abia aproximativ 1200 versuri
de 7 şi 8 silabe. Este o prelucrare a lui Der erste Schiffer de S. Gessner, făcută
probabil după traducerea maghiară a lui Kazinczy Ferenc Az elso hajcs. 19
Cea mai importantă, nu numai prin celebritatea şi valoarea originalului prelucrat de Barac, ci şi prin extensiunea şi valoarea literară a traducerii
sale, este Odiseea. Valoarea deosebită a acestei lucrări a fost sesizată probabil
şi de Al. Gavra, atunci cind a aşezat-o în fruntea planului său editorial.
Făcînd cunoscute lucrările ce aveau să apară in primul an de activitate al
Cabinetului muzelor, Gavra notează la sfîrşitul planului ortăciei: "Intre
aceste 211/3 de coaie ale sarcinei acum cu prilejul intii tipăriri cam 61 / 3
de coaie şi citeva iconi vor fi din magazia cabineticească. Cam 9 coaie
vor fi din Hronica românilor sub tit ula aceasta: in ti ia ieşire a mări un-
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chiului dintii ale cabinetului muzelor române. Cam 6 coaie din Ulise ca
numărul al doilea al Cabinetului muzelor române" 20 •
Manuscrisul Odiseei e datat din anul 1816. Această datare vine după
o lungă perioadă de tăcere a lui Barac. Precedenta lucrare, Istoria dl'sprc
Arghir cel frumos şi despre Elena cea frumoasă, fusese publicată cu 15 ani in
urmă la Sibiu, in 1801. Este probabil că la elaborarea Odiseei Barac a lucrat
o perioadă mai îndelungată de vreme, fapt care ar explica marea distanţă
in timp dintre cele două lucrări. Barac realizează de fapt, nu o traducere a
epopeii homerice, ci o prelucrare foarte liberă a ei. Deşi unii cercetători, in
frunte cu Bogdan-Duică (care de altfel nici nu a văzut manuscrisul) susţin
că traducerea lui Barac a fost făcută după versiunea maghiară a lui Andras
Dugonics: Ulissesnek, a,ma'hireş, es neCJezetes gorog kirdlynak csuddlatos tortenetei", 2 1 este greu de stabilit in ce măsură scriitorul braşovean este tributar
acestei versiuni. Chiar dacă dinsul s-a folosit de această traducere, preluările
directe sînt relativ nesemnificative, atît in ce priveşte structurarea lucrării,
cit şi orizontul metaforic. Comparînd cele două versiuni, apar mai degrabă
diferenţieri, decît asemănări. Astfel în prima parte a Odiseii există puţine
elemente care să permită în mod cert că Barac a folosit traducerea Dugonics.
La traducătorul maghiar primele 10 părţi urmează succesiunea textului
consacrat al Odiseii, în timp ce Barac îşi organizează textul cu totul diferit,
procedînd la o serie de abateri esenţiale de la original, prin schimbarea succesiunii, sau comprimarea unora dintre capitole, aşa cum vom putea vedea în
paginile următoare. Traducerea lui Barac are 15 părţi, iar cea a lui Dugonics
20. Primele 10 părţi urmează în mod fidel, poate doar în unele cazuri cu
uşoare simplificări, primele 10 cînturi ale versiunii clasice a Odiseei. Modificările mai importante de structură intervin la Dugonics în partea a doua a
traducerii sale. Aici el elimină cintul XI al originalului - prima călătorie
a lui Ulise în ţara morţilor şi apoi pînă la sfîrşitul părţii a XVIII-a (cintul
XIX din original) păstrează din nou succesiunea textului consacrat. In
ultimile două părţi ale lucrării Dugonics face abateri vizibile de la versiunea
originală, condensind în cele două părţi ale sale evenimentele povestite în
cinturile XX-XXIII şi eliminînd finalul din cintul XXIV. lnparteaa XIX-a
scriitorul maghiar include cînturile XX, XXI şi o mică parte din cintul
XXII din versiunea originală, iar ultima parte a versiunii Dugonics (a XX-a)
începe cu evenimentele de la sfîrşitul cîntului XXII, - îngi'oparea stîrvurilm·
peţitorilor, pedepsirea slujnicelor necredincioase, uciderea căprarului Melantios şi se continuă cu evenimentele povestite în cintul XXIII, traducerea
luînd sfîrşit prin întîlnirea dintre Odiseu şi Penelopa. Cintul XXIV lipseşte
atît la Dugonics, cît şi la Barac. In partea finală însă se poate vorbi de
unele asemănări între cele două versiuni, atît în ce priveşte succesiunea evenimentelor, cît şi unele potriviri de text, care pot fi observate mai ales în cearta
dintre Odiseu şi slujnica Melanta, unde Barac a preluat citeva idei şi metafore
de la traducătorul maghiar.
Traducerea lui Barac este mai scurtă cu aproape 1 800 de versuri decît
cea maghiară, iar eroii săi poartă numele greceşti, în timp ce Dugonics foloseşte numele lor latineşti. Există şi alte deosebiri între cele două versiuni.
Astfel prefaţa lui Dugonics este cu totul diferită de cea a lui Barac. Traducă
torul maghiar, intr-o lungă şi patetică peroraţie, face din prefaţa sa un fel
de dialog epistolar cu fratele său mai mic, prin care dedică traducerea Odiseii
tatălui şi familiei sale, rememorind anumite întîmplări din viaţa acestora.
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Cu totul diferit este conţinutul prefeţei lui Barac. O comparare minuţioasă
ar scoate probabil la iveală unele asemănări de texte, dar versiunea Barac
cuprinde destule pasaje care nu apar nici în textul originalului elin, nici in
versiunea maghiară a lui Dugonics. Diferenţieri pot fi surprinse încă la început.
lată bunăoară, invocaţia către muză la Barac:
Scoală-te iubită muză snrioară!
De-mi cîntă poraţă dulce din rioară!
Fii condeiului meu porăţuitoare,
Mă rog, dă-mi putere alcătuitoare!
Adună-mi în minte toate duhurile
Şi fă să-mi asculte lumea stihurile,
Să cînt pre Odiseu pre ltachianul,
Care foarte tîrziu şi-au aflat limanul,
Rătăcind acest crai şapte ani în cale,
Să-i cînt toate cîte au păţit cu jale.
Tac despre războiul grecilor cel mare,
Cînd cu troadenii se bătură tare,

Care s-au început de la M enelaos,
Flăcărînd războiul foarte cu adaos.
Paris pre Elena căci au fost furat-o
Abia în zece ani au răscumpărat-o.

Şi iată

Pentru mîndra lumii cea cu mare nume
S-au sculat toţi grecii cu război din lume.
acum, aceeaşi invocaţie către muză din versiunea Dugonics:
Lasă dragă muză primejdiile Troiei
Şi chinurile groaznice ale locuitorilor cetăţii
Şi prinde la lucru nou mintea înrăţată,
Să iei lira reselă cu glas inspirat
Şi spune despre lun~a călătorie pe mare a lui Ulise,
Călătorie chinuită, printre raluri şi stînci,
Unde a răzut popoare, obiceiuri şi multe naţiuni,
Şi multe necazuri au căzut peste capul său.
Spune: cum a rrut mulţime de soldaţi,
Slujitorii săi salraţi de săbiile troiene,
Să-i ducă înapoi acasă cu cele 12 corăbii,
Vindecînd cu înţelepciune stricăciunile lui.

Am redat într-o traducere liberă, dar fidelă textul maghiar şi din compararea lui cu cel românesc se poate observa uşor nu numai deosebirea din
versiunea românească, ci şi maniera în care a lucrat Barac. Scriitorul braşo
Yean nu face o traducere fidelă a Odiseei, ci o prelucrare foarte liberă, în care
se abate adeseori de la original. Aceste abateri sînt foarte vizibile atunci cînd
este vorba de succesiunea întîmplărilor povestite in epopeea homerică. In
fruntea traducerii sale, Barac aşează un cuvînt înainte, în care vorbeşte despre
"folosul pe care îl poate cîştiga tinerimea cea sîrguitoare şi iu~itoare de măiestriile
cele bune din citirea stihurilor poeticeşti". Referindu-se la veacul de aur de
demult, cind odinioară "umbla virtutea cu înţălepciunea tot pe un drum",
dinsul scoate în evidenţă cinstirea de care se bucurau poeţii în antichitat~,
cînd erau purtaţi prin cetate cu mare pompă şi erau încununaţi cu foi de
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dafin, întocmai ca şi vitejii conducători de oaste. Făcînd o incursiune în
antichitatea greco-romană, vorbeşte despre începuturile şi rosturile poeziei
~i face o enumerare a cîtorva dintre speciile poetice, încercînd chiar o succintă
definire a lor. Definiţia pe care o dă dînsul poeziei ni se pare interesantă şi
cuprinzătoare: "Poezia slujeşte la cuCJîntările istoriilor care au lipsă de flori[ e
cele mai cu frumoasă feţe zugrăCJitoare la altiţele şi la luciul duhului cuCJintelor,
prin care să împodobesc istoriile, cuCJintele şi laudele CJredniciilor persoanelor
de care să CJorbeşte, Mai CJÎrtos poezia adau{{ă ajutoriu cuCJÎntătoriu, înaltă
spunr-rea afară a cugetului şi răspică auzul spre poftă, îndulcindu-l atît despre
cele istoriceşti, cît şi despre măririle cele mai înalte cu mulţimea haosului cuCJintelor". Surprinde nu numai structurarea logică a noţiunii, cît şi deschiderea
metaforică pe care o provoacă, prin intercalarea unor definiţii metaforizate
în însuşi corpul definiţiei.
Barac face în cuvîntul înainte şi o enumerare a unora dintre speciilt>
poetice: elegiile, tragediile, satirele, epigramele, comediile, pe care apoi le
şi defineşte, prin formulări la fel de sugestive şi de cuprinzătoare. Cu acelaşi
limbaj sugestiv se exprimă şi atunci cînd vorbeşte despre rolul poeziei în
Yiaţa omeneasca: "Poezia scoate inima dintru făptura omenească afară'".
schimbă "lucrum dintr-o formă într'alta, ca şi albina care pretutindenia să
încearcă şi culege mierea, însă ducîndu-să în coşniţa sau în casa ei, acolo într'altă
formă o îmbracă".
Cuvîntul înainte cuprinde şi unele explicaţii despre felul cum a procedat Barac la alcătuirea Odiseei. Autorul se scuză că a trebuit să aducă
în faţa cititorului lucruri "prihănite" şi că face pomenire în cartea sa despre
"dumnezeii elineşti". El arată că a fost obligat să-i pomenească pe aceşti
dumnezei pentru ca cititorul să înţeleagă "cuprinderea şi norma istorii",
fiindcă "poetul înţălept cîntă după cum e omul, întocma ca şi zugravul cel
iscusit, carele ia chipul omului". Sfîrşitul cuvîntului înainte conţine un
vibrant îndemn la patriotism: "deosăbit din istoria această să învaţă vitejia şi credinţa pentru patrie, care tuturor patrioţilor spre urmare o hă
răzesc."

Pentru a nu produce "scandelă" cititorului, Barac procedează la un
fel de demitizare a întregii opere. Sînt eliminate peste tot acele miraculoase
prezenţe şi intervenţii ale zeităţilor, care dau atîta farmec Odiseei. Traducă
torul român elimină şi complicatele genealogii, pe care în originalul elin le
poţi intilni la tot pasul. In felul acesta Odiseea lui Barac este mult mai săracă
în nume proprii şi chiar în întîmplări şi sentimente. Eliminîndu-i pe zei, scriitorul renunţă în traducerea sa la acea lume fabuloasă, din care s-a născut
sentimentul sublimului şi pune accentul doar pe condiţia umană şi pe zbuciumul sufletesc al eroilor. In zelul său de a elimina tot ce ţine de "pomenirea
mincinoşilor dumnezei", el procedează la crearea unui nou univers mitic,
ale cărui coordonate sînt preluate din religia creştină, sau din mitologia populară. Dintre toţi zeii elini, doar numele lui Zeus - Die, este invocat din cînd
în cind. In schimb despre Dumnezeu, dumnezeire, pronia cerească, se face
amintire destul de des.
Alteori scriitorul realizează versuri remarcabile prin împletirea elementelor biblice cu cele luate dintr-o cosmogonie populară. Atunci cînd în
Odiseea se face referire la diferite zeităţi, Barac recurge la elemente luate din
mitologia populară şi din viaţa de toate zilele. In locul lui Hermes, In traducerea sa apare un păstor tînăr. La fel se întîmplă şi atunci cind este vorba
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de zeiţa Atena, care apare tot sub chipul unui tînăr cioban. In locul nimfei
ldoteea, lui Odiseu, în versiunea Barac, i se înfăţişează "o fecioară". Alitersis este "un vrăjitor mare"; iar lui Calipso i se arată "un chip ca de înger".
care-i porunceşte să-I lase pe Odiseu să se întoarcă acasă:
"Azi tu Calipso! Ti să face ştire
De la prea înalta mea dumnezeire,
S ă-l slobozi pre craiul cel grecesc acasă".
(11-639-641)
Scena în care Odiseu este surprins de Nausicaa dormind în tufiş, este
descrisă tot cu elemente luate din mitologia populară:
"Găsesc prc Odiseu ascuns în desime.
Şi cum făcea ele zgomot, el ridică
Frunzele cu capul deşteptat în frică.
Spăimîntă fetele aşa fără rrstr,
Care da un chiot neştiind cr este.
Fugind striga : fugiţi, fugiţi, rai de mine!
Că muma pădurii aicea să ţine.
Striga alta: fugiţi! Că zău ea să teme
Că c pricoliciul cel cu doao gheme."
(11-872-880).
În felul acesta Barac reuşeşte să înfiripeze un univers mitic cu totul
diferit de cel pe care l-a creat Homer în epopeea sa, înlocuind zarea miraculoasă a originalului, cu un orizont mitologic autohton, adeseori foarte apropiat de cel din folclorul românesc. Aceste modificări structurale I-au determinat pe Barac să redimensioneze textul epopeii, omisiunile operate de dinsul
făcînd ca Odiseea sa să fie simţitor mai scurtă decît versiunea originală.
Cele 15 părţi în care şi-a organizat Barac textul traducerii sale sînt
la rîndul lor inegale, şi variază între 307 versuri, cîte însumează partea cea
mai scurtă şi 639 versuri, cîte cuprinde diviziunea cea mai lungă.
Partea 1-a din manuscrisul lui Barac redă cînturile 1 şi Il din originaL
După invocaţia către muză, traducătorul braşovean ne povesteşte plecarea
lui Odiseu spre casă, după arderea Troiei şi popasul său în ostrovul Ogigia,
la frumoasa Calipso. Descrie apoi ospăţul peţitorilor şi suferinţele Penelopei,
vorbindu-ne despre dorul de casă al lui Odiseu. Este redată în continuare
apariţia zeiţei Atena şi dialogul dintre ea şi Telemah. Zeiţa, avînd chipul
lui Mentis, îl îndeamnă pe Telemah să plece în căutarea tatălui său.
Partea a II-a corespunde cînturilor V şi VI din original, - plecarea
lui Odiseu de la Calipso către casă şi încercările prin care acesta trebuie s&.
treacă. Lovit de furtuni, abia scapă din valuri, ajungînd gol în Ţara Fiaconului, sau ostrovul feacilor, unde o întîlneşte pe Nausicaa, fiica lui Alcinou.
care îl îmbracă şi-1 ajută să ajungă la curtea părinţilor săi. . . , .
Partea a III-a povesteşte întimplările din cînturile VII şi VIII. Indemnat de sfaturile Nausicăi, Odiseu se prezintă în faţa craiului Alcinou, in cetatatea Scheria. Este descris ;apoi ospăţul dat de craiul Alcinou, Jntreceril'Ol
dintre tineri, la care pînă la urmă participă şi Odiseu.
Partea a IV-a este echivalentă cu cintul IX. Odiseu îşi povesteşte
rătăcirile sale, de la plecarea din Troia şi pînă la popasul din peştera uriaşului PCilifem.
·
·
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In partea a V-a ni se relatează întîmplările din cintul X, trecerea prin
Eolia, Lestrigonia, cetatea Lemnos, apoi zăbava lui Odiseu în ostrovul frumoasei Circe, precum şi plecarea de la dînsa. Barac elimină însă sfîrşitul
cîntului X, în care Circe il sfătuieşte pe Odiseu să întreprindă călătoria în
Ţam morţilor. Lipseşte de asemenea în întregime din traducerea lui Barac
cintul XI, prima călătorie a lui Odiseu în Ţara morţilor.
In partea a VI-a ni se narează întîmplările din cintul XII, plecarea lui
Odiseu de la Circe, trecerea pe la sirene, drumul printre Scyla şi Caribda,
întîmplările din Sicilia, unde tovarăşii săi de drum tăind şi mîncînd boii
soarelui, s-au înecat cu toţii. Scăpînd de la înec pe o bîrnă, Odiseu ajunge
în ostrovul Ogigia, la Calipso.
Partea a VII-a redă întîmplările povestite în cînturile XIII şi XIV, plecarea lui Odiseu de la craiul Alcinou, sosirea sa în ltaca şi sălăşluirea în
chip de cerşetor la porcarul Eumil.
In părţile VIII şi IX Barac săvîrşeşte din nou o abatere de la textul
original, revenind cu povestirea la întîmplările relatate la începutul epopeii
homerice. Partea a VIII-a este echivalentă cu cintul III, călătoria lui Telemah la ~estor, în Pulia, iar partea a IX-a ne înfăţişează întîmplările din
cintul IV, - călătoria lui Telemah în Sparta la Menelau, unde participă la
nunta fiilor acestuia şi află unele veşti despre tatăl său.
Finalul cîntului IV, respectiv discuţia Penelopei cu doica Euricleea
despre plecarea lui Telemah, constituie începutul părţii a X-a din lucrarea
lui Barac, pe care apoi autorul o întregeşte cu evenimentele din cînturile
XV şi XVI, ce povestesc întoarcerea lui Telemah acasă şi întîlnirea sa cu
Odiseu în casa porcarului Eumil.
De aci înainte succesiunea evenimentelor se petrece în ordinea cunoscută din original. Părţile XI, XII şi XIII corespund cite unui singur cînt,
respectiv cînturilor XVII, XVIII şi XIX. Partea a XIV-a cumulează cînturile XX, XXI şi o parte din cintul XXII, iar ultima parte din traducerea
lui Barac, a XV-a, începe cu partea finală a cîntului XXII, care relatează
despre îngroparea stirvurilor peţitorilor, pedepsirea slujnicilor necredincioase,
uciderea căprarului Melantios, şi se continuă cu evenimentele din cintul
XXIII, epopeea luînd sfîrşit prin întîlnirea lui Odiseu cu Penelopa. Ultimul
cînt din original, al XXIV-lea - a doua călătorie în Ţara morţilor, este eliminat din text. Traducerea lui Barac se sfirseste cu scena întîlnirii dintre cei
doi soţi, care este mai amplă în textul origin'ai. In final scriitorul îşi deplînge
neputinţa de a cuprinde în toată complexitatea lor sentimentele provocate
de această intilnire:

"Nu-mi poate condeiul să le scrie focul,
Ce arde într'înşi de s'aprindea locul,
Atîta dragoste li să înfocasă,
Un crai cu crăiasa, mire cu mireasă.
Care poţi socoti cetitor iubite!
Fără a le "edea toate zugră"ite.
Că de le-aş zugră"i mai pre larg pe ele
N-ar mai a"ea sfîrşit stihurile mele.
(XV - 7046-7053).
Textul lui Barac este diferit de cel al originalului nu numai în privinţa
succesiunii evenimentelor şi a simplificării lor, prin eliminarea a tot ceea

212
https://biblioteca-digitala.ro

ce se referea la acea lume miraculoasă a zeilor, ci şi in ce priveşte orizontul
metaforic şi lumea ideilor şi a sentimentelor pe care le vechiculează Odiseea.
O dată cu demitizarea epopeii eline, Barac reuşeşte să-i redea alte dimensiuni
umane. Evenimentele legate direct de Odiseu, Penelopa, Telemah, sau celelalte personaje omeneşti, ne sint redate cu destulă fidelitate. De cele mai multe
ori acestea urmează intru totul textul original. Citeodată amplifică originalul, mai ales atunci cind e vorba de a reda stări sufleteşti. In aceste cazuri
brodează pe motivele originalului adevărate mici poeme, care uneori ating
o incontestabilă valoare poetică. S-ar putea afirma că Barac reuşeşte într-o
carecare măsură să transpună epopeea homerică intr-o veritabilă versiune
românească, grefind pe textul original numeroase elemente folclorice culese
din mitologia şi cosmogonia populară. Odiseea sa este presărată la tot pasul
cu expresii luate din vorbirea poporului şi cu înţelepciunea proverbelor.
De la simplele epitete folosite pentru definirea unor personaje şi pînă la
metaforele cele mai cuprinzătoare, gindirea sa este altoită pe elementul
folcloric. Peţitorii sint "groşi la omenie", "nebuni fără minte", "pupeze",
"lupi", "lăcuste", sau "cireadă porcească", "boi care in fînul altuia să-ngraşă",
care au lăsat omul "numai în cămaşă" şi-i "globesc casa cu obrăznicie". :\1ai
I'ar, Barac foloseşte la adresa lor, sau a altor personaje chiar unele expresii
vecine cu înjură tura: "Ce fac pîngări ţii, crepa-le-ar băşi ca!" (VII 1 - 3320);
"Oh că fire-ar perit Elena-n mumă-sa !" (VII - 2791).
Textul Odiseei lui Barac este presărat cu nenumărate expresii populare
şi proverbe, tipice gîndirii şi felului de exprimare a omului din popor:
"Săracul ruşinos piere de nu cere,
Cu sacul gol cade jos de pă picere:
De cere, nu piere, florba i să trece
Dară cinste multă încă nu petrece.
(III- 1142-1145).

sau:
"Ochii flăd inima cere şi
Cel cu minte încă cade în

să-nşală,
greşală".

(V -:2405-2406)

sau:
"Aşa este omul, îţi dă pînă poate
Cu lingura şi cu coada ochi-ţi scoate".

(VII - 2889-2890)
sau:
., Dacă
Aşa şi

ungi osia
sfatul bun

umblă carul bine.
dă folos în sine".

(4470-4471)
Citatele s-ar putea înmulţi. Alături de aceste ziceri, întîlnim nenumă
rate expresii populare: "să nu minei în zadar pîinea în lume"; (1 - 2i0);
"Să rămîi sănătos, eu mă duc in pace" (1 - 274); "Am eu ac foarte bun de
213
https://biblioteca-digitala.ro

cojocul vostru\' (1 _.__ 355); "Ştiţi că eu sînt dator numai cu o moarte" (V2070); ,;Iată 'ce baeră scurtă de viaţă/. Le-au fost tras parcele, de cîlţi ori
de aţă/" ·(VI-2359-2360) ;" ... bună zioa · ciubanule frate, f Să trăieşti cu
bine şi cu sănătate" (VII-2633-2634); "Că ia m-ar fi băgat pre mine in
brazdă f Şi că singută ia ni-ar fi făcut ga.zdă" (VII-2883-2884); etc. etc.
Toate aceste expresii apropiate de vorbirea populară, dau capodoperei homerice o coloratură autohtonă şi o apropie de sensibilitatea şi receptivit"tea
românească.
·
Amprenta folclorică este şi mai ·evidentă atunci cind Barac trece de la
expresiile răzleţe, la definirea personajelor şi a stărilor sufleteşti. Felul lor
de gîndire, atitudinea în faţa loviturilor destinului, comportamentul în diferitele împrejurări, se apropie peste tot de atitudinea şi gîndirea omului din
popor. Odiseu apăsat 'de fatalitate şi urmărit de nenoroc, filozofează despre
schimbările vieţii ca un ţăran român, cu asemenea amară înţelepciune şi
resemnare:
·
"A putea povesti nu e nici o limbă,
Zilele vietii noastre cum să schimbă.
Se-ntoarc~ norocul sucit ca si-o roată
Şi cu schimbările cearcă lm.:.ea toată.
Abia eşti pre spiţa lui cea mai înaltă.
De-acolo te-mpinge de cazi intr-o baltă".
(IV -1429-1434)
Presupusa moarte a lui Odiseu este descrisă de Telemah îp. limbaj
mioritic:
"Ori că vînturile I-au trintit in apă,
Ori că e îngropat in groapă de sapă,
Ori că păsările I-au făcut mîncare,
Găsindu-llăpădat de valuri din mare".
(VIII-1339-3142)
Dragostea Penelopei dobîndeşte şi ea dimensiuni cosmice, iar lamensa, atunci cînd află că Odiseu este reţinut de frumoasa Calipso, este
exprimată cu ajutorul aceloraşi elemente de cosmogonie populară:
taţia

"Dragul mieu Odiseu! De m-aş putea face
Acum o pasăre iute şi fugace,
Ca să zbor la tine într-a ta prinsoare,
~-aş schimba cu toată lumea de supt soare.
Să-ţi văz numai faţa, să-ţi auz cuvîntul,
S-ar îndulci mie ceriul şi pămîntul.
~u crează
Că ştiu că

Calipso că pre ea o place,
cu gîndul tot la mine zace.
Căci sintem despărţiţi acum cu pămîntul,
Tot una ne este acoperemîntul.
Tot o strălucire de stele aleargă,
Subpt bolta ceriului cea mare şi largă,
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Subpt un cort de stele şi supt o umbrire,
Subpt dumnezeeasca una stăpînire."
(X-4731-4736; 4753-4760)
~Iarile evenimente ale vieţii, dragostea, moartea, tristeţea, bucuria,
sau deznădejdea, sînt înfăţişate ca în creaţia popu!ară, în mijlocul şi cu participarea naturii, cu elemente luate din folclor şi din înţelepciunea pron,rbelor.
Orizontul metaforic este şi el identic cu cel al creaţiei populare româneşti.
lată cum vorbeşte, din nou, Penelopa despre dragostea sa pentru Octi~eu:

"De nu-l vedeam o zi, îmi părea o mie,
O mie de ani, un ceas era mie,
~u-1 lăsam să meargă nice pin' la poartă,
Că eram fără el pustie şi moartă.
A lucra cu dînsul îmi era dar mare,
Odihna fără el urîciasă tare,
·Pelin mi să părea bucata de miere,
Şi pre bucurie o simţeam durere.
Iar acum crede-mă! Nădejdea e dusă,
Ca mîine sînt şi eu într-un mormînt pusă.
Au murit ... mor şi eu cu credinţă dreaptă ...
~1oartea mi-e aproape demult mă aşteaptă.
Mi-am lăpădat floarea cea de primăvară,
Mi-au îmbrăcat fata firea cea de ceară,
Mi-au sosit in buz~ toamna cea răcită,
Demult ingropindu-şi faţa cea roşită".
(XIII-3610-5631)
Barac este şi un bun portretist. El defineşte cu sigure trăsături de
penel personaje şi caractere, variind mijloacele de expresie de la caz la caz.
Intr-un fel zugrăveşte portretul Penelopei, folosind pensule delicate şi fine.
Intr-alt fel ne înfăţişează chipul lui Odiseu, pentru care îşi gradează tonurile şi îşi potenţează culorile. Atunci cind ne redă portretul lui Arneu-Guşa
tul, cerşetorul de la curţile Penelopei, culorile se ingroaşă, tuşeurile devin
din ce in ce mai viguroase, ajungind pînă la frizarea grotescului.
"Sute de petice avea pre spinare,
Un cap cit un ciubăr avea el de mare.
R ugionos, puturos, la ochi să umflasă,
Că de somnul cel mult urdori căpătasă;
Mai virtos oile cele gulerate,
Tot ca furnicile îi umblau pre spate.
Numele lui era: Anevei-Guşatul,
La mincare spartul şi nesăturatul.
La trup era mare şi umflat la faţă,
~espălat, şi groaznic de să-ţi facă greaţă.
Avea un muşinoi nătîng intre spete,
Urît şi cu nasul cit un castravete,
Iar pîntecele lui o scorbură mare.
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Cit o chilă de griu la asemănare,
Şi degetele lui ca grebla la şură,
Asemenea avînd şi dinţii din gură.
(XII-5051-5066)
Toate aceste exemple demonstrează calităţile poetice ale lui Ioan
Barac. S-a afirmat despre dînsul că este un scriitor fără prea multe virtuţi,
care nu punea nici un preţ pe perfecţiunea procedeelor artistice şi că scria
versuri lesnicioase, aproape monorime 22 • Odiseea ne dovedeşte din plin că
această afirmaţie nu este adevărată. Prin această operă Barac se afirmă
ca un poet mult mai complex, capabil să exprime sentimente puternice,
folosind o recuzită poetică bogată şi rafinată. El mînuieşte cu siguranţă şi
măiestrie un vast registru poetic. Cade chiar şi acuzaţia ce i se aducea, că
dinsul ar folosi de cele mai multe ori numai monorime. Odiseea ne oferă
imperecheri de cuvinte ca: sorioară-vioară; duhurile-stihurile; itachianullimanul: Menelaos-adaos - toate folosite doar în primele 15 versuri ale
invocaţiei către muză. Mai pot fi numite acestea monorime? Dimpotrivă,
aceste rime sînt de-a dreptul moderne. Este remarcabil şi universul metaforic pe care l-a creat Barac. Mişcîndu-se pe coordonatele folclorului şi pe
cele ale literaturii noastre vechi, el reuşeşte uneori metafore surprinzătoare
pentru vremea în care a scris. Să nu uităm că Odiseea a fost terminată în
1816, dar că Barac a lucrat probabil la ea încă de prin 1801, an în care îşi
publică opera sa anterioară. Odiseea lui Barac aduce pagini autentice de
poezie, o poezie care se situează alături de tot ce s-a produs mai valoros la
începutul secolului trecut. Deşi este vorba doar de o traducere, meritul lui
Ioan Barac nu scade cu nimic, pentru că reuşitele sale nu se datoresc preluărilor din originalul pe care l-a transpus în româneşte, ci constituie o contribuţie originală a autorului. Desigur, nu toate cele peste 7000 de versuri din
Odiseea lui Barac ating acelaşi bun nivel artistic. Uneori rimele sale sînt mai
sărace şi puţin inspirate, dar în general traducerea sa se citeşte cu plăcere
şi cu interes, atît de specialistul rafinat, cît şi de cititorul neavizat. Publicarea ei, precum şi a celorlalte trei manuscrise inedite, care de asemenea conţin multe pagini autentice de poezie, ar schimba cu desăvîrşire imaginea
despre scriitorul Ioan Barac şi ar îmbogăţi simţitor patrimoniul cultural
de la începutul veacului trecut.
~OTE
1
2

2

Gheorghe Ciuhandu, Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasin Rut, Arad, 1935, p. 340.
Gh. Bogdan-Duică, Ioan Barac, Studii, Bucureşti, 1933, p. 31.
Cornelia Bodea, Acum o sută de ani, revista "Hotarul", Arad, anul V, nr. 6-8,

1938, p. 255.

Idem, anul IV, nr. 9-11, 1937, p. 291.
Idem, anul IV, nr. 9-11, 1937, p. 295.
5 Probabil planul "Ortăciei", lui Gavra a fost difuzat prin scrisori adresate celor
interesaţi, şi prin intermediul episcopiilor româneşti din Transilvania şi Banat, cum s-a
procedat mai tîrziu şi cu "Suplimentul" care vestea apariţia Hronicei lui Sincai.
6 "Foaia literară", 1838, nr. 18, p. 138-139.
7 "Preparandia" a fost denumirea ce i s-a dat în veacul trecut Şcolii normale de
învăţători din Arad, înfiinţată în 1812, care a jucat un rol considerabil în viaţa culturală
a românilor din Crişana, şi Banat, fapt pentru care unii au numit-o şi "Preparandia naţiei
3

4

româneşti".
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Cornelia Bodea, op. cit. "Hotarul" nr. 6-8, anul V, 1938, p. 261-262.
Lucian Emandi, O importantă colecţie de manuscrise arădene, în volumul "Comunicări şi referate", Arad, 1974, p. 57-58.
10 Lucian Emandi, Alexandru Gallra editor de cărţi româneşti, în Anuarul Liceului
·
pedagogic _\rad, 1973, p. 136.
11 :\lanuscrisul piesei se află în posesia Bibliotecii judeţene Arad. Vezi şi I. Pervain, Studii de literatură română, Cluj, 1971, p. 313-319.
12 Cornelia Bodea, op. cit., "Hotarul", V, nr. 6-8, 1938, p. 261-262.
13 Alexandru Gavra, Adăugări la teatrul românesc, manuscris, Colecţia Episcopiei
ortodoxe române, Arad.
u Cornel ia Bodea, op. cit., "Hotarul", V, nr. 6-8, 1938, p. 225.
15 În notiţa din "Foaia literară" Gavra anunţă ziarul sub titlul "Ateneul naţional",
dar manuscrisul primului număr, aflat în Biblioteca Secţiei din Cluj-::\apoca a Academiei
H.S.R., la nr. 301, poartă denumirea "Ateneul românesc".
16 în "Ateneul românesc", aceste manuscrise figurează la poziţiile 1-6, iar în
lista trimisă lui Moise Nicoară în 1837, la nr. 7-12, după operele lui Samuil Micu, Gheorghe,
Şincai şi Constantin Mirul-Logofătul.
17 În "Ateneul românesc" figurează la nr. 11, iar în lista lui Moise Kicoară la nr. 17.
18 în "Ateneul românesc" manuscrisul figurează la nr. 14, iar în lista Moise :\"icoară
la nr. 20.
19 Conf. univ. Emeric Papp, Lucian Emandi şi prof. Enea Papp, Intiiul corăbier
de Gessner, traducere llersificată de Ioan Barac, comunicare făcută în cadrul Sesiunii ştiin
ţifice din mai 1958 a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj.
2 ° C. Bodea, op. cit., "Hotarul", V, nr. 6-8, 1938, p. 259.
21 Gh. Bogdan Duică, op. cit., loc. cit.
Enea Papp, "Istoriile lui Odiseus" adaptarea Odiseei tn llersuri româneşti, făcută de
Ioan Barac după Andrtis Dugonics, In "Foaia noastră" Budapesta, anul XIV, nr. 16, din
15 august 1970, p. 7.
22 Istoria literaturii române, voi. Il, Bucureşti, 1968, p. 94.
8

9

Zusammenfassung
Odyssees 'Obersetzung, von Ioan Barac, 1816 datiert, wurde im Jahre 1830 dem
Buchgelehrten Illuminist Alexandru Gavra von Arad zugesendet, um es einem rumănischen
Verlag - welches dieser damals zu griinden beabsichtigte - fiir Druck iibergeben.
Die 'Obersetzung Baracs umfasst liber 7000, je 11 und 12 sylabische verse und ist
eine freie 'Oberarbeitung des Homerischen Meisterwerkes, was die Struktur, Text und
metaphorischen Horizont betrifft.
Die originalen der 24 griechischen Lieder wurden von Barac in 15 Teile umbaut,
einige der Lieder vollig beseitigt, das XI. und XXIV. Andere wurden verdichtet, zwei
oder auch drei in einem. Manchmal verăndert er sogar die Aufeinanderfolge der Ereignisse.
Parallel mit der Beseitigung einiger Lieder beseitigt Barac die jenige Abschnitte
welche sich mit den griechischen Gottheiten befassen, um die Emporung der Christlichen
Leser vorzubeugen.
Der Verfasser benutz oft die Weisheit der Sprichworet, năhert sich einer folklorischen Ausdrucksweise an, beniitz mythologische und kosmogonische Grundbegriffe und
verwirklicht sehr bemerkungswerte Zeilen in der rumănischen Dichtkunst des vorigen
Jahrhundert - anfangs.
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l:"n manuscris inedit din 1843 al bisericii Olari
FLORIX ROTARl:

In vederea alcătuirii unui istoric al Bisericii Olari, monument istoricdin oraşul Bucureşti, am considerat necesară studierea inventarelor de bunuri
care s-au făcut de-a lungul timpului, datorită informaţiilor, cu conţinut
multiplu şi amănunţit, pe care ni le oferă.
:\Te-am propus să începem prezentarea acestor documente cu o condică
de bunuri din 1843. Am ales această condică din mai multe motive: pentru
faptul că este cea mai completă, pentru că face o menţiune care ne permite·
să afirmăm că pe locul bisericii de azi a fost o altă biserică mai veche - menţiune care deşi a fost folosită pînă acum în două studii, nu a fost citită direct
de niciunul dintre cercetători - şi, nu în ultimul rînd, pentru că a fost alcă
tuită de nişte funcţionari instruiţi, în cadrul unui program bine conceput
de către Mitropolia Ungrovlahiei, ce-şi propunea inventarierea bunurilor tuturor bisericilor din Bucureşti. In felul acesta ne putem forma o imagine asupra nivelului de instruire al unor funcţionari, a modului de coordonare a unei
instituţii în prima jumătate a secolului al XIX-lea, imagine dobîndită şi
prin prezentarea codicologică a acestui manuscris.
Pentru că publicarea integrală a conţinutului manuscrisului va urma
prezentării codicologice, ni se pare oportună sublinierea menţiunii mai sus
amintite:
fila 11 v (1 Un
celui vechi •>,

turnuleţ

de zid învelit cu

şindrilă

în locul prestolului

din care rezultă că la acea dată se mai păstra şi era ingrijit conform obiceiului.
pristolul unei biserici mai vechi decit cea de astăzi, care are înscrisă pe pisanie
data de 1758, ca an al ctitoriei.
Această informaţie este folosită pentru prima dată de L. Moga in studiul său Un plan inedit de la 1847 al unui sector din Bucureşti, publicat în
"Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice", 1937, p. 179-184. Autorul
porneşte de la o informaţie găsită în acest plan din 1847: "Biserica Ceauşului
Precup, ce-i zice azi a Olarilor", pe care colaţionînd-o cu ştirea din testamentul lui Grigore Ghica al II-lea (1752), publicat de Al. G. Gălăşescu (Eforia
Spitalelor civile din Bucureşti, 1899), unde este menţionată cu numele de
Biserica Ceauş-Precup: <~ ••• drept pe podul de-asupra Răsăritului dinaintea
Bisericii Ceauş-Precup •>, trage concluzia că este probabil să fi existat o
biserică mai veche, cunoscută după numele ctitorului Ceauş Precup care
mai exista în 1752, dar care in 1758 este înlocuită de o altă biserică, ctitorită
de boierul Dumitraşcu Racoviţă. In continuare autorul spune: ~în spri218
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jinul acestei ipotese avem mărturia preoţilor mahalalei, care arată că lîngă
actuala biserică, pe ,locul casei parohiale, ur fi fost mLli înainte o bisericuţă,
aşa cum s-a aflat dintr-o însemnare veche ,> şi ne trimite la nota 1: << 1 n t r - o
cond i că de pe la 1 8 5 O (s.n.), se arată că la Miazăzi de biserică sau
pe locul unde se ridică azi casa parohială, se găsia un pătrat îngrădit, care
insemna locul unde a fost pristolul. vechii biserici (probabil a lui Ceauş Precup) 1> • .-\utorul deci nu a cunoscut documentul în care se face această menţiune, deoarece îşi întemeiază aserţiunea numai pe mărturia preoţilor, fiind
eronate atît continutul mentiunii cît si data condicii.
· :\Iult mai ttrziu, este 'reluată a~eeaşi informaţie de către cunoscutul
istoric )r. Stoicescu în lucrarea sa Repertoriul biblio~rafic al monumentelor
feudale din Bucureşti (Bucureşti, 1970), unde arată: <<în prima jumătate a
secolului al XV 1 II-lea, lîngă locul actualei biserici exista o alta, probabil din
lemn. pomenită în iulie 1752, cu numele de Ceauş Precup. Intr-un plan din
1847 se arată că "biserica Ceauş Precup ce-i zice azi a Olarilor" iar într-o c o nd i că din an ul 18 50 (s.n.) a bisericii se precizează că pe locul actualei
case parohiale exista pe acea vreme un pătrat îngrădit, unde fusese pristolul
vechii biserici,> (p. 238).
Din transcrierea făcută de noi pasajului care ne trimite la fila 11 v a
manuscrisului am văzut care este conţinutul exact al informaţiei, iar data
manuscrisului - aşa cum se va vedea din prezentarea codicologică - nu este
1850, acest manuscris fiind alcătuit intre 27 septembrie 1842-11 septembrie 1843.
Am considerat necesar studiul codi.cologic al acestui manuscris pentru
posibilitatea ce ne-o dă in formarea unei imagini exacte asupra modului de
alcătuire foarte riguros al unui program de inventariere, conceput de Mitropolia Ungrovlahiei, mai puţin cunoscut. Acest program a fost dus la îndeplinire; nu ştim dacă în totalitate, de funcţionari cu o bună pregătire şi care
stăpîneau bine tehnica scrisului. Este un aspect al societăţii româneşti din
prima jumătate a secolului al XIX-lea mai puţin studiat şi care atestă o
frumoasă tradiţie a unei bune organizări.

PREZENTAREA CODICOLOGICĂ
Manuscrisul de bază
Bibilioteca Bisericii Olari, Manuscris românesc, :"ir.
inv. 527/1965, Marca 353-B/1950. Titlul: Condică în care s-au
trecut odoarile şi lucrurile bisericii din mah<a >l <aua> Olan:
ce s-au făcut din porunca prea Sfiinţii sale păr<intele> Mitropolitul încă din l<eat> 1842 sept<emvrie> şi s-au dat acei biserici.
Bucureşti,

pe copertă, înainte de titlu- 1842; în titlul de pe
1842 septembrie; pe fila 1 - 1842 septembrie 27; pe fila
76 v - 1843 august 20; pe fila 18 v - 1843 septembrie 11, data
la care s-a incheiat inventarul.
Dat a:

copertă

1. Suportul material:
76 file de hîrtie şt 2 file exterioare de primul
20,5x 17.

şt

ultimul caiet;
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Filigran u 1:- cu litere latine- Borgo- la filele: 1, 6, 9,.
14, 15, 17' 25, 30, 33, 34, 45, 46, 49, ;)0 61, 62, 69 70, 73;
- ancoră şi litera N- la filele: 8, 11, 16, 18, 24, 27, 31, 32, 43,.
44, 47, 48, 59, 60, 67, 68, 72, 75.
II. Organizarea
Caiet

volumului

File
1-6
7-13
14-17
18-27
22-23
24-29
30-39
40-45
46-55
56-61
62-63
64-69
70-(76J

16
26
34
46

52
66
710

se

910

106

112
126
13 8

III. Punere a în

Conţinut

Catagrafie de toate odoarlle şi lucrurile bisericii ot mabalua Olarll, unde
sA priznuleşte bramul "Adormirea
Maicii Domnului", fAcutA şi intocmitA din porunca pra o Sfinţii sale
părintelui Mitropolltulul
la 1 leat
1842 septemvrie 27

pagină

Traseul rîndurilor urmează cadrul general al pagmn, fără ()
liniere specială. Textul este limitat în partea stingă de o linie
trasată cu creionul care lasă o margine de 4 cm., în dreapta de
o linie trasată cu creionul care lasă o margine de 2 cm., iar ln
josul paginii nu este limitat, făcindu-se o încadrare aproximativă
de copist. Textul fiecărui capitol este subliniat cu o singură linie
trasată cu cerneală neagră;
numărul rîndurilor variază între
17-25.

IV. Textul
A. Scriere a
Textul este scris de un singur copist, cu o mînă sigură, într-omanieră uniformă cu cerneală neagră; scrierea este cursivă_
Acest copist completează 20 de file. Caracteristicile generale ale
scrierii cursive se regăsesc în manuscris, astfel:
1) tendinţa de a lega literele între ele dar numai în măsura în care
formele lor se pretează T: urmat de H, K urmat de H, R; 2) simplificarea duetului grafemelor pentru a-l face mai curgător; 3) duetul
diferitelor litere se schimbă deseori în dependenţă de forma grafemului precedent sau următor.
Această scriere aparţine celei de-a doua variante a cursivei manuscriptice de tip 1, fiind combinată cu unele elemente ale variantei
de tip II:

220
https://biblioteca-digitala.ro

1) se incadrtază in sistemul grafic biliniar;
mişcare se scriu grafemele R, care in manuscris

2) dintr-o singură
este numai rotund,
3, A, M, w, suprascris, 3) din citeva traseuri ductice fără însă
a ridica instrumentul de scris de pe suportul material: "k, H, c, 'l, w, tp,
Remarcăm, de asemenea, anumite particularităţi: 1) sînt folosite
litere latine: a, D, n; 2) &, duetul literei porneşte de la mijlocul
rîndului formînd o mică buclă în jos pentru a se ridica într-o
hastă verticală ce sfîrşeşte printr-un scurt cîrlig, B, duetul literei
porneşte în jos printr-o hastă mai groasă ce formează o buclă
urcînd printr-o hastă verticală pentru a coborî formînd o buclă
alungită la mijlocul rîndului de unde a pornit cu pana, r, este
trasat din două mişcări ale condeiului, prima descriind o hastă
verticală groasă, a doua fiind o hastă orizontală ce coboară formînd
o buclă, K, este trasat tot din două mişcări ale condeiului, ridicîndu-! de pe suport, prima hastă porneşte de sus coborind oblic
pentru a urca iar în sus aproape lipit de hasta stîngă formînd
un unghi ascuţit, terminată lateral dreapta cu un uşor cîrlig,
a doua mişcare porneşte de la mijlocul rîndului coborînd într-o
formă ond ulată.

B. C o n

ţi

n ut u1

Textul catagrafiei: La sfîntul prestol f. 1-1v; la proscomidief. F -2;
()dăjdii preoţeşti, sfite f. 2-3v; stihară f. 3 -4; epetrahilef. 4-4v:
paftal e de argint f. 4v ; colane f. 5 ; rucaCJiţe f. 5 ; ai ere şi proco(Jeţe f. 5-5v; poale ;:,v -6; poale mai mici f. 6; materiale nelucrate
f. 6; afară de sfîntul altar f. 6v: icoanele împărăteşti f. 6v-7;
icoanele ce s-au adus de la Arnăutchiul f. 7-7v; perdele de icoane
f. 7v; argintăria f. 8; argintăria ce s-au adus cu icoanele de la
Arnăutchiul f. 8-8v; cărţi rumâneşti f. 8v-9; cărţi greceşti f. 9;
.sfeştnice f. 9-9v; lucrurile din biserică f. gv_10; în tindă la femei
f. 10; caticumenul unde şăd femeile f. 10v; biserica toată pă dinlăuntru f. 11; chiliile din curtea bisericii f. 1F; prăCJăliile bisericii
f. 12; hirtiile de sineturi ale bisericii Olari f. 12v- 20v; scăzămînt
de argint din 1852 f. 21-2F. Incepind cu fila 22 pînă la fila 76
toate sînt necompletate.
V. Orna m e n t e
Iniţiale
deosebită.

Nici una nu este

VI. L e g

ă

tura

Manuscrisul este legat cu coperţi de carton, cotorul şi
sînt de piele, prezintă două şireturi cu care se inchide.

VII. A d i ţ i o n
Fila 21v

ă

colţurile

ri

scăzămînt

de argint,

făcut

in 1852.
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VIII. P ro " e ni e n

ţ ă

Aparţine

Bisericii Olari, Bucureşti, Calea Moşilor, 110 cu l\r. de
inventar 527/1965. Poartă un număr de inventar mai vechi:
marca 353-B/1950.

In scurta noastră prezentare codicologică a manuscrisului, am urmat
o schemă care a permis punerea in evidenţă a principalelor elemente caracteristice manuscrisului, considerind că şi sub acest aspect este necesar şi
interesant de cunoscut, el aparţinînd unui copist cu o pregătire medie,
alcătuit după indicaţiile unei instituţii, şi fiind deci o imagine relevantă
a meşteşugului scrisului şi a modului de organizare al unor instituţii din
epoca respectivă.

L'etude du plus complet manuscrit relatif a I'Eglise Olari de Bucarest- de 1~-'t:l
essaye de souligner par la presentation !a plus exacte et rigoureusement soientifiqut> traditionnelle-historique - portant sur ce type de recherche - du contenu, de la maniere·
d'ecriture etc, donc par une note codicologique, l'importance des certains documents apparemment de moindre importance, pour etablir d'une maniere scienlifique les dates historiques dont l'imporlance et l'exactitude se revelent evidentes par l'etude de tous les manuscrits qui peuvent contribuer aux conclusion de grande valeur pour l'histo!re d'un peuple_
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Alfred Dumesnil
Noi

mărturii

şi

folclorul românesc

aflate in corespondenţa sa cu lUaria şi C.A. Rosetti din fondul
Bibliotecii Centrale de Stat-Bucureşti
ADRIA~A ŞTEFl~ESCU

În fondurile bogate ale bibliotecilor, muzeelor şi in alte instituţii de
cultură, pe lingă valoroasele cărţi ce fac parte din patrimoniul nostru cultural
naţional, se găsesc şi numeroase manuscrise şi documente literare, o bogată
cor·espondenţă. Ori, nu putem întregi tabloul unei epoci literare sau portretul
unei personalităţi fără a studia corespondenţa pe care au purtat-o intre ei
numerosi oameni de cultură.

In'

fondurile Bibliotecii Centrale de Stat din Bucureşti, se află şi o
o mare parte din

bogată coraspondenţă literară dintre scriitori şi literaţi,
aceasta aşteptînd să fie studiată şi scoasă la lumină.

Dintre acestea, numeroase documente din perioada revoluţiei de la
1848 ne scot la iveală strinsa legătură dintre revoluţionarii români şi revoluţionarii din Franţa. Printre documentele grăitoare în acest sens, se află bogata
corespondenţă pe care C. A. Rosetti împreună cu soţia sa :\taria Rosetti
au purtat-o, de-a lungul multor ani, cu personalităţi ale vieţii politice şi
culturale din Franţa. Printre "fraţii" francezi ai acestora se aflau: cunoscutul
Istoric J ules Michelet, Edgar Quinet, Paul Bataillard, soţii Adele şi Alfred
Dumesnil, Armand Levy şi alţii.
Toate aceste scrisori sînt străbătute de un înalt patriotism. Împreună
cu ceilalti revolutionari români C. A. Rosetti încerca în scrisorile sale să
facă cun~scută pe~te hotare situaţia socială şi politică a Principatelor Române
din acea perioadă. In toată activitatea sa de propagandă el a fost susţinut
-şi ajutat neîncetat de soţia sa Maria Rosetti.
l;n aspect mai puţin cunoscut şi studiat din activitatea acestor doi
patrioţi şi pe care vom încerca să-I prezentăm în această lucrare este stră
dania lor de a face cunoscută, prin intermediul prietenilor lor francezi, atît
jstoria poporului român, cît şi bogatul său folclor. 1
Încă din 1850, fiind în exil la Paris şi audiind cursurile renumitului
istoric Jules Michelet la "College de France", Rosetti se împrieteneşte cu
acesta, cu fiica şi ginerele său, Adele şi Alfred Dumesnil. Este cunoscut faptul
că, J. ;\1ichelet s-a interesat m uit de istoria "Principatelor Dunărene" şi că,
încă din 1851 se gindea să înc:eapă un ciclu de cărţi populare pe care să-I
intituleze La te~ende d'or de la democratie. 2 Pentru capitolul care se ocupa
de Ţările Române, Maria Rosetti i-a trimis lucrarea Les Principautes Danu.biennes, iar C. A. Rosetti-traducerea unor poezii populare. In activitatea sa
<le cunoaşte~e şi studiere a folclorului românesc, istoricul francez a fost secon-
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dat cu mult interes de ginerele său, profesorul Alfred Dumesnil, care a manifestat o adevărată pasiune pentru poeziile populare româneşti.
Istoricului de artă Alfred Dumesnil, autorul lucrării de infuzie reYoluţionară La foi nouCJelle, i se relevă, în corespondenţa sa cu C. A. Rosetti,
un nou orizont al frumosului artistic: poezia populară românească.
Avînd intenţia de a scrie o carte despre români sau de a publica un
volum de cîntece populare româneşti, Dumesnil îl ruga mereu pe prietenul
său C. A. Rosetti să-i trimită noi cîntece valahe. Rosetti trimite lui Dumesnil
traducerea unor poezii populare printre care: Balaurul, Inelul şi năframa,
Cucul şi turturica luate din foiletonul BucoCJina şi balada noastră naţională
Jfioriţa, despre care vom vorbi mai tîrziu. Rosetti a utilizat mult poeziile
populare publicate de Vasile Alecsandri în foiletonul BucoCJinei, fără să amintească niciodată pe culegător. Aşa după cum afirmă şi I. Breazu în articolul
său Jules Michelet şi folclorul românesc 3 , <<opera făcută de poetul moldoCJean
era priCJită drept un patrimoniu comun, din care se infruptau cu toţii, nu numai
pentru propria încîntare, ci şi pentru propaganda în cercurile străine)). Faptul
că Rosetti întrebuinţa mult poeziile culese de Alecsandri J'eiese şi din scrisoarea cu care acesta însoţeşte traducerea în franceză a poeziei Balaurul.
In această scrisoare din 17 iunie 1850, 4 Rosetti îi istoriseşte lui Dumesnil
despre unele superstiţii populare ale românilor printre care cea despre "şerpi".
Poporul crede în existenţa unor balauri cu voce omenească, în basmele noastre
populare întîlnind frecvent acest "personaj". De asemeni, în popor există
credinţa că diamantele şi celelalte pietre preţioase se formează din spuma
şerpilor, iar cuiburile acestora sînt veritabile tezaure. Cu toate acestea, omul
îi omoară crezînd, că pentru <<fiecare şarpe omorît, Dumnezeu îi iartă un
păcat l> 5 mai ales în ziua de Sf. Petru cînd se crede că şerpii apar la drumul
mare. Există, totuşi şi şarpele domestic sau şarpele de casă pe care poporul
îl consideră prieten. Conform ospitalităţii sale ancestrale, românul il primeşte pe acesta ca pe un musafir şi îl hrăneşte cu laptele vacilor sale. ~u
există dovezi ca vreun şarpe de casă să fi făcut rău omului sau copiilor săi.
Şarpele domestic, barza care-şi face cuibul pe coşul casei sale şi rîndunelele
reprezintă musafirii cei mai respectaţi de români. In aceeaşi scrisoare, Rosetti
istoriseşte lui Dumesnil o întîmplare pe care prietenul său Dumitru Brătianu
a aflat-o de la o ţărancă din Transilvania: copilul său de trei ani pleca în
fiecare zi de acasă luînd cu el şi pîine. lngrijorată, mama l-a urmărit intr-o
zi pe micuţ să vadă ce se întîmplă. Ajungînd într-o poiană, ea 1-a văzut pe
copil hrănind din pîinea lui un şarpe mare. Speriată, a doua zi, I-a trimis
pe soţul ei să omoare şarpele. Copilul, ne mai găsindu-şi prietenul, a murit
peste trei zile plîngînd şi chemîndu-1: "puiu, puiu". In aceeaşi sci'Îsoare
Rosetti îi mai vorbeşte despre "cîntecele de leagăn". Femeile românce au
obiceiul de a-şi legăna copiii cîntîndu-le tandru şi armonios. Spre exemplificare, îi trimite traducerea unui astfel de cîntec. 6
In tot ce a scris în această scrisoare, Rosetti n-a spus nimic de la el.
căci credinţele relatate de el (afară de întîmplarea povestită de Brătianu}
se găsesc în notele cu care Alecsandri însoţea poezia Balaurul în foiletonul
BucoCJina.
Aceste poezii, culese de poetul nostru V. Alecsandri, n-au fost singurele
pe care Rosetti i le-a trimis lui Dumesnil. El trimite prietenului său francez
şi alte cîntece populare, insoţindu-le de scrisori în care încerca să-i facă cuno-
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şcută

istoria poporului nostru, pentru a putea

înţelege

mai bine folclorul

său. li vorbeşte cu durere despre istoria frămîntată a acestui popor care a

dat

naştere

la o astfel de

literatură

spunînd: <<istoria

română conţine

suferinţi, eroism şi miracole perpetue •>. 7 Se gîndeşte cu regret şi
faptul că această ţară n-a avut niciodată un istoric, nici măcar un

secole de

18
durere
jurnal

la
în care să fie înregistrate faptele sale. Istoria poporului român este necunoscută
lumii întregi. care, de multe ori, ignoră chiar şi existenţa acestei ţări. Ori,
scopul întregii sale vieţi a fost, tocmai, ca prin orice mijloc să facă cunoscută
lumii intregi istoria neamului nostru, tradiţiile şi obiceiurile sale, literatura sa.
Primind aceste impresionante scrisori, Dumesnil se simţea emoţionat
la gîndul că. poate, este singurul om de litere din Franţa care se interesează
de literatura unui popor << regăsit •>. El consideră aceste cîntece populare o
adevărată <<hrană spirituală •> pentru literatura cultă. Ele sînt: <(respires,
chantes par tant d'hommes qui y ont mis leur pensee, leurs aspirations et leur
douleur •>. 8 Dragostea care străbate toate cîntecele populare româneşti nu
vine acestui popor decît din << l'education de la douleur •>. Atunci cînd suferinţa
ajunge la apogeu. dragostea nu face decît să crească. Iubirea aceasta a fost
salvarea poporului român, dar şi nenorocirea lui. Iubitor şi paşnic din fire,
el a fost prea tolerant faţă de duşmani, resemnîndu-se, de cele mai multe
ori, în faţa sorţii. Cu aceste însuşiri românii au scăpat, totuşi, teferi în marea
încleştare de popoare din bazinul Dunării; au rămas, însă, ignoraţi de Europa.
Dumesnil consideră aceste cîntece populare <<profund istorice •>. Ele
exprimă transformă1·ile, fazele diverse ale civilizaţiei umane, care nu oboseşte şi care se apropie mereu mai mult de idealul său: << une societe de freres,
une societe d' amis )). 9
Comunicind lui Dumesnil traducerea unor poezii populare, C. A. Rosetti nu putea să omită Mioriţa, balada noastră naţională, care a surprins,
intotdeauna, prin originalitatea şi frumuseţea ei. In articolul său, deja amintit, Ioan Breazu relevă faptul că, Rosetti i-a trimis şi istoricului francez
Michelet o variantă tradusă în franceză a baladei. Din păcate, nu dispunem
de textul celor două variante, pentru a le putea compara. Citind, insă, scrisoarea de mulţumire scrisă de Dumesnil la 1 mai 1850 lui Rosetti, 10 putemi
trage concluzia, că indiferent de varianta trimisă, traducerea se pare că
a fost destul de reuşită din moment ce şi-a atins ţinta: mesajul poetic şa
uman al Mioriţei a fost înţeles. Dumesnil, împreună cu soţia sa, au citit şi
recitit poezia pe rind cu emoţie, mărturisind că nu ştiu ce ar fi resimţit dacă
ar fi putut citi poezia în original, dacă în traducere, le-a produs o impresie
atît de puternică. Referindu-se la traducere, Dumesnil remarcă: << • • • "otre
traduction si fidele, si nai"e, si religieuse m'ou"rait le monde nou"eau . .. •>.
Bineînţeles, traducerea nu are nimic de-a face nici cu naivitatea, nici cu religia. Dumesnil înţelegea măreţia simplităţii unei opere populare, iar pentru
a o putea traduce îţi trebuie multă <<pietate •>. Astfel, el remarcă faptul că, în
aceste poeme populare există o savoare atît de pătrunzătoare, încît ea se
răspîndeşte şi prin traducere, fără să-ţi dai seama cum; << il ne faut que la
piete de celui qui traduit •>. 11
El consideră că, în comparaţie cu literatura populară, operele individuale sint slabe, insuficiente. După părerea sa, literatura populară reprezintă:
<<les fecondes mamelles de toute une litterature a naître •>, 12 deci, o sursă inepuizabilă de inspiraţie pentru literatura cultă. Un popor care crează astfel
de poeme - consideră Dumesnil - are viitorul asigurat.
22.~
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Ceea ce il frapează, în mod deosebit, este originalitatea poemului 1
Nici un cîntec popular cunoscut de el pînă atunci (( n'a ce caractere de tandresse, dans cet amour immence l>. Sentimentul naturii la români atinge, in
această baladă, sublimul. Remarcă, deasemeni, minunatul ataşament al
omului faţă de natură, considerind că omul face parte integrantă din natură,
infirmîndu-se aici teoriile zadarnice care izolează omul de restul creaţiei,
care suferă, care iubeşte şi care aspiră ca şi el. Este impresionat de menajamentul delicat şi profund al ciobanului care comunică mioriţei tot ce nu
poate spune mamei sale. Cit despre ideea morţii intilnită în baladă, Dumesnil
mărturiseşte: (( J e ne connais rien de plus saisissant et qui fasse plus a songer que cette definition de la mort l). 13 El consideră aceste clntece populare
(c modetes eternels de bon sens et de philosophie l>. Ele indică adevăratele căi
pentru a putea ajunge la popor, pentru a-l cunoaşte. Democrat convins,
Dumesnil consideră că, pentru epoca care va urma, toate cărţile retorice sînt
zadarnice pentru a putea inţelege poporul.
Citind numai şi această singură scrisoare care va fi reprodusă în întregime in anexa acestei lucrări, realizăm faptul că, efortul minunaţilor patrioţi
Maria şi C. A. Rosetti nu a fost zadarnic. Deşi, considera traducerea poeziilor
populare (( un sacrilegiu l>, Rosetti a îndrăznit să facă, totuşi, acest lucru,
numai pentru că şi-a dat seama de dragostea imensă pe care Dumesnil o
nutrea pentru poporul român şi literatura sa. Prin forţa sufletului său, va
putea inţelege forţa creatoare a poetului anonim. A avut mereu convingerea
că, aceste cîntece populare trimise de el vor fi aranjate şi comentate de Dumesnil in aşa fel, incit ele vor putea arăta Franţei o parte din istoria poporului
nostru.
In clipa in care ţelul său patriotic va fi atins, el va putea spune: (( J'ai
serCJie ma patrie l).
Mercredi 1-er mai 1850
Cher Monsieur,
Je ne saurais assez CJous remercier du chant que CJous m'aCJez donne hier. Je dois au
moins CJous donner ma premiere impression, CJous dire que nous l'aCJons lu aCJec emotion, ma
femme et moi, /'un apres l'autre. Nous en aCJons comprins la grandeur. Je ne sais ce que m'auraii fait eprouCJer le texte original, mais j'ai assez l'habitude des poesies populaires, pour supplier au rythme et a /'accent national.
D'ailleur CJotre traduction si fidele, si naiCJe, si religieuse m'ouCJrait le monde nouCJeau,
et je sentais mieux que jamais qu'il y a de la religiona ne point traduire en Pers ces chants
sacres, mais comme CJous l'aCJaiz fait, Pers par Pers, mot par mot.
Comme toute les oeuCJres indiCJiduelles sont faibles, insuffisantes aupres de ses poemes
portes dans le souCJenir d'un peuple! Ce sont la les fecondes mame/les de toute une litterature
a naître, el puisque CJOUS relrOUCJez chez CJOUS de tels poemes, j'CJ CJOis /'assurance de /'aCJenir
de CJotre nationalite.
Faites nous connaitre ce que l'on a pu transcrire deces chants sacres. Ce ne sera point
en CJain. Notre religion sera egale a les lire, que la CJotre a les traduire. lly a dans les poemes populaires une saCJeur si penetrante qu'elle se repand dans la traduction, sans qu'on sache
comment. Il ne faut que la piete de celui qui traduit.
Ce qui me frappe surtout dans le chant, c'est l'originalite. Aucun des chants populaires que je connais n'a ce caractere de tendresse, dans cel amour immense.
Comme cette magnifique sympathie de l'homme aCJec la nature fait justice des CJaines
theories qui isolent l'homme du reste de la creation qui souffre, qui aime, qui aspirecomme lui,
mais quel menagement delicat el profond a ne pas dire a la mere ce qu'on peut dire a la brebis.
Toute la distance entre l'homme el ses frers inferieurs se trouCJe la. Ce n'est point Pantheisme.
c'est la CJerite, c'est la nature.
Modeles eternels du bon sens et de la philosophie ces poemes populaires donnent les
CJrats methodes pour arriCJer au peuple.
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Je ne connais rien de plus saisissant, el qui fasse plus songer que cette definition de
la mort.
Laissez moi vous remercier a plein coeur, car je voudrais vous persuader du besion
que nous avons de recevoir tout ce que vous ave;;; a nous apprendre. Croyez bien que nous ne
sommes avides que des chose simples, car nous sentons, apres avoir traverse lant d'dges de conventions que les choses simples conviennent a tous. Nous en avons plus besoin que d'autres,
nous qui cherchions un art social, un art d'education. Ce n'est point avec les livres de rethorique que nous y reussirons: toutes les methodes anciennes sont vaines pour ce qui se preparePour atteindre le peuple, il n'y a qu'a s'inspirer de ce qui reste populaire.
Je vous prie de faire agreer mon hommage a Madame.
A vous de coeur,
Alfred Dumesnil
Lundi 1-er j uillet
Cher illonsieur,
Votre lettre c'est la voix de mon coeur. Mardi dernier, en vous faisant mes adieux,
j'avais le coeur serre, car j'eprouvais tout ce que vous me dites.
Ce que je voulais, c'etait penetrer votre coeur et lui dire que je vous sentais plus malhereux que moi, qu'aucun de nous. Vous ave;;; compris tout cela. Dieu soit beni! quoiqu'il
suffit d'une intention ardenle pour reunir les dmes des freres.
Votre lettre est un des bonheurs de ma vie. Elle me donne un ami, permettez-moi que
je ''ous appelle ami.
La place que vous demandez pour vous soustraire un seul moment aux fustigations
du present, je vous l'offre dans notre amitie, dans notre communication. C'est bien peu ce
que je vous offre, car je n'ai point ce qui pourrait vous querir, vous consoler-l'action. Je vous
offre tout ce que je possede, une dme ouverte, hospitaliere, qui recevra el gardera religieusement toutes vos paroles-vous pouvez pleurer, esperer, avec moi, car je suis votre a une profondeur que vous ne pouiJez savoir.
Je vous remercierai eternellement de m'avoir ecrit: "qui sait l'avenir! ma vie a ete
longue, bien longue car je n'ai rien produit. Si tout d'un coup Dieu feconde le sein d'une femme vieillie en sterilite, elle tremble beaucoup plus que la jeune mere ... si je succombe, sou•enez-vous de la Roumanie et Dieu vous benira ... ". C'est la foi que j'avais en vous, mais cornmeni vous dire de ne plus entendre ces paroles seulement en moi, mais de les recevoir de vous !
Que vous ayez si bien concience du moment solennel oit vous etes, de ce que vos amis, de ce que
votre patrie, ce que Dieu vous demandent, je ne pouvais rien desirer de plus dans mon amitienon, vous ne succomberez point, je serai toujours pres de vius en esprit, et je meriterai peut
etre de devenir votre {rere de croix.
Adieu, ecrivons-nous-le temps me manque aujourd'hui pour vous parler du nouveau
chant.
Ou que vous soyez, oit que vous alliez priez Madame de m'accueillir toujours comme
un {rere.
Alfred Dumesnil
Chez M. Noel, a Cleres, section du Tot par le Valmartin, Seine inferieure.
Dimanche 18 aout
Cher Monsieur,
Vos lettres sont bien precieuses. Chacune d'elles m'apporte des souffles nouveaux de
l'otre patrie. Quand je songe que moi seul en France peut etre je participe a cette litterature
d'un peuple retrouve d'hier, je suis bien emu de votre amitie, je me sens bien encourage. En
effet, quelle plus fortifiante nourriture que les chants populaires respires, chantes pat tant
d'hommes qui y ont mis leur pensee, leurs aspirations et leur douleur!
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J e sens comme "ous que ce chant est posterieur aux trois autres mais cette subtilite
est mieux que de la decadence, elle ne "ient a un peuple que par l'education de la douleur, lorsqu'a force de souffrir, son amour n'a fait que croitre. Ce chant doit etre bien profondement
historique. Dans sa brie"ete, il m'exprime les transformations, les reprises, les phases di"erses de la ci"ilisation humaine qui jamais ne se lasse el se raproche toujours plus d'un ideal,
une societe de freres, une societe d'amis. Mais il y a dans cette poesie une "i"acite de passion,
un charme de tendresse, qu'on n'a point en parlant du genre humain.
Alfred Dumesnil
Rapplez-moi au sou"enir de 111. Rosenthal el donnez-moi de ses nouvelles.

XOTE
1 _\nexa cuprinde scrisori inedite ale soţilor Adele şi Alfred Dumesnil către familia C. A. Rosetti aflate in Biblioteca Centrală de Stat din Bucureşti.
2 Ioan Breazu Jules Michelet şi folclorul românesc - Anuarul Arhivei de folclor,
II, Bucureşti, Academia Română, 1933, p. 186.
3 ldem p. 188.
4 C. A. Rosetti - Corespondenţa. Ediţie îngrijită, prefaţată, note şi comentarii de
Marin Bucur, Bucureşti, Ed. Minerva, 1980, p. 19lo.
5 Idem p. 195.
8 ldem p. 195.
7 Idem p. 199.
8 Vezi anexa, scrisoarea de duminică, 18 august.
8
ldem.
10, u, 1 2, 1 3 Vezi anexa, scrisoarea din 1 mai 1850.

Resume
Bien des documents de la Revolution de 18lo8 nous devoilent les etroites relations
des revolutionnaires roumains et franc;ais. Un exemple eloquant en ce sens est constitue
par la riche correspondence que Maria et C. A. Rosetti ont entretenue, le long des annees,
avec des personnalites de la vie politique et culturelle de la France parmi Iesquelles: Jules
Michelet, Edgard Quinet, Paul Bataillard, Adele et Alfred Dumesnil, Armand Levy et
d 'autres encore.
Une grande partie de cette correspondence se trouve aujourd'hui dans Ia Bibliotheque Centrale d'Etat de Bucarest.
Dans ces lettres, Rosetti essayait de faire connaître a l'etranger la situation sociale
et politique des Principautees Roumains de cetle periode-la.
Dans les lettres adressees a son ami .\lfred Dumesnil, Rosetti parlait avec douleur
de l'histoire, assez ignoree, du peuple roumain, aussi bien que de sa litterature.
Le professeur Dumesnil a manifeste une vive passion pour les chansons populaires
roumaines. A ses insistences, Rosetti lui envoyait la traduction de certaines poesies populaires qu'il accompagnait toujours par des lettres ou il essayait de lui faire connaître l'histoire
de notre peuple. pour lui faire mieux comprendre son folklore. Recevant ces impressionantes lettres, Dumesnil se sentait emu a !'idee qu'il fut, peut-etre, le seul homme de lettres
en France qui s'interessât a la litterature d'un peuple "retrouve".
Se rendant compte de l'immence amour que Dumesnil manifestait pour le folklore
roumain, Rosetti lui envoyait la traduction de ces oeuvres litteraires populaires, meme
s'il considerât leur traduction "un sacrilege". Il etait convaincu que par Ia force de se>n
âme, Dumesnil pourrait comprendre la force creatrice du poete anonime. Il a toujours eu
Ia conviction que, ces o..;hansons populaires envoyees par lui, seraient arrangees et commentees par Dumesnil d'une telle maniere qu'elles pourraient offrir a Ia France un miroir
de l'âme du peuple roumain.
Au moment ou son but patriotique ~era atteint, il pourra affirmer: "J'ai servie ma
patrie".
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Români in Parisul anilor 1878-1881
X. Y.\SILESCt:-CAPSALI

In ziua de 27 iunie/9 iuliE' 1878, plecau din gara Filaret doi lucrători
tipografi, Mircea Ionescu şi :\icolae Georgescu, cu gindul mărturisit de-a se
"specializa" in arta grafică, in capitala Franţei.
După o călătorie lungă, din care n-au lipsit peripeţiile, cei doi români
au sosit la Paris în ziua de 20 iulie (pînă Ia Viena merseseră cu vaporul pe
Dunăre, apoi cu trenul). După ce s-au mai familiarizat cu atmosfera Parisului, ei au inceput să caute, printre românii de la "Agenţia economică", pe
cei care puteau să-i recomande spre a-şi desăvîrşi meşteşugul tiparului.
Unul dintre ei, Mircea Ionescu, ,-enise întărit de o scrisoare pe care
C. A. Rosetti i-o dăduse in noua sa calitate de "ministru al treburilor dinlăuntru", către "amicii noştri de Ia .-\genţia Română·', cu următorul cuprins:
Bucureşti, 15/17 iuniu 1878
"D. Mircea Ionescu, tipograf român, "ine la Paris pentru a se perfecîn arta tipografică. Are atîta iubire pentru arta aceasta şi pentru ţara sa,
încît s-a hotărît la orice sacrificiu, pentru a se instrui. ll cunosc de mult, căci
a fost şi-n tipografia ce-am a"ut-o eu. Este onorabil şi muncitor. Il recomand
dar cu dinadinsul amicilor noştri de la "Agenţia Română" cu ajutorul moral
al dumnealor poate în"in~e piedicile ce "a întîlni negreşit la început, nefiind
cunoscut de nimeni la Paris.
ţiona

(ss) C. A. Rosetti- ministru de interne

Mircea Ionescu şi Nicolae Georgescu
"Agenţia Română" să înceapă demersurile,

n-au aşteptat ca "amicii" de Ia
ci au plecat, singuri, in căutarea
unei tipografii. Le-a venit in ajutor generalul .-\drian, care se afla la Paris,
dîndu-le o scrisoare pentru ":Msr Bataillard", un mare prieten al românilor,
care i-a îndrumat la Imprimerie Hennuyer, rue d'Arcet, unde au fost primiţi
să lucreze imediat. (Toate amănuntele de pînă acum şi cele care le dam în
continuare sînt conţinute in jurnalul ţinut de :\lircea Ionescu, a cărui copie
o deţinem).
După 10 zile, cei doi au luat o altă scrisoare de recomandare de la şeful
"Agenţiei Române" d-1 Callimacl:!i-Catargi, care le indica o nouă tipografie:
"A. Chaise", unde n-au fost însă angajaţi "din lipsă de lucru."
In peregrinările lor, cei doi români au intilnit, după cum consemnează
1\-lircea Ionescu în ":\lemoires"-le sale, ţinute cu o exemplară grijă, numeroşi
români, aflaţi in capitala Franţei. Primul a fost stareţul mănăstirii Căldăru
şani, apoi doamna Haşdeu (soţia marelui istoric), aflată Ia Paris, cu precocea
lor fiică, 1ulia. La galeriile de la Versailles, au găsit pe Mitropolitul Calinic,
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primatul României. Tot atunci se afla acolo şi Principesa Elena Cuza, in
exilul său forţat, după abdicarea primului domnitor al Principatelor Unite.
"ln acest parc (Versailles)- scrie tipograful Mircea Ionescu- a cărui
frumuseţe nu o pot descrie - decît numai pot zice căci în Europa nu pot exista
multe, care să fie aşa de frumoase şi bogate în statui, bazine şi pomi din diferite
părţi ale lumii, se găseau, în acea duminică, mai mult ca 3.50 000-400 000
persoane, între care se găseau mai mult ca 200 români. Acolo am întîlnit pe
d-nii Teodosie librarul, Stefi Gobl, tipograful, Lintzar dricarul, Leca, N eno"ici etc."
In lipsă de "numerar", tipografii noştri au trecut şi pe la fiii lui C. A.
Rosetti, Mircea şi Vintilă, ce se aflau la Paris. Ei le-au dat cîte o monedă de
10 franci. De la aceştia, Ionescu a aflat că atunci sosise la Paris şi tatăl lor,
cazat la "Hotel Continental".
C. A. Rosetti l-a primit, afabil pe "tipograful său", căruia, pe lîngă
20 fr, i-a dat şi cîteva "consilii": "Dă-ţi silinţa să înveţi, dacă voieşti a fi
fericit în ţară cînd te vei intoarce. Fii onest şi nu intra în tovarăşii rele".
C. A. Rosetti l-a trimis şi la Carada, prietenul său politic. Mircea Ionescu
l-a găsit pe vechiul revoluţionar (implicat şi în lupta pentru proclamarea
republicii, la Ploieşti, în august 1870), care i-a dat o scrisoare de recomandaţie pentru tipografia ziarului "Soleil", unde se experimenta noua formă
de culegere, numită "polytipe". Cei doi români şi-au făcut "aprentisajul"
la această tipografie, sub conducerea lui Msr de Callone," inventatorul polytip-ului. "Niculăiţă" Georgescu, plecînd în ţară, prietenul său, Mircea Ionescu
rămîne singur la Paris, unde, după multe angajamente de cîte o săptămînă
două, ajunge a fi apreciat de conducerea tipografiei Emile Martinet, rue
Mignori, avansînd pe scara ierarhică pînă la postul de "chef de conscience".
L-ar fi aşteptat o carieră şi mai strălucită, dacă nu intervenea dorinţa unui
"chef" mai mare al tipografiei, de a-l face ginere. Oferta, deşi tentantă, n-a
fost primită de tipograful român. Intr-o convorbire decisivă, avută în gră
dina Trianon cu d. Hesele, Mircea Ionescu i-a arătat acestuia că el trebuie
să plece în România" pentru a-şi crea o altă poziţie mai bună".
Cuvinte şi fraze pornite din inimă încheie "Memoires"-le lui ~1ircea
Ionescu:
"Incepusem a simţi dorul de patrie, de scumpa mea mamă, care suferea
după unicul său fiu, dorul de amici şi, într-un cu"înt, de tot ce există în ţara
care m-am născut".
Şi Mircea Ionescu in ziua de 1 august 1881 s-a imbarcat, la Gara de
l'Est, pentru a ajunge, cu "ţugul", nu numai pînă la Viena, ca la ducere,
ci, in continuare pe liniile construite în ţară de faimoasa societate Strussberg,
direct pînă la Bucureşti, unde a coborît in "Gara Tîrgovişte" (denumită
mai tîrziu "Gara de Nord").
"Cu data de 9 august, mă prenumăr printre bucureşteni" - incheie,
fericit Mircea Ionescu, aceste interesante memorii.
El a fost angajat din prima zi, ca "metteur en page" la tipografia
"L'Independance roumaine", unde se edita şi ziarul cu acelaşi nume, care
avea ca "redacteur en chef" pe Emile Galli.
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română

ALEXANDRU DUTU

In secolul 19, cînd literatura română a început să intre sistematic în
circuitul literaturilor europene, primele contacte ale cititorului străin au
fost cu poezia populară. Antologii publicate în franceză, germană şi engleză
au· prezentat piese valoroase din folclorul român. Culese de scriitori patrioţi
care doriseră să pună în lumină creaţia locuitorilor satelor, păstr·ată, aprecia"u ei, "nealterată" de moda fanariotă sau df' impulsurile venite din partea
curţilor imperiale, aceste poezii sugerau cititorului străin că dominantă în
cultura română fusese oralitatea. lntrucît referirile la cultura scrisă erau
numai întîmplătoare, s-a putut uşor forma imaginea unei culturi "tinere",
care. nu cunoscuse formele "mature" ale culturii scrise. Imaginea era confirmată de faptul că beletristica română începuse să se afirme viguros tocmai
în acest răstimp: întrucît o literatură română scrisă, de amploarea literaturii franceze sau engleze, nu se impunea privirilor cititorului străin, acesta
alătura cultura română celorlalte culturi sud-est europene sau culturii popular~;J din propria sa ţară. Mai ales că în acest răstimp, au început să fie cunoscute poeziile populare din Jugoslavia (amintim de Fortis cu al său volum
Viaggio in Dalmazia, 1774 sau de antologia celebră a lui Vuk Karadzic, Malo
Prostonarodna Pesnarista, 1814) sau din Grecia (Fauriel, Chants populairMG
de la Grece moderne, 1824). De asemenea, cultura română devenea familiară
cititorului străin ori de cîte ori era aşezată alături de producţiile folclorice
europene: cunoscută prin intermediul culegerilor de poezie populară, ea
era mai bine înţeleasă atunci cind aceste culegeri erau comparate cu antologiile de veche poezie orală, culeasă sau prelucrată de un Macpherson, un
Trutovsky sau un Herder. Se ştie astăzi ce răsunet european au avut volumele lui Thomas Percy, Reliques of Ancient Poetry (1765) sau J. G. Herder,
Volkslieder (1778). Pină astăzi imaginea formată in secolul trecut continuă
·să· persiste in istoriile literare europene şi in rindul specialiştilor străini:
cultura română este "tinără", intrucit a dezvoltat tîrziu o beletristică mo-derriă, şi are un caracter "popular", deoarece a avut drept filon principal
folClorul.
. . O asemenea imagine nu a început să fie corectată şi apropiată de realităţi decît în vremea din urmă şi mai ales datorită rezultatelor atinse de
două grupe de cercetări, care nu au o legătură reciprocă directă: pe de o
pai-te, analiza culturilor "populare" europene a adus in lumină nu numai un
-dialog interesant dintre scris şi oralitate, in secolele anterioare industrializării tiparului, dar şi modul in care culegătorii poeziilor populare din a doua
jumătate a secolului 18 şi din epoca romantică au confundat "folclorul" cu
"opera populară"; pe de altă parte, cercetarea răspîndirii cărţii pe teritoriul
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românesc a dezvăluit o pătrundere timpurie şi constantă a cărţii in satele
din regiuni considerate mai izolate, ca Maramureşul sau l\lunţii Apuseni.
In prima privinţă, se impun a fi reţinute constatările lui Peter Burke (Popular
culture in Early Modern Europe, 1978) anume că în Europa răstimpului
dintre 1500 la 1800 s-au dezvoltat două tradiţii culturale: "marea tradiţie"
întemeiată pe şcoală şi carte, alături de "mica tradiţie" predominant orală; în
timp ce beneficiarii primei tradiţii participau la "mica tradiţie", cei careluau parte la "mica tradiţie" nu beneficiau de "marea tradiţie". Treptat
nivelele s-au distanţat şi spre sfîrşitul secolului 18, oamenii de cultură se
aflau atît de departe de "mica tradiţie" încît au "descoperit-o", aducînd
la lumină o cultură aparent inedită, aceea a oamenilor care nu se formaseră
în şcoli şi nu erau statornici cititori. "Descoperirea culturii populare, conchide istoricul engelz, a fost o parte dintr-o mişcare interesată în primitivismul cultural, în care antichitatea, îndepărtatul şi popularul au fost puse
toate pe acelaşi plan". In cea de a doua privinţă, se impun atenţiei rezultatele comunicate de cercetarea întreprinsă sub îndrumarea Direcţiei Patrimoniului cultural, care a arătat cum, la scurt răstimp de la imprimare, cartea
apărută în limba română la Braşov, Bucureşti, Rîmnicul Vîlcea sau Iaşi,
a pătruns in regiuni îndepărtate, provocînd reacţia cititorilor sau ascultă
torilor. In lumina acestor cercetări putem formula concluzia că, asEmenea
celorlalte Culturi europene, cultura română a îmbinat oralitatea cu scrisul,
avînd nota generală a culturilor moderne care sînt culturi "metisate" (după
Fran.;:ois Furet şi J. Ozouf); dar, constatăm în acelaşi timp că dezvoltarea
tardivă a beletristicii denotă o persistenţă a structurii culturale tradiţionale.
Putem ca atare vorbi despre o trăsătură originală a culturii române care
merită a fi mai bine cunoscută, deoarece dezvăluie o experienţă intelectuală
instructivă, alta decît cea pe care o sugera imaginea propusă de culegătorii
romantici de "folclor".
In societatea română, manuscrisul şi cartea au jucat, de la inceput,
un rol important: s-au perpetuat scrierile care transmiteau norme de Yiaţă,
au fost consemnate evenimentele şi faptele exemplare au fost difuzate scrieri
care reconstruiau lumea în imaginar. In centrele de cultură din principatele
române au fost redactate manuscrise care perpetuau tradiţia de civilizaţie
bizantină. "A fost o vreme, spunea Nicolae Iorga, cînd întreaga moştenire
bizantină, balcanică, părea că poate să revie domnilor noştri, care singuri ră
maşi în picioare dintre creştini, arătau că o doresc şi că sînt în stare a se
jertfi pentru dînsa". Manuscrise greceşti şi sud~slave au fost păstrate în bibliotecile româneşti, fiind salvate de la pieire: să amintim de elegantul Ms. gr.
1294 din Biblioteca Academiei (un canon de pocăinţă din secolul XI), de
Ms. grec 10 (Logica şi fizica lui Nikeforos Blemmydes, copie din sec. XIII}
sau de .Ms. slav 205 (Psaltirea cu tîlc, scrisă de Branko Mladenovic, în Serbia,
la 1346) sau de .Ms. slav 100 (Apocalips cu tîlcuire, care a aparţinut patriarhului Serbiei, Sava II, 1399-1420). Apoi, tradiţia post-bizantină a fost dezvoltată de centrele de copişti de pe teritoriul român, unde a fost scris EC~angheliarul de la Rişnov, secolele 13-14.sau Octoihul de la Caransebeş, acelaşi
răstimp, în timp ce Filotei Monahul compunea melodii tradiţionale, în sec. 15,
iar şcolile de l1 Neamţ şi Putna imbogăţeau, în domeniul miniaturilor şi al'
cronologiei, cu date noi tradiţia scrisă. Apariţia atelierelor tipografice, în
1508 la Mănăstirea Dealului, nu a făcut să se incetinească ritmul scrierii
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manuscriselor: exemplu, dintre multe altele, Apostolul scris la Craiova de
diacul Dragomir în 1519 sau Sintagma lui Matei Vlastares, scrisă din porunca
Despinei, doamna lui Neagoe Basarab, exemplar adnotat, un secol mai tîrziu,
de învăţatul Udrişte Năsturel ( Ms. s[ap 286 ). La sfîrşitul secolului 16, limba
română a pătruns în textele liturgice, datorită lui Coresi, şi în cancelariile
princiare, unde a fost folosită de Petru Şchiopu şi statornic de Mihai Viteazul.
Limba română tipărită sau manuscrisă este foarte apropiată de cea vorbită,
mai ales în corespondenţă. Apoi, în secolul 17, limba română se va instala
definitiv în cultură. Cartea românească de înPăţătură tipă1·ită de \"arlaam,
la 1643 la laşi a cunoscut o difuzare rapidă, numeroase exemplare ajungind
in părţile de nord ale Transilvaniei, la scurt răstimp, în timp ce gindirea
umanistă îşi află făgaş de exprimare în corpusurile de norme juridice, în
-cărţile de înţelepciune care şi-au intensificat acum prezenţa (prin traducerea
Maximelor orientale culese de Antoine Galland, a celebrei Fiore di Pirtu,
-a Ceasornicului domnilor de Guevara) şi mai ales prin intermediul scrierilor
istorice. Acestea au condus pe Miron Costin, Constantin Cantacuzino şi
Dimitrie Cantemir spre Antichitatea care oferea bazele ei latine civilizaţiei
româneşti, spre Italia Renaşterii elogiată d_, tqi că1·turarii români, spre
realizările social-politice ale popoarelor europene, elemente care laolaltă au
hrănit meditaţia filosofică pusă în slujba unui program de "renaştere" politică
a intregului neam românesc, încă despărţit de hotarele feudale. Hronicul
româno-moldo-Plahilor al lui Dimitrie Cantemir dezvăluia, din titlu, o conştiinţă politică românească.

In academiile princiare, întemeiate in vremea "monarhiei culturale"
a lui Constantin Brîncoveanu, care, în acelaşi timp, oferea burse celor care
se indreptau spre Padova, şi în timpul domniei contemporanului lui, Antioh
Cantemir, în Moldova, noi opere şi-au pus amprenta asupra elevilor de la
Iaşi şi Bucureşti: Ms. gr. 75 cuprinde un tratat de poetică italian tradus în
neogreacă şi predat, în 1696, la Bucureşti, în timp ce lntîia înPăţătură pentru
tineri, traducere a unui manual întocmit de Teofan Procopovici, pe care îl
combătuse Dimitrie Cantemir în Loca obscura, apărea la Rîmnic, în 1726,
.spre uzul şcolilor româneşti şi sîrbeşti. Interesant este faptul că ambele texte
fuseseră imprimate prin grija unui român, Ştefan de la Govora. aşa cum
prima carte greacă imprimată în Sud-Estul european pentru greci, la Cetă
ţuia lîngă Iaşi, a apărut datorită strădaniilor tot ale unui cărturar român,
Mitrofan, în 1682. Cărţile au inceput să circule mai intens intre cărturari,
aşa cum din Bucureşti au pornit cărţi sau meşteri spre Tiflis sau Alep. In
secolul 18 cartea imprimată a îmbrăţişat o problematică tot mai diversă,
pentru ca în ultimele decenii, în epoca Luminilor româneşti, să slujească
.deliberat un program de luminare a maselor. Contactele cu culturile europene
s-au amplificat, în acest răstimp, in care a început să-şi definească individualitatea literatura de delectare, din care avea să se dezvolte beletristica
modernă.

Urmărind evoluţia culturii scrise, de la preluarea scrierilor bizantine
la ecloziunea beletristicii moderne, observăm mai multe aspecte de un
interes deosebit: mai întîi, faptul că manuscrisul nu a fost scos din uz de
eartea tipărită care nu a reuşit să acopere cererile de carte: în al doilea rînd,
manuscrisul a continuat să adopte forma culegerii de extrase hete1·ogene,
care dezvăluie faptul că manuscrisul a îndeplinit frecvent funcţia "bibliotecii
portative", păstrînd o formă "deschisă" care-I apropie de tradiţia orală;
pînă
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sfîrşit, limba cărţilor tipărite şi a manuscriselor nu s-a distanţat de limba
vorbită, adeseori copiştii itineranţi adaptind versiunea prototipului pe care-I
multiplicau la limba vorbită de cei care-i comandaseră copia. Dar limba
umaniştilor şi a cărturarilor iluminişti este mai savantă, încercarea lor de
a îmbogăţi utilajul mental al compatrioţilor lor cu noi concepte fiind evident_

in

ln ansamblu, "mica tradiţie" nu a fost negată de "marea tradiţie", de unde
caracterul "popular" al culturii române din perioada preindustrială. Privit
astfel, acest caracter "popular" nu este tot una cu dominanta folclorică pe
care au inventat-o romanticii: în cultura română din perioada pre-industrială
scrisul s-a îmbinat cu oralitatea, conferind culturii române o notă originală_
O notă ce apare în structura culturii scrise, mult deosebită de structura culturilor din vestul continentului, mai ales prin locul redus acordat literaturii
de delectare, predecesoarea beletristicii moderne şi prin locul preponderent
acordat literaturii sapienţiale şi istorice. De fapt, comparaţiile care trebuiesc
făcute, pentru a pune în lumină aspecte instructive, sînt între literaturile
istorice sau între culegerile de înţelepciune, din secolele 16-17, de exemplu,.
şi nu între literatura de delectare română, care nu s-a dezvoltat, în secolele
16-18, şi clasicismul francez sau teatrul spaniol. Dar nu mai este nevoie să
argumentăm că nu se pot face comparaţii pe deplin lămuritoare între Plemente aparţinînd la structuri diferite, fără să se ţină seama de natura structurilor culturale.
Se ştie astăzi că expansiunea cărţii a început in cultura română in
epoca Luminilor, cînd alături de atelierele ecleziastice, cu o producţie mai
diversificată ca înainte, au început să contribuie la difuzarea cuvîntului
tipărit ateliere particulare de la Sibiu şi Braşov, dar şi de 1a Buda şi Viena;
apoi, creşterea şi diversificarea producţiei a fost sprijinită de progresele alfabetizării, mai nete în Transilvania. Dar şi mai înainte de secolul 18, cartPa
a jucat un rol important în cultura română, mai ales datorită faptului că
a început să fie destul de timpuriu tipărită pe teritoriul românesc. De fapt,
cine urmăreşte traseele pătrunderii cărţii, observă cum tipărituri de Cr·aco,·ia
ajung curînd în Transilvania (un Penticostar ieşit din atelierul lui Sweipold
Fiol, în 1491, a fost achiziţionat de românii din Scheii Braşovului, în 1541),
în timp ce meşterii formaţi la Veneţia avansează pe teritoriul Jugoslaviei,.
pînă ajung la Mănăstirea Dealului, în 1508. Curentul acesta sudic este mai
puternic, de vreme ce dinspre Partos şi Bodrog trebuie să fi venit copiştii
care au început să multiplice manuscrise pentru comunităţile româneşti,
precum Octoihul de la Caransebeş. Din momentul în care copiştii au început
să devină mai numeroşi, iar atelierele să producă tot mai multe cărţi, comunităţile săteşti au început să se preocupe de achiziţionarea manuscriselor şi
a cărţilor tipărite. i~umeroase însemnări marginale ne descriu eforturile
făcute de comunităţi săteşti pentru a găsi şi a plăti cîte o carte, precum şi
traseele, adeseori de-a lungul teritoriului românesc, parcurse de cărţile necPsare vieţii cotidiene. Insemnările marginale aduse la lumină de o serie întreagă de lucrări recente, vor trebui strînse într-un corpus şi prezentate in
ordine cronologică: importanţa lor este evidentă, nu numai prin datele de
istorie locală pe care le cuprind. dar şi întrucît ne dezvăluie parte din existenţa
"lumii care tace", acea lume care nu s-a manifestat în scris şi pe care cel mai
adesea nu o mai regăsim decît din actele cîte unei mari represiuni judiciare,
cum a fost ancheta inchiziţiei de la Montailou, despre care ne-a vorbit Emmanuel Le Roy Ladurie, sau interogatoriile la care comisia Jankovitch a
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supus pe participanţii la marea Răscoală a lui Horea, din 1784, şi pe care
ne-a restituit-o, intr-o magistrală sinteză, David Prodan. Cronica aceasta
măruntă ne conduce spre mentalitatea oamenilor care nu s-au exprimat in
scris şi care nu au apărut decît din relatările scriitorilor aparţinînd "marei
tradiţii"; cronica ne dezvăluie parte din "mica tradiţie" şi ne redă, pe viu,
dialogul cărţii cu oralitatea. lnsemnarea cîte unui cleric de sat sau a unui
mic dregător local este capabilă să ne introducă în dinamica unei culturi
tradiţionale şi anume făcîndu-ne să înţelegem funcţia asumată de cuvîntul
tipărit in mediile rurale, ce şi cum se scria, ce se citea şi cum se citea.
Trecînd in revistă, pe scurt, aceste aspecte, desprindem din însemnări
şi din conţinutul cărţilor că ascultarea cuvîntului tipărit, în biserică sau in
piaţă, a făcut tot mai mult parte din viaţa ţăranilor români. Aşa cum s-a
constatat şi in alte părţi (în Franţa de către Genevieve Bolleme) numeroşi
erau cei care ştiau să citească, fără să ştie să scrie. De la descifrarea semnelor
zodiacului la silabisirea unui text, trecerea nu era prea dificilă; in orice caz,
toată lumea ştia să asculte. De unde importanţa cărţilor de învăţătură şi
succesul pe care 1-a avut Cazania lui Varlaam din 1643, apoi al calendarelor
şi almanahurilor, în sfîrşit al foilor volante. Prin intermediul acestui gen de
tipărituri, care s-a instalat în oraşele şi satele româneşti în secolele 17-18,
cuvintul scris a participat la formarea oamenilor, la iniţierea lor culturală şi,
într-o măsură, la informarea lor asupra vieţii din medii mai apropiate sau
îndepărtate. Cartea produsă în atelierele tradiţionale vorbea despre arhetipuri, în timp ce proclamaţiile şi alte foi volante aduceau în scenă imediatul.
Dar predominant a rămas elementul tradiţional: şi înţelegem acest lucru
dacă vom compara gravura secolului de aur al oraşului Anvers cu gravura
din tipăriturile române ale secolului 17: pe de o parte, elementul tradiţional
apare ca pretext pentru o scenă de viaţă cotidiană (ca în cazul banchetului
prezentat de Chrispijn Van de Passe sub titlul "Fecioarele nebune"), în celă
lalt grup, imediatul pătrunde în compoziţia tradiţională numai pentru a-i
spori "autenticul", dar nu pentru a trece pe primul plan imediatul. ln cazul
pecetarelor din Maramureş, modelele se impun atenţiei tocmai prin stilizarea
extr<:Jmă ce redă elementele esenţiale, arhetipul. In general, cartea a rămas
ataşată de principiile consacrate şi de aceea nu a produs o renovare a oralităţii. Dimpotrivă, întrucît a adus în activitatea mentală a comunităţilor
principii ce erau recomandate a fi însuşite, cartea a amplificat rolul memoriei
pe care se sprijină întotdeauna şi pretutindeni oralitatea. Memoria mecanică
şi arta memoriei (despre care ne-a vorbit Frances Yates)- aceea care asocia
părţi din textul memorizat de păr'ţi dintr-o construcţie imaginară, o artă
recomandată de Cicero şi Quintilian - au predominat în cultura română
in care cartea a colaborat, prin conţinutul ei, cu oralitatea. De altfel, scrisul
a rămas în continuare legat de pictură şi de aceea numeroşi copişti de manuscrise au fost, în acelaşi timp, zugravi, aşa cum ilustraţia cărţii nu s-a distanţat de modelele consacrate, insprrate de arta miniaturilor, pînă tirziu în
secolul 18.
Cit priveşte ce se citea şi cum se citea nu trebuie pierdut din vedere
faptul că evoluţia cărţii româneşti a fost constantă, o privire concomitentă
a producţiei tipografice şi a celei manuscrise aducînd în prim plan o diversificare permanentă a activităţii intelectuale: o primă diversificare, marcată
de ecloziunea literaturii istorice, a avut loc în umanism, la sfîrşitul secolului 17,
în timp ce a doua diversificare, mult mai amplă, întrucît a introdus în circui-
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tul cultural român scrieri filosofice, cunoştinţe ştiinţifice, scrieri literare, a
avut loc în epoca Luminilor, la sfîrşitul secolului 18. Concomitent poate fi
observată o intensificare a pătrunderii cărţii străine în bibliotecile umanişti
lor din Ţara Românească, a cărturarilor Transilvăneni, a iubitorilor de lectură din Moldova. Această întîlnire a cărţii tradiţionale tipărite la Rimnic
sau la Braşov cu cartea publicată la Basel sau Lyon, în Olanda sau la Veneţia
dă culturii române o altă dimensiune, aceea de centru de conexiuni intelectuale; or, asemenea conexiuni nu pot fi operate decît de culturile cu o puternică originalitate şi cu o permanentă curiozitate intelectuală. Iniţierea
culturală s-a bazat tot mai mult pe carte şi în cultura română poate fi uşor
surprins modul în care s-a trecut de la lectura intensivă la lectura extensivă:
prima era recomandată de Antim Ivireanu la început de secol 18, în prefaţa
unei cărţi de învăţătură, unde recomanda cititorului să parcurgă cîte un
fragment dimineaţa sau seara şi să mediteze asupra lui; lectura extensivă a
fost sistematic recomandată de protagoniştii transilvăneni ai Luminilor care
cereau compatrioţilor lor să consacre tot timpul liber, mai ales iarna, lecturii îndrumărilor agricole, manualelor de matematică sau igienă, povestirilor
cu conţinut moral şi patriotic.
.
Cărţile puteau fi citite în toate comunităţile române deoarece erau
scrise în limba vorbită care nu cunoscuse variaţii importante de la o regiune
la alta. Şi de aceea cartea tipărită la Rîmnicul Vîlcea, în Oltenia, s-a răspîndit
în Banat şi Transilvania, în timp ce cartea de la Iaşi a fost citită în Ţara
Românească. Observînd acest fenomen, George Bariţiu putea să afirme
îndreptăţit, la început de secol 19, că, pînă la acea dată, limba literară fusese,
în cea mai mare parte, formată. In cultura pre-industrială română niYelele
culturale au dialogat tot timpul, mai ales datorită faptului că limba vorbită
a devenit limbă de cultură destul de timpuriu, pe plan european. In momentul
în care Vasile Alecsandri şi alţi poeţi au inceput să culeagă folclor, pentru a
alcătui antologiile de poezie populară care au introdus literatura română
în circuit european, ei nu au "descoperit" o tradiţie de care se depărtaseră,
ci au căutat să regăsească autenticul românesc. Dar autenticul acesta era
mult mai bogat decit îl întrevăzuseră ei, de vreme ce poezia şi arta populară
fuseseră într-un permanent dialog cu cartea tipărită şi cu arta aulică. Ei
nu s-au înşelat atunci cind au vorbit despre caracterul "popular" al culturii
române, dar au restrîns teritoriul acestei culturi "populare", care nu îmbră
ţişa numai folclorul, ci toate manifestările intelectuale apărute la interferenţa
cuvîntului rostit cu cel scris. O interferenţă care punea in lumină rolul jucat
de durata lungă intr-o cultură ce evoluase treptat, dar care rămăsese ataşată
unor principii de viaţă, prezente in modelul de umanitate pe care generaţia
de la 1848 a continuat să-I propună societăţii româneşti. In aceste coordonate ale comunicării nivelului cult cu cel ataşat oralităţii şi aei dialogului
adevărurilor ce trebuiau păstrate cu evenimentele adeseori dramatice, regă
sim o cultură care a fost intotdeauna deschisă ideilor generoase, iubind tradiţia de civilizaţie in care s-a dezvoltat. Acesta este, de altfel, substratul
mental al operelor lui Eminescu, Creangă, Sadoveanu sau Marin Preda, al
intregii literaturi române.
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lUIHAI GHERMAN

Studiile noastre de paleografie româno-chirilică au insistat in mod
deosebit asupra scrierii manuscrise şi, în mai mică măsură, asupra caracteristicilor aceleia din cărţile tipărite. O explicaţie ar putea veni din faptul că
documentele, respectiv cartea manuscrisă, reprezintă pînă la sfîrşitul secolului al XVIII-lea un element predominant ca importanţă faţă de cartea
tipărită, căci tiparul nu a putut acoperi decît în mică măsură nevoile culturale ale societăţii româneşti. Vicisitudinile politice care au întrerupt de multe
ori iniţiative tipografice de cea mai mare importanţă, lipsa unor mori de
hîrtie care să asigure aprovizionarea regulată a tipografiilor cu stocuri mari
de hîrtie, au creat la rîndul lor piedici economice în susţinerea instituţiei
tiparului.
Nu lipsit de importanţă este faptul că, în majoritatea cazurilor, este
legat de instituţii oficiale, domnitor sau biserică, fiind supus, solidar cu
aceste instituţii unor repetate seisme. Unei aparente discontinuităţi în activitatea tipografică i se opune continuitatea cărţii manuscrise (respectiv a
documentelor) redactate in limba română.
Această discontinuitate a activităţii tipografice oferă, însă, caracteristici dintre cele mai pregnante producţiei editoriale din diferitele perioade,
individualizîndu-le unele faţă de altele.
Ne propunem să analizăm ortografia cărţii tipărite în secolele al XVI-lea
şi al XVII -lea, in vederea stabilirii unei cronologii posibile a ei şi cercetarea
relaţiei cu ortografia cărţii manuscrise şi a documentelor.
Primele tipărituri se află în cea mai mare măsură sub influenţa textului
manuscris după care sint editate. Ele încearcă să reproducă nu numai caractere de tipar, ornamente, frontispicii, iniţiale, folosirea culorii roşii in scrierea
unor cuvinte sau texte mai importante, dar şi ortografia acestor texte.
De remarcat este faptul că, încă de la primele tipărituri de la noi,
acestea au venit cu unele inovaţii faţă de textele manuscrise. Tipăriturile
lui Macarie conţin, de exemplu, un semn grafic nou pentru acele timpuri,
introdus doar cu cîţiva ani inainte de veneţianul Aldo Manuzio. El s-a răs
pîndit treptat în textele slavone, datorită tipăriturilor slavone ale Veneţiei,
dar cunoaşte pentru o lungă durată de timp o folosinţă întîmplătoare, fiind
concurat de alte semne grafice. Prezenţa în textele lui Macarie a virgulei
în situaţiile şi cu funcţionalitatea cu care e folosită şi astăzi, poate fi considerată ca un argument important în afirmarea legăturilor lui Macarie cu
Veneţia 1 •

în

Folosirea cu valori precise a semnelor diacritice pe care le intilnim
lui Macarie este urmată de un regres evident în următoarele

tipăriturile

239
https://biblioteca-digitala.ro

tipărituri. Aceasta poate fi considerată ca un indiciu că întreruperea în timp
a tipăriturii de cărţi pe teritoriul ţării noastre, este urmată de un fenomen
de discontinuitate umană, chiar dacă s-ar putea afirma o eventuală preluare
a materialelor grafice (iniţiale, caractere de tipar etc.).

Vom analiza în continuare cîteva dintre cele mai importante semne
ortografice care apar în textele tipărite, precum şi regimul lor în comparaţie
cu textele manuscrise.
Punctul (.) Pentru secolul al XVI-lea este semnul cel mai des întrebuinţat în tipăriturile româneşti, cu funcţionalitatea actuală (marcarea
sfîrşitului de propoziţie, de frază sau de paragraf), dar, substituie în această
perioadă şi alte funcţii, precum cea a virgulei, a semnului întrebării etc.
fiind, la rîndul lui concurat de alte semne grafice în propria sa funcţionalitate.
Menţionăm folosirea curentă în Psaltirea sla~o-română a 1ui Core si
(1577) şi în Palia de la Orăştie (1581-1582) a semnului (:-)pentru marcarea
sfîrşitului de paragraf. (In Psaltirea sla~o-română acest semn e folosit prin
repetare şi ca ornament grafic pentru umplerea rîndurilor). Prezenţa acestui
semn în ambele tipărituri, precum şi regimul asemănător, dacă nu identic,
de folosire a punctului şi virgulei ne îndreptăţeşte să afirmăm că la tipărirea
Psaltirii sla~o-române au participat cu precizie cei doi ucenici ai lui Coresi,
Şerban "meşterul mare a tiparelor" şi Marian diacul, care între 1581-82
îşi vor încerca puterile întru imprimarea Paliei.
Folosit arbitrar, pentru a marca orice fragmentare a textului, respectiv
a propoziţiei, uneori fără o funcţionalitate clară, am îndrăzni să afirmăm
că uneori era folosit pur decorativ pentru completarea unor spaţii libere
in interiorul sau la capătul rindului-, punctul incepe să îşi precizeze tot mai
mult valorile sale spre sfîrşitul secolului al XVI-lea. Acest fenomen se prelungeşte şi în secolul următor; astfel, Cartea românească de în~ăţătură a mitropolitului Varlaam (Iaşi, 1643), marchează o limpezire a funcţionalităţii punctului deşi el substituie încă, incidental, e adevărat, virgula. Precizări şi mai
mari în funcţionalitate constatăm în Noul Testament de la Bălgrad (1648)
şi Indreptarea legii (Tîrgovişte, 1652), deşi, în foarte rare situaţii mai substituie virgula. Spre sfîrşitul secolului al XVII-lea, în Biblia de la Bucureşti
de exemplu, apare cu funcţionalitatea actuală.
Virgula (,) care apare incidental în Psaltirea Scheiană 2 şi în Pra~ila
ritorului Lucaci e folosită, evident, sub influenţa tipăriturilor veneţiene în
special şi, în general, sub cea a manuscriselor sud-dunărene unde era deja
folosită fără un regim precis. Pe bună dreptate Emil Vîrtosu arată că "foarte
adesea întrebuinţarea ~irgulei nu corespunde cu sensul ce îi re~ine astăzi" 3 •
Am menţionat deja prezenţa virgulei cu funcţionalitate asemănătoare sau
identică cu cea actuală în tipăriturile lui Macarie. In textele tipărite ulterior
regimul virgulei diferă de la un text la altul. In E~angheliarul de la Sibiu
incidental, dar corect: <<şi cînd află un mărţăritar de mult preţ, merge şi ~in de
tot ce are 1>. In tipăriturile lui Coresi şi în Palia de la Orăstie, virgula apare
relativ rar, dar întotdeauna cu funcţionalitatea actuală. În tipăriturile din
secolul al XVII-lea, virgula apare des cu sensul ei actual, ultima, în ordine
cronologică, în care se foloseşte şi punctul în locul ei este Cartea românească
de în~ăţătură a lui Varlaam. Menţionăm valoarea specifică de semn grafic
care încadrează slovele cu valoare de cifre, folosită în Noul Testament de
la Bălgrad şi în Indreptarea legii. Biblia de la Bucureşti aduce o clarificare
1n uzul virgulei, folosite in circumstanţele de text şi cu valorile de astăzi.
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Două

puncte (:) au pentru o

lungă perioadă

de timp o folosire alea-

torică în locul altor semne grafice: virgulă, punct sau ca semn de încadrare
a slovelor cifre. In Psaltirea sla"o-română a lui Coresi apar, urmate de liniuţă,

cu funcţia de a marca sfîrşitul unui paragraf. Nu întîlnim decît incidental
semnul în tipăriturile de la mijlocul secolului al XVII-lea (Carte românească
de ÎMăţătură, Noul Testament de la Bălgrad, Indreptarea legii etc.) şi nu
apare de loc în corpul celor de la sfîrşitul secolului (Biblia de la Bucureşti).
Semnul este reintrodus in tiparul secolului al XVIII-lea cu valorile actuale
sub influenţa tiparului occidental.
Paranteza () "începe să fie folosită foarte timid [în manuscrise] pe la
sfîrşitul secolului al XVII-lea", observă E. Vîrtosu 4 • Ea apare, însă. cu
mult înainte în textele tipărite. Este folosită, de exemplu, curent în .Voul
Testament de la Bălgrad, Indreptarea legii şi în Biblia de la Bucureşti pentru
a încadra glosele, sirionimele, explicaţiile sau alte indicaţii care nu aparţin
textului curent. Folosirea ei s-a făcut, evident, sub influenţa izvorului traducerii sau a colaţionării finale, respectiv sub cea a tradiţiei ortogr·afice
occidentale.
Semnul întrebării ( ?) este concurat pentru o lungă perioadă de ( :) car·e,
conform tradiţiei scrierii greceşti marca acelaşi sens. Studiind manuscrisele,
E. Vîrtosu constată că "în general el nu este folosit decît rar în secolul al
XVII-lea, cînd, majoritatea textelor nu sînt prevăzute, de obicei cu un Sf'mn
specific pentru a exprima şi ortografia întrebării" 5 ; afirmaţia sa necf'sită
anumite amendamente dacă luăm în considerare şi tipăriturile vechi româneşti. Dacă pentru secolul al XVI-lea nu am întîlnit un semn specific pentr·u
marcarea întrebării, în Noul Testament de la Bălgrad şi Biblia de la Bucureşti
semnul este folosit curent. l\ u întîlnim în această perioadă decît incidf'ntal
şi doar spre sfîrşitul secolului al XVII-lea marcarea întrebării prin ( ;).
Semnul exclamării ( !) care "în forma sa clasică ( !) este folosit cu sensul
său obişnuit sau, uneori, cu sensul de punct, dar [este] întrebuinţat foarte
rar, mult mai rar decît semnul mirării" 6 cunoaşte prima sa folosire in scrierea noastră tot într-o tipăritură, apărînd în Predoslo"ia la Cartea românească
de în"ăţătură a lui Varlaam: <<De mare jeale şi mare minune lucru iaste, o,
iubite cetitori! l>, dar nu mai apare in textele următoare, în Noul Testament
de la Bălgrad sau în Biblia de la Bucureşti funcţia sa fiind preluată de punct.
Mai complicată pare problema urmăririi folosirii semnelor diacritice
(accente, spirite, paieric, ison etc.) în tipăriturile noastre vechi (aceasta, de
altfel, nu intră în subiectul lucrării de faţă). Observăm, doar, că spre deosebire
de semnele de punctuaţie şi ortografie, aceste semne auxiliare ale scrierii îşi
găsesc prin tipar deosebită vitalitate, prelungindu-li-se în timp mult folosirea faţă de manuscrise 'i documente.
O problemă interesantă o ridică despărţirea cuvintelor la capăt de
rînd. Ea nu este marcată în tipăriturile din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea
printr-un semn special. In fragmentarea cuvintelor şi-a spus cuvîntul, cu
siguranţă, lectura orală a textului, despărţirea cuvintelor făcîndu-se "după
ureche". Constatăm, însă, în prima fază a tiparului multe abateri de la norma
respectării silabelor, astfel: iscusi-t (E"angheliarul de la Sibiu), frîm-t (Liturghierul lui Coresi) etc., aceste greşeli fiind, odată cu timpul, tot mai rare.
In secolul al XVII-lea constatăm, în Cazania lui Varlaam de exemplu. că
se preferă să se lase la sfîrşit de rînd cuvintele întregi, motiv pentru care
multe rînduri se termină cu spaţii albe, nejustificate din punct de vedere grafic.
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in textele tipărite faţă de cele manuscrise şi documente îşi găsesc in mare

parte explicaţia în pregătirea cărturărească a celor care le-au redactat. Dacă
autorii, respectiv copiştii, manuscriselor au o pregătire inegală, de multe
ori ortografia fiind defectuoasă datorită lipsei de pregătire a scriitorilor, la
definitivarea textului şi la imprimarea unei cărţi tipărite au participat oameni
cu o foarte bună pregătire cărturărească. De aceea, prin definiţie, textul
tipărit impune o prezentare grafică în general şi o ortografie in special, mult
mai omogene, mai îngrijite şi mai adecvate.
De multe ori, mai ales cind textul tipărit este o traducere, acesta se
orientează după ortografia originalului. Prin acest fenomen pătrund in ortografia românească sub influenţa ortografiei apusene anume semne (virgula,
paranteza, semnul întrebării, semnul exclamării etc.). Acestea ajung să fie
folosite curent în tipar înaintea folosirii lor .in manuscrise şi documente.
Cartea a jucat, mai ales începînd cu mijlocul secolului al XVII-lea,
un foarte important rol de modelare a normelor de scriere, impunind semne
noi, clarificînd funcţionalitatea celor vechi, dar şi prelungind folosirea unora
fără funcţionalitate (semnele diacritice) impuse de tradiţia greco-slavonă.
Considerăm, de aceea, că integrarea analizei ortografiei tuturor textelor
tipărite în studiul paleografiei româno-chirilice, nu poate să aducă decit
profit.

NOTE
1 ~Iihai Gherman, Premize la un catalog al caracterelor de tipar (cartea românească
veche), prezentată la Sesiunea de comunicări de biblioteconomie şi bibliologie, Bucureşti,
Biblioteca Academiei R. S. România, 2-3 oct. 1979, lucrare in manuscris.
2 Emil Virtosu, Paleografia româno-chirilică, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1968,
p. 1:!4.
3
Ibidem, p. 124.
4 Ibidem, p. 127.
5 Ibidem, p. 126.
6 Ibidem,
p. 128.

R~sum~

L'auteur se propose une integration plus large de l'etude de l'orthographe du livre
imprime dans la recherche paleographique. On montre dans cet ouvrage que, grâce au
fait que )'imprimerie etait pratiquee par des personnes dont l'instruction etait generalement assez haute, l'orthographe etait plus unitaire dans le cas des ouvrages imprimes
que dans celui des manuscrits. Par les rapports directs ou indirects etablis avec les imprimeries occidentales, la plupart des signes orthographiques penetrent et s'imposent par l'intermediaire du livre imprime. Ceci va jouer, surtout a partir du XVII" siecle, un role extremement important par l'influence croissante exercee sur l'orthographe des manuscrits.
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Izvoare coresienc
V.\SIU~

OLTEAN

Diaconul Coresi, slujind în egală măsură obştea şi şcoala a realizat
începuturile şi biruinţa scrisului în limba poporului. Venită să distrugă barierele
unui slavonism cultural, care, vreme de mai bine de cinci veacuri încorsetase
puterea de manifestare creatoare prin "întunericul de cm·inte", opera coresiană, dupil ce în pt·ealabil şi-a alimentat izvorul vorbirii în gindul şi vorba
din "casa mare a ţ,ării", vine să popularizeze unitatea de gîndire şi simţire
a neamului.
1n ciuda epocii de lumină pe care a creatco prin vasta sa operă editot·ială, în ciuda actului spiritual cu profunde implicaţii umaniste, în ciuda
marelui număr de cărţi editate - 35 titluri de carte cunoscută - biografia
marelui cărturar este vitregită de absenţa mărturiilor documentare, iar opera
sa ultragiată de incertitudini şi interpretări subiective.
Intrucit, în ultima vreme, în literatura de specialitate aflăm numeroase
afirmaţii, care vin să-i stabilească lui Coresi o altă aureolă decît cea cunoscută
şi să-i împartă drepturile şi activitatea cu a altor cărturari sau binefăcători,
dar mai ales să-i stabilească activitatea tipografică în cît mai multe locuri,
punîndu-! în slujba diferiţilor "patroni", oricare ar fi ei, dar nu domnii Munteniei şi ai Moldovei şi cu deosebire, nu obştea românească din Scheii Braşo
vului, din expresa dorinţă de a invoca "drepturile inalienabile ale Reformei"
luterane, calvine sau husite, în apariţia şi biruinţa scrisului in limba română
şi prin aceasta să socotească apariţia scrisului în limba română străină de
români - am considerat că este necesar să supunem atenţiei vestigiile încă
păstrate, în ciuda ultragiilor la care a fost supusă arhiva istorică a muzeului
din Sebei 1.
O primă problemă care ne-o propunem spre rezolvare şi care a făcut
obiectul numeroaselor controverse o reprezintă localizarea tiparului coresian
- pentru perioada braşove~nă - şi in funcţie de aceasta să se poată dovedi
nu numai patronajul cărţilor şi al tiparului, dar şi iniţiativa spirituală românească care a generat apariţia cărţilor coresiene.
Pentru localizarea tiparului în Cetatea Braşovului, deci pentru punerea
tiparului coresian sub influenţa protestantă şi calvină - după afirmaţiile
cercetătorilor Ion Gheţie 2 , Pavel Binder 3 , Al. Mareş 4, Arnold Huttman 5
- a fost folosit textul coresian luat "ad literam" din predosloviile EPangheliarului românesc din 1561, cel slavon din 1562 şi a Cazaniei a II-a din 1580-1581.
Ori, să nu uităm că afirmaţia "s-a isprăPit fn oraşul BraşoP", prezentă în
predosloviile amintite, aparţine unui venit tirgoviştean, adică lui Coresi,
pentru care Braşov însemna nu numai cartierul Cetate, ci şi Blumăna, Bartolomeu şi Sebei şi ca dovadă, Şerban Coresi la 1588 în Liturghierul slap scrie
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o lsprăvitor [a fost] pop Mihai din aceeaşi Cetate a Braşovului)) şi se ştie că
protopopul Mihai era conducătorul bisericii, şcolii şi obştei din Şchei. Iar
consemnarea judelui, după cum a dovedit convingător regretatul P. P. Panaitescu 6 , reprezintă un omagiu adus autorităţilor locale care îngăduiau tipă
rirea cărţilor, care, de altfel nu-i favorizau, fiind ortodocse, ci le acceptau în
baza legăturilor pe care românii din Schei le aveau cu domnii de peste munţi 7 •
Pe de altă parte, prefeţele coresiene sînt modele după cele ale izvoarelor
folosite şi ca dovadă menţionăm emblema lui Lucas Hirscher, preluată după
emblema lui Grigore Chadkevici de pe Cazania de la Zabludov, folosită de
Coresi pentru editarea Cazaniei a 11-a, 8 prin intermediul traducerii făcute
de şcheienii Iane şi Mihai. Pentru a da un exemplu şi mai convingător, trimitem cititorul la prefeţele lui Core si din E vangheliarul slav (1562) şi TriodulPenticostar din 1557, identice cu prefeţe le lui Macarie de la Evangheliarul
din 1508. de unde se vede că diaconul Coresi a procedat doar la înlocuirea
numelui domnului muntean cu autoritatea braşoveană. Inscrierea lui Hirscher,
Benkner sau Pavel Tordaşi în unele predoslovii poate fi explicată sub raportul
autorităţii pe care aceştia o reprezentau într-un moment sau altul al tipăririi
cărţilor coresiene, iar aşezarea emblemei oraşului pe frontispiciul Cazaniei
a II-a este făcută pentru a se recunoaşte de la prima vedere că a fost tipărită
la Braşov şi nicidecum ca o dovadă a legăturii cu tipografia hont.eriană - cum
se afirmă 9 - fiindcă această stemă apare pe toate frontispiciile şi instituţiile
principale ale Braşovului, pe casa breslelor, pe portalurile unor clădiri, ca
filigran al morii lui Bekner, etc., fiind aşadar stema oficială a Braşovului
şi nu o proprietate ereditară, personală a judelui.
Deci, cu greu am putea accepta ideea, devenită tradiţională, că diaconul
Coresi a tipărit în Cetate sub patronajul luteran, că a fost adus de Hans
Benkner. aşa cum încă scriu manualele şcolare, şi că tipăriturile româneşti
s-au alimentat cu hrană spirituală protestantă, ci considerăm că doar o preluai'e mult prea uşoară a unei prejudecăţi, cauzate de marea operă umanistă
a lui Honterus (a cărui activitate se încheie cu 10 ani înainte de a veni
Coresi la Braşov) a dus la subordonarea diaconului Coresi Reformei. Nu putem
concepe că în cazul unei activităţi tipografice în Cetate, documentele oficiale
ale oraşului, care consemnau cu lux de amănunte fapte cotidiene, să nu lase
măcar o menţiune cît de sumară asupra existenţei acestui tipar, cu atît mai
mult cu cît ar fi fost implicaţi în realizarea lui şi oamenii legii.
Cum ar fi fost posibil ca diaconul Coresi cu 8-20 de ucenici să activeze
în Cetatea braşoveană, caracterizată atunci printr-un sistem intransigent cu
bresle străbătute de cel mai îngust spirit de br3slă, în care, orice străin nu
avea acces, sau în caz de acces, acesta se făcea pr;in legi şi regulamente. Este
cunoscută dispoziţia magistratului braşovean din 6 martie 1577, art. 7, conform căreia (1 Cetăţeanul care ţine în casă greci [prin aceştia se înţelegeau românii ortodocşi de lege greco-ortodoxăj şi-i tăinuieşte va fi pedepsit cu 12
florini )) 10 •
Mult mai multe argumente pledează pentru localizarea tiparului coresian în Scheii Braşovului, sub egida bisericii voievodale "Sf. Nicolae", vitre·gită însă de dispariţia lăzii cu cărţi, manuscrise şi documente amintită 11 ,
care cu siguranţă ne-ar fi prilejuit alte mărturii. Totuşi fondul documentar
existent ne creează posibilitatea unor concluzii. Este cunoscut faptul că
inainte de reformă şi de venirea lui Coresi la Braşov se traduc cărţi şi se
copiază m:muscrise. Este cuno3cut cazul preotului Bratu, care scrie documente
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româneşti

pentru Cetatea Sibiului în anul 1495, 12 a boierului ~eacşu, care
scria sasului braşovean Hans Benkner, judelui Braşovului, în limba română,
pentru că acesta era familiarizat cu această limbă scrisă la 1521 ; a popei
Dobre, care la începutul secolului al XVI-lea scria o Invăţătură şi întrebare,
un adevărat catehism de prozelitism ortodox în perioada începuturilor Reformei: a popei Costea, care înainte de 1477 scria un Minei slav inundat
de elemente româneşti 13 ; filigranul unui Parimier românesc completat de
Vasile Cronicarul dovedeşte anul 1495 pentru hîrtie 14 şi lista cărturarilor
poate continua cu popa Voicu, autor al unei cărţi de Invăţături morale la
1577 sau diacul Oprea, autor al Micului Octoih Braşovean lf•, precum şi alţi
cărturari care formau mediul cultural capabil să slujească opera coresiană 16 •
~icolae Drăgan, încă din 1938 17 , arăta că <c din porunca lui Despot
Vodă au fost aduse în Moldova, de la Braşov, copii ale traducerilor de pe
Apostol şi Psaltire, care au fost transp_use apoi în grai local l>, ceea ce aruncă
lumină spre stabilirea izvoarelor pentru Psaltirea şi Apostolul coresiene. Nu
poate fi fără semnificaţie faptul că diacul Oprea în octoihul amintit îşi mărtu
riseşte izvorul prin << izvodul ce iaste în beseareca Scheailor de lîngă Cetatea
Braşovului de l-au scos den limbă srăbească [slavă] pre limbă rumânească sfinţii
părinţi cine au fost mainte întru acest loc )>, autori care sînt atît de îndepărtaţi
de anul 1570, cînd se scria Octoihul, încît autorul nu-i numeşte onomastic.
Gheorge Mihăilă 1R a repus în circulaţie un Apostol slavo-român scris între
anii 1559-1560 de un alt popă Bratu din Schei.
Deci nu erau necesare auspiciile Reformei şi a reformatorilor din Cetatea
Braşovului pentru ca să se editeze cărţi în limba maternă, iniţiativa existînd
mult înaintea numitului curent şi caracteriza întregul teritoriu sud-european.
Impresionantele studii semnate de Ion Gheţie, Al. Mareş, Pavel Binder,
Arnold Huttmann, ş.a. privind "Românii şi Reforma", nu pot avea explicaţie
in Schei, atîta timp cît cronicarul oficial al Braşovului, contemporan evenimentelor, mărturiseşte faptul că intenţia autorităţilor luterane de a reforma
pe românii din Schei a dat greş şi aceasta o mărturiseşte intr-o perioadă de
apogeu pentru Reformă 19.
In stabilirea mediului editorial în Scheii Braşovului sîntem conduşii
nu numai de numărul mare al cărturarilor prezenţi in epocă în Schei, cit maă
ales de identificarea izvoarelor coresiene alături de tipărituri în arhiva istoric
a muzeului, cărţi scrise, copiate sau procurate de cărturarii locali, care, tn
cazul contrar trebuiau să se găsească în Cetatea Braşovului şi nu în Schei.
Date fiind circumstanţele de spaţiu, ne rezumăm a reda succint datele esenţiale, menite să dovedească legătura dintre tipăritură şi manuscris, dintre
slujitorii bisericii şi diaconul tîrgoviştean.
Octoihul coresian din 1575, păstrat doar în două exemplare (unul tn
Scheii Braşovului în ambele volume), tipărit cu opt ucenici, pe hîrtie braşo
veană, avînd ca frontispiciu stema Munteniei şi patronajul menţionat în
prefaţă al lui Alexandru vodă (1568-1577), a fost considerat o reproducere
după Octoihul lui Macarie 20 sau a Octoihului veneţian tipărit de Bojidar
Vucovici (1573) 21 • Pornind de la faptul că între tipăritura coresiană şi celelalte
tipărituri amintite sînt evidente deosebiri in conţinut, am pus Octoihul coresian în filiaţie cu manuscrisul 1 din arhiva citată, inventariat drept Catavasier, motiv pentru care nu a atras atenţia ca izvor coresian. Conform însemnării autografe manuscrisul este scris de Nicola Diac în satul Păuliş,
pe Mureş, din porunca popei Mircea la ·1530 trecut apoi in proprietatea mănă-
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tirii Ostrov (Călimăneşti) şi de aici adus in Schei, după părerea noastră,
de cunoscutul colaborator coresian Toma, fost copil de casă al banului Craiovei.
Argumentul prezenţei acestui manuscris în perioda tipăririi Octoihului în
Schei îl formează legarea şi restaurarea manuscrisului cu hîrtie braşoveană,
al cărei filigran indică anul 1562, fiind identică cu hîrtia pe care s-a tipăJ'it
şi cartea coresiană. In stabilirea acestui manuscris ca izvor coresian ne-am
folosit nu numai de identitatea de conţinut, posibilă în baza unui text religios
(deşi faţă de Octoihurile amintite, şi mai ales faţă de cel al diacului Lorinţ
din 1567 prezent in Schei, sînt deosebiri evidente), dar alte dovezi
colaterale: corect urile ulterioare făcute de un copist local şi preluate în tiparul
coresian; anumite şterşături din manuscris respectate în tipar; elemente de
grafie comune, ornamentarea şi folosirea alternativă a literelor cu cerneală
neagră şi roşie, formează factori comuni între manuscris şi tipar.
Nu putem încheia capitolul Octoihului fără a readuce în discuţie o controversată şi actuală problemă a Micului Octoih braşovean scris de diacul
Oprea, aflat azi în fondul de manuscrise al Bibliotecii judeţene Braşov, provenit din Schei, al cărui conţinut poate fi legat de Micul Octoih tipărit de
Coresi la Braşov în 1556-1557, în contextul primului popas braşovean.
Izvorul acestora l-am aflat în baza manuscrisului 42, considerat din secolul
al XVII-lea, însă prin studiul filigranologic l-am putut data pentru secolul
al XV-lea (filigran foarfecă), iar prin colaţionarea textelor ne-am convins
de identitate 22 •
~u ni se pare fără semnificaţie însemnarea din cel mai nchi Catastifinventar al bisericii, realizat de David Corbea 23 , în care se consemnează
alături de alte manuscrise, << un anghilist (Octoih) bocat parva )) şi << un anghilist
bocat penta )) << de la Ilias )), amintind probabil pe Iliaş Vodă Rareş al Moldovei
(1546-1551), din a cărui poruncă s-a tipărit de către Dimitrie Liubavici,
la Tîrgovişte mai multe cărţi.
Cercetind arhiva menţionată, unde pînă la inceputul secolului nostru
se găsea un exemplar din Sbornicul de la 1580, alături de Sbornicul din 1568,
am intrat în posesia unor dovezi valoroase privind filiaţia acestor
tipărituri prin intermediul cărturarilor din Schei. Prin cartea veche sub nr.
inv. 88, copertată cu tablele unei Evanghelii şi inventariată drept Evangheliar
- 1618, am identificat de fapt un nou exemplar al Sbornicului de la 1580
al lui Coresi, iar prin cartea veche 125, inventariată drept Minei al lunii
septembrie, am aflat de fapt Sbornicullui Bojidar Vucovici de la 1530, păstrat
pînă la anul 1672 în casa protopopului ~1ihai, cunoscutul colaborator coresian. Existînd cele două exemplare ale Sbornicului coresian alături de cel
veneţian, trebuie să facem de la inceput o relaţie între ele. Identitatea o
dovedim nu numai prin afirmaţia din Epilog a lui Coresi, ci şi prin alte argumente care ne permit să dovedim că acest exemplar şi nu altul a fost folosit
de Coresi şi deci să legăm tipărirea Sbornicului de protopopul Mihai, respectiv
de Scheii Braşovului. Argumente!e esenţiale sint: redacţia sirbă, in timp
ce toate celelalte tipărituri coresiene cunosc redacţie medio-bulgară; sistemul
de notare al caietelor neintîlnit decit in cele două cărţi; identitatea tiparului
de roşu alternat cu cel negru; identitatea semnelor finale ale fiecărui verset;
prescurtările tipiconale sau chiar în interiorul textului, comune; semnele
muzicale marginale: preluarea xilogravurilor din tipări tura veneţiană. Dovada
că s-a folosit acest exemplar din casa protopopului Mihai şi nu altul o formează nu numai însemnările marginale comune ambelor exemplare (scrise
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de mînă), dar şi faptul că este singurul exemplar veneţian prezent la noi in
ţară, după cît ne este cunoscut. De altfel, legătura românilor din Sebei cu
centrul slav de la Veneţia este mai bogată, dovadă fiind faptul că popa
Bratu (1490-1515) (bunicul protopopului Mihai) scrie cele două MolitCJelnice,
amintite, pe hîrtie veneţiană (ms. 2) şi tot din Veneţia este adus un Tripesnic
slav (1561), prezent şi azi in Sebei (C.V.126), iar în redacţia sîrbă se păstrează
următoarele manuscrise din secolele XV -XVI: CataCJasier slav(1), Minei (5),
Minei (9), CuCJîntările lui Efrem Sirul (13), Minei (15), CuCJîntările fericitului
egumen Ioan din mănăstirea Muntelui Sinai (17), Tipic şi eCJanghelie (21),
CuCJîntările lui Cantacuzin (25).
Psaltirea, fiind cartea de cult .cu cea mai bogată circulaţie şi cerinţă
in epocă, reprezentind un moment important in trecutul nostru cultural,
a cunoscut prin tiparul coresian mai multe editări: 1568 (română), 1568
(slavă), 1570 (română), 1577 (slavo-română) 1577 (slavă). Reeditîndu-le
într-o splendidă colecţie a Academiei, Stela Toma 24 îşi manifestă regretul
că nu s-a stabilit încă cu precizie ce text a stat la baza traducerii Psaltirei.
Florica Dimitrescu 25 afirmă că Psaltirea lui Coresi este o copie după un arhetip după care s-au copiat şi manuscrisele rotacizante ale Psaltirei, pe cînd
Ion Gheţie consideră că 1. A. Candrea 26 a demonstrat cu argumente care îşi
păstrează şi azi valabilitatea că Psaltirea coresiană nu este copiată după
Psaltirea Scheiană sau cea Voronetiană si că nici acestea la rîndul lor nu descind direct din neuna din tipărit~rile braşovene corespunzătoare 27 • Pornind
de la aceste controverse şi conduşi de faptul că vechiul catastif din Sebei
consemnează pentru epoca coresiană << două psaltiri tiparnice cu sinaxar
şi 2 psaltiri mai proaste •>, am verificat manuscrisele cu conţinut identic şi
atenţia noastră a fost a trasă de manuscrisul 7, datat greşit pentru
anul 1610, dar cu menţiunea că a fost scris de popa Toma. In baza filigranului
putem data manuscrisul pentru anii 1543-1546 (ancoră în cerc), iar prin
restaurarea lui în a doua jumătate a secolului al XVI-lea cu hîrtie braşo
veană, cît şi prin introducerea în perioadă coresiană a unor file (f. 40 şi 148)
preluate aidoma de Coresi în cartea sa, am putut stabili prezenţa sigură a
manuscrisului în Scheii Braşovului, în timpul tipăririi Psaltirii din 1570,
cînd Toma jupan, fiul popei Toma şi unchiul protopopului Mihai înscrie o
insemnare de posesie pe una din filele de gardă ale manuscrisului. Ori, tocmai
la 1570, un document furnizat de Francisc Pali 28 specifică: << 1570. Din
BraşOCJ la 19 iunie Laurenţiu Fronius a ridicat pîră împotriCJa lui Coresi, tipoţraful român, din pricina unei tipografii şi a unei datorii. Domnii mei au
făcut deja judecată în această priPinţă, astfel: Coresi să spăstreze presa şi să
plătească lui Laurenţiu datoriile cu alte bunuri, iar Toma să-i dea 12 fl•>. Deci
diaconul Coresi este patronul tiparului şi nu Hirscher, sau alt patrician,
care ar fi fost implicat în proces in caz de patronaj, fapt menţionat şi de
Core si in predoslovii: << Am tipărit eu Core si cu 1 O ucenici ai mei •> (v. Triodul
Penticostar din 1577). Intervenţia lui Toma şi achitarea sumei de 12 fi., sumă
prin care - după cum am arătat mai sus - se pedepseau localnicii care
găzduiau persoane străine, stabileşte nu numai legătura lui Coresi cu un
reprezentant al obştei din Sebei, dar şi dovada prezenţei tiparului în Sebei
şi nu în Cetate. Toma, identificat greşit de Panaitescu cu popa Toma, a
reprezentat obiectul de subiectivare din partea lui Ion Gheţie, Binder şi Al.
Mareş, care dovedec pe bună dreptate că Toma nu poate fi identic cu popa
Toma, intrucit actul juridic nu menţionează atributul social. Ori, prin aceasta
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se exclude voit o legătură a lui Coresi cu mediul cultural din Schei. In sprijinul supoziţiei noastre intervine o însemnare de pe manuscrisul izvor al
Psaltirii, care menţionează clar: <<Scris-am eu jupan Toma (s.n.), ot BraşoCJ,
sîn al Tomei diac din BraşoCJ, unchi popei Mihail). Deci jupanul Toma este
negustor şcheian cu grad nobiliar neacceptat de autorităţile locale, capabil
deci de a sprijini material activitatea tipografică a diaconului Coresi şi implict
în familia protopopului Mihai. Pe de altă parte procesul are loc tocmai în
anul in care Coresi tipărea Psaltirea şi Liturghierul, folosind ca izvor manuscrisul intentatului în proces .
.\lotivele care ne fac să considerăm că acest manuscris şi nu altul a
fost folosit de Coresi pentru tipărirea Psaltirii sînt multiple şi ele au fost
stabilite in baza unei riguroase confruntări intre exemplarele menţionate.
Coresi respectă intru totul conţinutul manuscrisului, adaptînd elemente de
grafie. ornamentare, florale, semne finale şi chiar punctuaţie. In timpul
tipăririi Psaltirii textul manuscrisului a fost revizuit şi completat de copistul
care-I ajuta pe Coresi în munca de tipar, iar textul este trecut şi în tiparul
coresian. Tiparul păstrează evident topica manuscrisului şi pe alocuri, din
lipsa unui corespondent imediat românesc, Coresi introduce in tipar cuvîntul
slav ..\.firmaţia noastră este slujită şi de valoroasa informaţie amintită mai sus,
conform căreia, din porunca lui Despot Vodă s-au adus in .\Ioldova de la
Braşov copii ale traducerilor din Apostol şi Psaltire.
Cn alt izvor coresian a fost identificat pentru Liturghier. Pierdut pentru
multă vreme, Litur~hierul românesc tipărit la Braşov in anul 1570 a fost
supus atenţiei cercetătorilor de către Nicolae Sulică, care aduce şi primele
afirmaţii de filiaţie şi de datare, punîndu-! in legătură directă cu Liturghierul
tipărit de Macarie în 1510,este preluată de Ştefan Ciobanu 29 , care o completează invocind posibilitatea tipăririi Liturghierului coresian după copia tipă
riturii lui Macarie apărută la Veneţia în 1527. Cercetînd la Sibiu exemplarul
Liturghierului, provenit tot din Schei, Spiridon Cindea observă multiplele
diferenţe dintre tipăritura lui Macarie şi cea coresiană şi atribuie diferenţele
traducătorului, în persoana unuia din preoţii de la biserica din Schei 30•
Al. Mareş, prin editarea valorosului exemplar, constată că într-adevăr se
deosebeşte de exemplarul lui Macarie, dar nici unul din manuscrisele de la
Academie nu explică aceste diferenţe. presupunînd un alt prototip slav,
diferit de cel al lui Macarie 31 • Determinaţi de aceste incertitudini, am comparat conţinutul manuscrisului 21 din arhiva citată, cu tipăritura coresiană
şi ne-am convins de identitate. Trecut în catalog drept Tipic cu eCJanghelii
în slaCJonă, înainte de 1666, manuscrisul in realitate poartă în final însemnarea
de datare pentru anul 1558, fiind scris de Petru grămăticul în localitatea
Loveci (Bulgaria), legat de dascălul Nicula din localitatea Bălgarea şi adus
in Schei, cu siguranţă, inainte de 1570, cînd Coresi tipărea Liturghierul.
Dovada folosirii acestui manuscris o formează multe argumente: identitatea
in conţinut, spre deosebire de celelalte manuscrise cunoscute; unele cuvinte
slave ale manuscrisului sînt reproduse aidoma în tipărit ură; greşelile din
manuscris preluate in tipar; transcrierea în topică slavă a traducerii frustînd
textul de înţeles; imitarea din manuscris a unor forme grafice pentru iniţialele
tiparului; pomenirea celor doi sfinţi naţionali sîrbi, Sava şi Simion, care
lipsesc in manuscrisele greceşti, slavo-bulgare sau slavo-ruse. Prezenţa celor
două straturi de limbă, de altfel comună şi altor tipărituri coresiene fac pe
unii cercetători să deplaseze traducerea Liturghierului de la Braşov in Banat
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sau în altă parte, ori, aşa cum veneau manuscrisele veneau şi copiştii din
diferite zone lingvistice, formînd un adevărat laborator de lucru. Ca atare,
nu putem admite tipărirea Liturghierului fără contribuţia cărturarilor locali,
sau tipărit cu patronajul calvin al lui Tordaşi, invocat de unii cercetători,
cu atît mai mult cu cît tipărirea se desfăşura la 1570, cînd avea loc la Braşov
procesul cu Fronius şi jupanul Toma.
In cadrul cercetării recente a fost identificat şi izvorul Triodului-Penticostar, tipărit de Coresi la 1557, constînd din cartea cracoviană tipărită
la 1491 de către Swt>ipold Fiol, ca primă tipăritură slavă, adusă în Schei
la anul 1541, cînd este restaurată cu hîrtie braşoveană, iar în timpul legării
i se introduce o filă manuscris care poartă tot filigran braşovean (coroana
Braşovului). Aflat încă în studiul nostru, acest izvor pune semnul de întrebare dacă Triodul Penticostar s-a tipărit la Tîrgovişte sau Braşov ştiut fiind
faptul că a fost precedat de Micul Octoih şi succedat de Catehism într-o perioadă foarte scurtă care nu i-ar fi permis lui Coresi o deplasare atît de rapidă
a pieselor tipografice, iar menţiunea editării la Tîrgovişte să fie apanajul
patronajului muntean.
In baza celor de mai sus, nu vedem cum s-ar putea pune tiparul coresian în legătură cu cel honterian, activitatea diaconului Coresi sub patronaj
luteran, dar credem că putem vedea pe diaconul Coresi un patron al propriului
tipar, iar fapta sa o expresie a necesităţii imperative interne, fapte care includ
localizarea tiparului în Scheii Braşovului, unde activa o şcoală de copişti
care îi slujea lui Coresi în marea operă de biruinţă a scrisului în limbă română.
Acum, cînd sărbătorim 400 de ani de la tipărirea Evangheliei cu învă
ţătură, ultima şi cea mai importantă carte coresiană, considerăm aceste investigaţii documentare, un omagiu adus marelui cărturar.
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Zusammenfassung

Zufolge unseren Forschungen im l\Iuseum der ersten rumănischen Schule wurden
viele rumănische Handschrirten identitiziert, die als Quellen fiir die ersten rumănischen
gedruck ten Biicher dien ten.
~lan unterstreicht besonders den Beitrag seiner ~litarbeiter: protopop ?llihai, jupan
Toma u.a.
Durch diese Biicher und andere aus Krakau, Venedig und Bulgarien gebrachte,
behauptet man dass der Sitz des Druckes in Schei war.
_\Il diese sind ein Beweis der Beziehungen von Coresi mit den Rumăner aus Schei.
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1\lanuscrise şi cărţi româneşti vechi din centrul.
Transilvaniei (sec. XVII-XIX)
AVRAi\1

A.J.~DEA

Prezenţa şi circulaţia cărţii româneşti vechi, manuscrisă sau tipărită
s-au bucurat în satele din Transilvania încă din secolul trecut, de o atenţie
deosebită, acestui însemnat capitol al culturii noastre consacrîndu-i-se numeroase studii şi cărţi. Preocupările în această direcţie din ultimii ani - prin
cercetarea directă a manuscriselor şi tipăriturilor aflate pe la biserici, în
colecţiile bibliotecilo1· parohiale, publice şi particulare, în muzee şi în alte
instituţii de cultură - au dezvăluit şi au pus în circulaţia ştiinţifică informaţii preţioase şi unice în felul lor, privitoare la trecutul nostru cultural.
Aceste date, rod al cercetării de teren, pot şi se cuvin a fi îmbogăţite cu altele
deja publicate, dar uitate, in cotidiene şi periodice consultate azi prea puţin
sau deloc pentru probleme de istoria culturii vechi.
Printre publicaţiile in cauză se numără şi "Tribuna Ardealului", organ
de afirma1·e al românilor din Transilvania, anexată Ungariei hortiste, care
a apărut la Cluj în anii 1940-1945. In paginile acestei publicaţii supuse unei
::~enzuri severe au fost publicate date şi fapte, cu anume semnificaţii, din
trecutul istoric şi cultural grupate în rubrica simbolică "Grai şi suflet românesc". Redactorul cultural al publicaţiei şi conducătorul rubricii menţionate
a fost Florea Mureşanu, de numele căruia se leagă acţiunea retipăririi, cu
p1·ilejul tricentenarului, a Ca;:,aniei lui Varlaam (1643).
Contextul politic in care apărea "Tribuna Ardealului" şi preocupările
de istoria culturii vechi româneşti ale redactorului cultural explică solicitudinea publicaţiei pentru cartea veche manuscrisă şi tipărită. Semnificati,-,
numărul inaugural din 15 septembrie 1940 oferea loc în coloanele sale părţii
a doua a studiului protopopului Gheorghe Mânzat, Inscripţii şi însemnări
de pe bisericile şi cărţile liturghice vechi din Someş, iar cu numărul 701 din 1943
se succedau cu regularitate ştiri şi relatări, cele mai multe necunoscute,
despre Cazania lui Varlaam şi despre alte tipărituri şi manuscrise româneşti.
Intrucit multe din aceste informaţii privind cultura noastră veche sînt prea
puţin cunoscute sau au rămas periferice cercetărilor, cu excepţia celor utilizate
de Florea Mureşanu în monografia sa Cazania lui Varlaam, ne propunem în
continuare să le readucem in atenţia specialiştilor, mai cu seamă că unele
manuscrise şi cărţi semnalate de pubiicaţie s-au rătăcit şi au dispărut între
timp. Vom stărui mai mult asupra exemplarelor puţin sau deloc cunoscute,
prezentindu-le în succesiune cronologică şi grupate pe două categorii, una
de manuscrise şi alta de tipărituri.

251

https://biblioteca-digitala.ro

:\-lanuscrise:
l. Cazania lui \'arlaam, Agîrbiciu-Căpuşu Mare, jud. Cluj. :\Januscris.
nedatat şi pierdut, al cărui copist a rămas necunoscut, lipsind deasemenea
datele privitoare la paginaţie, legătură, hîrtie, cerneală şi eventuale însemnări.
1\fanuscrisul a fost văzut de Florea Mureşanu înainte de septembrie 1940,.
cind a fost ucis posesorul său protopopul Aurel Munteanu, şi 1-a semnalat
in numărul 6 din iunie 1943 al revistei clujene "Viaţa ilustrată", unde, după
prezentarea unor exemplare tipărite şi cunoscute ale cazaniei, se notează;
((pe cînd subsemnztul eram preot în Munţii Apuseni, în parohia Rîşca de Munte,
aparţinătoare pe atunci protopopiatului Bdnffyhuniad-Huedin, regretatul protopop Aurel Munteanu mi-a arătat un exemplar din Cazania lui Varlaam
copiat cu mîna, pe care l-a găsit la biserica din Egerbegy-Agîrbiciu •> 1 . A revenit
asupra acestei informaţii în 18 iulie 1943 în "Tribuna Ardealului", aducînd
noi precizări privitoare la manuscris despre care arăta: ((am mai semnalat
faptul, cu alt prilej, în reCJista "Viaţa ilustrată" că am CJăzut o copie a Cazaniei
lui Varlaam la fostul protopop staCJrofor, de pie memorie, Aurel Munteanu, pe
care o găsise la biserica din Egerbegy-Agîrbiciul de lîngă Gyalu-Gilău. Copia,
scrisă pe linii oarbe, cu literă mare imitînd originalul era un adeCJărat monument.
Pe unde se pa fi zărăstit această preţioasă copie, pînă acum n-am putut afla
nici o ştire •> 2 •
Acest manuscris al cazaniei moldovene, omis de Florea Mureşanu din
excelenta sa monografie consacrată tipăriturii lui Varlaam, a fost resemnalat
în 1944, după informaţia protopopului Munteanu, de Atanasie Popa într-o
notă ca existent la Huedin 3 . Sub această formă a unui exemplar din Huedin,.
nu din A.girbiciu, este cunoscut şi citat manuscrisul în diversele studii 4 •
In afară de acest manuscris din Agirbiciu al Cazaniei lui Varlaam,.
"Tribuna A.rdealului ·' mai prezintă succint şi copiile manuscrise de la FughiuBihor (1738) şi Cupşeni-:\Iaramureş (1847) 5 •
2. Octoih ( Paraklitiki) mare din 1696, biserica ortodoxă "din Deal",.
Cluj-:\apoca. :\Ianuscris in limba slavonă, semnalat în 1942 şi scris de patru
copişti necunoscuţi. Cuprinde 137 de file cu rînduiala glasurilor 5-8 dispuse
pe pagini de cite 27 de rînduri. reprezentînd partea a doua a unui manuscris
in două volume. Lipsă file de la inceput şi sfîrşit, legătura în table de lemn
îmbrăcate în piele, titlurile şi iniţialele cu cerneală roşie şi puţină ornamentaţie formată dintr-un rînd de frunze stilizate cu roşu şi negru la începutul
glasurilor. La sfîrşit, pe filele rămase libere, sînt copiate Evangheliile Invierii 6 •
3. Patimi din 1719, Vilcelele-Bobîlna (fost Buduş), jud. Cluj. Copistul
este necunoscut şi lipsesc datele în legătură cu paginaţia, legătura, hîrtia şi
cerneala manuscrisului. A fost semnalat în septembrie 1940 de Gheorghe
Mânzat, în biserica satului, constituind un Strastnic. Pe scoarţe se găseau
lipite două file mai vechi de manuscris slavon iar pe prima filă se afla scris,
de o altă mină, un fragment din legenda Petre rameşul. Din legendă au fost
reproduse două fragmente considerate de editor scrise pe la începutul secolului al XVIII-lea, limba lor fiind asemănătoare cu aceea a Manuscrisului
lui Janos din Rohia 7 •
4. Minei din 1733 în biblioteca preotului G. V. Sima. Manuscris semnalat de posesor în iulie 1943 redactorului cultural Florea :\1ureşanu al "Tribunei Ardealului" prin următoarea scrisoare: <( Răsfoind astăzi Tribuna
Ardealului din 18 iulie a.c. am aflat preţiosul drs. articol despre Cazania lui
Varlaam. Sesizat de cele publicate de drs., am făcut un control în biblioteca

252
https://biblioteca-digitala.ro

mea personală şi am găsit următoarele: posed un exemplar din Cazania tipărită
la Bucureşti în anul 1732 şi intitulată Kiriakodromion sau Ev<anghe>lie
învăţătoare, care conţine 82 de cazanii. Nu ştiu dacă această Cazanie este întocmită după Cazania lui Varlaam, mă pricep foarte puţin la descifrarea literelor
cirilice. Mai posed în biblioteca mea şi o carte scrisă cu, mîna de Popa Gavrilă,
la anul 1733,- Minologhion sau Mineiu- care-i de copiat aşa de bine, imitînd literele tipărite, că abia se poate distinge, că-i scris cu mîna, confirmînd
cele scrise de dvs. despre acest artist al scrisului. Are pe unele paginişi însemnări
marginale şi s-ar putea să vă fie de oarecare folos, descifrîndu-le •> 8 • Preotul
G. V. Sima consideră pe autorul manuscrisului său drept acelaşi cu Popa
Gavril din "Sintealic" 9 •
5 Minei de pe la începutul sec. al XVIII-lea, Aluniş (fost Chicediu),
jud. Cluj. Manuscris voluminos, cu iniţiale colorate şi scris îngrijit de un
anume Petre Dascălul, care se numeşte pe sine "fiul străinătăţii", iar pe ultima
filă şi-a desenat portretul. Datarea lipseşte, fiind probabil de la inceputul
secolului al XVIII-lea, însemnarea de la sfîrşit, scrisă cu slove rotunjite şi
caligrafie îngrijită, consemnînd împrejurările în care a fost realizat manuscrisul. lnsemnarea este următoarea: <<Această carte a făcut-o Kirilă din
Ciubanca, ca în sf. biserică să fie pomenită la toate s. Liturghii şi părinţii
D-sale şi am făcut-o eu mult păcătosul rob a lui D-zeu Petre Dascălul juplnului Chirilă şi părinţilor D-sale i\"uţului •> 10. Pe scoarţele Mineiului se gă
seşte o altă însemnare despre o datorie de 4 florinţi, sub care este indicat
anul 1782 urmat de nota <<Scris-am eu păcătosul Ioanichie ieromonahul, cînd
am fost popă la Ciubanca de Sus •> 11 •
Acest manuscris a mai fost semnalat de Gheorghe Mânzat în 1936,
prilej cu care a reţinut doar însemnarea ieromonahului Ioanichie, fără să
prezinte şi alte elemente 12 •
· .
6. Minei din 1763-1767, Jichişu de Jos, jud. Cluj. Manuscris în 1imba
română, semnalat în 1940 şi scris de popa Filip din Cozla, pe cind se afla
în Cristolţu Mare din Sălaj. Lipsesc datele privind paginaţia, formatul, hîrtia,
grafia şi cerneala. Manuscrisul se prezenta legat în scoarţe de lemn, pe una
din acestea fiind scrisă de Miron diacul din Solomon o poezie dedicată "mălaiu
lui", care la acea dată avea preţ bun, permiţînd "vigănirea boreselor". Poezia
pare a fi scrisă pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, într-un an de foamete
cînd porumbul dispreţuit de nobilime se găsea la loc de cinste. Manuscrisul
conţinea mai multe însemnări pe care le reproducem. Astfel sub textul rînduielii zilei lui Simeon Stilpnicul se consemna: <<Scris-am eu popa Filip
din Cristolţul Mare a. 1763 •>, însemnare urmată de alte două din anul "1764.
Prima dintre acestea înscrie pe << Robul lui D-::.eu Petrr' din Pintic •> iar a
doua aduce precizarea: <<Scris-am acest Mineiu popa Filip, cînd am şezut
în Cristolţul Mare, deci cineva pe dînsul să nu-l hulească, ci să îndrepteze
cu duhul blîndeţelor. Anul D-lui 1764 iulie 25 zile •>. Pe o altă filă, acelaşi
preot copist insemna: <<Scris-am această carte eu popa Filip din vidicul
Chioarului, anume din Cozla, cînd am lăcuit în Cristolţul Mare, anul Domnului
1767 luna cireşar 15 •> 13.
Acest Minei manuscris, la 19 decembrie 1911, nu figura în inventarul
bisericii, care de altfel nu inregistra nici un exemplar, fie şi tipărit, de Minei
sau Antologhion 14 • In schimb inventarul bisericii vecine din Jichişu de Sus
consemna la 19 februarie 1911, alături de Cazania lui Varlaam, de o Evanghelie de Iaşi cu chirilice şi de alte tipărituri, un Minei <<vechi, scurtat şi

253
https://biblioteca-digitala.ro

scris •> 15 • Este posibil ca acest manuscris de la 1911 să fie acelaşi cu Mineiul
lui Filip din Cozla, ajuns în satul vecin în împrejurări necunoscute.
7. Octoih din 1810, Jichişu de Sus, jud. Cluj. Manuscrisul a fost semnalat în 1940 de Gheorghe Mânzat ca existent în biserica satului, fiind scris
de popa Nechita din Igriţia la 1810. Nu sînt date nici un fel de precizări în
legătură cu pagiv.aţia, formatul, legătura, hîrtia, cerneala, grafia şi eventualele
însemnări

16

•

Nu putem stabili dacă acest manuscris se găsea la 19 februarie 1911 în
biserică, deoarece inventarul acesteia, pomenit mai sus, înscria la modul
general un Octoih mare şi un Octoih mic, despre ultimul specificîndu-se că
este "legat cu fire" 17 •
Manuscrisele resemnalate se prezintă, aşadar, după anii cînd au fost
scrise, sub forma unor copii realizate în 1696, 1719, 1733, 1763-1767, 1810,
la care se adaugă manuscrisul nedatabil al Cazaniei lui Varlaam de la Agîrbiciu şi cel databil, pe la începutul secolului al XVIII-lea, al Mineiului de
la Aluniş. După conţinut avem o cazanie, trei mineie, două octoihuri şi un
pătimariu sau strastnic. Cu excepţia Octoihului de la Cluj-Napoca, care este
in slavonă, toate manuscrisele sînt în limba română. Păstrate integral sau
fragmentar, multe dintre ele conţin însemnări de interes cultural pentru
zona Huedinului şi a Someşului din apropierea Dejului.
Tipărituri:

1. Cazania lui Varlaam, Iaşi, 1643 Cozma, jud. Mureş.
Tipăritura românească din 1643 s-a bucurat în paginile "Tribunei
Ardealului" de o atenţie privilegiată. Faptul se explică prin comemorarea
tricentenarului de la apariţia cărţii, dar şi prin preocuparea expresă a lui
Florea Mureşanu, redactorul cultural, pentru această cazanie care a constituit

subiectul tezei sale de doctorat. Pentru a aduna cît mai multe informatii
edite şi inedite în legătură cu exemplare din Cazania lui Varlam, Flor~a
Mureşanu a recurs atît la publicaţia în redacţia căreia se afla, cît şi la sprijinul
episcopilor de la Cluj, Oradea şi Baia Mare, care prin circulare au cerut
preoţilor să semnaleze exemplarele acestei tipărituri sau ale ediţiilor sale
ulterioare 18 • Astfel a fost pornită o campanie sistematică de depistare a
acestei tipărituri şi a altora vechi româneşti, datele obţinute fiind de regulă
publicate în coloanele "Tribunei Ardealului". Această investigaţie de amploare,
cu reale valenţe naţionale, a avut drept rezultat introducerea în circuitul
ştiinţific a unui număr de peste douăzeci de exemplare tipărite şi manuscrise
ale Cazaniei lui Varlaam, cele mai multe semnalate pentru prima dată in
paginile publicaţiei clujene, dar cunoscute specialiştilor din monografia
apărută ulterior a lui Florea Mureşanu 19 •
In acest context, în "Tribuna Ardealului" a fost semnalat şi descris
de V. Apetrii - preot în Cozma, jud. Mureş- un exemplar tipărit din Cazania
lui Varlaam care a scăpat monografiei lui Florea Mureşanu şi astfel a rămas
practic necunoscut cercetătorilor problemei 20• Chiar dacă, recent, acest
exemplar a fost resemnalat pe baza datelor unei situaţii întocmite in 1933
de arhiepiscopia Blajului 21 , totuşi semnalarea din 1943 îşi păstrează valoarea
prin descrierea relativ amănunţită a tipăriturii. lncă din anul 1940 preotul
V. Apetrii, împreună cu diaconul Ioan Moga de origine din Cozma, a găsit
Cazania lui Varlaam, alături de alte cărţi vechi, intr-un ungher al bisericii,
cărţi care au fost luate în inventar şi trecute in biblioteca parohială. Exemplarul Cazaniei, în august 1943, era foarte bine păstrat, fiind legat in scoarţe
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de lemn invelite în piele. Titlul şi primele două foi se pierduseră, unul din
preoţi inlocuindu-le cu altele copiate cu mare exactitate după original. Mai
lipseau din prima parte foile 3-6, începînd cu cazania la Dumineca fariseului
~i a vameşului, iar din Cazania pentru adormirea Precestei (se pierduse de
asemenea o filă, toate însă completate prin transcriere de aceeaşi mînă. La
sfirşitul tipăriturii alte 7 foi lipsă au fost copiate imitînd originalul, ultimele
două cuprinzind epilogul în slavonă, pe care V. Apetrii îl considera "probabil in limba rusă" 22 •
2. Noul Testament, Bălgrad, 1648, Bologa, jud. Cluj.
lnvăţătorul Teodor Codoban a împachetat tipăritura împreună cu alte cărţi
vechi ale bisericii din Bologa, aducîndu-le pe toate la Cluj pentru a fi studiate.
Exemplarul Noului Testament de la Bălgrad era incomplet, lipsind foaia de
titlu, foile 1 şi 2, de la foiaia 131 (cap. 20 de la Ioan) pînă la sfîrşit. Foile
păstrate se aflau în stare bună. Pe foaia 64v., la sfîrşitul Evangheliei lui
Marcu, era însemnat cu chirilice: ((Această carte iaste a lui popa din Secueu •>
iar sub titlul Evangheliei lui Ioan o altă însemnate preciza că <(Această carte
'
iaste din Secueu •>, adică Săcuieu, jud. Cluj 23 •
3. Chiriacodromion, Bălgrad, 1699, 3 ex.: Reteag, jud. Bistriţa-Năsăud;
Cluj şi Cozma, jud. Mureş.
Din această tipăritură au fost semnalate trei exemplare. Cel din Reteag cu
o insemnare din 1905 despre moartea lui Ioan Pop Reteganul 2\ altul păstrat
ca moştenire de mare preţ in familia profesorului Gh. Dăncuş din Cluj, avînd
lipsă doar foaia a treia care cuprinde sfîrşitul Predosloviei 25 , şi al treilea
complet, aflat in posesia bisericii unite din Cozma, judeţul Mureş 26 , cu reproducerea insemnării din 1813 a donatorului. Acest din urmă exemplar a fost
recent resemnalat 27 •
Această cazanie existentă împreună cu cea a lui Varlaam era mai uzată,
cîteva foi fiind desfăcute, dovadă a folosirii sale frecvente. Legătura in scoarţe
de lemn invelite in piele s-a stricat intre timp, lipsind ultima scoarţă. Foaia
finală s-a pierdut şi ea, fiind înlocuită cu o alta scrisă de mînă. Pe prima
scoarţă verso exista însemnarea: (( Hic liber est meus, post mortem nascio
cujus hodie sum sanus, cras tangit Domini manus. Hodie sum fortis, creas
ero filius mortis sum ego, ille degno loquitur mile Graur sum vocatus sed 1 anos
natus jactor in rebus sed ad versis morior in bonis non penitebit alis. 1813 Die
20ma Aprilii •> 28 •
4. Pînea pruncilor (Bălgrad, 1702), Panticeu, jud. Cluj.
Tipăritura, deşi nu prea veche, a constituit totuşi o raritate pentru bibliografi prin exemplarele puţine păstrate şi cunoscute. Semnalată în cultura
românească pentru prima dată de Vasile Popp la 1838, după surse ungureşti,
un exemplar a fost văzut şi a fost transcris întocmai titlul de Timotei
Cipariu, pentru ca acest exemplar sau altul să ajungă în Biblioteca Centrală
din Blaj, de unde a fost descris amănunţit în 1939 de Ion Muşlea într-un studiu
publicat abia în anul 1943 29 • Cu acest prilej s-a atras atenţia asupra existenţei,
pînă in 1911, şi a unui alt exemplar din biblioteca Asociaţiunii "Astra"-Sibiu,
consemnat în catalogul tipărit de cărţi al acesteia din 1895, dar pierdut ulterior. Prin urmare, exemplarul semnalat în 7 iulie 1943 de preotul Virgil
Paşca din Gilău ar fi al treilea cunoscut in ordine cronologică. Despre împrejurările in care a ajuns in posesia acestui catehism mărturiseşte: (( Un
exemplar din această carte, mi-a ajuns în mînă acum cîţiCJa ani, prin bună
"oinţa d-lui Ionel Terec funcţionar fiscal, originar din Pancelcseh-Panticeu,
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jud. Szolnok-Doboka )) 30 • Exemplarul era legat în table de lemn învelit cu
piele şi prevăzute cu cheotori din metal, avea 152 foi numerotate, tipărite
în chirilice cu slove de culoare neagră, folosindu-se şi abreviaţiuni. Locul
de tipărire, neindicat pe foaia de titlu a cărţii, este corect fixat la Bălgrad
în funcţie de elementele titlului. Acesta a fost reprodus integral, la fel prefaţa intitulată "Epistolie închinătoare", a fost prezentată stema cardinal ului
Kollonich şi înşirate capitolele principale cu întrebările pe care le cuprindeau,
specificîndu-se şi numărul de pagini la fiecare. Cîteva consideraţii despre
traducător şi caracteristicile limbii traducerii încheiau prezentarea tipăriturii.
5. E(Jan~helie, Bucureşti, 1723, Cuzdrioara, jud. Cluj.
Cartea a fost semnalată în biserica satului în 1940 şi i s-a reprodus următoarea
însemnare: << Această sfîntă şi dumnezeiască E (Janghelie am cumpărat-o noi
Raţ Petru şi soţul meu Marie şi o am dăruit sf. biserici din Cuzdrioara întru
care este hramul celui întru Sf. Părintelui nostru Niculae Arhiepiscopul Mirelor
din Likia. Datu-am, ca să fie de pomenire, iar cine ar îndrăăzni a o despărţi
de sfîntul hram, care s-a zis, pînă a fi satul acesta şi biserică, - fără numai
în (Jreme de răutate, - atunci poate a o depărta pînă unde e arătată scîrba şi
răutatea, şi iarăşi la (Jreme să se deie în biserică, unde este numită mai sus . ..
1. !anului 1730, meseţa ... )) a1.
6. Chiriacodromion, Bucureşti, 1732, biblioteca lui G. Y. Sima.
Pentru sumarele date în legătură cu tipăritura Yezi scrisoarea proprietarului
reprodusă mai sus în legătură cu Mineiul manuscris din anul 1733.
7. Cazanii, Rîmnic 1748, Domnin, jud. Sălaj.
Exemplarul a fost semnalat "Tribunei Ardealului" de un eleY cu precizarea
că din ea <<citeşte cantorul dumineca )) 32 .
8. E(Janghelie, Bucureşti, 1750, Cozma, jud. Mureş.
Exemplar complet, folosit şi la anul 1943, deoarece biserica avea E(Janghelia
de la Blaj din 1912 cu 16 pagini lipsă. Pe filele cărţii sînt menţionate însemnări,
nereproduse însă aa.
9. Octoih, Blaj, 1760, Coplean, jud. Cluj.
Tipăritură semnalată în 1940 de Gheorghe :\1ânzat care specifică doar titlul
şi anul imprimării, re producînd însemnarea următoare: << Acest Oct. s-a dat
din crăiască milă bisericei unite din Coplean a. 1784 )) 34 •
10. Antologhion, Bucureşti, 1766, Bologa, jud. Cluj.
Simplă semnalare printre tipăriturile aduse la Cluj de învăţătorul Teodor
Codoban din Bologa as.
11. Cazanii, Bucureşti, 1768, 4 ex., Tărpiu, Jichişu de Jos, Dej şi Bologa,
toate în jud. Cluj.
Primele trei exemplare au fost semnalate de Gheorghe Mânzat, protopopul
Dejului. Toate par a fi complete, neprecizîndu-se eventuale lipsuri. Două
dintre exemplare aveau însemnări. Pe filele Cazaniei din Tărpiu era însemnat
cu chirilice: <<In anul 1826 am luat casă de slujbă şi am primit şi eu ca alţi
oameni de omenie)> , <<ln anul 1826 a tunat întăi în 14 zile a lui martie şi au
tunat de cătră Sigău în Dumineca a doua a marelui post )), iar pe ultima pagină
o însemnare mai veche consemna probabil un medicament împotriva durerii
de măsele: << ... piatra o tai în două şi o În(Jăluie cu miere laolaltă şi o ţine
în gură. Dacă ai prah(praf) să se ... )) 36 • Exemplarul bisericii din Dej avea
însemnarea: <<Eu popa Ga(Jriş a Dejenilor am dat la jupînul Petre Pop din
Testihata, feciorul lui Pop Pinte, 14 florinţi (Jonaşi pentru această sfîntă carte,
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înaintea cinstitului părinte popa Simeon din Sigău şi cu fecioru d-sale şi cu
curatorul din DPj Ipatie Mureşan înapoi scrişii bani de argint şi aramă. 1799 1>37 •
Despre însemnarea de pe exemplarul din Bologa se precizează că era
scrisă pe
<<paginile prime ale foilor de la 64 pînă la 111 1>, avînd următorul
cuprins: <<Această sfîntă pooceinie carte au cu[m]păratu Bolo~ani satul cu
18 florinţi şi au datu pă ia banii cini cumu s-au înduratu şi o au plătitu
ca să le-a fie pomană lor şi la totu neamulu loru şi s-au datu la beseareca
loru în Bologa ca să propo~eduiască de pă e cine a pute şi să grijească bine
de e popa carele o fi la beseareca loru în Bologa şi cine s-ar afla să o fur
sau so o ~ă[n]ză de la beseareca loru dinu Bologa să fie afurisitu ... şi cine o
are cu[m]păra încă să fie suptu acela blăestămu nesocotindu-i răndului bine
şi de s-are tă[mJpla să pee de la beseareca loru dinu Bologa şi într-a cui mînă
are căde să o caoute la tipicu şi să-i întrepteze răndul bine cum s-au zmititu
de la beseareca din Bologa ca să nu cază şi elu suplu blăstămului afurisaniei
şi căndu s-au curm]păratu am fostu eu popa Simion dinu Bologa şi o amu
tăr~uit eu popa Simionu fiindu popă la satu şi şi la besereca lor din Bologa
şz: cu ficuratoru cu Coroiu Nicoară şi cu birăulu satului a Boloji. Scris-am
eu popa Simionu dinu Bologa în luna maiu 29 zile ani dumnului 1779 1> 38 •
12. Penticostar, Blaj, 1768, 2 ex., Bologa, jud. Cluj şi Reteag, jud.
Bistrita-~ăsăud.
·
Exemplarul din Bologa este doar semnalat alături de alte cărţi "ce datează
după 1800" 39 , iar de pe cel din biserica veche din Reteag construită la
1808 este reprodusă însemnarea prilejuită de donaţie: << Acest Pentecostar
s-a dat din crăiască milă prin Iacob Aron, ~icaraşul Epii Făgăraşului pe seama
bisericei unite din Reteag în 25 iunie 1771 1> 40•
13. Penticostar, Bucureşti, 7276 (1768), biserica ortodoxă "din Deal"
Cluj-Napoca.
Exemplarul a existat în biserică şi la anul 1880, fiind consemnat în inventarul din acest an. A fost legat în 1895, după cum reiese din însemnarea
de pe foaia liberă de la început: << Această carte numită Penticostari a bisericii
române gr. or. din cetatea Clusiu, s-a compactat din nou la anul 1895, cu
cheltuiala sîntei biserici, din incidentuljubileului de o sută ani de la edificarea
ei, fiind paroh şi protopresbiter Tulliu Roşescu 1> 41 • In 1942 cartea se afla
in stare bună, legată în piele roşie.
Privitor la această carte precizăm că Nicolae Iorga, o dă tipărită la
anul 7272 (1764), fără a indica locul tipăririi 42 , cu aceste elemente fiind
consemnată şi în Bibliografia românească ~eche (IV /80). Evident, fie că Iorga
a citit greşit, fie că s-a strecurat o greşeală de tipar rămasă necorectată.
14. Apostol, Bucureşti, 1774, biserica ortodoxă "din Deal" Cluj-Napoca.
Exemplar consemnat de inventarul bisericii din 1880, dar inexistent in 1942 43 •
L-a consemnat şi N. Iorga în 1906, reproducind următoarea însemnare din
1797: <cs-a închinat aciastă carte, Apostol, bisearicii Răsăritului din Cluj, de
Ioan Jfolnar de Milershaim, doctor de ochi şi profesor de obşte ... Scris în 16
ianuar 1797 1> 44 •
15. Triod, Rîmnic, 1777, biserica ortodoxă "din Deal" Cluj-Napoca
Inventariat la 1880, dar lipsă la 1942 45 • Iorga nu-l consemnează 46 •
16. Jfinologhion, Blaj, 1781, 3 ex.: Perii Vadului, jud. Sălaj; Coplean,
jud. Cluj şi Cupşeni, jud. Maramureş.
Gheorghe Mânzat care semnalează exemplarul din Perii Vadului îl numeşte
Minei din 1781 şi reproduce însemnarea: Anul 1822 luna lui maiu 14 zile.
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S-au milostirit pentru această sf. carte M. Vasile şi soţul D-sar Sofie şi au
dat 20 zloţi la Şimişnea, ca să le fie pomenire lor şi a tot neamul lor 1> 47 • Cît
priveşte Mineiul din Cupşeni, considerăm că datele din însemnarea reprodusă
permit identificare sa cu Minologhionul tipărit la Blaj în 1781. Cuprinsul
insemnării este următorul: <c ••• Acest sf. Mineiu... l-au cumpărat aceşti
numiţi praroslarnici creştini şi ctitori ai apostoliceştei biserici a numitului
sat Cupşeni, cu hramul sf. Proroc Ilie, ca să fie pomenire repausaţilor moşilor
şi strămoşilor lor. Scris-am eu Popa Pahomie a. 1782 [Ctitorii lipsescJ. Ctitorii
mai sus scrişi să ştie că e cumpărată şi să nu o mai rînză, că oricine o ar
rinde ori o ar cumpăra sau, strămuta să fie afurisit etc. S-a cumpărat în zilele
împăratului Iosif II 1> 48 •
Problema datării şi fixării locului de tipărire al Mineiului din Coplean
se pune în termeni similari cu aceea ai cărţii precedente din Cupşeni. Insemnările pe care le reproducem considerăm că sînt concludente. Astfel pe una
din filele cărţii s-a notat: <c Anul1785 în luna iunie 16 zile. Maria Sa rlădica
Ioan Bob s-a milostirit de a dat acest Mineiu pentru rugarea jupănului Filip
George şi Janoş cu soţia Dsale. Alexandru Mozsa, fiind nepotul Măriei Sale,
Dumnialor încă o au dat la biserica Copleanului, ca aceasta să fie stătătoare
în biserică, nimeni să nu fie slobod a o scoate din biserică şi să o mute la alt
sat .... 1> iar pe ultima filă se aduce o precizare suplimentară: <c Acest Mineiu
s-a dat prin popa Iacob bisericei din Coplean în 12 iunie 1781. Tot pomul de
la roadă se cunoaşte 1> iscălit protopopul din Szovăros (azi Suarăş) 49 •
17. Cazanii, Rimnic, 1792, biserica ortodoxă "din Deal" Cluj-N apoca.
Cartea figura şi in inventarul din 1880, la rubrica observaţii notindu-se:
"Nu se mai foloseşte, nu se mai ştie cine a dăruit-o". La 1942 se păstra în
stare bună, fiind legată în scoarţe de lemn înveli te in piele 60 • N. Iorga nu
o semnalează în 1906 5 1.
18. Eranghelie, Rimnic, 1794, biserica ortodoxă "din Deal" Cluj-Napoca.
Exemplar inexistent la 1942, fiind cunoscut doar din inventarul bisericii.
intocmit în anul 1880, unde era trecut drept "Evanghelie veche tipărită
în România la 1794" 62 • Iorga nu o consemnează 53 .
19. Biblia, Blaj, 1795, Glod, jud. Maramureş.
Exemplar semnalat în 1942, reproducîndu-se următoarea însemnare: <c lată
această carte au plătit Crăciun Vasoca şi ginerii, de la oamenii de la Ardeli
de la Opre Gărrilă şi Opre Indrei pentru trezeci de zloţi, ca să le fie pomană
lor şi părinţilor lor şi mărădicului şi a dat în Glod în biserică popa Marian
Cosma, diacul Tuşne Grigore şi Roşea Dumitru crîsnic, . .. Scris-am eu Tuşne
Grigore în anul Domnului 178.9 iunie 25 zile 1> 54 . Anul însemnării este evident
greşit, la Bîrlea fiind trecut corect 1799 55 .
20. Liturghier, Bucureşti, 1797, biserica ortodoxă "din Deal" ClujNapoca.
Exemplar inexistent la 1942, dar consemnat în inventarul din 1880 56 • Iorga
nu-l consemnează 57 •
21. Mineie, Buda, 1804-1805, biserica ortodoxă "din Deal" Cluj
Napoca.
In inventarul bisericii din anul 1880 figurau toate cele 12 Yolume. La. 1942
mai existau doar 8 volume (pe lunile februarie-mai şi septembrie-decembrie),
restul pierzindu-se intre timp. Volumele au mai multe însemnări: Mineiul
pe 1una februarie are o însemnare cu chirilice: <c 809 în 1 iunie Cluj 1>, cel pe
martie: <c Emanuel Manolorits Anno 1806. Die 6. Marfii 1>, cel pe aprilie:

258
https://biblioteca-digitala.ro

<•Au plătit păntru legătură cărţii aceştia Farcas iosif,>, cel pe mai: <•Cartea
de faţă e a lui Atanasie ioan; Cluj, 4 februar 1806 ,> (in g1·eceşte, traducerea
după Iorga), cel pe septembrie: <• 1'806 ,> restul fiind şters cu cerneală, cel
pe octombrie: <• ioan Farcaş au plătit pentru legă[tu]ră 1,42 ,>, cel pe noiembrie: <• Au plătit lăgătura cărţii aceşte Suteu iobb ,>, ultimul fiind lipsit de
însemnări

58

•

22. Penticostar, Blaj, 1768 sau 1808, Cremenea, jud. Cluj.
Exemplar semnalat în 1940 de Gheorghe Mânzat care reproduce două însemnări de pe filele că1·ţii, însemnări din care se poate deduce cu probabilitate
locul şi anul tipăririi. Insemnările sînt următoarele: <• Această carte este
luată pe seama bisPricei din Crrmenea. iscălit: Ioan Bob vlădica Făgăraşului
lfi a tot Ardealului ,> şi <• Acest Penticostariu este a bisericei satului CrPmPnea,
cumpărat de locuitorii din r:'r[ emenea]. Nimeni să nu o înstrein eze de la sf.
biserică sau să o tă~ăduiască dacă cumva nu-i luată de săteni, să nu o tăgădu
iască nici într-un chip. Scris-am ru Gavril .Vemeş din Cr[emenea] ,> 59 .
23. Strastnic, Blaj, 1804 sau 1817, Cozma, jud. Mureş.
Srmnalat în treacăt printre alte cărţi, precizîndu-se că este de pe timpul
Ppiscopului Ioan Bobb 60 •
24. Propovedaniile lui Petru :\Iaior, Buda, 1809, biserica ortodoxă
"din Deal" Cluj-Napoca.
Propovedaniile erau legate împreună cu Didahiile, legătura fiind în scoarţe
de lemn învelite în piele, puţin deteriorată. De la Propovedanii lipsea foaia
cle titlu iar pe prima pagină a foii libere cineva a însemnat:<< Această sfîntă
Propoveduire este a bisăricii greceşti din Cluj cei neunite. Cine o CJa fura să fie
afurisit •> [semnătura indescifrabilă]. Pe o altă pagină s-a notat <<Cluj 10
I[anua]rie 832. Vasile Handru cantor neunit ,>, in continuare textul insemnării
fiind şters 61 • O altă însemnare există din 1852 de la parohul Vasilie Roşescu.
Cele două titluri sînt consemnate şi în inventarul din 1880, dar lipsesc la
Iorga 62 .
25. Didahiile lui Petru Maior, Buda, 1809, biserica ortodoxă "din Deal"
Cluj-Napoca.
Exemplar complet, legat împreună cu PropoCJedaniile amintite.
26. Octoih, Buda, 1811, biserica ortodoxă "din Deal" Cluj-Napoca.
Exemplar păstrat în stare bună, cu legătură din piele roşie cu ornamente
aurite 63 • Exemplar consemnat de Iorga fără precizarea locului de tipărire 64 •
27. Apostol, Blaj, 1814, Perii Vadului, jud. Sălaj.
Semnalat în 1940 de Gheorghe Mânzat care a reprodus şi următoarea însemnare: <• Hisce liber Apostolius ex coadjutorio baronis Losonczy ex religione
reformate Banffy Adam. ln usum ecclaesiae g. cath. A Kortvelyensis condonatum, CJideo: Gregorius Pop CJicearhidiaconum tractus Vadensis ,> 65 •
Acestor 27 de titluri de cărţi tipărite între 1643-1814, existente în
localităţile menţionate într-un număr de 35 de exemplare, li se pot adăuga
multe altele semnalate în paginile "Tribunei Ardealului", dar întrucît le
lipseşte fie locul de tipărire, fie mai cu seamă anul, sau ambele elemente,
ne mulţumim a atrage atenţia asupra lor. Aceste cărţi lipsite de elementele
de datare şi localizare a oficinei îşi au valoarea lor prin reproducerea multor
însemnări care permit fixarea lor în timp şi obţinerea unor informaţii preţioase
de istorie culturală.
Prezentarea celor 7 manuscrise şi 27 de tipărituri româneşti vechi
considerăm că va stirni interesul atît pentru cotidianul "Tribuna Ardealului"
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cît şi pentru alte publicaţii asemănătoare
preţioase pentru reconstituirea peisajului

care ascund în paginile lor date
nostru cultural din trecut. Valorificarea acestor surse se impune cu atît mai mult cu cît informaţiile pe care
ni le oferă adesea constituie unicele indicii despre valori eul turale azi dispărute.

NOTE
FI. :\lureşanu, Cazania lui Varlaam, în "Viaţa ilustrată", X (194:3), nr. 6, p. 5.
Idem, Copii după Cazania lui Varlaam, în "Tribuna Ardealului'", IV (1943),
nr. 813, p. 2.
3 Atanasie Popa, Cazania lui Varlaam 1643, Timişoara, 1944, p. 12 nota 6.
4 Cf. Florian Dudaş, Cazania lui Varlaam în vestul Transilvaniei, Timişoara, 1979,
p. 38.
.
5 FI. :II ureşanu, Copii după Cazan ia lui Varlaam, loc. cit.
6
Idem, Vechea biserică ortodoxă din Kolozsvlir-Cluj şi slujitorii ei, în "Tribuna Ardealului", III (1942), nr. 490, p. 3. Acest studiu serial a apărut şi sub formă de carte: Biserica din Deal sau vechea biserică ortodoxă română din Kolozsvăr-Cluj şi slujitorii ei, Cluj,
1942.
7 Gheorghe l\Iânzat, Inscripţii şi însemnări de pe bisericile fi cărţile liturghice vechi
din Someş, In "Tribuna Ardealului", I (1940),. nr. 1, p. 6.
8 Apud FI. :\Iureşanu, Contribuţii pretioase, In "Tribuna Ardealului," IV (1943),
nr. 830, p. 2.
·
·
9
Pentru activitatea acestui copist vezi FI. Mureşanu, Copii după Cazania luiVarlaam,
loc. cit., ;Idem, Cazania lui Varlaam 1643-1943. Prezentare în imagini, Cluj, 1944, p. 194197.
10 Apud. Gheorghe 1\Iânzat, op. cit., nr. 1, p. 6.
11 Ibidem.
12 Idem, Vechile mănăstiri din ţinutul Someşului, In "Cultura creştină", XVI (1936),
nr. 10, p. 585-586.
13 Apud idem, Inscripţii şi însemnări de pe bisericile şi cărţile liturghice vechi din
Someş, loc. cit., nr. 2, p. 3.
14 Arhivele Statului Cluj, Fond Episcopia Gherlei, Act 960/an 1912.
15 Arh. Stat, Cluj, Fond Ep. Gherlei, Act 3508/an 1911.
16
Gheorghe :\fânzat, op. cit., nr. 2, p. 3.
17
Arh. Stat. Cluj, Fond Ep. Gherlei, Act 3508/an 1911.
18
Pentru comemorarea Cazaniei lui Varlaam, in "Tribuna Ardealului", IV (1943),
nr. 801, p. 2; nr. 807, p. 2; nr. 813, p. 2 şi nr. 835, p. 2.
19
Florea Mureaşnu, Cazania lui Varlaam 1643-1943. Prezentare in imagini,
Cluj, 1944.
20
V. Apetrii, Pe marginea cărţilor noastre vechi, în "Tribuna Ardealului", IV (1943),
nr. 843, p. 2.
21
Iacob :IIârza, Cornel Tatai Baltă, Răspîndirea tipăriturilor româneşti vechi in
Transilvania (mijloc sec. al XVII-lea- primele decenii ale sec. al XIX-lea) în lumina
unui material arhivistic, in .,Acta :llusei l\'apocensis", XVII (1980), p. 764.
22
V. Apetrii, op. cit.
23 FI. \lureşanu, JY-a fost glas în pustiu!, in "Tribuna Ardealului", IV (1943), nr."874
1
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FI. :\Iureşanu, op. cit.
26 V. Apetrii, op. cit.
27 Iacob :\Iârza, Cornel Tatai Baltă, op. cit.
28 Apud
V. Apetrii, op. cit.
29
Ion :\Iuşlea, "Pînea pruncilor" ( Bălgrad 1702). Din istoria unei cărţi vechi româneşti, in "Omagiu lui Ioan Lupaş la implinirea virstei de 60 de ani", Bucureşti, 1943,
p. 617-620.
30 Virgil Paşca, "Pănia pruncilor", in "Tribuna Ardealului", IV (1943), nr. 803, p.2.
31 Apud Gheorghe l\Iânzat, op. cit., nr. 2, p. 2.
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33 V. Apetrii, op. cit.
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Dosoftei, ctitor d<' carte

frumoasă

ElUL

NICOLAE-~ADLER

ln istoria literaturii române vechi este cunoscută importanţa pe care
o are traducerea lui Dosoftei Viaţa şi petrecerea sfinţilor, mai ales pentru
aportul pe care l-a avut la dezvoltarea limbii noastre literare. Studiul priceperii cu care a fost realizată ediţia princeps a lucrării ne relevă importanţa
similară pe care o are ea şi în menţinerea unui nivel ridicat al artei tipografice
din epocă (nivel impus încă de Varlaam la 1643, în Moldova). Interesul pentru
prezentarea grafică a cărţilor s-a transmis încă din epocile dinaintea introducerii tiparului, cînd textele circulau doar in manuscris. Chiar dacă, iniţial,
acest interes provine din altfel de principii decît cele estetice 1 , tradiţia a
păstrat prin meşterii tipografi doar dorinţa de a realiza cărţi frumoase.
Tipografia lui Varlaam de la Trei Ierarhi, mistuită de incendiu, trebuia
înlocuită şi Dosoftei, după ce-şi tipărise în Polonia una din principalele sale
lucrări 2 , se hotărăşte să ceară patriarhului Moscovei, Ioachim, "tipografie
şi literă". Sprijinit şi de N. Milescu obţine un răspuns afirmativ şi îşi instalează tipografia în casa din Iaşi 3 , in anul 1679. Mai tirziu, nu uită să-i mulţumească patriarhului Ioachim, pentru că în Parimiile de prestP an (1683)
găsim următoarele versuri:
<~C-am năzuit şi noi la sfinta lui faţă,
Priimitu-ne-au bine ruga cu dulceaţă.
Din patrierşie datu-ne-au tipare.
Sufletească treabă. şi binP nP pare. •>

Incepind din anul 1682, în această tipografie vor fi tipărite şi cele patru
volume din Viaţa şi petrecerea sfinţilor. :'J"e oprim deocamdată la primele două
(vieţile sfinţilor pe lunile septembrie-februarie) pentru că ele marchează
o unitate tehnică distinctă 4 • După cum reiese dintr-o notă de pe fila 84 din
volumul II, la teascurile acestei cărţi au lucrat "Eromonah llfitrofan făcătorul
tiparelor cu ucenicii săi Pavel şi Ursul, Andrei." 5
Trebuie menţionat din capul locului că iconografia cărţii, cu toată
bogăţia ei, nu are un rol ilustrativ la text, ci unul decorativ, deoarece s-a
lucrat cu materialele avute la îndemînă şi nu cu matriţe confecţionate special pentru această ediţie. In total, primele două volume din Viaţa ... cuprind
opt miniaturi xilogravate, o stemă, o vignetă, patrusprezece iniţiale şi numeroase elemente decorative (bare terminale, frontispicii etc.) Pe pagina de
titlu (fig. 1) se află două miniaturi, una aşezată pe frontispiciu, cealaltă în
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josul paginii (incadrind astfel intregul text). Pe frontispiciu se află "Cina
de la Mamvri" intr-un medalion cu ovalul pe orizontală, marcat de un chenar
dublu, încadrată de două flori de lotus, intreaga imagine avind o formă dreptunghiulară (108 x 34 mm) De asemenea există un chenar dublu pe marginea
întregii miniaturi. Cealaltă miniatură de pe pagina de titlu, de dimensiuni
mai mici (90 x 28 mm), este încadrată de un chenar simplu şi reprezintă
Trecerea Mării Roşii. O foarte frumoasă miniatură apare pe fila 1, compusă
din trei elemente şi, de fapt, fiind formată din trei xilogravuri diferite 6 • Două
din aceste elemente formează zonele laterale şi reprezintă pe arhanghelii
Mihail şi Gavril în ancadrament floral. Chenarele sînt închise doar pe trei
laturi, fără partea superioară. Elementul principal al acestei compoziţii
se află in mijloc unde, într-un medalion flora! străjuit la bază de doi heruvimi, se află patru personaje (Ioachim, .-\na şi ~faria cu Isus în braţe), iar
la baza tronului alţi şapte heruvimi. Intreg spaţiul compoziţiei este decorat
cu elemente florale sau umplut cu haşuri orizontale şi verticale. Ca şi la
Cina de la Maml'ri sau Trecerea J/ ării Roşii, aceste grav uri sînt executate
pe pozitiv şi ocupă cea mai mare suprafaţă dintre toate gravurile cărţii
(140 x 62 mm). La fila 98 găsim un "Emanuel" xilogravat tot într-un medalion încadrat fitomorf, cu tijele florilor pornind dintr-un singur punct, de la
baza medalionului (106 x 36 mm.). Singura xilogravură lucrată pe negativ
apare la fila 186 şi-1 reprezintă pe :\foise intr-un medalion susţinut prin două
toarte de tije de viţă de vie şi acant (fig. 2). Menţione~ că aceeaşi miniatură
apare şi în Psaltirea în l'ersuri din 1680 tipărită la Iaşi (ca, de altfel, şi gravura
cu "Emanuel" menţionată mai sus). Atît prin dimensiuni (în general mai
reduse decît în celelalte cazuri - 104 x 23 mm.), cit şi prin tehnică se pare
că această xilogravură provine dintr-o altă sursă 7 • In sfîrşit, la fila 249 apare
un "Isus Pantocrator" cu :Vlaria şi Ioan în medalion încadraţi de proorocii
David şi Solomon (fig. 3), gravură fără chenar, cu orizontul deschis, in maniera
celei din fig. 1. Şi aici personajele sînt izolate în trei zone distincte, dar suportul
este unitar (108 X :JO mm.). Cnele miniaturi se repetă: "Cina de la ~Iamvri''
la fila 39, de exemplu mai apare şi pe verso-ul filei 49 din volumul II. Din
punct de vedere tehnic, gravurile sînt lucrate pe lemn în lungul fibrei, una
singură pe negativ, celelalte, obişnuit, pe pozitiv. Compoziţional, ele sint
îndatorate stilului baroc 8 , in primul rînd prin abundenţa decoraţiunilor
fitomorfe, a frunzelor de acant mai ales, şi apoi prin ambiţia de a izola mereu
scenele principale în medalioane ovale cu rame foarte încărcate. Dar se lasă
obsen·ată in continuare construcţia bizantină a imaginilor biblice, tradiţia
greacă in trasarea personajelor 9 • Cele două stiluri, bizantin şi baroc, deşi
aglomerează foarte mult miniatura, reuşesc uneori să se armonizeze (ca la
fig. 3).
~lult mai diverse şi mai interesante sînt cele patrusprezece iniţiale
orna te din Vieţile .. . Şi aici avem ele a face, de fapt, doar cu nouă iniţiale
originale, pentru că celelalte se repetă. Deasemenea menţionăm că multe
dintre ele au fost folosite la imprimarea Psaltirii în l'ersuri. La fila 1 apare
prima iniţială istoriată a textului. reprezentîndu-1 pe "Isus orant" incadrat
de cei doi prooroci, David şi Solomon, în. genunchi. Personajul principal
stă pe un suport din frunze de acant figurînd litera T. O dată cu iniţiala de pe fila 16 intrăm în domeniul unor gravuri deosebit de interesante.
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In realitate anm de a face cu o serie de mici ancadramente simbolice sau
fitomorfe, înlăuntrul cărora au fost imprimate litere capitale obişnuite. La
fila 16, deci, un simbol solar pe care se sprijină capul de bour, însemnul eYanghelistului Luca, încadrează capitala K (fig. 9). Tot un simbol solar, de alt
tip, cu insemnele evanghelistului Matei - îngerul, întîlnim la fila 39 (fig. 6).
Amîndouă aceste ancadramente, dată fiind forma rotundă a imaginii, se
sprijină fie pe două copite (în cazul celei dintîi), fie pe două ornamente fitomorfe (în cazul celei de-a doua), pentru a susţine senzaţia de patrulater
către care tind toate ornamentele din carte. Aceeaşi problemă a fost rezolvată
din gravură la ancadramentul cu însemnul evanghelistului Ioan - yu]turul,
la fila 28, sprijinit pe o compoziţie de suluri desfăcute şi aripi (fig. 7), ca şi
la ancadramentul cu insemnele evanghelistului Marcu - leul, la fila 143
verso, sprijinit pe o biblie deschisă (fig. 8). Vom mai întîlni acelaşi tip de
iniţială ancadrament, de astă dată într-o imagine fitomorfă. la fila 103 verso.
O altă iniţială istoriată, figurînd tot capitala T şi realizată tot în manie1·a
celei din fig. 9, întîlnim la fila 78 verso. Litera se compune din trei tije împletite, terminate în sus lateral cu două semipalmete. Întreaga construcţie simbolizează "pomul oprit", de o parte şi de alta, în poziţie afrontată, se află
personajele Eva şi Adam (fig. 5). La fila 186 întîlnim singura iniţiaă construită din entrelacuri (ea apare şi în Psaltirea în versuri), figurînd litera K
(fig. 4). Am reţinut în final un tip deosebit de iniţială, pe negativ, care diferă
de toate celelalte prin maniera gravării 10 , ea apărînd o singură dată în aceste
prime două voi urne din Viaţa . .. , la fila 191 vers o. Şi de astă dată cred că
avem de a face cu o matriţă provenită dintr-o altă sursă decit toate celelalte
elemente tipografice folosite la imprimarea cărţii. In ceea ce priveşte realizarea artistică, la iniţiale nu vom întîlni o sinteză de stiluri ca în cazul miniaturilor, din cauza spaţiului restrîns folosit şi din necesitatea de a fi cît
mai clar figurată capitala. Dar şi barocul şi stilul bizantin sînt prezente,
separat, în aceste xilogravuri. De pildă capitala K din figma 4 aparţine în
exclusivitate stilului bizantin 11 , aşa cum capitala T din fig. 6 reprezintă
cu prisosinţă barocul.
Revenim la fila de titlu pentru a constata că are imprimată pe verso
Stema Moldovei, aceeaşi care apare în Psaltirea de'nţăles, tipărită tot de
Dosoftei la Iaşi. Stema este timbrată cu mitra mitropolitului Moldoni,
aşezată pe insemnele puterii: cirja mitropolitului şi paloşul domnesc, încrucişate. In centrul capului se află piesa onorabilă de prim ordin - coroana
domnească, iar în punctul de onoare o stea cu cinci raze. In inima stemei
se află o figură himerică: capul de zimbru, care ocupă şi centrul treimei
inferioare, alături de alte mobile - figuri naturale: soarele în poziţie"răsare"
în cantonul drept şi cornul de lună inversat în cantonul stîng. Vîrful stemei
este în ţeapă. Stema e aşezată pe un ancadrament fitomorf, aşa numită
"talpa ursului" (Acanthus) şi se sprijină pe "zburători"; un ornament în
formă de curele fluturind în vint, care de obicei nu intră în categoria susţi
nătorilor 12 • Toate aceste amănunte probează că avem de a face cu o stemă
de domeniu de suzeranitate care însă nu urmează, în compoziţie, toate principiile heraldicii.
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Fig. 1. Foaia de titlu Ia ViaJa

şi

petrecerea

sfinţilor, laşi,

16!1:.!.

Un alt element decorativ singular găsim la fila 248. Este vorba de o
reprezentînd pe 1 sus Pantocrator străjuit de doi arhangheli, sub
bolta unui edicul simbolizat. Capul se sprijină pe o năframă, iar în restul
miniaturii apar diverse elemente care alcătuiesc tot o compoziţie barocă
(elemente fitomorfe, suluri desfăcute etc.) Pentru a suplini efectul de clarobscur din pictură, ca şi în celelalte xilogravuri, haşurile sînt trasate in
direcţii diferite, sugerînd trecerile de la lumină la umbră.
De foarte multe ori apar în Vieţile. . . o serie de ornamente de mici
dimensiuni, fie în compoziţia barelor terminale, fie în chenarul paginii de
titlu, fie pe frontispiciul tuturor paginilor flancînd titlul de capitol. Mă refer
la o serie de motive fitomorfe stilizate, mai ales în manieră grecească (fig. 10);
la crucea de Malta sau crucea cu bile, în cerc la un ornament din ovale pline
1::are apare şi în Psaltirea din 1673, de la Uniev (fig. 10).
vignetă
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Fig.

1

Fig. '1 - lni.iala K- 'ill 1l:l6.

r'rontispiciu- fila 186.

Fig. 5.

lniţiala

Fig. 3. Frontispiciu - fila 249.
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T- fila 78 verso.

Fig. 6. Capitala a - fila 39.

Fig. 7. Capitala a - fila 28.

Fig. 8. Capitala a - fila 143 verso.

Fig. 9. Capitala K - fila 16.

267
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 10. Ornamente

Chiar dacă int1·eaga tehnică tipografică cu care Dosoftei şi-a imprimat
este primită din Hmia 13 • tipăriturile apărute la laşi în această perioadă.
au jucat un rol important in dezvoltarea artei tipografice din Moldova, formind aici meşteri pricepuţi, dezvoltînd gustul pentru frumos şi răspindind
interesul pentru cartea românească. Iaşul a devenit astfel unul dintre cele
jmai de seamă centre tipografice, din toate 31 în care s-a tipărit cartea veche,.
ţar dintre cele 113 titluri imprimate in secolul XVII, Viaţa şi petrecerea sfinilor este o lucrare foarte răspîndită şi apreciată.
cărţile

~OTE
1 Din tradiţia greacă, ortodoxismul est-european (şi mai ales cel din Rusia) preia
nu numai influenţele din ortografie, dar şi credinţa că fiecare particularitate a graficii şi
scrierii işi are semnificaţia ei religioasă. În urma confuziei care se face intre semnificant
şi semnificat, cuvintul şi fiinţa sau obiectul pe care il reprezintă sint inseparabile, iar despărţirea lor ar fi considerată o erezie. De exemplu, cuvintul Dumnezeu este Dumnezeu insuii.
De aici şi interesul pentru forma scrisului, v. Dimitri S. Lihaciov, Prerenaşterea rusă, Editura :'\Ieridjane, 197 5.
2 Psaltirea slavo-ronuină,
1673, Cniev.
3 Actualul muzeu, Casa Dosoftei.
4 De altfel au şi fost tipărite continuu, intre 1682-1683, imprimarea următoarelor
Tolume incheindu-se abia in 1686, se pare şi cu alţi meşteri.
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• "Şi sosind pînă atct, rugăm pe milostir;u/ Dumnezeu să ne spodobea!ică şi înainte
<Zlte şase luni să le putem face, iar ce am hi greşit să avem iertare de la iubiţii
lui Hs. şi svinţii cititori, că noi ca nişte prostaci, pre cit am biruit a grăi în limba
românească, am nevoit de-am scris cum ne-au îndreptat mi/osti~·ul Dumnezeu, de pre izvoare
greceşti. Smeritul Dosoftei Mitropolitul Sucevei. Şi tiparnicii, Eromonah Mitrofan făcă
Jorul tiparelor cu ucenicii săi Pavel şi Ursul, Andrei".
6 În volumul III din Viaţa ... , aceeaşi compoziţie de xilogravuri apare fără un element, adică fără arhanghelul Mihail. Fapt care demonstrează eă cele trei elemente sint
detaşabile.
7 După maniera
tipografie poloneză. Să

in care a fost lucrată, această gravură pare să provină dintr-o
nu uităm că Dosoftei a lucrat la laşi (Sfinta liturghie din anul
1679) cu Vasili Stadnicki, rudă cu Simion Stadnicki, şeful tipografiei din Uniev unde şi-a
tipărit prima ediţie a Psaltirii.
8 Barocul incepe să se in filtreze şi in arta icoanelor: "Cu toale opreliştile categorice
<Zle Bisericii ortodoxe care interzicea orice schimbare in arta icoanelor şi care, în 1654, porunceşte chiar distrugerea imaginilor neconforme canoanelor (reforma lui Constantin
Kosteneţki in Rusia, continuindu-1 pe Eftimie patriarhul Tirnovei n.n.), arta se resimte
şi ea de influenţele occidentale, cu atit mai mult cu cît timp de un secol şi jumătate exemplul
dat de Constantinopol nu mai era capabil să contracareze <• Stilul grec~ mare; tinde să se
infiltreze stilul franc (friaz), {frescele de la laroslav şi de la Rostw) venit din Germania şi
din Olanda". - Germain Bazin, Clasic, baroc, rococo, Editura :\feridiane. 1970.
• Este evident acel dualism bizantin, concretizat prin "le realisme tout oriental des
figures qui semblant des portraits s'allie a la noblesse helenistique des attitudes" - La Grammaire des styles- L'Art Byzantin, voi. XV, 1930, Librairie d'art R. Ducher, Paris (colecţie
dirijată de Henry :\Iar tin).
10 De astă dată avem in faţă, cu certitudine, o literă provenind din tipografia de
la Uniev, unde a fost tipărită Psaltirea. Această iniţială se inscrie cu totul in tipul de iniţială din amintita lucrare. -v. Dosoftei, Psaltirea in versuri 1673, ediţie critică de X. A. Ursu,
laşi,

1974.
.
11 "Les entrelacs sont egalement tres repandus de meme que les rinceaux de vigne". La Grammaire des styles, idem.
12 V. :\farcel Sturdza-Săuceşli, Heraldica, Editura Ştiinţifică, 1974.
18 "In vremea aceasta litera moscovită, fină şi rotundă, asemănătoare caracterelor
minuscule latine, întrebuinţată şi în Psaltirea arde/eană din 1651, pătrunde în Moldova,
unde Dosoftei ajunsese să-şi formeze o tipografie proprie .... X. Iorga, Tipografia la români
în ":\lmanahul graficei române", Craiova, 1931.

Resume
En exceptant, l'importance de la traduction de Dosoftei Fie el mort des saints pour
e developpement de la langue roumaine litteraire, l'edition princeps (1682) de la meme
oeuvre marque deja le moment de l'ascension de l"art de !'imprimerie en :'lloldavie. Les
premiers deux volumes du livre, sur lesquels nous insistons en cette etude, reunissent
deux miniatures sur la page en tilre et encore six miniatures au cours du texte, une armoirie, une fleche, quatorze initiales decoratives et encore d'autres petits elements ornementaux. Xous mentionons que la technique par laquelle ont ele travaillees lPs matrices deces
elements decoratifs est la xylogravure. Du point de vue stylistique. l'iconographie
et les initiales decoratives portent l'empreinte de l'art byzanlin et aussi du baroc. Plus
que les miniatures, les initiales decoratives prouvent l'imagination l'! la diversi te de l'inspiration du graveur.
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Contributii la Bibliografia Româneasci

Ve~he.

Două tipărituri ro~âneşti în colecţiile Bibliotecii "Astra" dm Sibiu
EU~~.\ nu~.\REA.W

Colectia de carte veche românească a Bibliotecii ".\sti·a·· din Sihi u
cuprinde p~ste 500 de exemplare si este poate una dintre cele mni 'n~chi
colecţii de acest fel existentă intr-~ bibliotecă publică, constituirea ei i!lentificindu-se cu cea a instituţiei, de la înfiinţarea căreia se vOI' implini in
curînd 120 de ani.
Deşi nu are pînă acum un catalog tipărit, colecţia este destul de bine
cunoscută de specialişti. Cărţi din colecţia noastră sînt descrise în cele 4
volume ale monumentalei Bibliografii Vechi Româneşti, precum şi în Contribuţiile apărute la Tîrgo,·işte în 1973, sub semnătura Danielei Poenaru.
La exemplarele respective, considerate unicate la datele de apariţie
a publicaţiilor citate mai sus, s-au adăugat în ultimii ani altele, identificate
in urma prelucrării cărţii vechi româneşti conform cerinţelor prevăzute de
Legea 63/1974 de ocrotire a patrimoniului cultural naţional.
Din prelucrarea a circa o sută de exemplare au ieşit la iveală opt
titluri, corectări şi adăugiri la cărţile cunoscute pînă acum.
In prezenta lucrare ne vom opri asupra a două cărţi tipărite la Rîmnic
în prima jumătate a secolului al XVIII-lea.
La inventarul 366, Cota BRV 273 - in colecţia noastră este inregistrat
Catavasiariu tipărit la Rîmnic în 1750. In volumul II, BRV, la p. 112
este descris un exemplar existent pe atunci la Gherla şi comunicat de Gavril
Hango.
Descrierea este destul de sumară: titlul, in care citeva cuvinte ale
textului sînt probabil completate de informator, ele fiind trecute în paranteze drepte; apoi formatul, paginaţia, - 20::> - file şi în continuare, foarte
pe scurt, cuprinsul.
In voi. IV, BRV, p. 244, la capitolullndreptări, este reluată descrierea
Catal'asiariului, corectîndu-se paginaţia, de la 205 file la 214. Se menţionează şi faptul că exemplarul descris se află la Bucureşti, Biblioteca
Academiei - "dar de la Gavriil Hango" - se pare deci, că este acelaşi
exemplar după care se făcuse descrierea şi în volumul Il.
Exemplarul existent la Biblioteca Astra, achiziţionat în anul 1972,
este incomplet - lipsesc filele 1, 2 şi 184 dar este destul de bine păstrat,
inclusiv foaia de titlu, oferindu-ne astfel posibilitatea să reproducem titlul
integral - completînd omisiunile din cel descris în BRV, voi. II: Catavasiariu acum a doua oară Tipărit/ în zilele Prea Luminatului Domn f Io Gri-
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gorie Ghica Voevod 1Cu Blagoslovrnia şi Porunca, şi chielltuiala Sfinţiei sale
de Dumnezeu iubitoriul 1 Kir Gri[!orie Episcopul Rîmnicului 1 In Sfînta Episcopie a Râmnicului 1la Anul 7258 1sau Tipărit de Cucernicul între 1 Preoţi
Popa Jfihai Atanasie 1 Popovici Tipograful Rîmniceanul 1·
Paginaţia diferă şi de cea corectată in volumul IV. Cartea are la
inceput cel puţin o foaie nenumerotată - foaia de titlu -. In total avem
însă 215, nu 214 foi numerotate, provenite din numerotarea de două ori
a foii 15, şi din repetarea numerotării de la 200 la 207.
La fila 207 se află Cererea de iertare a greşelilor, pe care pentru frumuseţea conţinutului şi a limbii ne permitem s-o reproducem integral:
<4 Tipăritu-s-au acest Catavasiariu prin tocmirea şi Diortosirea lui Laurentie
1 eromonah, Dimitrie Viei. Puţin ajutoriu va putea lua un bogat de la un
sărac, şi puţină laudă va au::;i un cinstit de [la] oun neînvăţat. Drept aceia
dar şi eu ştiindu-mi sărăcia bunătăţilor şi slăbiciunea învăţăturii.
Tuturor cu oumilinţă mă rog, ori ce greşală veţi afla îndreptaţi, şi ertaţi
pre minr ticălosul mai sus numitul, ca şi voi să aflaţi ertare de la lesne
ertătoriul Dumnezeu •>.
Textul, este tipărit separat, pe ultima filă a cărţii, după ce pe fila
anterioară este imprimată obişnui ta formulă de incheiere: "Sfîrşit şi lui
Dumnezeu laudă", şi nu este menţionat in descriere.
Cea de-a doua carte care face obiectul interesului nostru a fost achiziţionată in anul 1973, fiind un Ceaslov tipărit la Rimnic in anul 1742.
Cartea nu este înregistrată în BRV şi nici in Contribuţiile amintite mai sus.
Titlul integral este: Ceaslov 1Ce are insine slujba de zi şi de noaplte
după rînduiala sfintei Brseareci. 1 Acum întracestu chip tipărit 1întru a doua
Domnir a prea înăllţatului nostru Domn Io Mihai 1Racoviţă Voe"od 1· Cu
Blagoslovenia prra sfinţitullui .lfitropolit Kir Neofit. 1Şi cu toată cheltuiala
a Tipografiri de nou, a sfinţiri sale 1de Dumnezeu iubitoriului Kz:r 1Climent
Episcopul Rîmnicului, 1La anul dela zidirea Lumii. 1Leat 7250 1De Popa
[Mihai A t]anasie"ici."
In 8°, de 15 x 10 cm, exemplarul nostru incomplet (lipsesc filele:
272-278 şi cele de la sfîrşit începînd cu fila 294, iar multe file sint deteriorate), cuprinde 1 filă nenum. + 293 file num.
Ceaslovul este snis in limba română.
Cartea, cu citeYa greşeli de numerotare (f. 137, 139, 139, 141, 141,
şi 286. 287, 287, 288). este tipărită pînă la fila 160 numai cu cerneală
neagră, după care incepind cu Sinaxarul celor 12 luni, fila 161, este tipărită
cu negru şi roşu. Are 17 rinduri pe pagină plină.
Foaia de titlu, tipăr·ită numai cu negru, este încadrată intr-un chenar
de compoziţie tipogr·afică, asemănător celui din Ceaslovul rimnicean dela
1731.
Pe versoul foii de titlu se află o gravură nesemnată, reprezentînd
Sfînta Treime, sub care sint tipărite opt versuri închinate acesteia.
Ceaslovul are următorul cuprins: f. 1. Inceputul vecerniei; f. 15. Inceputul utreniei; f. 36. Inceputul a lui tretîi ceas; f. 68 v. Inceputul obeadniţii; f. 79. Inceputul pavecerniţii cei Mari; f. 107 v. Inceputul paCJecerniţii
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cei lllici; f. 122. Polunoşniţa în toate ::.il ele; f. 161. Sinaxar a celor 12 luni;
f. 202. Troparrle; f. 238 v. Cinstit uZ Paraclis; f. 253. Slujba sfintei Priceştanii; f. 270. Insemnare cum să cetesc ECJangheliile, iar la f. 279 găsim
deja Pashalia începută.
CeasloCJul nu este ilustrat. Singura gravură e cea de pe versoul foii
de titlu. In cuprins se găsesc cîteva frontispicii şi vignete realizate tipografic.
Din sursele cunoscute, exemplarul nostru ar fi, în ordine cronologicăr
cel de-al treilea CeasloCJ tipărit la Rîmnic, după cele din 1724 şi 1731.
Regretăm că nu am avut posibilitatea să comparăm CeasloCJul existent
la noi cu cele două anterioare decît doar după descrierea acestora din cele
două surse bibliografice amintite, ceea ce nu ne permite deocamdată să
facem consideraţii mai amănunţite.

La communicalion presente deux anciens livres roumains publies a Rimnic: le Caa la descriplion du quel on fait quelques completemenls - et un Ceaslf!v,
imprime aussi a Rlmnic, en 1?42 qui n'est pas sign ale dans la Bibliographie Roumame
Ancienne ou dans des etudes ulterieures.
taPasier de 1750,
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Contribuţie

la Bibliografia

românească

veche ( 17 46)
RODICA POPESCU

ln

Prefaţa primei cărţi de Rugăciuni în toate zilclP săptămînii

1 de la
1712, ni se înfăţişează, pe scurt, scopul tipăririi acesteia şi anume,
acela de a fi de folos mai degrabă mirenilor, şi nu preoţilor, spre folosul
crl dr obşte al creştinilor.
In a doua ediţie a aceleiaşi cărţi, apărută mult mai tirziu, abia în
anul 1747, dar de data aceasta la Bucureşti 2, se adaugă, încă din titlu
că a fost tradusă de "pe grecie" din Sinopsis.
Probabil acelaşi titlu, sau chiar Sinopsis l-a purtat şi cartea pe care
intenţionăm s-o prezentăm.
După apariţia Contribuţiilor la Bibliografia românească vrchr, in fondul
de carte românească veche al Bibliotecii Academiei R. S. România s-a identificat o carte asemănătoare celei descrise de Daniela Poenaru ca o Carte
de rugăciuni (1700-1750) 3 • Autoarea a găsit exemplarul în Biblioteca Mitropoliei din Sibiu, unde, după o însemnare din anul 1753, presupune că ea
a apărut înainte de acest an. Facem precizarea că exemplarul Bibliotecii
Mitropoliei este incomplet, lipsindu-i foaia de titlu, prefaţa şi sfîrşitul.
Cercetînd exemplarul din fondul Bibliotecii Academiei R. S. România,
am constatat că este mai complet decît cel al Mitropoliei din Sibiu, avînd
la sfîrşit pascalia, care începe cu anul 17 46 (7254). Presupunînd anul de
apariţie ca fiind 17 46, nu ne rămîne decît să identificăm locul tipăririi.
Am avut în vedere, în primul rînd, elementele tipografice, care, regăsite
în alte cărţi româneşti vechi contemporane, ne-au fost de un real folos,
ducîndu-ne la concluzia că literele sînt identice cu cele ale cărţilor provenite
sigur din tipografia ieşeană a lui Duca Sotiriovici de la Thasos.
In Istoria literaturii române în secolul al XV III-lea, :\"icolae Iorga
ne arată că sub Constantin Mavrocordat, Duca Sotiriovici a întemeiat, pe
cheltuiala sa, o tipografie la Iaşi, deosebită de cea a Mitropoliei, care între
anii 1735-17 49 şi-a încetat practic activitatea 4 •
Pentru înviorarea tiparului moldovenesc, Constantin ~'laYrocordat, în
a doua domnie, a înlesnit venirea şi stabilirea la Iaşi a lui Duca Sotiriovici,
tipograful de la Thasos, înfiinţînd astfel prima tipografie particulară la Iaşi.
Domnitorul îi dădu chiar un privilegiu, care a fost confirmat apoi
de Constantin Racoviţă în anul 1750.
Cel care îl susţine pe Duca Sotiriovici este Iordache Cantacuzino.
Acesta îl pune să traducă din limba greacă o serie de cărţi necesare cultului,
făcindu-i multe înlesniri. După cum reiese din hrisovul dat de Constantin
Racoviţă, tipograful de la Thasos << era împodobit cu învăţătura elinească

Tîrgovişte,
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.şi latinească şi

de alte, ştiind bine şi limba moldovenească întru care poate
orice carte •> 5 •
In identificarea exemplarului nostru am avut în vedere următoarele
~ărţi provenite din tipografia acestuia, pe care le-am găsit în Biblioteca
Academiei R. S. România:

să tălmăcească

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Psaltire, 1743, C.R.V. 234 (B.R.V. II, 76);
Liturghie, 1747, C.R.V. 255 (B.R.V.II, 99);
Triod, 1747, C.R.V. 262 (B.R.V. II, 102);
Psaltire, 1748, C.R.V. 264B (B.R.V. IV, 69) 6 ;
Octoih, 1749, C.R.V. 269 (B.R.V. II, 109);
Rînduiala osfeştaniei mici, 1749, C.R.V. 269 A, fotocopie
(B.R.V. IV, 69);
7) Ceaslov, 1750, C.R.V. 274 (B.R.V. II, 112);
8) Adunare de rugăciuni, 1751, C.R.V. 278 (B.R.V. II, 119);
9) Sinopsis, adecă adunarea celor 7 taine, 1751, C.R.V. 279,
(B.R.V. II, 120);
10) Tîrnosanie, 1752, C.R.V. 289, (B.R.V. II, 121).
Cartea, tipărită la 1746, se adaugă ca a unsprezecea tipăritură românească tradusă din greceşte de Duca Sotiriovici, umplînd golul rămas între
anii 1743-1747 şi e cu totul deosebită.
Pagina plină a,re 12 rînduri, cu slove mari şi citeţe, tipărite numai
în negru, ca de altfel majoritatea cărţilor provenite din această tiparniţă
(excepţie fac numai Triodul şi Tîrnosania).
De asemenea, vignetele din lucrarea noastră le-am regăsit numai în
-cărţile tipărite de Duca Sotiriovici. 7
Astfel, o vignetă reprezentînd un vas cu flori stilizate de la pagina 88
a cărţii de rugăciuni am regăsit-o în Liturghie la foaia 117, in Octoih la
p. 515, în Ceaslov la p. 41 şi 107 şi în Psaltirea de la 1748 la p. 446.
O altă vignetă, de la foaia 8 nenumerotată, reprezentînd un vas cu
flori, am găsit-o numai în Ceaslovul de la 1750 la p. 44 şi 112, iar florile
de la pagina 102 le-am întîlnit în Triod la foaia de titlu, filele 14 şi 36v.
Frontispiciile sînt aproape identice la toate cărţile (excepţie face numai
Adunarea de rugăciuni, 1751), avînd ca motiv ornamental ghinda sau frunza.
De asemenea, colon-titlul este încadrat în aceste flori tipografice,
uneori motivul ghindei alternînd cu cel al frunzei, chiar în aceeaşi carte,
aşa cum se întîmplă şi în cazul cărţii de faţă: pînă la pagina 88 motivul
ghindei, apoi cel al frunzei pentru ca să se revină la primul. Alteori, colontitlul este încadrat de o parte de motivul ghindei şi de cealaltă, de cel
al frunzei.
Literele, comparate cu cele din cărţi provenite din diverse tiparniţe
se deosebesc de acestea (fie ele: Rîmnic, Bucureşti, Iaşi-Mitropolie). Am
comparat litera Z cu altele din cărţile contemporane ei şi nu am găsit-o
decit in cărţile provenite din tipografia lui Duca Sotiriovici. Specifice tipografiei lui sînt şi literele: 3, &, E, \fr, tii.
Toate aceste elemente specifice numai anumitor tipărituri duc la concluzia că această carte s-a tipărit la Iaşi în anul 1746, traducător şi tipograf
fiind Duca Sotiriovici de la Thasos. Ideea că el a fost traducătorul acestei
-cărţi are la bază faptul că şi celelalte două ediţii amintite, de Ia 1712 şi
1747, sînt traduse tot din greacă din Sinopsis.

274
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 1-3 Vignete din "Cartea de

rugăciuni", laşi,

1 H6.
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Exemplarul Bibliotecii Academiei R. S. România, provenit din Biblioteca
a aparţinut, imediat după tipărire, unui Carlo Dodinski, probabil,
de origine polonez, neidentificat de noi, a cărui semnătură o găsim pe versoul
foii 2 liminare polterioare, iar supralibrosul lui, pe legătura în pergament,
cu frumoase ornamente presate şi iniţialele: "C.D. 1751".
Cartea este de format mic, cu dimensiunile 14x9 cm. şi oglinda
textului de 8,5 X 6 cm., avînd următoarea paginaţie: 88 p.
[8] f.
96 p.
[16J f.
p. 89-130
12 foi liminare, din care două sînt manuscrise şi cuprind un fragment de acatist către prea Sfînta Născătoare de
Dumnezeu. După cum se vede, numerotarea a doua se reia cu p. 89 în loc
de 97. De asemenea, numerotarea caietelor este defectuoasă, iar hirtia e de
diferite feluri.
Ea incepe cu Rugăciunile dimineţii (p. 1-18) şi continuă cu Rugăciune
în zioa duminecii (p. 18-27), Rugăciune de luni (p. 28-36), Rugăciune
de marţi (p. 36-46), Rugăciune de miercuri (p. 46-52). Rugăciune de joi
(p. 52-56), Rugăciune de "ineri (p. 56-57), Rugăciune de sîmbătă (p. 57 -76),
Rugăciune în toate zilele săptămînii cătră Născătoarea de Dumnezeu (p. 76-81),
Rugăciune mai înainte de mărturisire (p. 81-86).
Pînă aici. exemplarul nostru este aproape identic cu celelalte două
cărţi de rugăciuni, de la Tîrgovişte 1712 şi Bucureşti 1747. O mică deosebire se constată numai la începutul Rugăciunilor dimineţii care sint mai
ample în cartea de la 1746.
De aici, traducătorul a adăugat: Altă rugăciune cătră prea Sfînta de
Dumnrzău 1\'ăscătoarc, foarte de folos tuturor creştinilor (p. 86-88).
Cu aceasta se încheie Rugăciunile în toate zilele săptămînii şi urmează
apoi, între foile 1-8 nenumerotate ln"ăţătură cum şi cu ce socoteală să cade
ca să între creştinul în biserică.
Intre paginile 1-96, numerotarea a doua, întîlnim Rugăciunile dumnezăeştii slujbi, iar de la foaia 1 nenumerotată pînă la foaia 16 a fost inclus
Cinstitul Paraclis a precu"ioasei Parasche"ii, iar de la pagina 89 (97) Sfinţii
care să prăznuiesc preste tot anul, la 14 octombrie, fiind trecută Paraschiva
"cea nouă".
Intre paginile 103-130 este cuprinsă pascalia, care începe cu 7254,
adică 1746.
In ceea ce priveşte Paraclisul preacu"ioasei Paraschi"a, trebuie să
menţionăm că el este inchinat ParaschiYei cea nouă, ale cărei moaşte se află
la mănăstirea Trei Ierarhi.
In urma cercetărilor noastre făcute în fondul de carte al Bibliotecii
Academiei R. S. România, am ajuns la ipoteza că acesta este primul paraclis
in limba română închinat precuvioasei Paraschiva.
Imediat după aducerea moaştelor ei la Iaşi, la dorinţa lui Vasile Lupu
şi cu sfatul Mitropolitului Varlaam, marele dascăl al bisericii, :\Ieletie
Sirigul a scris în anul 1643, în limba greacă, Acoluţia sau slujba cu"ioasei
Paraschi"a 8 • La această acoluţie s-au adăugat, de-a lungul timpului, alte
imnuri, precum şi un paraclis.
Primul Paraclis al Paraschivei imprimat la noi este cel în limba greacă
de la 1692 în tipografia lui Antim lvireanul de la Bucureşti 9 • Al doilea
Paraclis, tot în limba greacă îl reproduce pe cel din 1692 şi este tipărit
la Iaşi în anul 1817 10 , aşa cum reiese din prefaţă.
Scheiană,

+

+

+
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Trebuie să menţionăm, însă, că slujba cuvioasei Paraschiva am întîlnit-o în toate Antologhioanele româneşti din secolul al XVIII-lea pe care
le-am avut la îndemînă, dar nici un paraclis nu este identic, cu cel din
cartea noastră.
Episcopul Melchisedec scria la 1889 11 că în România există două
acoluţii ale Paraschivei: una, cea elină, alcătuită încă de la aducerea moaş
telor ei la laşi şi îmbogăţită ulterior şi alta tipărită în antologhioane şi
minee, dar de origine slavonă.
Prima traducere românească (după cea de la 1746) găsită de noi este
cea din 1840 12 , apărută tot la Iaşi şi este identică cu cea din secolul al
XVIII-lea, mai veche.
Cunoscînd limba greacă şi trăind la Iaşi, unde se şi căsătorise, Duca
Sotiriovici crede de cuYiintă să traducă Paraclisul Curioasei Paraschira,
legată de acest oraş.
'
Comparînd textul grecesc de la 1692 (ca de altfel şi cel de la 181Î)
cu cel românesc de la 1746, am constatat că ele sînt identice. 13 :\"egăsind
un alt Paraclis tradus în româneşte identic cu cel de la 1746 pînă la 1840,
am fost nevoită să cercetez si fondul de manuscrise din Biblioteca Academiei
R. S. România, unde am găsit un singur Paraclis copiat în secolul al XVIII-lea,
iar altele două în secolul al XIX-lea.
Ne-a interesat, în primul rînd, cel copiat în secolul al XVIII-lea. la
1781 întîlnit în mss. rom. 269, între filele 117v şi 124, dar între f. 124v148v Gheorghe Bujorovschi 14 , presupus a fi din Moldova, a copiat şi Rugă
ciunile în toate zilele săptămânii. Chiar şi colon-titlul este încadrat în elementele care imită florile tipografice folosite de Duca SotirioYici, ceea ce
dovedeşte că el a fost copiat după cartea tipărită la Iaşi.
Cuprinzînd diferite rugăciuni "pre scurt", aşa cum reiese şi din titlul
ediţiei de la 1747, traduse de pe grecie din Sinopsis, probabil că şi Duca
Sotiriovici şi-a numit cartea Sinopsis, mai ales că avea predilecţie pentru
acest cuvînt, folosindu-! încă de două ori la cărţi mai tîrzii, din 1751: Adunarea de rugăciuni luate din Psaltire şi alcătuite de Ghenadie Scolariul şi la
Adunarea celor 7 taine.
In anul 1760, deci la scurt timp, apare la Blaj cartea lui P. P. Aaron,
Păstori ceasca Poslanie unde la pagina 59 scrie: "Şi în M oldora, la 1aşi,
cartea Sinopsis numită la anul 7254, foaia 11" .15
Fiind semnalat mai apoi şi de V. Popp în a sa Dizertaţie 16 .•. , dar
trecîndu-! la anul 17 47, autorii Bibliografiei româneşti rechi I-au inclus în
volumul al II-lea la cota 260 cu titlul de Sinopsis, Iaşi 1747 17 •
Pînă în prezent nu se cunoaşte nici un exemplar din această cotă.
De aceea, presupunem că Sinopsisul cunoscut de P. P. Aaron este chiar
această carte, mai ales că ne ajută în susţinerea acestei ipoteze titlul cărţii
de la 1747, deci ulterioară ei.
Aceste cărţi de rugăciuni pre scurt, din care, deocamdată, ştim că s-au
păstrat cîte una din ediţiile de la 1712 şi 1747 şi două din ediţia de la 1746
presupunem că au devenit atît de rare nu prin tirajul redus, cît mai ales
datorită prea desei folosiri.
Considerînd-o ca un Sinopsis, tipărit la Iaşi in anul 1746 şi corectindu-se, deci, numai anul de apariţie, această carte românească ar putea
completa golul rămas la cota 260 din Bibliografia românească veche.
277
https://biblioteca-digitala.ro

NOTE
Simonescu, Dan, Contribufii la B.R. V. in "Studii şi ceruetări de bibliologie", 1,
1955, p. :!48; Poenaru, Daniela, Contribuţii la B.R. V., Tîrgovişte, 1974, pp. H16; B.A.R.S.R., C.R.V .. 16:! A.
2
Popa Atanasie, Contribuţii la B.R. V., in "Studia bibliologica", voi. III, partea
a 11-a, 1969. p. 583-589; Poenaru Daniela, Contribuţii ... pp. :12-33; B.~\.R .. C.R.V.
26:! A.
" Ibidem, p. 10.
~ Iorga, :\icolat>, Istoria literaturii romane în secolul XVIII, voi. 1, HucurP~ti,
1901, pp. 44i-44H.
5
Erbict>anu, Constantin, Istoria 111.itropoliei .11.oldovei ,_;i Sucevei şi a Catedralei
M itropolitane din laşi, Bucureşti, 1888, pp. :!3- :!4; Urecht>a, V. A., Arhimandritul 1'ar·lolomei .'l:lăzdreanu (17:20-17HO) in "Analele Academiei Romarze·'. St>ria Il. Tom X, 1889,
pp. 207 şi 223- :!:!5.
• Tagliavini, Carlo, O psaltire romdnească necunoscută din 1748, Extras din Analele
Academiei Romane", Seria III, Tom, XI, Bucureşti, 194:!, pp. 175-184.
7 Am cerce.at ţ;i cărţile tipărite la -'Iitropolia din laşi, incepind cu anul 1749 :;;i am
ajuns la concluzia ('ă literele şi vignett>le diferă de cele imprimate de Duca Soliriovici.
" Vezi Viaţa şi minunile prea cuvioasei maici Paraschiva, alcătuită de episcopul
Melchisedec in 1889, in Paraclisul şi Acatistul Cuvioasei maicii noastre Paraschim, Bucureşti, /193:!/, pp. 37-110 .
• 'AKoA.ou9iaL ti'J~ tE oaia~ J.LT]tp~ iJJ.LcilV TiapaaKEI3i'J~ ti'J~ Nta~. Bucureşti, 1692.
p. 1-36; B.R .V. 1. 94, p. :3:26.
10
'AKoi.ou9i:I ti'J~ tE oaia~ J.LT]tpoc; i!J.LWV TiapaaKEI3i'J~. la~i. 1817, B.R.V., III,
964, p. :!Oi- :!13.
11 MelchisPdec Episcop, Op. cit., p. 106.
12 Cinstitul Paraclis a precuvioasei maice noastre Paraschi1•ii a căria moaşteni se
află la Mănăstirea Sf. Trei Ierarhi din laşi, 1840. Cu cheltuiala lui D. DimilriP !\ica !;li
compania.
13 Fapt confirmat de :\1. Carataşu de la B.A.R.S.H.
14 Strempel, Gabriel, Copişti de manuscrise romaneşti pină la 1800, Bucureşti, 1959,
p. 23; Bianu, 1., Catalogul manuscriselor romdneşti voi. 1, Bucureşti, 1907. p. 616.
15 Aaron, P. P ., Păstoriceasa Poslanie sau dogmatica invăţătură a Bisericii Răsări
tului, Blaj, 1760, B.R.V., II, 317, p. 148-149.
18 Popp, Vasilie, Dizertaţie despre tipografiile romaneşti în Transil1•ania şi învecinatele ţdri de la inceputul lor pină la vremile noastre. Sibiu, 1838, p. 79.
17 Bianu, 1., Hodo~, l'\erva, Bibliografia romanească 1•eche. BucurP!ili, 1910, voi. Il,
p. 102.
1

Bucureşti,

Resume
Dans le fond des livres anciens roumains de la Bibliolheque de l'Academie de la
H.S.R., l'auteur a trouve un livre de prieres, incomplet, mais qui a, a la fin, la pascalie
qui commencP par l'an 1746.
Comparant ce Jivre avec d'autres livres contemporaius, surtoul en ce qui concerne
Jes eJements typographiques: - vignettes, Jetlres, frontispices - OII est arrive a Ja COllcJusion qu'il a ele imprime par "Duca Sotiriovici de l'ile Thassos" a Jassy. dans sa typographie particuliere.
Le Jivre conliPnt: Les prieres de tous les jours de la semaine. Les offices divins et le
premier Paraclis, en langue roumaine, adresse a la pieuse sainte Parasrhiva (la nouvelle),
dont les reliques se trouvent a lassy.
Parce qu'il contient des prieres raccourcies, il a ele considl're un Synopsis, Jassy,
1746, mentionne par les auteurs de l'Ancienne bibliographie roumaine a la cote nr. 260,
dont on ne connaissait aucun exemplaire jusqu'a present.
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Colaborarea tipografică Arad-Rimnic (1761) şi un episod
semnificativ din istoria Ţărilor Române
GHEORGHE JIIHĂILĂ

In eomunicat·ea Tipografia de la Rîmnic în contextul relaţiilor culturale
literare româno-sîrbe, pt·ezentată la consfătuirea de bibliologie din mai
1980, am atras atenţia, printre altele, asupra unei preţioase tipărituri, îngrijită de episcopul Aradului Sinesie Jivanovici (Zivanovic) şi apărută la Rîmnic,
în 1761. in timpul episcopului cărturar Grigorie Socoteanu: Pravilele de rugă
ciuni ale sfinţilor luminători sîrbi. lntt·ucit această carte are o însemnătate
deosebită pentru cultura şi literatura veche sîrbă, precum şi pentru istoria
şi cultura veche românească, ne propunem, în cele ce urmează, să revenim
eu mai multe detalii si să subliniem valoarea ei literară si documentară,
inclusiv prin reproduce~ea unor părţi semnificative, atit din' paginile ei, cit
şi din alte texte inrudi te, româneşti şi sîrbeşti.
Reamintim, cu acest prilej, că Sinesie Jivanovici fusese numit de către
împărăteasa :\Iat·ia Tereza, la 3 august 1751, episcop de Arad, Ineu, Oradea
şi Hălmagiu pentru românii ortodocşi, care reprezentau aici majoritatea
absolută a populaţiei. precum şi pentru sîrbii stabiliţi în aceste locuri. Inaltul
prelat sit·b s-a identificat cu interesele majore ale locuitorilor acestor ţinutmi
româneşti, sprijinindu-i eficient in lupta lor pentru menţinerea identităţii
naţionale şi extinzindu-şi atribuţiile pină in Maramureş. In testamentul său,
redactat la 22 ianuar·ie 1768, cu două luni înaintea morţii (14 martie), solicita
pe mitropolitul din Sremski Karlovci (Karlowitz) Pavel Nenadovic- fost el
însuşi episcop la nord de :\Iureş şi care scria româneşte <<să fie cu ochii
deschişi asupra eparhiei Aradului, dar mai ales peste ţinuturile Orăziei şi
Hălmagiului •>. Era nu numai cult, ci şi întreprinzător, întreţinînd legături
eu ierarhii din alte ţinuturi româneşti. printre care episcopul Grigorie Socoteanu de la Rimnic 1.
In timpul păstoriei acestui prelat (1749-1764), sprijinitor asiduu al
cărţ.ii româneşti, tipografia Episcopiei. condusă de preotul tipograf Constantin
Atanasievici. iar apoi de Constantin ~vlihailovici, a scos la iveală, pe rînd,
Psaltirea (1751. retipărită in 1764). Antologhionul (1752, reeditat în 1760).
('atavasierul şi Ceaslovul (1753), Molitvenicul (1758), Liturghierul (1759),
Triodul (1761) şi Octoihul (1763) 2 • Pe lîngă acestea, el a răspuns solicitării
mitropolitului Pavel :\en.adovic. menţionat mai sus, pentru tipărirea Gramaticii slavone a 1ui :\lele tie Smotriţki (1755 ), iar peste cîţiva ani a confratelui său Sinesie de la _\rad. pentru imprimarea în excelente condiţii tipografice a Pravilelor de rugăciuni ale sfinţz:lor luminători sîrbi, carte ce depăşeşte
cu mult cadrul religios, avînd reale calităţi literare şi o profundă semnificaţie
patriotică pentru poporul sirb, ce lupta pentru eliberarea sa. Pe lîngă acestea.
şi
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car·tea prezenta pentru prima dată în formă tipărită un moment semnificativ
din istoria celor două Ţări Române surori: împăcarea dintre Radu cel Mare
şi Bogdan III, în 1507, sol fiind viitorul mitropolit al Ţării Româneşti, Maxim
Brancovici (Brankovic), a cărui Viaţă şi Slujbă erau incluse la loc de cinste
în J'laginile cărţii. Prin comanda venită de la Arad, ţinuturile de peste munţi
întăreau pe mai departe conlucrarea frăţească dintre toate provinciile româneşti.
Descrisă pe scurt de Ioan Bianu şi ~erva Hodoş, in Biblio§{rafia românească veche (voi. II, Bucureşti, 1910, nr. 327, p. 157), pe baza exemplarului existent la Biblioteca Academiei R. S. România 3 , această preţioasă şi
frumos tipărită carte, in -4°, are 2 f. nenumerotate
261 f. numerotate
+ 14 f. intercalate (de asemenea, nenumerotate), avind imprimate figurile
a 1.3 regi. cnezi, despoţi şi arhiepiscopi sîrbi, ale căror· slujbe sînt cuprinse
în car·te. însoţite de versuri de laudă, precum şi chipul lui Sinesie ]ivanovici, cu 8 versuri dedicatorii (înaintea filei 1 nenumerotate) 4 •
lată titlul ei complet (f. 1. n~numerotată, r-v):

+

~HKOTKOJln\I+Ii-" H HEpd(3)A"ktlrt•""'"' Tp(o)u.r.r,

.G.o CtldK8 CT"-'-" EAHHOC8I+IH"-'-"·

Ou.<~

" G"'H<~ " G-,.<~rw Ar<~, KHHrd ci"' DPI'I.G.HI'hl 1\\0il.61iHI'Ii?t <S."'X"h. cEP&cKHX"h.
llpocK"kTHTEt\EH K' cER"k COAEJl~dij.In\, 00 &7\ rOCt\OKEHil(l lljJEWC ljiEHH"kHWclrW H lljlEKOCXO.l.HTEtiH"kHWdrW r(c)AHd DI'IV'ill'l,

lljldKOCt\dKHdrw dPXiEII(c)KIId

KcEro K' .J..EJl~dU.<J; HX"h. U.ECdJlOKJldtiE (K) KEtiHo..rEcTKd

w&p<J; T dtoW.dJ'OCn\

Kdjlt\OKd4KdrW

H

CtldKEHOCEJl&CKdr\l'H

KtldX"i HCKdrW HdjJO.l.d MHTjJOilOt\HTd H OliOHX"h. U,ECdjlOKjldt\EKCKHX"b. KEt\11 11ECTK"h. TdHHdrW
coK"kTHHKd.

Tp8.J..Ot\\"h. H KCn\KHM"h.

IIJllltl"k~Hr.rM"h. TIJidHiEt\\"b. CO&JldHildn\ H no

'""~HOCTH KO KCEt\\1>. HCOjldKt\EHHdn\, HE t\\EHWE ~E

11

HdCTOn\HiEt\\1>.

K03-

H llii\.J..HKEHiEM"h.

njJE\lJCliJEHHdrW r(c).J..Hd GV'H6Gld, fljldKOCt\dKHdrW m(c)KIId 11pd.J..CI\drw, IEHNIOt\CKdrW
.G.Et\HKOKdJldACKdrw

H

Xdt\MdA' CKdrO

H

U,ECdjJOKJldr\ECKKdrw

KE•IH'IECTKd

coK"kTH~Kd . .&1>. o..rEcTb. c'TonoMn\H8Tr.rxr.. CTHTEtiEH, K' m,,,'.38 ii\E 11
OliHTEt\EH 11

U.PKKEH

CEjlliCKHX""h.,

RO

KOCOOMHHdH"iE

11\E

11

.J..KOJlHdrW

ii ro·MM' cTKo

OO)..jldil\dHiE

cl-r.rx"h.

OjldKOCtldKHdrW

CEJlli/CKdrW JlOAd, HdnEtii..JdTdCn\ KO 6n(c)Kn"iH P"'MHH4ECKOH, K"b. tl"kTO w(T) COTKOjlEHid tl\ijldx3CO., W{T)

p~(c)TKd ~Eno

C1·"kilwid

Kv(p)

6n(c)KniH

Ot\OTH lii""d Ct\OKd xdt.3d.,

fljlH dJlX"iEjJEH

TOn\~AE

rPHrOPIH.

"Intru mărirea sfintei de-o fiinţă, de viaţă dătătoarei şi nedespărţitei
Treimi, a Tatălui, a Fiului şi a Sfintului Duh, Cartea aceasta, cuprinzînd
Pravilele de rugăciuni ale Sfinţilor Luminător·i sirbi, cu binecm·intarea preaosfinţitului şi premăritului Domn Pavel [NenadovicJ. arhiepiscopul ortodox
al Karlowitzului şi mitropolitului întregului popor· slaveano-sirb şi român,
care se află în împărăţia ~1ăriilor lor cesaro-crăieşti. şi consilier intim al
amîndoror Măriilor lor cesaro-crăiesti. Adunată cu truda si toată osteneala
sîrguitoare şi după putinţă intru to'tul îndreptată, nu mai 'puţin cu stăruinţa
şi cu cheltuiala preaosfinţitului Domn Sinesie, episcopul ortodox al Aradului,
Ineului, ,Orăzii Mari şi Hălmagiului şi consilier de cmte al ~Iăriei sale ce3arocrăieşti. In cinstea sfintpomeniţilor luminători, spre folosul şi slujba sfintelor
mănăstiri şi biserici sîrbeşti, spre amintire şi indemn poporului ortodox sirb,
s-a tipărit în Episcopia Rimnicului, în anul de la facer·ea lumii 7270, iar
de la întruparea lui Dumnezeu-Cuvîntul, 1761, in timpul arhiereului aceleiaşi
preasfinte Episcopii chir Grigorie".
După titlu, pe f. 2 nenumerotată (r-v), urmează Cuprinsul.
Sumarul nu cuprinde însă un Curînt de laudă şi patru vieţi, tipărite
la sfîrşitul cărţii, dintre care una a călugărului Ioanichie de la Devic, pentru
care lipseşte slujba corespunzătoare.
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Pentru a face cunoscută specialiştilor români şi publicului mai larg
valoa1·ea literară şi documentară a acestei cărţi, răspîndită în ţara vecină
sub denumirea de Srb(jak, reeditată peste patru ani, în 1765, la Veneţia,
iar peste exact un sacol, în 1861, la Belgrad, vom recurge la o excelentă ediţie
modernă, în trai volume, însoţită de al patrulea, cuprinzînd studii şi note
explicative - toate îngrijite de harnicul istoric literar Dj. Trifunovic, profesor la Universitatea din Belgrad: Srb(iak. Sluibe. Kanoni. Akatisti, knj.
I-111. Priredio Djordje Trifunm·ic. Preveo Dimitrije Bogdanovic. Prevad
redigovali D. B., Dj. T1·., Beograd, 1970, 512 + 504 + 486 p.; O Srb(jaku.
Stud,jr, Beograd, 1970, 498 p .. din care menţionăm: Dj. Trifunovic, Vechea
poe::..ie religioasă sirbă (p. 7-93), Note despre operele din Srbljak (p. 269-366)
şi X otă asupra ediţ iri ( p. 491- 495) : D. Bogdanovic, Canonul literar bizantin
in slujbelr sîrbrşti din Erul jJlrdiu (p. 95-125): D. Stefanovic, Melodica
CJechii por::..ii rel igioasr sîrbrşti ( p. 127 -140) : Desanka :\filosevic, Sfinţii sîrbi
in pictura rrchr (p. 141-268) ş.a.
lată cum ca1·artei'izează Dj. Trifunovic această veche tipăritură şi
ediţiile ei succesive: ,.Drcmii şi chiar secole de-a rîndul termenul Srbljak a
desemnat acra carti' liturgică a bisericii ortodoxr sîrbe în care slujbele şi imnurile
închinate sfinţilor sirbi erau rînduite pe luni şi ::..ile conform calendarului bisericesc. Timp îndrlungat astfd de ~·lujbe şi imnuri nu fuseseră strînse într-o singură
carte. Pentru prima dată episcopul Aradului Sinesir liranoc,ic, luînd ca ba::..ă,
probabil, manuscrisul de la mănăstirea Rakorac din Srrm. datat 1714 5 • a
editat în 1761 la Rimnic (Oltenia) Srbljak-ul, sub titlul llpdKH•Id MOI\E&Hdli\
cKII\TI>.I{l\ cEp&cKH{l\
npocK'IiTilTE•IEH.
Această ediţie, apărută cu binecurîntarea lui PaCJrl NcnadoriC, pe atunci episcop de Karlowit::.. şi mitropolit al
sîrbilor şi românilor (din Imperiul habsburgic- n.n.), a fost retipărită
la Vrneţia, în 1765, în tipografia lui DimitrUe Teodos~je. Iar în 1861, mitropolitul Mihajlo a îngrijit a treia ediţie, lărgind-o cu zece slujbe, de regulă,
mai noi. Toate acrste trei rdiţii sînt scrise în slarona sîrbo-rusă, limba oficială
a bisericii ortodoxe sîrbe" (Sotă asupra ediţiei, p. 491).
Cea de-a patra ediţie, publicată acum mai bine de un deceniu în scopuri
literare, subliniind deosebitele valori poetice ale imnurilor create de cărturarii
sîrbi de-a lungul cîtorva secole, se deosebeşte de cele vechi prin mai multe
aspecte: 1) Textele sînt orînduite după vechimea lor, începînd din secolul
al XIII-lea (Slujba sfîntului Simeon de Sava Nemanjic) pină la sfîrşitul celui
de-al XVII-lea (St,:hira cneazului Lazăr de Kiprijan Racanin); 2) Ca bază
pentru reproducere au fost luate cele mai vechi şi mai bune manuscrise,
respectiv cărţi tipărite, cu referire la cele trei ediţii menţionate, iar atunci
cînd a fost cazul, cu utilizarea lor; 3) In noua ediţie "au fost incluse numai
imnurile şi strofele create dr rechi autori sîrbi. Tot ceea ce, potriCJit regulilor
liturgice şi poetice, au trebuit să preia (din texte mai vechi bizantino-slave n.n.) a fost omis (prochimene, psalmi, irmoase, canaane închinate fecioarei
Maria ş.a.)" (ibidem, p. 493); 4) Textele originale sînt redate în ortografia
sîrbă modernă (pe pagina stîngă), alături de transpunerea lor în sirbocroata
actuală (cu păstrarea, evident, a unor arhaisme). In acest fel, in cele trei
volume au fost editate 34 opere poetica-liturgice sîrbeşti vechi (iar în anexă
alte trei, închinate unor sfinţi străini), cu 20 mai multe decît în prima ediţie
de la Rimnic (1761).
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În cele ce Ul'mează, folosind informaţiile sistematizate de Dj. Trifunovic
(NotP despre operele din Srbljak, p. 269-366, cu indicaţii bibliografice), precum şi alte lucrări de specialitate, vom prezenta pe scurt datele istoricoIitet·are necesare caracterizării ficăruia din cele 14 texte cuprinse in ediţia
princeps şi reproduse in actuala ediţie literară, insistind asupra celor consacrate familiei BrancoYicilor, dintre care in special Maxim a jucat un rol important în ,·iaţa politică şi cultural-religioasă a Ţărilor Române la inceputul
secolului al XVI-lea:
1. Te o d o s i e de l a H i 1 an d ar, Slujba sfîntului Simeon. Autorul Vieţii sfîntului Sava şi al altor opere hagiografice şi liturgice (vezi mai
jos) a compus această operă în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, inchinînd-o lui Stefan :\"emanja - Simeon (t 13 februarie 1200), intemeietorul primei dinastii sîrbeşti, a l'lemanicilor. Tipărită prima dată în Mineiul
de sărbători al 1ui Bozidar Vukovic (Veneţia, 1536-1538) 6 , Slujba a devenit
ulteriot· cunoscută mai ales prin ediţia de la Rîmnic, 1761 (nr. 11, f. 179r198Y)i, urmată de cele de la Veneţia (1765) şi Belgrad (1861). Identificat,
de asemenea, în trei manusct·ise Yechi, textul acesteia este editat de Dj.
Trifunovic după Jfineiul pe februarie din Muzeul Bisericii ortodoxe sîrbe,
Belgt·ad, nr. 22, databil în al tt·eilea sfet·t al secolului al XVI-lea (Srbljak,
1, p. 139-217) 8 •
2 . .-\ce 1 aşi, Slujba sfîntului Sava. Scriind Viaţa lui Sava Nemanjic
(1175 - 13 ianuarie 1236), primul arhiepiscop al sîrbilor, fiul lui Stefan
1\'emanja, şi Cuvînt de laudă lui Simeon şi Sava, călugărul Teodosie de la
Hilandar a compus - după cum precizează Dj. Trifunovic, pe baza analizei
stilistice - în cinstea acestuia din urmă, de asemenea, o Slujbă, ce poate
fi atribuită aceleiaşi a doua jumătăţi a secolului al XIII-lea. Pentru prima
oară textul a fost imprimat. sub data de 14 ianuarie, în Mineiul de sărbători
al lui Bozidar \'ukm·ic ( 1536-1538) - după care e reprodus în ediţia recentă
(Srb(jak, 1, p. 219-293)- fiind apoi retipărit în Pravilele de la Rimnic, 1761
(nr. 9. f. 135r- 156Y) şi in cele de la Veneţia (1765) şi Belgrad (1861) 9 •
3. D a n i 1 o 11. Slujba arhiepiscopului A rsenie. Consacrată arhiepiscopului Arsenie 1 ( 1233 - 1263, t 1266), această operă este atribuită de
Dj. TrifunoYic, in baza unor argumente istorica-literare şi stilistice, cunoscutului arhiepiscop şi scriitm· Yechi sîrb Danilo II, autorul Vieţilor ref_ilor şi
arhiepiscopilor sîrbi, ce au circulat şi in Ţările Române, asemenea Vieţii arhiepiscopului Sava, citată mai sus. Prima versiune a Slujbei (fără vecernia mică)
s-a păstrat intr-un Jlinei pe septembrie- decembrie din 1342 (ars în 1940,
în timpul bombardamentului Bibliotecii .\'aţionale din Belgrad) şi într-un
Srbljak manuscris din prima jumătate a secolului al X\'1-lea (aceeaşi bibliotecă, cota: P 18). :\ doua Yersiune, completă, se găseşte in Pravilele de la
Rîmnic, 1761 10 (nr. 4. f. 56,· - 68v), precum şi în cele două retipăriri ulterioare
(1765 şi 1861), astfel că ediţia actuală utilizează ambele aceste izvoare (Srbljak,
2, p. 7-47) 11 .
4. D a ni 1 o d e l a B a n j s k a, Slujba regelui Jl!ilutin. lnchinată
regelui Stefan :Milutin (1281 - 1321), care in cei 40 de ani de domnie a ridicat
peste 40 de biserici şi mănăstiri, această slujbă a fost scrisă de călugărul
Danilo din Banjska- identificat intr-un acrostih de V. Corovic- în anul
1380 (Uterior, în 1382, autorul a devenit egumen al mănăstirii Drence, iar
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in 1390, patriarh, sub numele de Danilo III). In ediţia recentă (Srbljak,
2, p. 77 -121), slujba este reprodusă după un manuscris din prima jumătate
a secolului al XV-lea, editat de V. Corovic, Siluan i Danilo II, srpski pisci
XIV- XV veka ("Glas Srpske Kraljevske Akademije", CXXXVI, Drugi
razred, 1929, p. 13-103, textul la p. 60-83), dar se găseşte şi în Pravilelc
de la Rîmnic, 1761 (m. 5, f. 681·- 88v) 12 , precum şi în retipăririle ulterioare
(1765 şi 1861)13.
5. A n o n i m d e 1 a m ă n ă s t i r e a R a v a n i c a, Slujba cnea::.ului La::.ăr. Inchinată cneazului Lazăr (1371 - 1381), această slujbă s-a
constituit treptat după 1391, căpătînd forma definitivă prin anii 1402-1404,
sub pana unul călugăr anonim de la Ravanica, unde fuseseră aduse osemintele
eroului de la Kosovo polje. Cunoscută pînă nu de mult numai din ediţia
de la Rîmnic, 1761 (nr. 12, f. 199r- 218v) 14 şi cele două ulterioare
(1765 şi 1861), opera este tipărită în noul Srbljak (2, p. 143-199) după manuscrisul nr. 482 de la Hilandar, databil în a doua jumătate a secolului al XV-lea
- prima jumătate a celui de-al XVI-lea 15 .
6. Gri g ori e Ţ am b 1 ac, Slujba regelui Ştefan Decanski. "Trăind
în Serbia cîţiva ani (din 1402 pînă în 1406 sau 1409), Grigorie Ţamblac a
scris - în calitate de egumen al mănăstirii Decani - Viaţa lui Ştefan Deeanski [1321 - 1331] şi Slujba lui Ştefan Decanski" - aceasta din urmă probabil prin 1405 (Dj. T1·ifunovic). A fost tipărită prima oară, sub data de
11 noiembrie (ar fi trebuit: 13), in Mineiul de sărbători al lui Bozida1· Vukovic
(1536-1538), iar apoi în ediţia de la Rîmnic, 1761 (nr. 6, f. 88,·- 102v)16
şi în cele următoare (1765 şi 1861); în noul Srb(iak (2, p. 305-349) a fost
utilizată copia manuscrisă a lui Kiprijan Racanin din 1692-1694 17 •
7. Anonim de la mănăstirea Devic, Viaţa sfîntului
loanichie de la Devic. Călugărul Ioanichie a trăit în timpul despotului Gheorghe
Brankovic (1427 - 1457) şi ar fi murit în jurul anului 1440. Slujba închinată lui a fost scrisă probabil pe la mijlocul secolului al XV -lea, de un călugăr
de la mănăstirea Devic, unde acesta a fost înmormîntat. Transpusă in slavona
sîrbo-rusă in 1757, în timpul egumenului Gherasim (Arhiva Academiei Sîrbe
de ştiinţe şi arte, mss. nr. 71, după care se reproduce în Srbljak, 2, p. 365407), această Slujbă conţine şi Viaţa pe scurt a sfîntului, care a fost tipărită
pentru prima dată la sfîrşitul ediţiei de la Rimnic, 1761 (nr. 18, f. 260v261 v); în intregime, Slujba a fost reprodusă de mitropolitul Mihajlo (1861)
care însă a prel uera t Viaţa 1s.
8. An o n i m de 1 a K u p i n o v o, Slujba despotului Ştefan Bran
kovic. Ştefan Brankovic, fiul despotului Gheorghe Brankovic ( 1427 -1456),
a avut o soartă din cele mai dramatice: împreună cu fratele său Grgur
(Grigorie) a fost închis de turci în 1441 şi a orbiL lntorşi acasă după 1444.
şi-au dus cu greu viaţa, nu fără ca primul să domnească puţin timp după
moartea tatălui (1458- 1459). Cu două luni înaintea căderii despotatului
sirb sub turci, a reuşit să fugă in Albania, iar mai tîrziu, prin 1460 s-a căsătorit
la Shkoder (Skadar) cu Anghelina, fiica lui Gheorghe Arianitul şi cumnata
lui Skanderbeg. A murit la 9 octombrie 1476 şi a fost înmormîntat într-o
biserică din Friu!, aproape de Triest - unde-şi cumpăraseră un modest
domeniu-, fiind curînd după aceea sanctificat. Chemată de Matei Corvin,
Anghelina, împreună cu fiii săi Gheorghe (n. 1461) şi Ioan (n. 1462), a venit
la Buda, aducînd şi osemintele soţului: regele le-a dat in stăpînire oraşele
Kupino,·o (în Srem, pe Sava) şi Slankamen, iar lui Gheorghe titlul de despot
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(1486). Ajunşi la Kupinovo, la 15 februarie 1486, au depus osemintele tatălui
în biserica sf. Luca. Slujba închinată lui a fost compusă aici, la Kupinovo,
de un anonim: cum în text nu se face nici o aluzie la Yenirea lui Gheorghe
(călugărit Maxim - Yezi mai jos) în Ţara Românească, împreună cu mama
8a şi cu moaştele tatălui (1505 - 1506) şi nici despre ridicarea mănăstirii
Krusedol (.1509), Dj. Trifunovic - pornind de la o cercetare mai veche a
lui R. M. Grujic- consideră că aceasta a putut fi alcătuită între 1486 şi 1491.
Cunoscută pînă nu de mult numai din ediţia de la Rîmnic, 1761 (nr. 3,
f. 38r- 56r) 19 şi din următoarele (1765, 1861) , Slujba despotului Ştefan
BrankoCJic a fost descoperită în vremea din urmă într-un Minei pe luna
octombrie, databil circa 1571-1577 (Muzeul Bisericii ortodoxe sîrbe, Belgrad,
nr. 84), după care se reproduce în noul SrbUak (2, p. 409-463), precum şi
în alte manuscrise ulterioare 20•
9. A n o n i m d e 1 a K r u s e d o 1, Slujba şi Viaţa arhiepiscopului
Maxim BrancoCJici ( Maksim BrankoCJic ). Gheorghe Brankovic, fiul lui Ştefan
Brankovic şi al Anghelinei (vezi mai sus), numit astfel după bunicul său,
a cedat după 1495 stăpînirea celor două oraşe din Srem şi titlul de despot
fratelui său mai mic Ioan, călugărindu-se in mănăstirea Kupinoyo şi luînd
numele de Maxim. La cîţiva ani după moartea fratelui (1502), şi anume la
sfîrşitul anului 1505 sau începutul anului 1506, a venit împreună cu mama
sa - aducînd şi osemintele celor răposaţi - în Ţara Românească, la Radu
cel Mare. Cult şi bun diplomat, Maxim a aYut o contribuţie remarcabilă la
împăcarea domnului muntean cu Bogdan III, YOieYodul :\loldoYei, în timpul
campaniei acestuia la graniţa dintre cele două ţări surori, în zilele de 28
octombrie - 6 noiembrie 1507, "fiindcă - spunea el - sînteţi creştini şi
de acelaşi neam". Cunoscut foarte bine din Letopiseţul de cînd s-a început
Ţara MoldoCJei şi din pasajele corespunzătoare ale Cronicii moldo-polone,
cronicilor lui Macarie, Grigore l"reche şi Radu Popescu, acest moment, ca
şi întreaga sa actiYitate in Ţara Românească, ocupă un loc important, de
asemenea, în Viaţa lui jfaxim BrancoCJici şi în Slujba închinată lui (Yezi
mai jos).
La îndemnul aceluiaşi Radu cel Mare, Maxim fu în curînd înscăunat
mitropolit al Ţării Româneşti 21 după ce mai înainte fusese pentru scurt
timp episcop. probabil in noua eparhie a Rîmnicului -, demnitate în care
il găsim şi la începutul domniei lui Mihnea cel Rău, ca martor la confirmarea
daniilor fraţilor Craiowşti către mănăstirea Bistriţa (10 septembrie 1508)l'leagreindu-1, :\faxim folosi prilejul unei solii către regele l'ngariei, Vladislav
II, de a se întoarce în patrie, unde în 1509 începu, împreună cu maică-sa
Anghelina, ridicarea mănăstirii Krusedol. Deşi solicitat în 1512 de către
Neagoe Basarab - care se Ya căsători cu Despina :Miliţa, "nepoată" a mitropolitului 22 să-şi reocupe scaunul arhieresc, Maxim, revenit în Ţara Românească, nu rămase aici, ci cu ajutoare de la domn pentru terminarea mănăstirii
se întoarse la Krusedol, devenind peste un an mitropolit al Belgradului şi
Sremului 23• A închis ochii la 18 ianuarie 1516 (avea 55 de ani), în ctitoria
se., unde a şi fost înmormîntat. Cultul i-a fost instituit peste şapte ani, în
1523, cu prilejul reinhumării.
Curînd după această dată au fost compuse atit Viaţa, cît şi Slujba
(mai întîi unele stihiri. care au putut apărea încă înainte de 1523), probabil
de unul şi acelaşi anonim de la Krusedol, deşi e posibil ca autorii celor două
texte să fie diferiţi. In orice caz, părţi întregi din Slujbă parafrazează frag-
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mente din Viaţă- inclusiv episodul împăcării celor doi voievozi români -,
după cum a subliniat Dj. Trifunovic. Cum însă la 18 ianuarie calendarul
ortodox sărbătoreşte pe cei doi arhiepiscopi ai Alexandriei, Atanasie (t 373)
şi Chiril (t 445), Slujba lui Maxim BrancoPici a fost intercalată in slujba
acesto1·a, provenită din sursă bizantină.
În această formă, Slujba, cuprinzînd şi Viaţa lui Maxim BrancoPici,
a fost cunoscută pînă nu de mult numai după ediţia de la Rîmnic, 1761
(nr. 10, f. 157r- 178v; Viaţa, f. 170v- 173v), urmată de cele din 1765
şi 1861. In 1859, A. Vukomanovic a publicat numai Viaţa după un manuscris
propriu din secolul al XVII -lea (fără a da detalii asupra lui): ZiCJot arhiepi$kopa Maksima ("Giasnik Drustva srpske slovesnosti", knj. XI, p. 125-129);
în afara diferenţelor de redacţie (slavona sîrbă, în manuscris, faţă de slavona
ruso-sîrbă tipărită), textul diferă foarte puţin, fiind doar pe alocuri ceva mai
complet. După Vukomanovic, textul acesteia a fost reprodus peste numai
~ase ani de B. P. Hasdeu: Viaţa lui Maxim, mitropolitul Munteniei, în "Arhiva
istorică a României" (t. II, 1865, p. 65-68), iar mai tirziu de Stojan Novakovic, în Primeri knjizeCJnosti i jezika staro{!a i srpsko-sloCJenskoga (ed. 3,
rev. şi îmbunătăţită, Belgrad, 1904, p. 344-347; ed. 1, 1877; ed. 2, nemodificată, 1889).
În ediţia literară actuală (Srbljak, 2, 466-499), Dj. Trifunovic şi D.
Bogdanovic au utilizat pentru reproducerea părţilor originale ale Slujbei
(fără Viaţă), adevărată operă poetică în spiritul vremii, una din cele mai vechi
copii, databilă în ultimul sfert al secolului al XVI-lea (Muzeul Bisericii ortodoxe sîrbe din Belgrad, Colecţia lui R. M. Grujic, nr. 155, f. 61r- 85r) 24 •
O altă biografie a lui Maxim Brancovici a fost inclusă, în continuarea
istoriei predecesorilor săi, în partea finală a unei ample Genealogii a ţarilor
sîrbi (PoAOcMRiE cEplicKiH u,.tjlEH), care se încheie cu relatarea incendierii de
către turci a mănăstirii Krusedol, în 1716. Manuscrisul acesteia, copiat în
mănăstirea Vrdnik (Fruska Gora) de proegumenul Ştefan, la 28 septembrie
1764, după unul mai vechi (pe care l-am putea data între 1716-1764), aparţinînd arhimandritului Constantin de la Studenica, a fost descoperit în
1866 la egumenul Danilo de la Ravanica, de către Milorad P. Sapcanin, care
a dat o scurtă descriere şi a reprodus din paginile lui un Letopiseţ sîrbesc
(1462-1768) 25 •
Textul Genealogiei se întinde pe 21 de file şi se află la începutul manuscrisului, după o însemnare privind aducerea cărţilor din Rusia (la 1 august
1693), scrisă de Mihail ieromonahul în 1695. Pe alte 8 file se află letopiseţul
menţionat. după care urmează "unele fragmente din prolog, descrierea bătăliei
de la KosOCJo pozje" 28 şi o însemnare despre evenimentele din nordul Serbiei
între anii 1683-1716 (bătălia de la cetatea Varadin, pe Dunăre, la sud de
Novi Sad, din 25 iulie 1716) 27 •
Această Genealogie a fost editată în 1867 de P. S. Sreckovic, cu
o scurtă introducere şi sub un titlu preluat din încheiere: "HcTOpia.
U,djJEH CEjJiiCKHX' H ni\EMEHS H I\03H H nOjJEKI\S
w(T) KSA.t CE liEW E nOREI\<! H
WKOH4d cE" ("Istoria ţarilor sîrbi şi a neamului şi a viţei şi a originii lor, de
unde a început şi unde s-a sfîrşit") 28 • Cuprinzînd unele ştiri în plus faţă de
precedenta, această Viaţă a fost parţial tradusă, parţial rezumată de Ioan
Bogdan într-una din notele ce însoţesc ediţia Cronicii lui Macarie, în Vechile
aonice moldoCJeneşti pînă la Ureche 29 •
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In sfîrşit, prin 1725.-17 45, deci cu citeva decenii inaintea tipări turii
rimnicene, ieromonahul sirb Gavrilo Stefanovic Venclovic a prelucrat Viaţa
lui Maxim Branco!Jici in limba populară sirbă a epocii, estompindu-i informaţiile istorice intr-o frazeologie pe alocuri mai bogată, dar in tot cazul mai
vagă. Textul acesteia a fost publicat în 1872, de G. Vitkovic30•
Avind in vedere valoarea documentară a acestor scrieri pentru istoria
ţării noastre şi pentru raporturile culturale româno-sirbe, le vom reproduce
mai jos, integral sau parţial (in afara ultimei prelucrări), alături de fragmwte
din izvoarele româneşti, cu atit mai mult cu cit publicaţiile lui Hasdeu şi
Bogdan au devenit de mult rarităţi bibliografice, iar Slujba este practic
necunoscută cititorilor actuali de Ia noi3 1 .
10. An o ni m de 1 a K r u 8 e do 1, Slujba Anghelinei Branko!Jic.
După moartea soţului său Ştefan ( 1476), Anghelina s-a călugărit, păstrîn
du-şi acelaşi nume. A supravieţuit ambilor fii: a decedat la 30 iulie, intr-unul
din anii 1516-1520, şi a fost înmormîntată la mănăstirea de maici de lîngă
Kru8edol.
Slujba închinată ei a fost compusă în această mănăstire pe la 1530,
după ce între timp osemintele-i fuseseră transferate aici. Tipărită mai întîi
in ediţia de la Rîmnic, 1761 (nr. 13, f. 219r- 232v) 32 şi în cele de mai tîrziu
( 17ti5 şi 1861), această operă este reprodusă in noul SrbUak (3, p. 7- 49)
după Mineiul pe iulie al mănăstirii Kru8edol (manuscris databil în jurul
anului 1626 - ~luzeul Bisericii ortodoxe sîrbe din Belgrad, nr. 164)33 •
11. An o ni m de 1 a K r u 8 e do 1, Slujba lui Ioan (Jo!Jan) BrankMic. Fratele mai mic al lui Maxim, ultimul despot sîrb (1493-1502) tatăl Elenei, viitoarea soţie a lui Petru Rareş (din căsătoria cu Elena, fiica
lui Ştefan Jak8ic) 34 - a decedat la 10 decembrie 1502, fiind înmormîntat
la mănăstirea Kupinovo. Peste trei ani (sfirşitul anului 1505 - începutul
anului 1506), osemintele i-au fost deshumate şi transferate, împreună cu ale
tatălui său Stefan, în Ţara Românească: aceasta este, deci, data sigură a
venirii lui Maxim şi a mamei sale Anghelina pe lîngă RHdu cel Mare. Ulterior,
acestea au fost depuse la Kru8edol, unde Slujba închinată lui a fost compusă,
probabil, in a doua jumătate a secoluh.i al XVI-lea, cel mai tirziu către
anul 1580.
Cea mai veche copie se găseşte in Srbljak-ul de la Rakovac (1714;
f. 36v - 59v). manuscris luat de Sinesie Jivanovici ca bază a ediţiei sale de
la Rimnic, 1761 (nr. 8, f.114r- 134v), de unde a fost reprodusă ulterior în
cele din 1765 şi 1861. In publicaţia recentă (Srbljak, 3, p. 51-138), Dj.
Trifunovic şi D. Bogdanovic au recurs la acest manuscris, comparindu-1 cu
cea mai veche tipăritură, faţă de care prezintă cel puţin intr-un loc o lecţiune
mai bună (Cl\dKHO cpncK.sro, in loc de cl\dKEHocpncK.sro ) 35 .
12. A n o ni m de 1 a S i 8 a tov a c, Slujba cneazului Stefan Stiljano!Jic. Partizan al lui Ferdinand de Austria, Stefan Stiljanovic, nobil originar din Pastrovic, a luat parte la luptele antiturceşti de după dezastrul
de la Mohâ.cs (1526) pînă la moartea sa, survenită ulterior anului 1540. Osemintele i-au fost transferate la mănăstirea Sisatovac, unde izvoarele timpului
le menţionează incepind din 1545. Desigur, Slujba închinată lui a apărut în
această perioadă sau, în tot cazul, in a doua jumătate a secolului al XVI-lea.
Cea mai veche copie se păstrează, împreună cu un Cu!Jînt de laudă şi
Viaţa, in Mineiul pe luna octombrie (sub data de 4 oct.) de la mănăstirea
Sisatovac, scris de mai multe miini (in 1631 şi inainte de această dată), de
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unde a fost reprodusă in ediţia recentă (Srbljak, 3, p. 241-299). In car-tea
de la Rîmnic, 1761, Slujba se află la f. 18r- 37v (textul m. 2) 36 , fiind apoi
reluată in retipăririle din 1765 şi 186137 •
13. P a i s i e J a n j e v a c, Slujba sfîntului Simon (re~ele Ştefan
PrCJoCJencani ). Această slujbă, închinată primului rege încoronat al sîrbilor,
Ştefan Prvovencani (t 24 septembrie, probabil 1227), fiul mijlociu al lui
Ştefan Nemanja, "călugărit" cu numele de Simon, îndată după moarte, de
către fratele său Sava, este cunoscută numai după ediţia de la Rimnic, 1761
(nr. 1, f. 1r- 18r) şi după cele ce i-au urmat (1765 şi 1861)38 .
Deşi a fost sanctificat încă în a doua jumătate a secolului al XIII-lea,
Slujba tipărită a fost compusă abia după reînhumarea de la Sopocane (iniţial
fusese înmormîntat la Studenica), în 1629, în prezenţa mitropolitului Iosif
şi a patriarhului Paisie, supranumit J anjevac (din J anjevo, în Kosovo):
acesta din urmă se dezvăluie ca autor într-un acrostih, după cum subliniază
Dj. Trifunovic, care compară această operă cu Slujba ţarului Uros, compusă
de acelaşi autor (vezi mai jos). In ediţia recentă (Srbljak, 3, p. 301-353)
este reprodusă, evident, după cartea de la Rîmnic, 17613 9 •
14. P ai si e J an j e v ac, Slujba ţarului Uros. Acelaşi patriarh
Paisie a scris, în 1642, Viaţa şi Slujba ţarului Uros (1355-1371, 2 dec.), după
cum rezultă, de asemenea, dintr-un acrostih. Pînă nu de mult, Slujba era
cunoscută numai după cele trei ediţii de la Rîmnic, 1761 (nr. 7, f.103a113v )4 0 , Veneţia, 1765, şi Belgrad, 1861.
Editorii actuali reproduc textul după un manuscris provenit de la
mănăstirea Jazak (de unde osemintele ţarului au fost aduse în 1942 la Patriarhia din Belgrad), scris înainte de 1758 (însemnare după textul Vieţii),
păstrat în Muzeul Bisericii ortodoxe sîrbe, nr. 333 (Srbljak, 3, p. 356-391) 41 .

*
Carte de însemnătate capitală în istoria culturii şi literatur-ii sîrbe,
tipăritura rimniceană de acum 220 de ani se dovedeşte în acelaşi timp plină
de interes pentru cultura noastră veche, pentru cunoaşterea relaţiilor de
colaborare româno-sîrbe şi - împreună cu textele istoriografice înrudite pentru luminarea din noi unghiuri a unor episoade importante din istoria
noastre. De sub veşmîntul hagiografic răsar figuri istorice de prim plan
pe scena politică a Serbiei şi a Ţărilor Române din primele decenii ale secolului al XVI -lea.
Momentul deosebit al împăcării celor doi domni români, Bogdan al
III-lea şi Radu cel Mare, în baza conştiinţei că aparţin aceluiaşi neam, aceluiaşi popor, depăşeşte ca semnificaţie anul 1507. El prefigurează etapele
noi pe care Ţările Române le vor străbate în deceniile următoare, pînă la
unirea de rezonanţă europeană sub Mihai Viteazul, săvîrşită chiar în anul
în care se incheia secolul al XVI-lea, pentru a lumina ca un far conştiinţa
românească pînă' la llnirea cea mare din 191842 •

ţării

III
In paginile ce urmează reproducem Viaţa lui Maxim BrancoCJici, extrase
din Slujba acestuia, partea finală a Genealogiei ţarilor sîrbi, precum şi fragmentele referitoare la evenimentul din 1507 din patru izvoare interne: Leto-
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piseţul de cînd s-a început Ţara Jloldoflei, Cronica lui Macarie şi Letopiseţul
Ţării MoldofJei de Grigore Ureche. care toate se completează reciproc, dîndu-ne o imagine veridică a ecoului, în epocă, al păcii încheiate între Moldova

şi Ţara Românească

• In particular, izvoarele sîrbeşti repun în circulaţie
date mai puţin cunoscute la noi despre unul din protagoniştii
acestui moment, Maxim Brancovici, al cărui destin s-a împle\it pentru
scurt timp cu istoria Ţărilor Române surori - a "celor două Dacii" (o&oE
AdKHE), după cum scrie biograful său anonim.
43

românească

1.
Viaţa

lui ltlaxim Brancovici

Reproducem textul Vieţii, scrisă de un anonim de la mănăstirea Krusedol, în anul 1523 sau curind după aceea, după ediţia lui A. Vukomanm·ic:
Ziflot arhiepiskopa Maxima. Iz rukopisa XVII fleka koji je u podpisanoga
("Glasnik Drustva srpske slovesnosti", knjiga XI, Belgrad, 1859, p. 125129). Puţinele noastre completări, absolut necesare, sînt cuprinse între paranteze drepte. In note menţionăm diferenţele lexicale şi de topică (nu şi pe
cele fonetico-gramaticale) pe care le prezintă Praflilelr de rugăciuni . ..
(Rîmnic, 1761, ff. 170v- 173v), relativ puţine la număr şi nesemnificative.
In traducerea românească am tinut seama de versiunea mai veche a lui
B. P. Hasdeu, Viaţa lui .:l'laxim,' mitropolitul Munteniei, publicată în paralel
cu textul sîrbesc ("Arhiva istorică a României", t. II, 1865, p. 65-68).
ll\1iC6D,tt rmH~ttPitt

iiP
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Traducere
Luna ianuarie, 18
Pomem:rea celui între
Stih: Ca o floare

sfinţi,

nouă

ai

părintelni nostru arhiepiscopul Maxim cel nou,
fost despot al sîrbilor
apărut,

)laxime,

şi

un nou

loci~>)

ai dobîndit in ceruri:

.\cest fericit şi minunat )laxirn era din neamul binecinstitorului Simeon .\"emanja
şi fiul despotului Ştefan. Iar Ştefan a fost fiul lui Gheorghe despotuL .\c!'st Ştefan intrecPa pe mulţi in înţelepciune şi vitejie. precum şi printr-o deosebită frumus•'\", încît vestea
clrsprP ...-itejia şi înţelepciunea lui a ajuns pînă Ia însuşi sultanul _\murat'.
~ultanul, dorind să-I vadă, împreună cu fratele său GrigoriP, ceru tatălui lor Gheorghe
să-i trimită pe cei doi fii, ca să-i vadă sultana )lara 2 , jurînd pe credinţa sa că-i va lăsa să
se întoarcă în pace la ale lor.
Tatăl, lncrezlndu-se, îi trimise la sultan, ca si't viziteze P•' fii&.:a sa. Iar sultanul ti
primi cu bucurie şi dragoste. Cei doi au dat dovadă de multă isteţime la alergarea de cai.
incit vitejia şi frumuseţea lor provocă pizma agarenilor. ::-i astfel ace:;;tia. (esînd devetiri
1

:\Iurad II (1421-144!., 1446-1451).
Sora lor, căsătorită cu sultanul ~lurad II.
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răuvoitoare-

o, sfat nelegiuit, o, îndrăzneală neînfrînată-, se apropiară de sullan,
zicindu-i: "Dacă vei lăsa teferi pe aceşti viteji, mai tirziu ei ne vor birui. Iar dacă-i vei
sluţi, noi le vom lua ţara şi moşia drept pradă". Şi aşa a fost.
Astfel, nelegiuitul sultan, călcindu-şi jurămîntul şi credinţa sa mîrşavă, îi lipsi
pe amindoi fraţii de lumina ochilor 3 şi astfel ii trimise la tatăl lor 4 • Acesta, văzindu-i şi
aflind cele întîmplate, fu cuprins de durere şi de lacrimi neostoite, multe blesteme aruncind. Apoi, cu greu venindu-şi in fire, porunci să i se aducă mulţime de izmai)teni ~i, aşe
zîndu-se jos, porunci să fie tăiaţi toţi, pînă ajunse de se scăldă in sîngele lor.
Şi astfel. cuprins de jale, nu după mult timp părăsi această viaţă 5 , iar fiul său cel
mai mic, Lazăr, fu ridicat pe tronul domniei 8 • Dar acesta domnind un singur an, sunetul
său neîntinat se mută la Domnul, iar Grigorie plecă la Hilandar şi-şi reteză părul.
Ştefan primi astfel demnitatea de despot 7 şi, după ce luptă impotriva agart>nilcr
atit cit putea un om lipsit de vedere, părăsi patria şi se retrase spre apus. Împăratul, aflînd
despre el. îl chemă la sine, il milui şi, minunîndu-se de înţelepciunea lui, ii acordă cu dragoste ospitalitate, dindu-i ca loc de şedere cetatea Belgrad din Friul 8 • Aici el se căsători,
luind de soţie pe fiica viteazului cneaz albanez _-\rianit, chera Anghelina 9 , care-i niiscn
un bun şi frumos prunc, pe acest fericit :\Iaxim 10 , pe care-I dădură să înveţe cărţile sfinte.
Iar tînărul, învăţînd pînă la capăt cărţile însuflate de Dumnezeu, fu dus Ia <'Urtea
împăratului. Toţ.i se minunau de frumuseţea şi înţelepciunea lui, încît însăşi fiica împă
ratului se aprinse de dragul lui. Şi odată îi zise fără ocol: "Cu cine seamăn eu oare?·· 1ar
fericitul îi răspunse: ,.Semeni cu cel care a făcut să fie scoşi din rai Adam şi Eva·· 11 .
După ce :\la:jm a făcut-o de ruşine şi a îndepărtat-o de Ia sine, regele l.-ngariei 12
a auzit despre el ~i despre fratele său Ioan şi a rugat pe împărat să-i trimită la el. Şi astfel,
conduşi cu cinste, au părăsit Friulul.
Luînd moaştele tatălui şi pe mama lor, au sosit la rrge, care i-a primit cu dragoste 13 •
Apoi le-a înapoiat moşia lor, Sremul. şi astfel, luptînd cu multă vitejie impotriva agarenilor,
fură Jăudaţ.i de rege, care oferi fericitului Maxim mîna rudei sale Isabela.
Dar cum să stea el căsătorit? Fericitul ii zise acesteia: "Dacă te vei lăsa de erezie,
te voi lua". Iar ea nu vru. Maxim, păstrindu-se departe de ea u, pe ascuns de toţi işi reteză
einstitele-i plete ~i intră in mănăstirea zidită de el însuşi, dedicindu-se Ierusalimului celui
de sus u. Iar Isabela. căindu-se, plecă şi ea la călugăriţe de-ale lor şi-şi reteză părul.
Ioan, fratele lui :\Iaxim, şi mama lor şi toţi boierii au fost cuprinşi atunci de mult
plîns şi jale. El însă ascultă cuvintele lui Hristos din Evanghelie: "Lăsînd cele trecătoare,
va primi pe cele netrecătoare".
În tt.41.
După 1444.
5
În 1456.
r. A fost despot intre anii 1456-1458.
7 în anii 1451l-1459.
" De fapt, castelul a fost cumpărat de Ştefan, împreună cu sora sa Katarina Kantakuzina, de la contele Leonard de Gorizia, prin 1465.
• Căsătoria avusese loc chiar in Albania, in 1460.
10
În 1461.
11 Episod imaginar.
12 Matei Corvin (1458-1490), fiul lui Iancu de Hunedoara.
13 La inceputul anului 1486, cind Gheorghe a primit titlul de despot.
14 Căsătoria cu Isabella, rudă a reginei Beatrice, din dinastia de Aragon (~eapole),
a durat foarte puţin.
15 Călugărirea, cu care prilej Gheorghe işi luă numele de :Maxim,· a avut loc
prin 1497.
3

4
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~erăminind parte bărbătească după moartea fratelui său 16 , o mare jale era pentru
poporul sirb, astfel că Maxim fu indemnat de rege şi de toţi boierii să ia din nou titlul de
despot. Elinsă nu dorea şi, vai, intră străinul in casa şi in patria lor. Şi acest străin îi alungă.
Iar fericitul Maxim, luind moaştele tatălui şi ale fratelui său ~i pe mama sa, veni
Ia Radu!, voievodul Ţării Româneşti. Ca un iubitor de Hristos. acesta ii primi cu suflet
bucuros şi cu inimă veselă şi le dădu adăpost ca Ia ei acasă 11 •
Diavolul, insă, urind faptele bune, aţlţă război între voievozii cdor două Dacii,
Radu! şi Bogdan 18 ; dar, pe cind lupta stătea să înceapă, fericitul :\!axim alergă ca un înger inaripat intre cele două tabere şi, potolind prin dumnezeiasca sa inţelepciune pe cei
doi voievozi şi intărindu-i in dragoste. aceştia s-au intors fiecare la ale sale. lăudînd pe
Dumnezea şi pe alesul său 19 . Iar cei doi voievozi au arăt.1t dragoste către sfint, care fără
să vrea a fost înălţat şi hirotonisit în scaunul arhieresc al Ţării Româneşti~".
Şi, după un timp, Radu! voievod se mută la DomnuL iar sufletul său milostiv SI'
invrednici el insuşi de milă. Iar după el veni :\Iihnea voievod cel Hău 21 . :-ifintul insă, desluşind reaua lui prefăcătorie, că vrea să-I dea in miinile împăratului agareniior. in demnă pe
unii din boieri să spună domnului ca să-I trimită la regele l-ngariei ~~ pentru a incheia
pace. Şi acesta îl trimise cu scrisoare.
Iar sfintul, luind in taină pe toti ai săi. trecu in grabă riul Olt ~i astfel ajunse fărft
teamd la rege, orinduind toate cele trebuincioase păcii. :;;i. trimitind scrisoarea regelui
t:ălrt' .\Iihnea, nu se mai intoarse la scaunul său. Dar nici străinul nu 1-a lăsat in mănăstirea
sa şi astfel, cerind de la rudele sale J aksic. Ştefan şi )larko, un loc bun ~i frumos la vede:-e,
numit Krusedol, ridică aici cu ajutorul lui Ioan :\eagoe ~ 3 voievod o prea fr·umoasă mănăstire
cu hramul Bunei Vestiri a preasfintei :\"ăscătoare de Dumnezeu ..-\dunind aici o mulţin;e
de călugări, trăi prin muncă şi, învăţlnd cu lacrimi pe fiii săi suflete~ti. le zieea: ,.Trudiţi-vă, fraţilor iubitori de Hristos, şi ingrijiţi-vJ de mîntuirea voastră. lată că timpul este
scurt şi moartea se apropie".
~Iulte le-a vorbit astfel despre judecată şi muncă şi riisplată. iar apoi s-a mutat
cHre> Domnul, pe care-I iubise din copilări<'. in luna lui ianuarie. ziua 1~ 21 .
Iar toţi cei care au fost de faţ::i la ieşirel sufletului său powstes.- că atund el a vftzut
doi ingeri avînd chipurile patriarhilor _-\lexandri<'i, .-\thanasie şi Chiril, cu frumoase ft'ţt'
strălucitoare şi radiind de o lumină nt>spusă, şi a zis: .,Dt> unde au wnit la noi act'şti băr
ba!i împodobiţi, a căror frumusete n-o pot spun.:-?·'
După multe semne şi arătări în vi5. intr-al şaptelt'a an ~• desr:hizind racla lui. o.
minune, au descoperit trupul inlreg ::i neatins, impreună cu w~mintt>lt>. ră~pind.ind aromâ
asupra tuturor şi uimindu-i, făcind minuni ~i vindecind pe bolnavii cart' wneau cu t'redinţă
spri' e:.
Iar slujba i se face ehiar in mlnăstir.•a zidită de el.
18

La 10 decembrie 150:!.
La sfirşitul anului 1505 sau înct>putul anului l.'i(•f).
18 La 28 octombrie 1507.
0 La 6 noiembrie 1507.
20 În răstimpul de la încheit>rea păcii pină la moartea lui ltadu eE-1 Mare 1după
::!3 aprilie 1508).
21 La sfirşilul lui aprilie 1508.
22 Vladisla v IL
23 ln manuscris şi în ediţia de la Rimnic. corupt: luHH• wk~toer..> ueloA.H •• lai,
unui oarecare Ioan voievod" (Htro•>wkKoer..>).
2 ~ În anul 1516.
25 În 1523.
17
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2.
Slujba lui 1\laxim Brancovici
Din Slujba arhiepiscopului Jfaxim. alcătuită în 1523 sau curind după
aceea, de acelaşi anonim de la Krusedol sau de altul, ce s-a inspirat din Viaţa
retipărită mai sus, reproducem o parte a Canonului, şi anume trei cînturi:
al 3-lea. al 4-lea şi al 7-lea (fragment), in care sint evocate in cuvinte poetice
venirea viitorului prelat ln Ţara Românească, primirea călduroasă din partea
lui Radu cel :\fare şi împăcarea acestuia cu Bogdan III, domnul Moldovei.
Am recurs pentru aceasta la Pravilelc de rugăciuni ... (Rimnic, 1761, ff.
1S7r. 163v. 165r, 166v- 167r. 173v), aranjînd textul în versuri albe, cum
a procedat Dj. Trifunovic (Srbljak, 2. p. 466-499; cînt urile respective la
p. 482-492). In note marcăm puţinele diferenţe faţă de manuscrisul nr. 1S5
din Colecţia lui R. ~I. Grujic, f. 61r - 85r (Muzeul Bisericii ortodoxe sirbe
din Belgrad). in ortografia modernă utilizată de editor. Adăugăm traducerea
noastră, de a~emenea in n~rsuri albe, marcînd între paranteze traducerea
cuvinte](lr· introcluse din notele la textul original.
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6&IJlb

eca. 7 Ad.

Traducere
157r

Luna ianuarie, ziua 18
Pomenirea celor trei sfinţi ierarhi: a celor doi patriarhi ai Alexandriei,
Athanasie şi Chiril, şi a celui între sfinţi părintelui nostru, arhiepiscopul
Mazim cel nou, fost despot al sîrbilor
[

163v

... ]

Canonul lui Maxim, al
steagul bisericii

cărui

acrostih este astfel:

Să lăudăm

[ ... ]

Cintul 3

165r

Cu laude să cinstim pe părintele de trei ori fericit,
care, cele cereşti dorind, lăsă cele pămînteşti
şi pe căile (celor drepţi) alergă,
ca cerbul ce doreşte izvorul de apă;
astfel, cu osirdie (ai) urmat
(pe) căile părinţilor tăi.
Căci toată mintea îndreptînd spre
iar cele pămînteşti dispreţuind,
cu smerenie, prea{ericite Jfaxime,
cele de sus le-ai primit.

înălţime,

Deşi

ai fost izgonit,
Maxime preacuvioase,
din căminul patriei tale,
Radul voievod cel preaslăvit
cu dragoste, părinte, te primeşte,
bucurîndu-se cu sufletul,
şi se împodobeşte cu mărire,
căci i-a dat Dumnezeu părinte şi
şt izbăvitor su.fletesc.
l66v

dascăl

Cintul 4
Pe oamenu lui Dumnezeu ii tulbură
cel ce urăşte binele,
pe cei doi domni,
Radul şi Bogdan voievozi;
şi, lupta fiind aproape,
tu, preacu"ioase llfaxime,
ca un inger înaripat arătindu-te,
celor două oşti pace le-ai dat,
iar cei doi se intorc fiecare la ale sale,
slăvind pe Dumnezeu şi pe slujitorul
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său.

pe ierarhul,

167r

"Căci unde vrea duhul, acolo suflă",
cum a zis Hristos în evanghelie 1,
şi apostolul: "[" nde e dragoste,
acolo mulţime de păcate sfnt infrinte " 2 ,
cu duhul, părinte, vestit-ai
dumnezeieştile tale cuvinte.

iiJaxime prealăudate,
cine d!tpă cu,•iinţă ar pltlea preamări
blinda ta privire
şi de miere iz,·oriloarele-ţi cu"inte,
(căci) limba ta fu condei de cărturar,
de duhul sfint minat,
pe mulţi la credinţă-i aduse
şi încă mai mulţi la căinţă.

173v

Cintul 7
Radul voie,·od, de bunăcinstire plin,
pe Domnul cu bucurie lăudind,
ca pe o mlădiţă de neam dreptcredincios primi,
mai vîrtos, ca pe un "as al lui Dumnezeu
şi a curăţiei floare,
astfel glas ridicind:
Binecu"intat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.
(. .. )

3.
Genealogia ţarilor sirbi
Din Genealogia destul de detaliată, redactată de un cărturar anonim
între 1761-1764, pe baza unor texte mai vechi şi cu completări de la începutul secolului al XVIII-lea, traducem partea finală, cuprinzînd unele
ştiri în plus despre Maxim Brancovici, precum şi relatarea dramaticei arderi
a moaştelor sale, ale părinţilor şi fratelui său. Am recurs pentru aceasta la
unica ediţie existentă, cea a lui P. S. Sreckovic, publicată în "Glasnik Srpskog
ucenog drustva", knj. IV, sveska XXI (staroga reda), 1867, p. 271-276,
după manuscrisul proegumenului Ştefan (28 sept. 1764), ce se păstra în secolul trecut la mănăstirea Ravanica. În note mentionăm cîteva corecturi ce
ni s-au părut absolut necesare. Traducerea noast~ă ţine seama de cele două
fragmente transpuse în româneşte de Ioan Bogdan, în Vechile cronice moldoveneşti pînă la Ureche (Bucureşti, 1891, p. 268-270, nota 3).
1 Ioan, 3, 8(vezi :.'III..\. Toclot'oYic, Recnik, in O Srbljaku, p.403): to 7tV&CJJa 07tOU OeA.f:t
7tV&t. •. (N o"um Testamentum graece, ecl. li, E. :\"estle, Stuttgart, 19!t 1, p. 236) = Spiritus ubi

vuit spirat ... (Novum Testamentum latine, ed. 6, E. :\"estle, Stuttgart, 1936, p. 236). Este
curios că Biblia, aprobatd. de Sinorl 1Bucureşti, 1968, p. l :200), traduce: Vintul suflă unde
voieşte ... (la fel, ed. 2, 1975, p. 1200, ca şi Yersiunea lui Vasile Radu şi Gala Galaction,
ed. II- III, Bucureşti, 1939, p. l19!t: T"intul suflă unde vrea ... ), deşi încă Tetraevanghelul
lui Coresi (Braşov, 1560-1561) tălmăcise: Duhul unde va vrea să sufle ... (ed. Flori ca Dimitre3CU, Bucureşti, 1963, p. 140; din păcate nu sint marcate capitolele şi versetele).
2 cr. 1 Petru, 4, 8, (vezi Todorovic, ibidem, p. 417) : ... Otl ciyli1tl1 KQÂil7tttl 7tÂ.~9oc;
ăJJapnillv (ibidem, p. 589) = ... quia clwritas operit multitudinem peccatorum (ibidem,
p. 589) = ... pentrucă dragostea acoperei mulţime de păcate (Biblia 1968 şi 197 5, p.
1361; la fel, Vasile Radu şi Gala Galaction, p. 1347\.
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Traducere

Genealogia

ţarilor

sîrbi

(... ) După moartea despotului Ştefan Brankovic cel orb, au rămas cei doi fii ai săi:
Gheorghe şi Ioan. Gheorghe a îndrăgit viaţa de călugăr. 1'\ecăsătorindu-se, s-a numit Maxim
ieromonahul. Iar fratele său mai tînăr, Ioan, a rămas moştenitor al patriei sale şi a fost
înălţat cneaz, avind soţie pe Elena, numită apoi Lena, fiica lui Ştefan Jaksic, vărul său.
:\Iaxim Brankovic ieromonahul, după moartea mamei sale Anghelina despotiţa
şi a fratelui sfm Ioan cneazul. a deschis mormintele lor şi il descoperit trupurile neatinse
~i frumos mirositoare 1 . Şi lulndn-le, împreună cu
moaştele tatălui
său,
despotul
Stefan cel orb, din cetatE'a Kupinovo, le-a dus în Ţara Românească Transalpină. Şi se duse
~Iaxim ieromonahulla voievodul transalpin Radu!, fiul lui Ioan (Vlad) Călugărul, ce fusese
mai inainte voievod al Ţării Transalpine 2 . Voievodul Radu! primi pe ~Iaxim ieromonahul
cu dragoste şi după cuviinţă. Iar mai apoi 1-a făcut episcop pe ieromonahul ~Iaxim 3 . Şi
după puţin timp 1-a ridicat arhiepiscop al Ţării Româneşti Transalpine 4 .
Scurtă vreme după aceasta, se ridică diavolul, semănătorul răutăţii şi pagubei
sufletului omenesc, şi făcu să încolţească în inima voievodului Radu] răutate şi ingimfare,
ca să duşmănească pe voievodul Bogdan al Moldovei. Dar apoi, ~iaxim arhiepiscopul ii
înduplecă şi-i impăcă şi-i aduse la dragoste şi Ia incheierea păcii, ca să nu mai poarte niciodală război unul impotriva celuilalt; ii întări şi sădi dragostea intre ei.
Curînd lnsă Radu! voievod căzu la neputinţă şi de această boală muri; iar după
el fu ridicat voievod ~fihail (Mihnea) cel Rău. Acesta trimise pe Maxim mitropolitul la
regele Ungariei, Vladislav, pentru împăcare, ca să curme duşmănia dintre ei. Şi veni l\Iaxim
arhiepiscopul la regele Ungariei şi-! rugă, şi-! înduplecă spre dragoste, să fie pace Intre el
şi ~1 ihail voievod, şi întări pace trainică intre ei.
Iar de acolo Maxim arhiepiscopul luă calea spre patria sa, ca s-o vadă, şi veni In
Srem, la locul său de scaun şi al celor de-un neam cu el; I-au primit cu multă dragoste şi
I-au rugat să vină in ţara sa, "căci am rămas orfani şi fără căpetenia şi păstorul nostru
şi am căzut sub stăpînire străină". Şi multe lacrimi au vărsat In faţa lui şi I-au rugat cu
mult plîns ca să-I înduplece să aducă din Ţara Transalpină moaştele părinţilor şi ale fratelui său Ioan, care fusese ultimul lor despot.
Şi, după această rugăminte, Maxim arhiepiscopul ceru cuscrului său Ştefan Jaksic
şi fiului acestuia Marko să-i dea locul Krusedol cu imprejurimile. Şi i-au dăruit locul Krusedol. Apoi Maxim arhiepiscopul ridică pe acest loc sfînta mănăstire Krusedol, hramul sfintei ~ăscătoare de Dumnezeu.
În această vreme fu răsturnat Mihail, voievodul român transalpin, ardelean 5 ,
iar ln locul lui fu ridicat Neagoe voievod 6 • Şi acest voievod chemă printr-o solie, cu multă
1 Anghelina a supravieţuit fiului său ~Iaxim (pînă prin 1520). Greşala provine din
transmiterea deformată a unui pasaj similar cu acesta din Viaţa lui Maxim Brancovici:
rli:R4lKEHH lKE M.,liHM,., lh3hMh MOIIJH OT~4 H &:JI4T4 CIOirO H M4T.Jih .•. (Iar fericitul :\faxim luînd
moaştele tatălui şi ale fratelui său şi pe mama sa ... ).
2 Vlad Călugărul, tatăl lui Radu cel Mare, a domnit între 1482-1495.
3 Ştirea, deşi absentă din Viaţa reprodusă mai sus, este plauzibilă: specialiştii presupun că Maxim a fost hirotonit episcop de Rlmnic de către mitropolitul Nifon, fostul
patriarh al Constantinopolului (Gh. I. C\Ioisescu, Şt. Lupşa, Al. Filipaşcu, Istoria bisericii
.rtJmâne, I, p. 308, 322-323).
4 Vezi nota 20 (Textul nr. 1 traducere).
5 În
original: MHJC4HA... IOEIOA• .34RA4HHHCICICH IC4JIUUWICH, IPAIACICH; ultimul epitet,
probabil, in sensul că s-a refugiat în Transilvania, la Sibiu (octombrie 1509).
• Omisiunea lui Vlad cel Tînăr (Vlăduţ), care a domnit puţin (febr. 1510 - ian.
1512), poate fi explicabilă la un autor străin. ~eagoe Basarab a devenit domn Ia 23 ianu.arie 1512.
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rugăminte, pe Maxim arhiepiscopul să vină la arhiepiscopia sa, numită transalpină. ln

urma acestei rugăminţi, mitropolitul se duse acolo. Iar cind sosi, Cu cinstit foarte de către
voievod şi boieri.
Apoi Maxim arhiepiscopul dădu pe nepoata sa de soţie voievodului Xeagoe 7 • După
aceea Maxim mitropolitul rugă pe voievod să-i îngăduie a se intoarce in Srem, patria sa;
şi i-a dat drumul ginerele său, voievodul Neagoe, cu multă bogăţie şi cu multe daruri.
Şi a adus cu sine in Srem moaştele părinţilor, Ştefan despotul cel orb şi Anghelina despotiţa, şi ale fratelui său Ioan despotul şi le-a aşezat in mănăstirea Krusedol, zidită de el;
şi o îmbogăţi cu sate şi cu multe venituri şi o împodobi foarte.
Iar in această mănăstire mai trăi citva timp, nu mult, in post şi veghere şi in rugă
ciuni, şi astfel răposă intru Domnul 8 • Şi multă plingere au avut sirbii, căci au rămas fără
păstorul şi conducătorul lor; căci cu el s-a sfirşit neamul despoţilor sîrbi şi a pierit puterea
şi domnia şi au rămas sirbii in robie pină astăzi, aşa cum odinioară au rămas izrailtenii
după Iosif cel frumos in grea robie: aşa şi noi, cei din urmă, cu voia şi mila lui Dumnezeu,
pînă cind se va intoarce de la minia sa şi va mîntui neamul creştinesc de robia cea grea şi
nemilostivă a stăpînirii şi împărăţiei străine.
Iar după moartea lui Maxim arhiepiscopul, la scurtă vreme, au dezvelit racla şi au
uescoperit trupul intreg şi binemirositor şi sfint •. Luîndu-!, I-au pus intr-o raclă de mult
preţ, împreună cu părintele său. Iar maica sa Anghelina fu aşezată intr-o altă raclă, împreună cu fiul ei Ioan cel tînăr. Şi le-au aşezat în sfinta mănăstire de partea stingă. A reieşit din scrieri istorice că au odihnit trupurile intregi şi binemirositoare 166 de ani in sfinta
mănăstire Krusedol, hramul Buneivestiri a preasfintei Născătoare de Dumnezeu 10 .
Mai tirziu, după mulţi ani şi multe războaie intre impăratul turcesc şi cel roman 11 ,
a venit lupta de la Varadin. Cind a sosit vizirul turcesc cu multă oaste, ca să ia cetatea
Varadin pe Dunăre, in ţinutul Sremului, in anul Domnului 1716, luna iulie 25, in acea zi
a bătut neamţul, prinţul Eugen, pe turc la Varadin şi a dobindit multe bogăţ.ii din tabiira
turcească. Atunci şi vizirul muri: turcii I-au ucis la riul Sava.
Tot atunci blestemaţii turci, luind sfintele trupuri ale sfinţilor despoţi, le-au tăiat
rn bucăţi in faţa mănăstirii Krusedol. Unii dintre turci au ascuns la sine părţi din sfintele
moaşte şi le-au luat cu ei. Şi era acolo un bun monah bătrîn, ascuns de frica turcilor. Cind
turcii au plecat din mănăstire, bătrînul in grabă răscumpără părţile rămase din moaştP!e
sfinţilor şi le urcă in biserică, sub acoperişul mănăstirii. Apoi indată bătrînul fugi.
După puţin timp, turcii iar au venit şi au prădat toată mănăstirea, iar bisericii i-au
dat foc. Şi a ars mănăstirea peste tot, incit şi astăzi se văd urme pe ziduri. Acolo in biserică
au ars sfintele trupuri, cit au rămas de la turci şi fuseseră ascunse sub acoperişul bisericii,
au ars şi s-au prefăcut in scrum. Iar agareanul care cu mina sa a dat foc bisericii indată
înnebuni şi, căzînd la pămînt, işi dădu sufletul diavolului spre chinul cel veşnic. Sfinţii
fnsă au primit de la Dumnezeu cunună de mucenici. Iar acei agareni au căzut de sabie
la Varad in. în curînd au primit răsplată de la Dumnezeu, şi multe trupuri agarene au rămas
zăcînd pe pămînt; iar alpi au luat-o la fugă, de nimeni goniţi, şi mai jos de Zemun erau
aproape să se lnnece de frică in Sava, lingă Belgrad. Şi aici au ucis in de ei pe vizirul lor,
7

Despina-~liliţa,

probabil

fiică

a lui Ioan (Jovan) Brankovi6 (mama ei se numea

Donka).
La 18 ianuarie 1516.
În 15:.!3.
10 Socotind din 1523, rezultă anul 1689, cind Gheorghe Brancovici (care se dădea
drept urmaş al vechii familii) a incercat o răscoală antiotomană, după ce· la 6 sept. 1688
austriecii ocupaseră Belgradul (recucerit de turci in toamna anului 1690).
11 Habsburgic.
8

9
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Aici este sfirşitul acestei istorii a ţarilor sirbi şi a neamului şi a viţei şi a originii lor,
de unde a inceput şi unde s-a sflrşit.
Această istorie a ţarilor sirbi am găsit-o la preacinstitul domn, părintele arhimandrit chir Constantin, de postrig de la mănăstirea ţarilor Studenica (Studeniţa), unde odihnesc moaştele sfintului rege Ştefan Prvovencani (Primul încoronat), cu numele de monah
~imeon.

f;>i a transcris la 28 septembrie 1764, in mănăstirea Verdnik (Vrdnik), la poalele
muntelui Fruska Gora, Ştefan preotul proegumen.

4.
Letopiseţul

de cind s-a inceput

Ţara

Moldovei

Scris la curtea lui Ştefan cel Mare şi a fiului său Bogdan III, Letopide cînd s-a început Ţara Moldo"ei cuprinde in ultima sa parte începutul
domniei acestuia din urmă, mai exact relatarea succintă a campaniei la
graniţ.a Ţării Româneşti, provocată - după cum aflăm din Cronica lui Grigore Ureche -de incursiunea lui "Roman pribeagul", cu sprijin de la Radu
cel Mare, campanie încheiată însă in mod paşnic, prin tratative, la care un
rol insemnat l-a avut Maxim Brancovici.
Reproducem textul după unicul manuscris al acestui Letopiseţ, pe
care-I bănuim a reda cu destulă fidelitate protograful pierdut (spre deosebire
de Letopiseţul de la Putna, in ambele sale variante), manuscris databil in
secolul al XVI-lea (B.A.R., nr. 649, f. 246v), căruia, din păcate, îi lipsesc
ultimele două file, astfel că textul se întrerupe la mijlocul frazei ce încheie
po\·estirea evenimentului din 1507. Este de presupus că textul integral mergea
aproximativ pînă acolo unde se opreşte Letopiseţul de la Putna (1518 sau
1526). Literele suprascrise le coborim in rind, intre paranteze rotunde, fără
a completa abrevierile, realizînd astfel o reproducere cît mai fidelă a manuscrisului.
Textul a fost publicat (cu reproducerea fotolitografică a celor 19 pagini),
tradus şi studiat pentru prima dată de Ioan Bogdan, în Cronice inedite atingătoarc de istoria românilor, Bucureşti, 1895, p. 1-78 şi pl. I-XIX, iar in
1959 a fost reprodus, cu o introducere, de P. P. Panaitescu, in Cronicile
sla"o-române din sec. XV-XVI, Bucureşti, Ed. Academiei, p. 1-23. Pe
urmele celor doi istorici şi filologi, completăm in paranteze drepte un segment omis de copist din penultima frază şi sfîrşitul ultimei fraze, reconstrucţia
bazindu-se pe pasajele corespunzătoare din Cronica moldo-polonă şi din cea
a lui Grigore Ureche (vezi mai jos). Traducerea noastră ţine seama de versiunile româneşti ale ambilor iluştri predecesori (vezi Literatura română
''cehe (1402-1647 ). Introducere, ediţie îngrijită şi note de G. Mihăilă şi
Dan Zamfirescu, voi. 1, Bucureşti, Ed. Tineretului, 1969, p. 26-41) .

seţul

.G

1\'kTO • x3Ei., W(X') .~., K"h.HHAE rn(A)Hb. lw(H) lior Ad(H) KOEKOAdK"h l\ioi('(H)-

THtHCKOH 3EMI\H C"h K"hC'kMH KO~,

Hd M'kCTQ P"h.TESdll,iH,

H4 MOI"HI\01(

K"hliiT4,

H4

WHOI( cTjl4HOI(' Pe&Hd. H T4MO npiHAE w(:r) P4AOI(I\4 KOEKOAb.l noco(l\) EAHHb. K41\0I(f'Ejlb.
HMEHEMb. M4KCHMiHtHb., CHb. AE(c)nOT4, u,p'k cp"h.&CK4f"O, H OI('MMH r(A)H4 1iorAdH4
KOEKOAb.l C"h MHWI"b.I(M) OI(MOI\EHHEMb., liiKO A4 CHt C"h.MHpH(T) C"h P4AOI('I\W(M) KOEKOAW(M), "nOHE>KE ECŢE X'P(c)Ti4HE H 01\Ei\\EHHHU,H". H &b.IUJHt MEI"IO HHMH MHWI"b.l
pE'IH H MHwro OI(MOI\EHiE w(:r) K41\0I(f'Ejld.

H

rn(A)Hb. lior A4(H) KOEKOA4 KHA 'k TOI\HKO
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OI(MMEHiE H KOEKOAd C'l!.TKOjlll KOI\"k EI'O Hd C'l!.MHjJEHiE.

H

TdKO no(c).t.t C'l!. HH(M)

EAHHoro cKowo noK.tHc.tp"k AO P.tAOI(I\d ROEKOA<l [H T<lMO EMOI( Kl\.n\HH C.n\ P4lAOI(I\h.
KOEKOA.t] C'l!. K'l!.c"kMH CKOHMH &01\"kjJh.l H<l c":fw(M) EV(r).t iH 1 KdKO Ad All'l!.~H(T) MHjlh.
K"k'lHiH

H

X"OT.t(p)

no

CTdjJH{M)

X"OTdpE{M).

H

rn(A)Hh.

fior A<l(H)KOEKOAd

RHAH(T)

TMHKW OI(MOMHiE H Kl\.n\HEHiE H C'l!.TKO[jJH T<lKO)KAE H K'l!.3KjldTH C.n\ C'l!. MHjJOMh. K'l!.
CKO<l CH].

Traducerea
În anul 7015 {1507), octombrie 28, a intrat domnul Ion Bogdan voievod în 'fara
cu toţi oştenii, la locul Rătedzaţii, la movila Căiata, de ceea parte a Ribnei
(Rimnei) 1 . Şi acolo a venit de la Radu! voievod un sol, un călugăr cu numele Maximian ".
fiul despotului, ţarul sirbesc, şi a rugat pe domnul Bogdan voievod cu multă rugămintt
să se impace cu Radu! voievod, "fiindcă sînteţi creştini şi de acelaşi neam". Şi multe vorbe
au fost intre dînşii şi multă rugăminte din partea călugărului. Iar domnul Bogdan voievod,
văzînd atita rugăminte, i-a făcut voia pentru împăcare. Şi astfel a trimis cu dinsul pe un
sol al său la Radu! voievod (şi acolo a jurat Radu! voievod) cu toţi boierii săi pe sfînta
evanghelie că va ţine pace veşnică şi hotarul după hotarele vechi. Şi domnul Bogdan voievod, văzînd atîta rugăminte şi jurămînt, a făcut (la fel şi s-a intors in pace la ale salei.
:\luntenească

5.
Cronica

Moldo-Polonă

Spissanie kronikz: o Ziemi Woloskyey takze i o hospodarach iei ... (Expunerea cronicii despre Ţara ilfoldorei precum şi despre domnii ei . .. ) a fost
scrisă de un polonez aflător în Moldova, în 1564 sau 1565, pe baza unei
cronici slaYo-române, de tipul celei putnene, dar mai amplă decît cele două
copii păstrate, cu alte cuvinte mai apropiată de Letopiseţul de cînd s-a început Ţara J1oldorei. Textul acesteia mergea pînă la 1552, după care autorul
polonez - probabil, solul Nicolae Brzeski (menţionat în altă parte a celui
mai vechi manuscris), după opinia lui 1. Bogdan, sau altcineva- scrie
pe baza propriilor cunoştinţe, adăugînd la sfîrşit informaţii despre m·ganizarea ţării şi precizînd, după titlu, că a fost redactată "în anul 1566, 28 ale
lunii octombrie, la Iaşi".
După ediţiile mai vechi ale lui Wl. K. Wojcicki (1844, 1855), B. P _
Hasdeu (1867) şi 1. Bogdan (1891), realizate toate pe baza unei copii din
secolul al XYI II-lea, acesta din urmă a dat la iveală, cu un studiu, manuscrisul cel mai Yechi, de la sfîrşitul secolului al XVI-lea (Fondul Bibliotecii
Zaluski, anterior la Biblioteca publică din Leningrad, cota F. IV. nr. 250.
actualmente la Biblioteca Naţională din Varşovia, nr. 3080, ff. 48r- 54rabrev. Z) 45 , in Cronice inedite ... , p. 103-137. Textul a fost reprodus de
P. P. Panaitescu, cu o scurtă introducere şi o nouă transpunere româ:\lovila Căiata se află lingă satul cu acelaşi nume, aşezat pe drumul dintre comuna
satul Bogza (sud-estul judeţului Vrancea), la sud de riul Rimna, ce se varsă
in :\Iilcov (Rîul "Rîmnicul" /Sărat/ - cum apare în Cronica moldo-polonă şi cum a tradus
Grigore t:reche - se află la sud-est de Căiata); vezi: 111arele Dicţionar geografic al României, alcătuit şi prelucrat ... de G. 1. Lahovari, C. 1. Brătianu şi Gr. G. Tocilescu, voi. Ir,
Bucureşti, 1899, p. 248; H. Grumăzescu, Ioana Ştefănescu, Judeţul Vrancea, Bucureşti,
1970, harta; Emil .\. Giurgea, Vrancea. Ghid turistic a/ judeţului, Bucureşti, 1977, harta.
2 :\lodificarea numelui aparţine copislului şi ea a fost transmisă şi lui Grigore Creche; forma corectă apare in Cronica moldo-polonă (vezi mai jos).
1

Dumbrăveni şi
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nească, in Cronicile slaCio-române .
după manuscrisele Rusiecki (sec.

.. , p. 164-187, dînd în note variante

XVII - abrev. R) şi !\aruszewicz (sec.
XVIII - abrev. l\").
Redăm mai jos fragmentul din cronică referitor la eYenimentul din
1507, după ediţia lui 1. Bogdan (p. 127), care l-a tipărit "cu toată exactitatea
posibilă şi trebuincioasă în publicaţiuni de asemenea natură" (p. 135) 46 • In
sfîrşit, în traducere ţinem seama atît de versiunea lui 1. Bogdan (Vechile
cronice moldoCJeneşti pină la Ureche, Bucureşti, 1891, p. 42-61, 173-183,
22.3-233), cit şi de aceea a lui P. P. Panaitescu.
Anno 70J.j ( 1507 ), 28 Octobris, possedl Bogdan lloieuoda do iUultansky :;iemie suoimy
i dossedl do miasta :;owq ie Rothezerczi i na mogylie Koynatha, :; obu stron Ribnika,
i tham przissedl possel do niego od Radula lloieuodi multanskiego, ,lfaxim 1 mnich Despotouicz, i prossil Bogdana ''oieuodi, abi s:;i'< pomierzil :; Radulem voieuodq, i inich ''iele rzeczi
s nim mouil : a Bogdan ''oieuoda IUl :;adqnie voievodi vcinil voliq iego na pr:;imierze, i tak
doslal s tim Despotem iednego suego posta do Radula voieuodi, a tham mu przisiegal Radu
~·oieuoda przi poslie iego i s pany swemy nas. ewangeliq, abi dzierzal s:; nim viecznie przimier:;e
i granic::.e po staremu: a Bogdan ''oieuoda vc::.inil tak:;e i posedl nazad do ::.iemie s::.uei.
~·oisky

Traducerea
in anul i015 /!50i/. :l8 octombrie, a mers Bogdan voievod in Ţara :\Iuntenească
cu o~tile sale şi a ajuns la locul ce se cheamă Rătezaţii (orig. Rothe::.erc::.i) şi la movila Căiata
(ori.g. Koynatha), de amîndouă părţile Rimnicului 2, şi acolo a venit la dinsul un sol de la
Hadul, voievodul :\Iunteniei, călugărul Maxim, fiul despotului, şi a rugat pe Bogdan voievod
să se impace cu Radu! voievod, şi multe alte lucruri a vorbit cu dinsul. Iar Bogdan voievod
la dorinţa lui Radu! voievod, i-a făcut voia pentru impăcare şi astfel a trimis cu acel despot
pe un sol al său la Radu! voievod. Şi acolo i-a jurat Radu! voievod, in fata solului, împreună
cu boierii săi, pe srinta evanghelie că va ţine pace veşnică cu dinsul şi graniţele cum au
fo.:;t in vechime. Iar Bogdan voievoj a făcut la fel şi s-a intors înapoi in tara sa.

6.
Cronica lui Macarie
~Iacarie. mai intii egumen al mănăstirii l\eamţ (dinainte de 1523)
iar apoi episcop de Roman. de la 23 aprilie 1531 pînă la moa1·te ( 1 ianuarie
1558), a scris Cronica JlfoldOCJei (1504-1551) la îndemnul lui Petru Rareş,
incepind-o curînd după urcarea acestuia pe tron (ianuarie 1527) şi fiind, deci.
contemporan cu evenimentele descrise. De altfel, pentru primele decenii
ale secolului al XYI-lea el a utilizat, prelucrîndu-1 şi augmentîndu-1, vechiul
letopiseţ de curte, scris în timpul lui Ştefan cel ~Iare, al fiului său Bogdan II 1
şi al urmaşului acestuia, Ştefăniţă.
Textul cronicii s-a păstrat în trei copii, diferite ca întindere şi reflectind. după părerea noastră, diYerse etape ale redactării: prima. in manuscrisul
nr. 1411 din colecţia E. Y. Barsov (ff. 154r- 168r, l\Iuzeul de istorie1

Z: ,Vaxin; corectat

după

R, X (vezi ed. Panaitescu, p. li:l).

2 Dublă greşală de transpunere in polonă a textului. slavon:

HA wHor eTli4Hor """• "de
ceea parte a Rîbnei (Rlmnei)": inlocuirea Ribnei prin R·ibnik ( Rimnic) s-ar explica
prin faptul că acesta este un rîu mai mare şi mai cunoscut.
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:Moscova) databil la sfîrşitul secolului al XVI-lea şi mergînd pînă in 1530;
a doua, în manuscrisul copiat in 1561 de Isaia de la Slatina (viitor episcop
de Rădăuţi, 1565-1577) şi păstrat in fondul Bibliotecii Academiei Teologice
din. Kiev, nr. 116 (ff. 458v- 481v, Biblioteca Academiei de Ştiinţe aR. S. S.
Ucrainene), care prezintă istoria Moldovei pină în 1452; în fine, a treia, in
manuscrisul O, XVII, nr. 13 din Biblioteca publică "Saltikov-Şcedrin" din
Leningrad (ff. 238r - 277v), datorată unui anonim de la sfîrşitul secolului
al XVI-lea sau inceputul celui de-al XVII-lea şi relatind evenimentele pînă
in 1551, după care urmează Letopiseţul lui Azarie.
Publicată de 1. Bogdan, cu studii şi traducere, după cea de-a doua copie
(Vechile cronice moldoîJeneşti .. . , p. 69-89, 149-162, 198-212, 268-279)
şi după a treia, cu variante după primele (Letopiseţul lui Azarie, extras din
"Analele .\cademiei Române", Seria II, t. XXXI, Mem. Secţ. ist., 1909,
p. 20-28, 96-112, 131-146), Cronica lui Jlacarie a fost retipărită dep. P. Panaitescu, cu introducere şi transpunere românească (Cronicile slaîJoromâne .... p. 74-105), luînd ca bază versiunea completă şi dînd variante
după celelalte două. In reproducerea fragmentului ce relatează campania
în Ţara Românească şi împăcarea celor doi voievozi, prin intervenţia lui
,)laxim despotul·', utilizăm microfilmul de la B.A.R. (Mm. 189/3, ff.
459v - 460v) după manuscrisul lui Isaia de la Slatina. Traducerea noastră
ţine seama de ambele versiuni româneşti, a lui 1. Bogdan şi a lui P. P.
Panaitescu (vezi Literatura română îJeche, voi. 1, p. 168-190).
H
KOEKO).d,
d!pE

no np1iTE4EHH 1\"kTI.i E).HHO(M)li, w(T) P.<~).l.il\.4 cTp'k4EHh. lih.IKh., 3dropcK.<~ro
Hd HEI\\iKE Kp'knKO Ofll\'h'IH

C.l\

H OliOH(M)

H npdKE().)H'k, H,V.. HE lil\ro4( c)THKH'k.

H

C.K..!pE X'P(c)TidHO(M),

K'h.H.I\TP'h np'kA 'kA'kX'h. Ero

K'hC'kKO
lih.IRh. K'h.

c'h.pdiKEHiiO roTOKh., H c.<~Mh. P<~MI((A) o cHU.ERh.I(X') no(A)RHrh. HE M41\h. nM.<~rd.l\ H w
4TO X"OT'kdWE C.l\ K'h KP'hROnpOI\HTiH OHO(M) S'ki\Hh.JH CM'k(X") Rpdrl.i np'k(A)I\OiKHTH
C.l\, d!pE H~ lih.l 4JEAPh.IH r~ np'k(A)RdpHI\h. Olih.J4HHH(M) CROH(M) 4~KI\101iiEMh.;

X"OAdTU

liO HM np'k(A)I\drdETb., cR'kTOI( 4.1\AO npH(c)HOE, i\ldăHMd rA.I\ AECnOTd, HiKE HE no
MH\VS1;; Hd MHTpOnOt\HTCKh.IJi Cd(H) w(T) dpX'iEPEH MOI\).dKCKh.I(X') ).O(c)HH'k R'h3REAE1th.
H np'kcTOt\h. li'kAorpd(A)cKh.IU AO KOH4HHH OI(KPdCHRh.. G'h. oy&o w c'h.MHpEHH T'kMh.
nOiiEC'k,..I.ORdRh. H HdAfiK(A)..l\ HE norp'kWH H OliOH(X") R'h CKOd H(X') \VTCt\d.

Traducerea
Şi după trecerea unui ani, aţîţat fiind de Radul, voievodul muntenesc, (Bogdan
voievod), s-a ridicat cu tărie asupra lui, deşi pe dreptate, însă nu după cuviinţă, pentru
că amindoi erau creştini. Şi afindu-se între hotarele acestuia pregătit de luptă, iar Radul
insuşi avind nu puţină nădejde de biruinţă, erau gata să facă prin vărsare de sînge o mare
bucurie celui viclean, dacă milostivul Dumnezeu nu i-ar fi împiedicat prin obişnuita sa
iubire de oameni; căci le-a trimis un mijlocitor, adevărat fiu al luminii, anume pe Maxim
despotul, care nu după mult timp cu vrednicie a fost înălţat de arhiereii moldoveni in rangul de mitropolit, împodobind pînă la săvîrşirea sa din viaţă scaunul Belgradului 2 • Acesta,
dec•, vorbindu-le despre pace, nu s-a înşelat în nădejdea sa şi i-a trimis pe amindoi împăcaţi
la ale lor.
1
2

politul

De fapt, la trei ani după urcarea p61 tron a lui Bogdan III (2 iulie 1504).
Să Ci participat la sfinţirea ca mitropolit a lui :Maxim şi Teoctist al II-lea, mitro~Ioldovei (1508-1529)? ~acarie n-ar fi putut inventa o atare informaţie.
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7.
Grigore Ureche:

Letopiseţul 'fării

Moldovei

Marele vornic al Ţării de Jos, între anii 1642-1647, Grigore Ureche
(c. 1590-1647) şi-a scris cronica în ultimii ani ai vieţii, utilizînd seria letopiseţelor moldoveneşti în limba slavonă, izvoare externe ( J. Bielski ş.a.),
amintirile tatălui său, Nistor - fost el însuşi mare vornic al aceleiaşi regiuni
şi chiar "guvernator al Moldovei" -, precum şi tradiţia orală. Pentru evenimentul ce ne interesează aici - 1507 - sursa a fost sigur Letopiseţul de
cînd s-a început Ţara Moldo"ei, completat cu tradiţia orală.
Reproducem mai jos cele două capitole referitoare la acest episod din
istoria Moldovei şi a Ţării Româneşti, după ediţia tngrijită de P. P. P anaitescu (ed. 2 rev., Bucureşti, 1959, p. 137-138), care a luat ca bază copia
lui Radu Lupescu, logofeţel de divan, anterioară anului 1724 (Biblioteca
Universităţii din Iaşi, ms. Y -3), efectuată, la rîndul ei, după una (pierdută)
a lui _-\xinte Uricariul din 1712 47 •
Cînd au prAdat Radul vodA, domnul muntenescu, Putna
Pre aceia vreme Radul ''odă, domnul muntenescu, neavindu nici o pricină asupra
lui Bogdan vodă, sculatu-s-au cu toată puterea sa şi cu Roman pribeagul, de au întratu în
ţară şi a prădatu şi au arsu ţinutul Putnii şi de pe de ceia parte de Siretiu, de multă pradă
şi perire au făcut. Şi decii s-au întorsu inapoi fără de nici o zminteală.

Cînd au mersu Bogdan vodA la

Ţara

MunteneascA asupra Radului vodA

Vă leatul 7015 ( 1507 ), octomvrie 28, vdzind Bogdan vodd cîtă pagubă i-au făcut Radul
in ţara sa, nu suferi, ce gindi strîmbătatea sa ca să o răscumpere mai cu asupră, una pentru scirba şi paguba ce-i făcusă Radul vodă, alta şi pentru vitejiia ce avea, că socotindu ca să
nu ptiae numele cel vitejăscu al tătîne-său, ca să nu zică megiiaşii că au muritu şi el cu tată-său,
sc1tlatu-s-au cu toată puterea sa şi au tras intr-ajutoriu şi pre săcui şi s-au dus spre Ţara
Jluntenească şi au intratu la locul ce să chiiamă Rătezaţii, la movila Căiatii, de ceia parte
de Rîmnicut, octovrie 28. Şi au şăzut cu oaste de ceia parte de Rimnic 10 zile, de au prădatu
şi au arsu de la Jlilcov pînă la Rîmnic şi în jos pre de amîndoao părţile pînă la Siretiu 2 •
vodă

Şi acolo de la Radul vodă l-au timpinat sol, un călugăr, anume 1\faximian\ ficiorul
lui dispotu, impăratul grecescu ~. şi s-au rugat lui Bogdan vodă ca să facă pace cu Radul
vodă, pentru că sîntu creştini şi o seminţie. Deciia Bogdan vodă, văzîndu atîta rugăminte
de la acel călugăr, au făcut pace pentru voia lui şi au trimis cu dinsul solul său la Radul vodă.
Şi acolo Radul cu boierii săi au jurat pe sfinta evanghelie, cum ca să ţie pacea neclătită în
veci. Şi hotarul pre unde au fost cel bătrînu au lăsat şi să întoarcă Radu[ vodă toată prada şi
arderea, citâ făcusă în Ţara Moldovei, la ţinutul Putnii. Şi aşa s-au întorsu Bagdan vodă
cu pace inapoi.
L~topiseţul cel leşescu de a~este doao poveşti, ce au mersu Radul vodă cu Romanu prib-zgul de au prăiat ţinutul Putnii şi cum au m~rsu Bogd~n vodă la Ţara RomineC~.scă asupra
Ra.dului vodă, nimica nu însemnea::;ă nice să află scris..
1

nr.

De fapt, Rimna, mai la nord-vest (vezi mai sus, nota 1 la traducerea textului

~\.

Ştirea pare a Ii exagerată.
:\Iaxim Brancovici (vezi nota 2 Ia acela5i text).
4 Greşit, in loc de sîrbesc; cC. in textul nr. 4:
~,. A•(e)non, ~t epl>re~e•ro "fiul
despotului, tarul sirbesc".
2

3
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NOTE
1 \"ezi: :\. Iorga, Istoria bisericii româneşti şi a l'ietii religioase a romanilor, voi. II,
ed. 2, rev. şi adăug., Bucureşti, 1930, p. 130-133; Gh. 1. ~Ioisescu, Şt. Lupşa, Al. Filipaşcu, Istoria bisericii române, voi. II, Bucureşti, 1957 !pe copertă: 1958), p. 336-:337
(bibliografie, p. 343).
2
Vezi, Iorga, op. cit, II, p. 145-146; :\Ioi!:'escu ş.a., op. cit .. II, p. 249-250.
3 Vezi, de asemenea: :\Ioisescu, ş.a., op. cit., II, p. 2!,9- :!50, 319; Al. Sacerdoţeanu,
Tipografia Rimnicului (1705-1825), "Mitropolia Olteniei·', an XII, 1960, nr. 5-6, p. 291349 (nr. 60, p. 329).
4 .-\ceastă filă lipseşte in exemplarul de la B ..-\.R. Cu prilejul Simpozionului rom anosirb, ţinut la Belgrad şi :\ovi Sad, am obţinut, la :!8 august 1980, o copie-xerox de la Biblioteca Societăţii ":\latica Srpska·' (Xovi Sad), după exemplarul acesteia (cota: P. Il.
663), prin bunăvoinţa cercetătorilor Lazar Cur~ic şi Cornelia Olar. Reproducem airi aceste
versuri:

GIHICI4 CMHpiHH4,

np!HMHTI Ai:AO
AIOE.IIljl4 Bhl .Si: Alll

1n(c)ICR4 4P4A.CIC4,

H lll

po,u c•p&ciC• cl'iH,
H W(T) Bn,i:ă Ei: A ă 'HIIPI.I.H•,

".-\ lui Sinesie smeritul,
Episcopul Aradului,
_-\i neamului sirb sfinţi,
de toate relele ferit,

H:Mă

1r0

MOAHTI,

C\\&AIO.\HTI.

primiţi această
şi

lucrare
a celui ce mult vă iubeşte
pentru el vă rugaji,
Pe ea s-o păstraţi·'.

Exemplarul este semnalat in articolul Corneliei Olar, .Knjige stampane u Rimniku u Biblioteci JJatice Srpske, "Bibliotekar, XXVIII, 19/6, nr. 3-4, p. 3:i:i-384. Biblioteca
posedă, de asemenea: Antologhion (1705); Octoih (17061; Theofan Prokopovici, Per,·oe
ucenie otrokom (1726; 3 exemplare); Idem (1:i27; 2 ex.J; Idem (1734); PreoJia (1749);
~leletie Smotriţki, Gramatica s[a,·onă (1755; 2 ex. \: Pra,·ila molebnaja (1761: :! ex.);
Sofronie Vraceanski, Kiriakodromion (1806; prima carte tipărită in limba bulgară modernă).
~lenţionăm aici totodată celelalte articole din acest număr al revistei, reunite sub titlul
comun A 250-a aniversare a reluării tipăririi cărJrwr sîrbeşti: VI. Ercic, Pervoe ncenie
otrokom- de-a lungul timpului şi la noi (p. 321-350): 1. A. Labinţev, EdiJia de la Rimnic
a cărţii Pen·oe ucenie otrokom (1726) şi originalul ei rus (p. 351-358); Vera Secanski,
Din nou despre tipografia de la Rimnic (p. 359- 368); E. Xemirovski, Ediţiile tipografiei
de la Rimnic in fondul de carle rară al Bibliotecii de Stat "V. I. Lenin" a "C.R.S.S. (p. :J69376; biblioteca posedă 5 cărţi din anii 1705-1759).
6 Fost Ia ~Iănăstirea Krusedol, manuscrisul se păstrează in prezent tn :'\luzeul
Bisericii ortodoxe sirbe din Belgrad, nr. 244 (Trifunovic, O Srbljaku, p. 334- 3:~51.
6 La Biblioteca .-\cademiei R. S. România se păstrează două exemplare ~·;ota:
III 158028), dintre care primul a fost adus de A. 1. Odobescu de la mănăstirea Bistriţa
(Oltenia) (Şl. Godorogea, Cărţile slavone tipărite cu litere chirilice din Biblioteca Aca·iemiei
R. S. Romania, nr. 3; text dactilografiat).
7
La f. 192r-193r, se află Viaţa pe scurt.
8 Vezi: Dj. Trifunovic, O Srbljaku, p. 278-280; L. Pavlovic, Kultovi Zica kod Srba
i .llakedonaca, Smederevo, 1965, p. 42-51; Stara knjizen10st. Priredio Dj. Trifunovic. Belgrad, 1972, p. 377-410 (studii despre Teodosie, semnate de Sv. VuloviC, G. Subotk ~.a.):
:\1. Kasanin, SrpsJ..:a knji!.evnost u srednjem veku, Belgrad, 1975, p. 178-209.
8
Vezi: Trifunovic, O Srbljaku, p. 281-283; Pavlovic, Kultovi Zica, p. 56- i 1 :
Stara knji!.evnost, p. 263-314 (studii despre Sa va, semnate de P. Popovic ş.a.); Kai<anin,
Srpska knji!.evnost, p. 111-131; G. Mihăilă, Contribuţii la istoria culturii şi literaturii
romane vechi, Bucureşti, 1972, p. 115-117. :Menţionăm aici, de asemenea, un Acatlst al
sfintului Sava, compus de un anonim, probabil In a doua jumătate a secolului al XV!-lea,
şi descoperit in 1863 de llija Beric (Akatist svetome Savi, "Letopis :\Iatice srpske", lK64,
knj. 109, 1865, p. 82-92) intr-un manuscris vechi aparţinînd unui român din Lugoj, Dimitrie Dobrenescu (vezi Trifunovic, O Srbljaku, p. 342-344; textul reprodus tn Srbljak,
3, p. 211- 239). ~u se cunoaşte soarta ulterioară a acestui manuscris.
1 • Bibliografia ronânească veche voi. II, 32 7, p. 15 7.
11 Vezi: Trifunovic, O Srbljaku, p. 292-294: Pavlovic, Kultovi Zica, p. 71-76:
Stara 1mji!.evnost, p. 411-428 (studiu de N. Radojcic); Kasanin, Srpska knjii.evnost, p. 210233; :\fihăilă, Contribuţii, p. 117-119.
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12
in cadrul Slujbei este inclusă şi Viaţa lui Stefan Milutin (f. 79v- 85v); un alt
text este reprodus la sfir~itul cărţii, nr. 17, f. 254v- :!60v.
13
Vezi: Trifunovic, O Srbljaku, p. :!97-298: Pavlovic, Kultovi Zica, p. 91-97;
Dj. Sp. Radojicic, Tvorci i dela stare srpske knjizevnosti, Titograd, 196:J, p. 1:!'1-1 :.!:.! ;
Kasanin, Srpska knjize(·nost, p. 31:!- 322.
u Include şi Viaţa pe scurt (f. 21lv-214v).
15
Vezi: Trifunovic, U Srbl,iaku, p. 303-306; Pavlovic, Kultovi lica, p. 116-- 1:!9.
16
În cadrul Slujbei se află şi Viaţa pe scurt (f. i'!lv- i'9v).
1
' Vezi: Trifunovic, O Srbl,iaku, p. 316-31/; Pavlovic, Kultovi Zica, p. 99- 109;
Stara kn,iii.evnost, p. 4.4:!- 465: ~lihăilă, Contribuţii, p. ll9- 1:!0.
18
Vezi: Trifunovic. O Srbljaku, p. 3:.!2-323; Pavlovic, Kultovi Zica, p. 1:!9-130.
10
in cadrul Slujbei, la f. 50r-51v, este inclusă Viaţa pe scurt.
20
Vezi: Trifunovic. O Srbljaku, p. 324-327; Pavlovic, Ku/lovi /ica, p. 13:l-136.
21
Evenimentul poate Ci datat intre noiembrie 1507 şi aprilie 150!-l.
22
Că Despina aparţinea familiei Brankovic o confirmă ~i alte izvoare, fără a da
insă numele tatălui ei: se presupune că acesta a fost Ioan, fratele mai mic a lui \laxim
Brancovici (vezi, acum in urmă, Ştefan S. Gorovei, Familia lui Petru Rareş, in voi. Petrrt
Rareş, red. coord. Leon Şimanschi, Bucureşti, Ed. Academiei, 19/H, p. :.!6H, cu indicaţii
bibliogr.l. Ştim insă sigur că mama ei se numea Donka (vezi Ion-Hadu .\lireea !;'i Pl'lrl'
Ş. ::\ăsturel, De l'aEcendance de Despina, epouse du I'Oel'ode .V eagoe Bawrab, "Homanoslavica", X. 1964. p. 435-437).
23 La .\rhivele !"tatului - filiala Drobeta-Turnu Severin se păstrează Pomelnicul
mănăstirii Krusedol, inceput in secolul al XVI-lea şi continuat pină într-al XVII-lea (provenit din biblioteca doctorului C. I. Istrati): la loc de cinste sint menponap Hadu <·t>l .\lan•,
::\eagoe Basarab ~i familia sa. Ştefăniţă voievod, precum şi mai mulţi boieri ~i prelaţi români
(vezi :\Iite :\Iănl'scu, Romani intr-un manuscris ~îrbesc din ~ecolul XVJ, ,. .\lagazin istoric",
an XV, 198L nr. 5, p. 33, şi precizările dr. Silviu Anuichi, sub titlul O necesară lecturd
exactă, in aceeaşi revistă, nr. 8, p. 62).
24 Facsimilul prinwi pagini din Slujbă (f. 61a), reprodus in Srbljak, :2. intre pp. 400401. Altl' manuscrise din serolele al XVI-lea- al XVIII-lea sint menţionate de Pavlovic.
Kultovi lica, p. 149-150.
2 ;; Letopis Ra ..anieki . .. Giasnik Srpskog ucenog drust va", kuj. 111, sv. X.\. (SI aroga
reda), 1866. p. 1-:!l.
26
ibidem, p. 3.
27 Publicată deP. Lavrovski (O manastiru Ravanici. Stari zapis), in aceea~i rl'Vislă,
cu titlul mai vechi. .,Giasnik Drustva srbske slovesnosti·', knj. XII, 11'60, p. 6!ll- 6H4
(fără informaţii asupra manuscrisului).
28 "Giasnik Srpskog ucenog drustva", knj, IV, sv. XXI (staroga reda), 1H67, p. :!:!li:.!76 (Introducerea, p. :!:!6-:!31; textul, p. 232-276).
29
Bucureşti, 1891, p. :!68-:270, nota 3.
311 O knjizevnom radu jeromonaha Gavrila Stefanovica, "Giasnik Srpskog ucpnog·
drustva", knj. XXXIV. Belgrad, 1872, p. 151-177.
31 Din bogata bibliografie consacrată lui l\Iaxim Brancovici, relaţiilor lui cu romanii
şi scrierilor ce i-au fost închinate menţionăm: St. Kovakovic, Pru·lednji BranlwviCi u istoriji i u narodnom pel>aniu 1156-1502, Novi Sad, 1886 (lipseşte la U.A.H.); K. Jirecek,
lstortja Srba, preveo (i dopunioi J. Radonic, ed. 2, 1, Belgrad. 195:!, p. 406-415; II, p. 349350; Dj. Sp. Radojicic, articole despre Familia BrankoviC-ilor, în Enciklopedija Ju~o;-:/a
vije, 2, Zagreb, 1956. p. 161-184; ldem, Razvojni luk stare srpske lmjizevnosti, :\latica
Srpska (Xovi Sad), 1962, p. :!66-268; PavloviC, Kultovi Zica, p. 146-152; Trifuuovi<\
O Srbljaku, p. 328-330; ::\. Iorga, Istoria bisericii ronuineşti şi a vieţii religioase a romanilor.
ed. 2, rev. şi adăug, voi. L Bucureşti, 1928, p. 126-128; X. Dobrescu, Reprezentanţii a
două curente in biserica din Ţara Ronuinească la tnceputul secolului al XV /-lea, "Convorbiri
literare", an XLIV. 1910, nr. 2, p. 348-364 (despre Maxim, p. 355- 358); E. Turdeanu.
Din vechile schimburi culturale dintre ronuini şi iu{foslavi, "Cercetări literare", III. "1939.
p. 154-15/: Gh. 1. ~Ioisescu, Şt. Lupşa, Al. Filipaşcu, Istoria bisericii române, voi. 1,
Bucureşti, 1957, p. 307-310; Ion-Radu Mircea, Relations culturelles roumano-serbes au
XVJ"sîecle, RESEE, t. L 1963, nr. 3-4, p. 381-395; lnvăţăturile lui Neagoe Basarab
către fiul său Theodosie, ed. Florica Moisil, Dan Zamfirescu şi G. ~lihăilă, .Uucurl'şti, 1970,
p. 81-84: C. C. Giurescu. Dinu C. Giurescu, Istoria românilor, 2, Bucureşti, 1976, p. :203:204, 232, 262. Scurte ştiri despre _\faxim Brancovici, ca şi despre predecesorii şi fratPil'
să~, sint incluse, de asemenea, in alte genealogii (vezi Lj. Stojanovic, Stari srpski rocloslo1·i
i letopisi, Belgrad- Sr. Karlovci, 1927, p. VIII-XV, 42--43, 55-56), inclusiv în cea
de la Tron'osa (Tronoski rodoslov }, copiată în 1796 şi păstrată la Hiblioter.a Aeadrmit>i
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R. S. Homânia (mss. slav. nr. 7i, CC. i2r-73r; vezi G. :'llihăilă, Contribuţii la istoria culturii ... , p. 120-121).
·
32
La f. 227r-229v este inclusă Viaţa pe scurt.
33
Vezi: Trifunovic, O Srbljaku, p. 331-332; Pavlovic, Kulton· lica, p. 152-154.
3
~ Vezi Şt. S. Gorovei. Familia lui Petru Rareş, p. 268: Elena ar fi, deci, soră vitregă

a

Despinei-:'lliliţa.
36

Vezi: Trifunovic, O Srbljaku, p. 333-336: Pavlovic, Kultovi lica, p. 136-139.
comună a despoţilor Brankovic, editată după un manuscris din
sec. al XVII-lea (Srbljak, 3, p. 133-209), şi prezentată de Dj. Trifunovic, O Srbljaku,
p. 337-!141 (Autorul, anonim de la Krusedol, a preluat 16 strofe, cu mici modificări, din
.Slrtjba lui Ioan BrankoPic).
co La sfirşilul cărţii sînt tipărite aparte Viata (f. 238r- 24 7rl şi Cu,•intul de laudă
~f. 247r-254r).
37 Vezi: Trifunovic, O Srbljaku, p. 345-348; Pavlovic, Kultwi lica, p. 155-161.
3 " Viaţa acestuia este tipărită separat, la sfîrşitul cărţii (f. 233r-:238r).
"" Vezi: TriCunovic, O Srbljaku, p. 349-350; Pavlovic, Kultovi lica, p. 51-56.
40 În cadrul Slujbei, la f. 110r-111r, se află Viaţa pe scurt.
41 Vezi: TriCunovic, O Srbljaku, p. 351-35:2; Pavlovic, Kultovi lica, p. 111-116.
42 Vezi, în acest sens: .lJihai Viteazul. Culegere de studii. Redactori coordonatori:
P. Cernovodeanu, C. Tiezachevici. Bucureşti, Ed. Academiei 19i5; Şt. Andreescu, Resti.tutio Daciae (Relaţiile politice dintre Ţara Românească, Moldova şi Transilvania în răstimpul
J.jifi-159.1), Bucureşti, 1980, în particular, p. 35-36.
43 Pasajul corespunzător din Istoriile domnilor Ţării Româneşti, a căror parte finală
(168H-1728) a fost scrisă sigur de Radu Popescu (c. 1655-1729), este un simplu rezumat
după Grigore Ureche ("Scriu unii ... ") şi nu aduce nimic nou (Vezi ed. îngrijită de Const.
Grecescu, Bucureşti, 1963, p. 26).
45
Vezi: Konstantin Mihailovic din Ostrovica, 3anucKu !IHbl'lapa, ed. rusă de
A. I. Tiogov, ~loscova, 1978, p. ::!9 (\lanuscrisul, avînd 57 file, in folio, cuprinde şi Kronika
.tureczka a autorului sîrb).
48 Ca şi P. P. Panaitescu, am unificat însă grafia literei s.
~ 7 Liviu O nu nu reproduce capitolele menţionate în ediţiile sale selective: Grigore
Ureche, Letopise{ul Ţ'ării iltoldovei, Bucureşti, 1967; Critica textuală şi editarea literaturii
române Pechi Bueureşti, 1973 (Anexa /, p. 401-426). Vezi în această lucrare informaţii
despre cel mai vechi manuscris păstrat (lacunar), databil intre anii 1660-1670 şi păstrat
astăzi la :\Iuzeul de literatură al :'lloldovei - Casa Dosortei (p. 83-90. stema între pp. 148149 şi reproducerea fotografică a ff. lr şi 5v, intre pp. 416-417). Din păcate, B .•\.R. nu
posedă un microfilm după act>st preţios manuscris.
CC., de asemenea, Slujba

NOTE la textul original

"Viaţa

lui Maxim Brancovici", p. 288-290

1 K'l!. TOH:f(E AEHh.. 2 M.tliHM4 4PX'im(c)Kn4. 3 HOKOE npou,K'IiTEHiE liiKHt\cll\ EcH. 4 Din
nou cTH(r). 5 X'P4&pocTito. 6 w X'P4&pocTH H p43tJM1i erw. 7 H:f(E. 8 Adaugă oy&w.
9. Ad. KO EiKE. 10. K' HEMtJ. 11. 3AP4Kh.l. 12. Ad. "X'"'· 13 Omite: w, HECHTTE AP'l!.3ocTH. 14 Ad. :f(E. 15 Ad. "X'"'· 16 Om. 17 HE8T1iWHM4rw. 18 Ad. MHoroE. 19 Ad. H. 20
noKEA'Ii 34K4t\dTH. 21 Ad. "X'"'· 22 Om. 23 Ad. iKE. 24 K•\4A'IiKwtJ. 25 no cEM'l!. oy&w.
26. Ad. H. 27 A.d. K'. 28 Glosat pe margine r(c)n:f(A8. 29 &:f((c)TKEHHh.IM'l!.
KHHr4M'l!.. 30 0H'l!. :f(E liiKW &1\ronocn'liWHK'l!., H4W4 iKE H KH'IiWHII\11\ nHC4Hill\ CKOj)W
.K'l!. Kp.til H3Kh.IK'l!.. 31 Om. 32 KEc.tpEK'Ii. 33 .,OHM\~- pE4E -HiKE ... " 34 Om. 35
w(T)p43H. 36 Om. 37 Om. 38 MTph.. 39 Om. 40 Kp.tt\h. :f(E t\to&E3H'Ii "X'"' npiEM'l!.,
'RA4ETh.. 41 GvpMito. 42 T4MO. 43 Kp4Ah. :f(E A4K4ET'l!.. 44 G\"&Ht\1\tJ. 45 0H'l!. npiEM'l!. COTKOj)HTH 10, X'OT'Ii WCT4KHTH Ej)ECh., liiKW oy&W HE KOCX'OT'!i. 46 Om. 47 CO&t\IOAE.
48 4HCTOTHh.lll\. 49 Om. H4nHc4Kh. ... Iepoc.tt\HMh.. 50 Gv&IIM4. 5 1 Ad. w c&h.IKWEMcll\. 52 H K' :f(4t\OCTH Ch.IH &j)4Th. ErW. 53 MtJ:f(ECKd nOt\4. 54 CEjl&CKOMtJ H4j)OA8.
55 IIHOnt\EMEHrn.JX'"'· 56 llpn(A}&Hh.IH. 57 Ad. KO H:f(E. 58 cTp4THt\4T4. 59 K0(3}Kp4THTH cOTKOPH KOEMSiKAO. 60 c.\4KII\I.JIIIM'l!.. 61 EMS. 62 Do HEM':f(E. 63 Om. 64
11j)03j)'!iK'l!. ErW. 65 Erw HM4T'l!.. 66 nOCHt\4ET'l!. H'liKill\ "'(T) Kt\4(c)TM' rA4TH. 67 KCII\
cKOII\. 68 G:lATtJ npHX'OAIIT'l!.. 69 MHX'H'Ii. 70 HE K03KpdTHCII\. 71 Ad. npiHTH. 72
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RHA "kHiEMa AO&po.

73

3o&oMo.

76

i7

HdK.t38h\ H Ol('ln\, KO

79

&rol\to&E3Hd.i\.
.Hi.rw AHE.

KjldCHb.IX'a.
RM<110ijJEE.

83

80
H

W,.i.E)KA.tX'a.
COHHb.IX'a

74 La fel
81 Om.

r(c)A8

Xp(c)T"k

r( c)A1i

84

HHOKWRa

WTX'OAHTa.

H ... O&j\HCT.tEMH.

w(T)Kj!OREHin\X'a,

86 Om. 87 .\d. w

75 H

H"kKoErw.

RCn\.

HdUIEMa

82
85

78

M8)KiE so

j\\HO)KECTRO.
j\\1\dAEHCTRd.
WAE)KA.tX'a

HCnMHn\IOijJEE H OI( AH-

fj\\8)KE CtldRd &cEr Ad,

HH"k

H np(c)HW H RO R"kKH R'kKWRa, dMH(H).

Resume
En continuant l'etude des livres ed-ites pour les Serbes par la typographie de l-Umnic
(voir la communication, Tipografia de la Rimnic in contextul relaţiilor culturale şi literare
româno-sirbe, parue dans le volume Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional, I,
Rîmnicu-Vilcea, 1980, pp. 34-40), l'auteur presente d'une maniere detaillee le dernier
de ces livres imprimes, Pravila molebnaja svjatych serbskich prosvetitelej (1761), en soulignant sa valeur litteraire et documentaire.
Soigne par l'eveque d'Arad Sinesie Jivanovici (Zivanovic) et edite avec le coucours
de l'eveque Grigorie Socoteano de Rîmnic, ce Iivre presente, entre autres, pour la premiere
fois- par l'intermede de !'imprimerie un moment siguificatif de l'histoire des deux Pays
Roumaius fraternels: la reconciliation de Radu le Grand avec Bogdan III, au cours des'
premiers jours du novembre 1507; le futur metropolite de la Valachie, '.Iaxime Braucovici
(Brankovic) en fut le messager, dout la Vie et l'Oţ'fice sont inclus a une place d'honneur
dans les pages du livre.
.
Reedite quatre annees plus tard, en 1765, a Venise, et juste uu siecle apres, en 1861.
a Belgrade, ce precieux ouvrage imprime roumano-serbe sert de fondement a l'excellente
edition Iitteraire moderne, soigne par Dj. Trifunovic, professeur a lTniversite de Belgrade:
Srbljak. Sluf.be. Kanoni. Akatisti (1-111, Belgrade, 19;01, accompagnee par un precieux
recueil d'etudes: O Srbljaku. Studije (Belgrade, 1970).
En_reproduisant la Vie de Maxime Brancovici (1461-1561) d'apres un manuscrit
serbe du XVIIt sie~,:{e,, publie par A. Vukomanovic,, e-r- 1859, avec des variant;es d'apres
l'edition de Rlnink; qout on ajoute quelq;ues. chants de -I'O(fice - les deux etant eeri~s
par un anonyme de Kru~dol, en 1523 du b1entot apres-l'auteur de la-.presente commumcation les accompagne de la version rouniaine, d'un ample extrait de la Genealogîe des
tsars serbes, redigee entre 1716-17'64, et de quelques fraginents provenant des sources
internes roumaine-8: les Annales du commencement du Pays Moldave .(achevees pcndant
les premieres decennies du XVI• siecle), la Chronique moldo-polone (ecrite entre 1..'564 et
1565), Ia Chronique de 1\facaire (redigee entre 1527 et 1551) et la Chronique du Pays Moldave de Gregoire Ureche (ecrite ent~e,1642-1647), qui eclairent a l'aide d'ăspects nouveaux la vie du 1faxime Brancovici, le,role qu'il a joue en Valachie (1505/1506-1509,
1512; en 1507, probablement evequ'E) de Rimnic, et des novembre 1507/avril1508 jusq.u'en
150.9 inetropolite de la Valachie), ef dans la reconciliatjon des deux princes regnants roumains, "car-' d'apres ses propres .' mots - vous ete$ chretiens et du meme peuple".
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Mineiul lunii noiembrie tipărit la Rimnir în anul 1778
în două ediţii
AURELlA FLORESCU
Cer·c e lările

efeduate asupra cărţilor vechi existente in judeţul Dolj
ne-au dus la descoperirea unei ediţii, necunoscute pină in prezent, a Mineiului lunii noiembrie tipărit la Rimnic în anul 1778. Din cele 17 exemplare
găsite in judeţ , ale acestui Minei, numai 15 corespund descrierii făcute în
Br:hliografia românf'ască CJech e 1 , iar două conţin elemente asemănătoare dar
şi car·e le direrenţiază de cele cunoscute.
Pentru a putea vorbi despre asemănările şi diferenţele dintre ele, care
JH~-au condus, în cele din urmă, la concluzia celor două ediţii, am ales cite

Fig . 1. S - foaia de titlu.

Fig. 2. D - foaia de titlu.
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un exemplar complet din fiecare, notîndu-le cu sigle, reprezentînd iniţiala
parohiei unde au fost găsite, ce le vom folosi in expunere:
S - exemplarul bisericii din satul Secui comuna Teasc;
D- exemplarul bisericii Madona Dudu din Craiova.
Ambele cărţi conţin cite 3 file nenumerotate, la început, şi 207 fii~
numerotate cu caractere chirilice. Conform datelor ee le pt·ezinlă foile de
titlu, ambele exemplare au fost tipărite în Sfînta Episcopie a Hîmnieului
în anul 1778 de Popa Costandin Tipogt·aful Rim[nieeanul] şi <le Dimitrie
Mihai Popovici Tip[ ograf J.
Ambele exemplare sint în limba română, tipări le pe două col o a ne a
38 rînduri fiecare, cu caractere chirilice, formatul fiind 2°. ln urma studiului
comparativ efectuat, am constatat că nu există diferenţe în conţinutul textPlor, prefeţele sînt identice, semnate de Chesarie, episcopul Hîmnicului.
Diferenţele dintre ele sînt de ordin grafic şi de tehnică tipogr·afieil.
Observăm că ambele cărţi conţin greşeli de numerotare a filelm·, unele difPră
de la un exemplar la altul, iar altele sînt asemănătoare:

s

])

Diferenţe

106 nu esli' scris;
in loc de 139 este scris 129;
140 "
1:i0;
172 "
170;
17:3 "
163;
176 "
164;
182 "
181;
18:~
"
182;
190 "
11!9;

106 este scris;
139 este scris corect
140
172
173
176
182
18:~

in loc de 188 este scris 189;
-~scmănări

in loc de

55 !'Slc scris 54;
138 "
128;
154 "
153;
187 "
188;

Ornamentul flOI·al existent pe foaia de titlu diferă de la un exemplar
la altuL Xilogravura Răstignirea semnată de P[opa] C[onstandin] se află pe
fila 3 verso nenumerotată a ambelor exemplare, dar, cadrul de compoziţie
tipografică diferă ca ornament şi, în plus, cel de la D conţine iniţialele 1 şi
P, de o parte şi de alta a ei.
Fiecare din cele două exemplare conţine, pe fila 1 numerotată, cîte
un frontispiciu: cel de pe S reprezintă, în medalion, pe Isus Hristos într-un
cadru de motive florale, fiind semnat de Di[mitrie] T[ipograf], iar cel de pe
D reprezintă, în medalion, pe Maica Domnului, Isus Jlr·istos şt Sf. Ioan
într-un cadru de motive fl01·ale, nefiind semnat.
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Ambele exemplare conţin, pe aceleaşi file, la acelaşi inceput de text,
ornate încadrate, în roşu, dar care diferă ca dimensiuni şi ornamente
florale. Exemplu:

iniţiale

Litera

Fila

T

A
F
F
A
:\1

40\"
41
41v
42
48

Dimensiuni
1

Coloana

s

1
1
2
1
1
1

1,7
1,6
1,7
1,7
1,8

X
X
X
X
X

Observaţii

D

2,4
1,8
2,3
2,3
2,4

1,6
1,9
1.3
1,3
1,8
1,5

X
X
X
X
X
X

2
2,4
1,7
1,7
2,4
1,9

ornament diferit
nu este ornată

Ornamentele de compoziţie tipografică dintre text, unele conţinînd
de la un exemplar la altul; frecvent, la D, apar literele
C, G, 1, P, E, iar la S, literele O, 1, G.
Pe fila 202 numerotată, la D, există o vignetă finală din ornamente de
compoziţie tipografică şi litera 1, iar la S, o vignetă finală din motive
florale, fără nici o iniţială.
şi iniţiale, diferă

Fig. 3. S - fila 3

nenumerotată

nătura lui Chesarie. ·

cu sem-

Fig. 4. D - fila 3 nenumerotată cu semnătura lui Chesarie .
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Pe ,toate filele există diferenţe in suprainălţarea literelor, in folosirea
a ierului, a lui o ş.a. Numele lui Chesarie, semnind prefaţa, pe S este
la mijloc, iar pe D, in partea dreaptă a oglinzii textului.
Cărţile se mai diferenţiază şi prin textele care dau explicaţii asupra
datei tipăririi, a diortosirii şi a cheltuitorului. Astfel, pe fila 3 nenumerotată, dedesubtul xilogravurii reprezentind Răstignirea, numai pe D, există
următorul text:
((La tipărirea acestui sfînt Mineiu fost-au cheltuitoriu şi mult ostenitoriu a să face lucru, Ioachim Ieromonahul Mitropolii )).
Pe fila 207 verso, tot numai la D, există un text referitor la perioada
tipăririi şi altul, mai jos, despre diortositorii Mineiului. Le redăm în cele
ce urmează:
1. (( SlaCJă, cinste şi închinăciune celui în Troiţă slăCJit, carele ne-au
ajutat după început de am ajuns şi sfîrşitul. Şi s-au început acest lucru la luna
lui august 1 şi au luat sfîrşit la octoCJrie în 5 )>
2. ((S-au tipărit acest Mineiu luna lui noemCJrie prin osteneala diortosirii
şi silinţa smerit ului întru 1 erodiaconi Anatolie din Sfînta Episcopie a RîmniCJului. Fiind împreună de la un loc, diortositoriu şi tocmitoriu la îndreptarea
cuCJintelor limbii româneşti şi smeritul între Monahi, Rafail, din sfînta mănă
stire Hurezii )).
finală
aşezat

Fig. 5. S - Cila 1

numerotată.

Fig. 6. D - fila 1

nurnerolală.
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Fig. i. S - fila 207 wr.>o.

Fig. 8 -

D - fila :207 verso.

Pe primele 3 file ale lui D, conţinînd prefaţa, obserYăm spaţii mai mari
între propoziţii, textul rîndurilor fiind identic cu cel din S. Această aşezare
în pagină, care este mai îngrijită, ne-a determinat să susţinem că D ar fi
cea de a doua ediţie a Mineiului lunii noiembrie tipărit la Rîmnic în anul
1778. La aceeaşi concluzie ne-a condus şi informaţia ce ne-o oferă cartea, la
sfîrşit, şi anume că <1 s-au început acest lucru la luna lui august 1 şi au luat
sfîrşit la octomCJrie în 5 •>. Credem că cealaltă ediţie. semnalată de Bibliografia
românească CJeche, iar la noi notată prin S, s-ar fi tipărit, mai curînd, pînă în
luna august decît după luna octomvrie şi, deci, aceasta ar fi prima.
Se cunoaşte că şi Mz:neiul lunii octomCJrie a fost tipărit în două ediţii,
la Rîmnic, in anul 1776. V. Molin, în articolul Tiparniţa de la Rîmnic 2 ,
vorbind despre aceste ediţii, le explică prin exigenţele episcopului Chesarie
care <1 găsind nesatisfăcătoare ediţia unui Minei (pe octombrie) dispune scoaterea altei ediţii (tot în 1776), dar cu vădi te îndreptări de tehnică tipografică •>.
Avea, în sprijinul afirmaţiei sale, şi informaţia că cele două ediţii au fost
tipărite de tipogz·afi diferiţi. Cum insă, Mineiul lunii noiembrie a fost tipărit
de aceiaşi tipografi, este greu să credem că numai nişte exigenţe estetice să
fi determinat scoaterea unei noi ediţii şi pe această lună, a lui noiembrie.
J12
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Concluzia noastră este că ceea ce a determinat tipărirea unei noi ediţii din
Mineele pe cele două luni - octombrie şi noiembrie - ar fi fost o mare
solicitare a lor de către unităţile de cult din cele trei provincii româneşti.

XOTE
1
2

Întocmilf•. de Ioan Bianu, :\"!'rva Hodoş, Voi. II. p. ::!26, nr. H5:
În i't!itropolia Olteniei. nr. ; -8, '1960, p. 466.

Resume
L'article etablit une comparaison entre deux livres intitules ;Uinei de no,·embre
imprimes a Rimnic en 1778. Ils ont un nombre egal de pages mais une mise en page diCferente et le colophon figure seulement sur un exemplaire.
En conclusion il y a eu deux editions de ee line, corr!'spondant aux necessite
de toutes les provinces roumaines.
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Psaltirea

tipărită

la Rimnic in 1792
AURELIA FLORESCU

Lista de cărţi din bisericile unite care au aparţinut vicariatului Haţeg,
la 1857 de Ştefan Moldovan 1, era menţionată o Psaltire tipărită
la Rîmnic în anul 1792, nesemnalată de Bibliografia românească veche 2 •
Daniela Poenaru o ia in consideraţie şi o include, ca o nouă tipăritură, necunoscută pînă în prezent, in Contribuţii la Bibliografia românească veche 3 •
Cu prilejul cercetărilor noastre asupra circulaţiei cărţilor vechi din
judeţul Dolj, am aflat un exemplar, aproape complet, din această tipăritură
rimniceană, ale cărei elemente de descriere le redăm în cele ce urmează:
Foaia de titlu:
Psaltirea Prorocului şi lmpăratului David acum întru acest chip tipărită întru
a doao Domnie a 1 nălţatului Domn 1 o Mihail Constantin Şuţul V oevod cu blagoslovenia şi cu toată cheltuiala prea sfinţii sale iubitorului de Dumnezeu chir
Nectarie Episcopul Rîm. La anul mîntuirii 1792. De Dimitrie Mihailovici
Tip. şi de Gheorghie sin Popa Constantin Tip.
Exemplarul nostru conţine (nenumerotată) foaia de titlu şi filele 2-287
numerotate cu caractere chirilice: lipseşte sfîrşitul: de format 8°, are 36 caiete
cu signatură chirilică în partea de jos a paginii, primele patru file purtînd
numărul caietului precum şi numărul filei din caiet, cu caractere de două
mărimi. Este tipărit numai cu negru, avînd 17 rînduri pe pagină.
Cartea a fost legată, coperţile fiind de lemn învelit în piele, păstrîndu-se
numai coperta a doua şi urmele a două încuietori de metal. Dimensiunile 4
ei sînt: Legătura: 1=104: L=157; blccul: 1= 100; L=146; oglinda
textului: 1 = 72: L = 103;
întocmită

Gravuri:
Titlul este incadrat în ornamente de compoziţie tipogt·afică. Pe versoul foii
de titlu se află o xilogravură, nesemnată, reprezentind pe Prorocul David
avînd dimensiunile: 1 = 67; L = 110. Inaintea fiecărei Catisme se află un
ornament de compoziţie tipografică, iar la inceputul primului rînd din catismă
există o iniţială ornată încadrată şi anume: 10- f. 20 v.; K- f. 32 v., 195
273; .& - f. 44, 142, 214 v.; A- f. 55, 152 v.: T- f. 69; JJ- f. 181 v.,
163; I,I (ornament de compoziţie tipografică) - f. 92; C- f. 103 v., 224;
il (ornament de compoziţie tipografică) - f. 116. 203: I I - f. 131; 3 - f,
173 Y.; ~ - f.2, 182; 1'1\ - f. 285.
Cuprinsul:
Catisma 1: f.2: Catisma 2: f. 10 v.; Catisma 3: f. 20: Catisma 4: f. 32 v.;
Catisma 5: f. 44; Catisma 6: f. 55; Catisma 7: f. 69; Catisma 8: f. 81;
Catisma 9: f. 92; Catisma 10: f. 103; Catisma 11: f. 116; Catisma 12:
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Fig. 1. Psaltire, Rîmnic, '179:!, foaia de
ti llu.

Fig. 2. Psalire,'Rîmnic, '1792, xilogravură
reprezentînd pe David, pe versoul foii de
titlu

f. 131; Catisma 13: f. 142; Catisma 14: f. 152 Y.; Catisma lă: f. 162 Y.:
Catisma 16: f. 173 Y.; Catisma 17: f. 182; Catisma 18: f. 194 v.; Catisma
ţ9: f. 203: Catisma 20: f. 214 Y; Cîntarea lui Moisi: f. 224; Pentru polieleu
ce se cîntă la praznice dimineaţa: f. 249; Pripealele la pra;;nicele Dumne:,eeşti
(septembrie- august): f. 250-272; Cinstitul paraclis al doilea: f. 2i2 Y.;
Canon de rugăciune către Prea Sfînta N ăscătoare de Dumnezeu: f. 2i 4.

Cartea a constituit şi suportul unor însemnări ce le redăm in continuare,
dat fiind că ne-au ajutat la stabilirea circulaţiei ei: 1. Pe f. 2-8 v., în limba
română, cu caractere chirilice: <•( ••• ) iar fiu mi eu Gheor~he în luna lui august
17 ZZ:le la ani de la H[risto]s 1793; să să ştie cînd s-a născut fiu mieu Pătm
Clucearu ( ?) maiu 21 la sfîntul împărat Costandin ( ... ) Elena, duminecă.
De atunci s-au început foametea, era oca ( ... ) de făină de porumbu ( ... ) la
anu de la H[risto]s 1794. ))

2. Pe f. 191
(<

199, în limba română, cu caractere chirilice:
cînd s-au cut[remurat pămî]ntul şi s-au cut[remurat] la [cînta]rea

Y. -

(Să să) ştie
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cocoş ului ( ... ) cutremurat foarte tare la sfîntul apostol Filip şi aceasta. Şi am
scris eu logofăt Florea, 829 noemvr[i]e 14, cu mînă de ţărînă, mîna va putre:::;i
iară slova va trăi şi să va pomeni 1>.

3. Pe f. 116-120, in limba română, cu caractere chirilice:
<< ( ••• ) şi am scris eu logofătu Florea sin Stancu ( ... ) ca să să pomenească
şi am luo[a]t din ( ... ) popii Preda inscrisul acesta ca să să pomenească.»
4. Pe f. 35 Y. - 41, in limba română, cu caractere chirilice:
<< Leatu 1854 cînd au venit muscali aici în ţară şi s-au bătut la Calafat. luna
aprilie în una. Şi ca să să pomenească am scris eu cel mult păcătos. robu
lui Dumnezeu, Ion Nicolae ot Dobridor. 1>
5. Pe f. 127 Y. - 136, în limba română, cu caractere de tranziţie:
<<Jar ( ?) din 1854, în acea vreme fiind muscali în Ţara Rumânească. multă
pagubă au pricinuit creştinilor. In acea vreme erea o stea cu coadă pă r_wiu
la apus, cînd să bătură la Cetate în zio ( ... ) Şi ca să să poată şti aceste sămne
şi tinerii noştri, am scris eu cel mult păcătos, Ion Nicolae de la Dobridor. ''
Exemplarul nostru a fost găsit în inventarul bisericii Sf. Nicolat' din
satul Hunia, comuna Maglavit. Verificarea însemnărilor redate mai sus. cu
documentele cunoscute despre această biserică, ne-a dus la concluzia că
Psaltirea a ajuns în Hunia înainte de anul 1794 - cînd este datată cea mai
veche însemnare - şi, probabil, la nu prea mult timp după tipărirea, la
Rîmnic, în 1792.
Astfel, într-o Catagrafie a Episcopiei Rîmnicului 5 , întocmită la 21
decembrie 1845, localitatea Hunia, care ţinea de plasa Cimpului, era mt>nţionată ca avînd o biserică de lemn (bordei) şi doi preoţi: Pătru sin popa
Ioan şi Ioan sin popa Preda. Data hirotonisirii lui Pătru sin popa Ioan - 28
decembrie 1826 - ne-a determinat să credem că este unul si acelasi cu Piitr·u
'
fiul popei care face însemnarea datată 1794, referitoare la ' naşterea
fiilor· :o;ăi,'
Din aceeaşi Catagrafie aflăm că un anume Florea sin Stancu era cintJrt> ţ
la biserica din Hunia; noi îl identificăm cu logofătu Florea sin Stancu, c~>l
care consemnează, pe carte, momentul cutremurului de la 14 noiembrie 1829.
Iar semnatarul celor două note despre luptele ce au avut loc în anul 18:J4.
Ion Nicolae de la Dobridor, nu se putea afla, în acel timp, decît în Huni a -localitate situată între Cetate şi Calafat- de unde ar fi putut cunor:tştP,
cel mai bine, evenimentele petrecute.
Aşa dar această carte s-a păstrat la biserica din Huni a, după tipărir·pa
ei, la Rimnic, in ciuda tuturor vicisitudinilor care s-au abătut asupra populr:tţiPi
din aeeastă parte a ţării, timp de peste un secol.

că

Am putea concluziona că exemplarul găsit de noi constituie o donHlă
lista intocmită de Ştefan Moldovan la 1837 nu prezintă date eronate şi
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timp. se constituie într-o preţioasă contribuţie la cunoaşterea tiparrimnicene care a ir·adiat, prin activitatea sa, cultura românească. în
toato:- ţinuturile locuite de români.
in

act>Jaşi

niţ.ei

NOTE
Patachi, Liviu, Cărţi Pechi româneşti în Ţara Haţegului de pe o listă din 18.5Î, in
~i cercetări de bibliologie, 1 II, '1960, p. 286.
2 Lucrare întocmită de Ioan Bianu, Nerva Hodoş şi Dan :::\imonescu, publicată intre
1

Stud1;

anii l!'ll3-1944.
Tirgovişte,

1973, p. 93.
Redate in milimetri.
" Ionescu, 1. Catagrafia Episcopiei Rîmnicului,
-6, 1965, p. 43-'t.
3

~

llr.

;

judeţul

Dolj, in •Vitropolia Olteniei,

Resume

L'article fait une deseription bibliographique de Psaltire imprimee a Himnic en
179:..'. Elle a ete deeouverte dans le village Hunia du departement Dolj. Le Ii vre a ete signale
puur la premiere Cois dans une liste elaboree en 1857 par Ştefan :\loldovan. Xotre exemplair·- represente une precieuse contribution a la connaissance de !"imprimerie de Rimnic.
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Noi

identificări

la Bibliografia

românească

veche

ŞTEFA..~

GODOROGEA

Pentru studierea vechii culturi româneşti cercetătorii romam sau
străini au la dispoziţie un instrument fundamental de identificare şi de referinţă pentru tipăriturile româneşti, de real ajutor în elaborarea unor studii
de specialitate, la el apelînd toţi cei interesaţi în elucidarea unor probleme
care ii preocupă. Este clar că ne referim la monumentala lucrare intitulată
Bibliografia romdnească CJeche 1508-1830, a lui Ioan Bianu, Nerva Hodoş
şi Dan Simonescu, volumele I-IV, apărută între anii 1903-1944, şi a completării publicate de Daniela Poenaru intitulată Contribuţii la Bibliografia
românească CJeche, apărută în anul 1973 la Tîrgovişte, în care au fost menţio
nate atît unele cărţi noi, dar şi cîteva rectificări sau precizări suplimentare
pentru alte cărţi deja descrise în volumele celelalte.
Studiile privind cartea veche românească au apărut în bună parte
pe baza tipăriturilor aflate în Biblioteca Academiei R.S. România, sau pe
baza unor cărţi existente în celelalte mari biblioteci ale capitalei, cum a1· fi
la Biblioteca Centrală de Stat sau la Biblioteca Centrală Universitm·ă., cît
şi pe baza unor cărţi aflate în bibliotecile din ţară, dar şi pe baza unor fiemnalări de cărţi aflate în biblioteci străine.
Cercetătorii români sau străini descoperă mereu alte cărţi care trebuiau
să figureze în cadrul celor 4 volume din B.R.V 1 . sau în Completarea Danielei
Poenaru, ceea ce ne determină ca cifra de 2194 de cărţi româneşti cunoscută
pînă în prezent să fie considerată doar ca o cifră aproximativă.
Fără a recurge la o descriere mai amplă, în rîndurile care urmează
căutăm a aduce în atenţia specialiştilor astfel de cărţi. Situaţiile fiind deosebite ne-a determinat a le împărţi în 3 categorii.
In pr·ima categorie de cărţi am inclus pe acelea care au fost deja descrise în B.H. V. sau în Contribuţii, dar care necesită unele precizări. O astfel
de carte este aceea amintită în partea de lndreptări din Contribuţiile Danielei
Poenaru, respectiv nr. 247, p. 247-248, intitulată Poezii nouă, 1795, unde
autoarea menţionează B.R. V., voi IV, p. 11, şi unde se explică faptul că în
afară de preotul D. Furtună din Dorohoi care are un asemenea exemplar,
în prezent in Biblioteca Academiei R.S. România se află copia fotografică
a acestui exemplar. Au mai fost specificate titlul lucrării şi autorul menţio
nat cu iniţialele 1. C., după care se dă cuprinsul culegerii de versuri şi se reproduce o parte din "Predislovie". Se impune a se face unele precizări, şi anume,
că autorul acestei culegeri este Ioan Cantacuzino, un scriitor mai puţin cunoscut de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, descendent al Cantacuzinilor, care
a avut un rol însemnat în istoria Ţării Româneşti şi a Moldovei, fiind cunos318
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cut ca un luptător pentru eliberarea ţărilor române de sub jugul otoman
şi adept al unirii ţărilor româneşti intr-un stat puternic şi independent.
Autorul s-a născut la Constantinopol, la 20 ianuarie 1757, fiind fiul
clucerului Răducanu Cantacuzino, iar mama sa domniţa Ecaterina, fiica lui
Ioan :\lavrocordat, stabiliţi din anul 1759 la Bucureşti, unde a primit, împreună cu fratele său mai mic, Nicolae, o educaţia aleasă. Tatăl său a luptat
cu un regiment de voluntari români impotriva turcilor, obţinînd o strălu
cită victorie la luarea Silistrei, dar moare în anul 1774. Ioan Cantacuzino
obţinuse din partea împărătesei Ecaterina a II-a favoarea de a se înrola în
armata rusă de la vîrsta de ·15 ani (1771). Dar, după moa1·tea tatălui, atît
el. cit şi fratele său, trec în grija unchiului lor, banul Mihai Cantacuzino.
După pacea de la Kuciuk-Kainargi dintre Turcia şi Rusia ei sint nevoiţi
să se refugieze în Rusia. Revin în patrie în anul 1784 unde au fost bine primiţi de Mihai Şuţu în Ţara Românească. După înscăunarea lui :\icolae Mavrogheni. cu care scriitorul nu se împăca, este nevoit să treacă în Moldova, unde
domnea unchiul său din partea mamei, Alexandru l\Iavrocordat, timp în
care i-se acordă şi titlul de spătar. In anul 1787 după fuga in Rusia a lui
-:\lavrocordat, Ioan Cantacuzino revine în Ţara Românească, iar după începerea războiului austro-ruso- turc din anul 1788, scriitorul îndeplineşte unele
misiuni diplomatice importante, toate acţiunile sale urmărind unul şi acelaşi
scop - independenţa ţărilor române. După pacea de la Şiş tov din 1791
scriitorul, dezamăgit, pleacă în Rusia, acolo fiind primit cu gradul de colonel
de cavalerie primind din partea împărătesei Ecaterina a II-a, o moşie pe
malul drept al Bugului. Tot atunci i-a fost acordat şi titlul de cneaz. Scriitorul
locuia cu fratele său i\'icolae care l-a însoţit pretutindeni, şi împreună ridică
o biserică de piatră în tirgul Cantacuzinca. In Rusia, Ioan Cantacuzino a
locuit un timp la Petersburg, apoi la Odesa, iar din anul 1818 se retrage la
moşia sa unde moare la 3 iulie 1828. Majoritatea datelor biog1·afice ne-au
fost lăsate de Nicolae Bălcescu, care la întocmirea articolului său s-a folosit
şi de unele memorii ale scriitorului obţinute de la nepoţii lui. 2 :\e-am oprit
puţin asupra biografiei autorului cu scopul de a preciza unele etape ale activităţ.ii sale, pentru datarea culegerii de versuri, care a apărut în cea mai rodnică perioadă a vieţii sale, între anii 1792-1796. Nu ştim pe ce criterii s-a
bazat Daniela Poenaru cînd a menţionat că această carte a apărut în 1795.
In privinţa locului de tipărire specificăm, ca şi ceilalţi cercetători, ca fiind
Dub<'isari sau Movilău a.
În privinţa volumului de versuri, în el sînt cuprinse 22 de poezii, unele
dintrp ele prelucrări, altele traduceri din literatura uninrsală, iar altele
originale. Despre acestea toate, privind sursele de inspiraţie cit şi despre
valoarea lor literară se fac referiri în tratatul de 1storie literaturii române al
Academiei, volumul II. Despre activitatea de traducător a lui Ioan Cantacuzino aflăm din colecţia de manuscrise a Bibliotecii Academiei, manuscrisele
nr. 1::>50, 3099 şi 6002, cit şi manuscrisele de la B.C.S. ms. 4246, ms. 4807,
iar despre activitatea sa de sprijinitor şi încurajator al acţiunii de copiere
a manuscriselor pe baza însemnărilor pe manuscrise din Biblioteca Academiei4.
În cea de-a doua parte am inclus autori care sînt deja menţionaţi în
B.R. V. sau în Contribuţii, dar nu cu toate operele lor. In această categorie
am inclus pe Nicolae Vellara (Nikolaos Vellaras) menţionat în B.R. V. voi. II,
cu Adunare de poezii encomiastice, Lipsea, 1777, scrisă în greceşte, de 36 p.
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la C.R.\". 411. p. 223-224 in Biblioteca Academiei la cota generale\ II
39067. dar altă lucrare a sa. tot în greceşte, de 11 p., in-4°, nu este menţionată nici in B.R. V. nici in Contribuţii. Redăm mai jos titlul după cartea
aflată in Biblioteca _-\cademiei la cota II 38904: 'QOU:pta T&Tpacrnxa 7tp6~
'TOV. . . JlT)'Tp011:0Âi'TT)V. . . OuyKpoj3Âaxia~ KUplOV ICUplOV rpT)yOplOV. . . Ilapa
NucoMou BtÂ.Â.apă. 'Ev&TilJcrtV, 1777. (Ode în patru stihuri închinate mitro-

politului CngroYlahiei Domnului Domn Grigore). Yeneţia, 1777. Numele autorului apare la sfirşitul textului.
Cn alt autor mentionat doar cu unele lucrări în B.R. V. sau în Contribuţii este un macedo~ean din Clisura, Dimitrie 1\iicolae Darvari (Dimitr-ios :'\ikolaos Darvaris). care a studiat la Pesta şi la Bucureşti, şi car·e in
capitala noastră a înfiinţat chiar o tipografie cu literă grecească. In B.R. V.
figurează cu următoarele lucrări:
1. Gramatica germană foarte exactă, scrisă in limba greacă, Yiena,
1785. menţionată în Contribuţii, nr. 66, p. 70. In Biblioteca Academiei l"l cota
CRY 488 --\. (I 14022).
2. Introducere în limba elină, scrisă în limba greacă, Viena, 1798, menţionată in BRY, IV, p. 143. In Biblioteca .-\cademiei la cota CRY 617 A
(II 156498).
3. Istoria universală pe scurt, 2. voi. apăr'ute la Viena, în 1811-1818.
scoasă cu eheltuiala fraţilor săi Ioan şi ~Iarcu. BRY, III, p. 198, in BAR,
la cota CRV 958, 2 voi. 10 ~ 164 p. (I); 8
348 (-350) p. (Il). (Il 52(1518).
4. Jlai nainte gătire spre cunoştinţa de Dumnezeu, traducere de Eufro~in PotEca. Buda. 1818, in BR\'. III, p. 218-221, în BAR la cota CRV 977,
de 15 f. - 180 p. (I 106046).
5. Culrgrre de înţelepciune, traducere de Iancu Nicolae Moldoy·.:.flnu,
Buemeşti. 1827. în BRV. III. p. 531-532, in BAR la cota CRV 1306
G. Cartr grecească cu bucăţi alese, scrisă in limba greacă, Bucureşti
1827. in BRV. III, p. 560, in BAR la cota CRY 1328 (I 56040).
Printre cărtile nementionate semnalăm următoarele:
1. 'AmpaÂ.i]~ OOT)yia &i~ 'TTJV 'yvrocrtv 'TWV av9p001[(J)V ll'TOl 0w<ppacr'TOU 'H9tKOi

+

xapaKTTJP&~ ... Mem<ppacr9svte~

&~i 'TTJV ICOlVO't'Epav 'TWV vuv 'EJ.Ai]vrov
... uo6L\T)JlT)Tpiou NtKoMou wi:i L\apj3apero~ . . . (Călăuză sigură pentm cu-

noaştrrca oamenilor sau ... Caracterele lui Teofrast ... Traduse de DimitriP
:\icolaP Dan·ari. Yiena. 1795. in-8° de /9/f. + 135/-140/ p. ExemplanJI
B.-\R ~e află la cota I 15518, iar la editarea cărţii a participat şi fi·atele
său Ioan :\icolae Dan·ari.
2. Xpucrouv EyKoÂ.mov iiwt Ktj3T)TO~ 0T)j3aiou lliva~ Kai 'E7ttKtijwu 'Enet-

piotov. Mem<ppacrBtvm tK tii~ 'EÂ.ÂT)VtKii~ &i~ Ti]v Ka9' iJJ.Lă~ Kotvortpav L\taÂ&KTOV Jl&Ta nvrov :[T)Jl&lWJlatrov. Oi~ tv TEÂ&t 7tpocreTE8T) Kai :[X&OiacrJla 7t&pi
TWV Ka9T)K6vrrov rrov 7ttcrteu6vtrov 0eiav ITp6votav, imo L\T)JlT)Tpiou NtKo).aol>
toi:i L\apj3acrero~. . . 'Ev BtEVVlJ Ti'j~ 'AoucrTpia~, 1799. 1799. Enkolpion de aur

sau desluşirea înţelesului Tabloului lui Kevit din Teba (Kebes Tebanul) a
manualului lui Epictet tr·aduse din limba elenă în greaca nouă de D. :\.
Darvari ... Yiena, 1799. XVIII
236/-268/ p. _j_ 1 f. pl. Cartea în BAR se
află la cota I 22179.

+

ruvtOJlO~ 'lepa iutopia Tii~ tKKÂ.T)cria~ ti'j~ ITaÂ.ată~ Kai Nta~ L\ta9i]KT)~.
Mua<ppacrBetcra tK ti'j~ TWV 'Pwcrcrrov otaÂEKTou. . . un6 L\T)JlT)Tpiou N tKoÂ.uou
roti L\apj3acrero~. . . 'Ev Bttvvu -ri'j~ AoucrTpia~, 1800. (Istoria sfîntă pe scul't a

3.
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Vechiului si ~oului Testament. Tradusă din ruseste ... de Dimitrie 1\icolae
Dan·ari, Viena, 1800) J1jf. + 100 p. In BAR. cartea se află la cota I 22196.
4. ..:1apf31ip'l~ i1'1J.LTlrPlO~ NtK6A.ao~. MtKpli KUTTJX'lcrt~ fltot LUVtOJlO~ xpumUVIKTJ AtoacrKaA.ia i':pavtcr6eicra ~K tl'j~ 6p6o06~ou OJ.Loi.oyia~ d~ xpi'jcrtv trov
tl'j~ 'AvatoA.tKi'j~ 'EKKA 'lcria~ -rtxvrov oeuttpov. . . otop6ofletcra 1tapa i1'1Jl'ltPiot>
NtKoMou toti ..:1apf3up&ro~ ... 'Ev Bttvvu ti'j~ 'Aoucrtpia~. 1801. Mic catehism ...
indreptat de Dimitrie :\'icolae Dan·ari). Viena. 1801. 95 p.
5. ..:1apf3ap'l~ i1'1J.Ltitpl0~ NtK6A.ao~. X&tpoyroyia &i~ tl'Jv KaA.oKaya6iav. . . 'Ev
BtEVVlJ, 1802. (Indreptar către virtute adică manual de morală ... Viena,
1802). Cartea cuprinde X+ 151 p. şi se află la cota I 63857.

6. ..:1apf31ip'l~ i1'1J.1titpto~ NtK6A.ao~. np6xetpo; upt6Jl'lt1KTJ... Jl&TU t&v Ota<poprov Me66orov ... 'Ev Bttvvu ti'j~ 'Aoucrrpia~, 1803. (\lanual de aritmetică ... Viena. 180.3). XVI -;- 323 p. In BAR se află la cota 1 38015.
7. 'EyXf;tpiotov xptcrnavtK6v. . . i':pavtcretv i':K Ota<p6prov 'EKKA'lcrtacrttKrov I:uyypa<ptrov Kai. .. cruvreetv im6 i1'1Jl'lTPiou NtKoi.aou toti ..:1apf3ap&ro~. 'Ev Bttvvu
tl'j~ 'Aoucrtpia~, 1803. (Carte de învăţătură creştinească. . . cu extrase din
diverşi scriitori bisericeşti. alcătuită de Dimitrie :\'icolae Darvari. Viena,
1803). 84./-88/ p. In BA.R se află la cota 1 522373.
8. 'EKA.oyliptov ypatKtK6v, ... im6 i1'1Jl'lTPiou NtKoA.uou roti ..:1apf31ip&ro~, tU1tots
EKOoetv OU1tClV1J TW\' KUpirov auraotA.<prov ..:1apf3upsrov. 'Ev BtEVVlJ ti'j; 'Aoucrtpia~.
1804. (Culegere de texte greceşti ... alcătuită de Dimitrie ~icolae Dan·ari,
şi tipărită cu cheltuiala Fraţilor Dan·ari. Viena. 1804), 2q2 p. In BAR se
află la cota 1 4.0180.
9. llatOayroy6~ flrot 'H6tKOi KUVOV&s toti /;ftv. . . i':pavtcr6€vt&~ l>1t0 i1'1Jl'lTPlOI>
NtKoMou ..:1apf36.p&ro; ... 'Ev Bt&VVlJ ti'j; 'Aoucrtpia;, 1804. (Pedagogul. sau
reguli etice pentru viaţ.ă ... culese de Dimitrie :'\icolae Darvari ... Viena,
1804.). 84 p. In B.\R se află la cota 1 7108.
10. M&yliA.'l KariJxscrt;. . . M&ta<ppacr6&icra i':K rjj; 'ProcrcrtKfj~ OtaA.tKtou ... imo
..:1. N . ..:1apf36.psro~. 'Ev Ba':vvu, 1805. (Catehism mare. . . tradus din ruseşte
de Dimitrie ~icolaP Dan·ari. Viena, 180S). IX - 148 p. In BAR se află la
cota 1 47621.
11. rpaJ.LJlUTtKTJ U7tÂ.O&AATIVIKTJ crxeotacr6eicra im6 AllJl'lTPiOU NtKOAUOU 'tOU ..:1apf31ip&ro; ... 'Ev Bttvvu tft; 'Aoucrrpia~. 1806. (Gramatica limbii greceşti popularp schiţată de Dimitrie :\'icolae Dan·ari. Viena. 1806), XVI+ 420[ -424].
p. În BAR se află la cota 1 14.036.
12. llporrapaO'K&UTJ ei; TTJV 0wyvrocriav OlU ti'J~ esropia~ t&v ovtrov, O'UAÂ.&X6&icra
urr6 i1'1Jl'lTPlOU NtKOAUOU TOU ..:1apf3up&ro~. . . 'Ev BtEVVlJ tl'j~ •Aoucrtpia~. 1807.
(:\lai nainte găti re spre cunoştinţa de Dumnezeu. . . alcătuită de Dimitrie
Nieolae Dan·ari. Viena. 1807), 155/-164/ p. In BAR se află la cota 1 7067.
13. 'E1tlcrtoMpwv KOtVOl<pi:Â.E~. . . rxeotacretv int6 i1'1Jl'l'tPlOU NtKOAUOU 'tOU
Kai turrot; i':Kooetv âvaA.ci>J.Lacrt t&v Kupirov AutaOEÂ.<prov Aapj3ap&rov.
'Ev Bttvvu rjj~ 'Aoucrtpia~, 1808. (Epistolar pentru folosul tuturor ... Alcă
tuit de DimitJ'ie ~icolae DarYari şi tipărit de Fraţii Darvari. Viena, 1808),
XIV/-XVI/ + S1.3/-.r=,16Jp. In BAR se află la cota 1 13005.

..:1apj3up&ro~
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14. Oh.:taJCi) otoacrJCaÂ.ia -ri'j~ <pucrEw~. . . tJCoo9Eicra oi>1t ~Tt~TJ'tpioo NtKoMoo
-rou ~appcipEw~. 'Ev BtEVVIJ -rfj~ 'Aoocr-rpia~, 1810. (Cunoştinţe elementare
despre natură ... editată de Dimitrie Nicolae Darvari. Viena, 1810), 384 p.
In B.\R se află la cota 1 8382.
15. I:o<pia~ 'A1tliv9tcr~a, tKoo9&v cmo ~TJ~Tt-rpioo NtKoMoo ~appapEw~. 'Ev
Bti:VVIJ -ri'j~ 'Aoocr-rpia~. 1811. (Culegere de înţelepciune, editată de Dimitrie
l\'icolae Darvari. Viena, 1811), 179 p. In BAR se află la cota 1 520464.

16. 'Entw~i) <pucrtJCi'j~. I:uÂ.Â.EX.9Eicra i>1to ~Tt~TJ'tpioo NtKoÂ.cioo -rou ~appcip&w~.
To~o~ 1-III. 'Ev Bti:VVIJ, 1812. (Manual elementar de fizică, compusă de

Dimitrie Nicolae Dan·ari. YoL 1-IIL Viena, 1812). 1n BAR se află la
cota 1 42653.

17. 'Oorrro~ -rou Pioo. 'EKoo9Ei~ un6 ~TJ~Tt-rpioo NtKoMoo -rou ~appap&w~.
oanuvu -rrov Kopiwv Ainaoi:Â.<pwv ~appap&wv. 'Ev Bt&vvu -ri'j~ 'Aoocr-rpia~. 1812.
(Călăuza vieţii. Editată de Dimitrie Nicolae Dan·ari. cu cheltuiala Fraţilor
Darvari. Viena, 1812), 286 p. 1n BAR se află la cota 1 136022.
18. E>Eo<ppcicr-roo XapaK-rfjpg~, ·EÂ.Â.TtVtcr'ti tJCoo9&v-rg~. . . uno ~Tt~TJ'tpioo NtKoMoo ~appapEw~ ... 'Ev Bti:VVIJ -rfl~ 'Aoocr-rpia~. 1815. (Caracterele lui Teofra~t. Editate in greceşte ... de Dimitrie Nicolae Dan· ari. Viena, 1815),
XVI
40 + 92/-94/ p. In BAR se află la cota 1 22169.

+

19. MtKpov npocrwx.TJ-rciptov. . . EJCOo9&v un6 ~TJ~Tt-rpiou NtKoMou ~appcip&w~.
'Ev BtEVVIJ -ri'l~ 'Aoocr-rpia~. 1818. (Mică carte de rugăciuni... editată de
Dimitrie Nicolae Dan·ari. Viena, 1818), 10
150 p.
4 f. pl. ln BAR se
.află la cota 1 524555.

+

+

20. MtKpci Ka-rfJx.Ttcrt~. . . tJCoo9gicra un6 ~TJ~Tt'tpiou NtKoMoo ~appap&w~.
'Ev Bti:VVIJ -rfj~ 'Aoucr-rpia~. 1819. (Catehism mic ... editat de Dimitrie Nicolae Darvari, Viena, 1819), 93/-95/ p.
1 f. pL In BAR se află la cota 1

+

521693.
Cărţile tipărite de Dimitrie :\icolae Dan·ari au apărut in numeroase
exemplare şi au avut o mare circulaţie în ţara noastră. Intr-o carte veche
ca BucCJarul lui Petre Bercovici apărută la Braşov in 1824. scrisă în limba
bulgară, în Prefaţă, se specifică: "Am adunat şi citeva scurte variate povă
ţuir·i din Eclogarul lui Darvari şi am căutat să le redau cit am putut mai
simplu ... " (BRV, voL II 1. nr. 1203, p. 433, descriere completată şi în voL
IV, p. 311-315).

In cadrul celei de a treia categorii am inclus autorii care nu au fost
în Bibliografia românească veche cu nici o 1ucrare. Este cazul
lui .·\lexandru Sturdza unul dintre oamenii de o reală valoare a epocii sale,
cu o vastă cultură şi educaţie aleasă. Alexandru Sturdza s-a născut la 18
noiembrie 1791, fiind fiul lui Scarlat Sturdza. Studiile sale din ţară şi din
Germania îi permit să ocupe diferite posturi, printre care acelea de ataşat
.al l'vlinisterului Afacerilor Str·ăine din Rusia la Viena si Paris. In 1821 demisionează şi se stabileşte la Odesa, dar în 1828 este diil nou la Bucureşti, iar
în 1843 era epitrop al seminarului la Şcoala din Iaşi. Moare în anul 1854
la Odesa. Alexandru Sturdza a fost un mare patriot, considerat de mulţi
ca unul dintre oamenii cei mai culţi ai vremurilor sale. Dintre cărţile sale
care ar trebui să figureze în BRV notăm pe cele care se află în Biblioteca
Academiei.
menţ,ionaţi
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1. Considerations sur la doctrine et l' esprit de l' eglise orthodoxe, Weimar,
1816, IV + 218 p. In BAR la cota II 46560.
2. Betrachtungen ueber die Lehre und den Geist der orthodoxen Kirche.
Aus dem Franzosischen uebersetzt von Au~ust von Kot::,ebue, Leipzig, bei Paul
Gotthelf Kummer, 1817, VIII + 208 p. In BAR la cota II 40956.
3. Denkschrift ueber den ~egenwaertigen Zustand von Deutschland, oder
lVuerdigung der Denkschrift des Herrn von Stourdza in juridischer, moralischer, politischer und religioser H insicht. V om Professor Krung, Leipzig,.
F. A. Brockhaus, 1819, /2/ f. + 64 p. In BAR la cota 1 476263.
4. 'EYX&tpiotov ŢQi) 'Op9o06~ou XptcmavoiJ. 1:uyypUJ.LJ.lU 'AA.e~avopou 1:wup/;a*. (Manualul creştinului ortodox, alcătuit de Alexandru Sturdza. Petersburg, 1828), /1/f . ..LVIII+ 329/- 332/p. In BAR se află la cota II 523664.
5. PyqHax KHHra npaaoc,laBHOro xpHCTHaHHHa. C rpeqeCKOro nepeaeo C . .IJ:ecTYHHC. Petersburg. 1830, XVI + 346/-348/p. In BAR la cota II 603845.
In limba română lucrările sale au apărut mai tîrziu de anul 1830 in
traducerile lui Eufrosin Poteca, Filaret Scriban, .\"eofit Scriban, 1. 1. Beleuţă
şi alţii.
·
In Catalogul General al Bibliotecii Naţz:onale din Paris autorul figlirează cu alte două lucrări care ar trebuie să fie menţionate in BRV şi anume:
1. Considerations sur la doctrine et l' esprit de l'Eglise orthodoxe, St uttgart, J. G. Cotta, 1816, in-8°, VI+ 219 p.
2. Jfenwire sur l'etat actuel de l'Allemagne, Paris, Librairie grecyuelatine-allemande, 1818, in-8 , 66 p.
O altă problemă care se cere rezolYată in· Yiitor la o nouă reeditare a
Bibliografiei româneşti Yechi şi care credem că Ya sta în atenţia cercetăto
rilor este aceea a articolelor şi studiilor apărute intre anii 1508-1830 in
diferite publicaţii periodice sau culegeri străine. Astfel de articole, note sau
studii scrise de autori români sînt în mare parte inedite. Cn exemplu grăi
tor in acest sens il avem cu Alexandru Sturdza care publică discursul său
de la Aix-la-Chapelle în germană in "Europaeische Annalen", din 1815.
Exemplele menţionate în aceste pagini credem că au darul de a pleda
pentru o stabilire mai precisă a criteriilor de menţionat a lucrărilor ce merită
să fie oglindite in Bibliografia românească veche. Tot în privinţa unor astfel
de precizări, considerăm că ar fi bine să se specifice care anume ediţii diferite ale uneia şi aceleaşi cărţi, care are aceleaşi date de apariţie sau paginaţie,
dar tipărite în tipografii diferite, merită a fi menţionate la numere bibliografice diferite. Este cazul lucrării lui Vasilie Aaron, Istoria lui Sofronim şi
a Haritci ... , apărută la Sibiu în 1821, din care unele exemplare au fost
tipărite in tipografia lui Ioan Bart, iar altele în tipografia lui Gheorghie
de Clozius. Trebuie să arătăm că ele sînt menţionate în BRV, Voi. III. nr.
1109, p. 366, dar la aceeaşi poziţie bibliografică, cu toate că ele de fapt sînt.
unităţi bibliografice distincte.
Sperăm ca la o viitoare reeditare a Bibliografiei româneşti vechi cărţile
aduse în discuţie să-şi găsească locul în cadrul acestui preţios instrument
de informare.

* Mulţumesc şi pe această cale colegilor mei Laura Ionescu
care m-au ajutat la traducerea titlurilor greceşti.

şi Şerban

?llironescu
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Barbu Theodorescu, Istoria bibliograf'iei romane, Bucureşti, Editura enciclopedică
1972, p. 83-88, care menţionează 2113 cărţi din cele 4 volume ale B.R.V., la
care s-ar adăuga cele descoperi te pină in 1960, Vezi şi: Barbu Theodorescu, Repertoriul
cărţii rom1neşti vechi, 1508-1830, în B.O.R, LXXVIII (1960), nr. :J-4 (martie-aprilie),
p. 339-366.
2 Nicolae Bălcescu, Spătarul Ioan Cantacuzino, în "Magazin istoric pentru Dacia",
"\n. 1, 1845; Vezi şi: K. Bălcescu, Spătarul Ioan CantacuziM, in Opere alese, Bucureşti,
1960, p. 91-103.
3 Pentru o astfel de datare pledează Ghf:>orghe Tvănesru. ["n poet român necunoscu!
din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, in "laşul nou·•, V. 195:1, nr. 3-4; Acelaşi
impreună cuN. A. Ursu, Cn scriitor muntean de la sţ"irşitul secolului al XJ.I/1-lea: Ioan
Cantacuzino, In "Studii şi cercetări ştiinţifice", secţia Filologie. laşi. X, 1959, Case. 1-2;
"\lexandru Duţu, Contribuţii documentare la tratatul de ,.Istoria literaturii române". in
"Steaua", XVI, 1965, nr. 9, Al. .\lex:ianu, Citeva date prh·itQare la 1·ia{a şi opera poetului
mare spătar Ioan Cantacuzino, in Glasul Bisericii". 1967. nr. 5-6. p. 633-638; Istoria
literaturii romane, Voi. II, Bucureşti. Editura Academiei 1968. p. 180-18:1: E. D. Levit,
1

română,

cyO!.da odHozo

nepecellutta.

)/(uJH& u

.rumepamypHoe m11op'1ecmso

HoaHa KaHmDKYJUHO,

in "Studii de Cilologie moldoverwască. Lecturi in memoria lui V. F. Şişmariov··, Chişinău,
Ştiin\a, 1980, p. 76-93.
4 Vezi, Gabriel Ştrempel. Catalogul manuscriselor române.~ti Voi. 1. B.,\.H .. 1-1600.
Bucureşti, Editura ştiinţific<·l :;;i enciclopedică,
1978.

Summary

The author points out that new books have been constantly discovered completing
the Old Romanian Bibliography. The author suggests to specialists to introduce in th e
Old Romanian Bibliography. the following unrecorded works by :'\icolae Vellara, Dimitrie :'\icolae Darvari and Alexandru :Sturdza.
The article also mentions the contributions brought about to the old Romanian
cu !ture.
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Activitatea tipografilor -

intre

trudă şi satisfacţie
TUDOR NEDE LCEA

În cadrul t>voluţiei generale a scrisului şi în comparaţie cu vechea metodă
de copiert> a tt>xtelor "a manu'', tiparul feudal constituie un progres evident,
cel puţ,in pe plan cantitativ, invenţia tipografului german Gutenberg constit uindu-se intr-o adevărată revoluţie, eu urmări incomensurabile şi perspective
nebănuite. După cum se ştie, la noi tiparul pătrunde şi revoluţionează prin
:\lacarie. autor·ul tipăririi in 1508 a primei cărţi pe teritoriul nostru, la numai
53 de ani dt> la prima carte tipărită la Mayenza, la 25 de ani de la tipărirea
primei cărţi slavoneşti la Veneţia şi la 17 ani de la imprimarea primelor
cărţi cu alfabet chirilic (Cracm-ia), fiind cel mai vechi tipar chirilic cu existenţa
neîntreruptă.

Din cele 31 centre tipografice s-au mai păstrat 2113 cărţi editate pînă
în 1830 intr-un tiraj de aproximativ 1.575.000 exemplare, ceea ce nu reprezenta decit abia 10% din totalul cărţilor tipărite. 1
Dacă avem in vedere tehnica rudimentară de tipărire şi multiplicare
a cărţilor intr-o perioadă de debut a unei arte ce şi-a confirmat în timp
tradiţia, lipsa unor şcoli oficiale pentru pregătirea specialiştilor, aceste cifre
sînt impresionante. Truda tipografului este imensă.
,.... că nu mi-am dat nici o odihnă, nici genelor mele somn şi nici aCJrrea
dată mie ... n-am cruţat-o, pînă ce am ajuns să sfîrşesc acest lucru" 2 mărturiseşte mitropolitul Ardealului, Ghenadie, în epilogul Sbornicului tipărit de
Coresi la Sebeş in 1580, convins ele perenitatea operei încheiate, în opoziţie
cu "toate lucrurile vieţii acesteia (care) sînt deşarte şi în scurtă vreme trecătoare". Tipări1·ea cărţilor, se arăta in p1·efaţa Penticostarului tipărit la
Buzău, 1701. e ca şi cum ai zidi un stîlp, clar nu ca acela de piatră făcut,
ci de . .. dirţi ::.idit 3 • ~lunea tipograful ui presupune pe lingă efortul fizic şi artistic
intru finalizarea operei sale c.;um se exprim[t, plastic Constantin Atanasievici,
tipograful Rimniceanu în Triodul tipărit în Rîmnic în 1777: "In ce chip
dousc eri u înoată pre apa mlirii, ca să ajungă la limanul cel cu adăpostirr,
carii sînt blituţi de ~Jalurile mării, asemrnea şi tipografii \Joesc să ajungli la sfîrşitul cărţii" 4 • clar şi chemare pentru "cîştigarea bunelor fapte", după mărturi
sirea lui Gh. Radovici, traducătorul ln~Jliţăturilor creştineşti, Snagov, 1700:
"am în~·ăţat cu multă osteneală şi osîrdie", "acest meşteŞUf!, "alergînd ca cerbul
setos'· 5 .
Printre faptele bune ale domnitorului Constantin Brîncoveanu, căruia
îi închină cartea. Radovici menţionează tipog1·afia, al cărui meşteşug, şi
1-a însuşit cu pasiune, "alergînd ca cerbul srtos", imagine des întîlnită în preclosloviile cărţilor vechi româneşti, 6 iar obiectul, rezultatul trudei, cartea,
are o valoare incomensurabilă, precum "acra puţintea apă a săracului, sau
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ca cei doi bani mici ai văduvei" 7 • "Tocmeala tipografilor", din 25martie 1747
li se normalizează activitatea: "Şi ei să aibă a scoate pe zi o coală cînd vor
umbla amîndouă teascurile şi în afară de duminici şi din sărbători să nu şază
tipografia nici într-o zi" 8 , dovedind necesitatea lucrului neîntrerupt în tipografii.
Constantin Brîncoveanu a contribuit esenţial la dezvoltarea artei tipografice; la tipărirea de cărţi pentru propria ţară sau pentru alte teritorii
locuite de români. Şi nu întîmplător o avalanşă de cuvinte de laudă cuprinde
numele lui Constantin Brîncoveanu "cel mai mare dintre toţi principii, lumină
strălucitoare pînă la marginile pămîntului" cum se exprimă Hrisant Notara,
în stihurile de sub stema domnească din cartea lui Vasile Macedoneanul,
Capitole îndemnătoare, Bucureşti, 1691 9 • Tipărind gratuit cartea lui Meletie
Sirigul, Intîmpinarea la principiile catolice şi la chestiunile lui Chiril Lucaris
şi Dositeiu, Patriarhul Ierusalimului, Manual în contra rătăcirii calvine
Bucureşti, 1690, Brîncoveanu este "floarea de lumină, ospătarul graţiilor.
Căci spiritul şi opera avea nevoie de un astfel de bărbat, de o distinsă mînă" 10•
Laude asemănătoare aduc Sevastos Trapezuntiul Chimenitul 11 , Ioan Comnen
care-I compară cu "Ptolomeu, sub care cu bucurie filosofează Dacia," 12 precum şi Mihai Istvanovici pentru tipărirea cărţilor pentru românii din Transilvania socotindu-1 "patronoş adevărat al Sfintei Mitropolii de aici din Ardeal
şi tuturor celor ce năzuesc supt a M ăriei sale milă" 13 Gh. Duca s-a "lncărcat
de onoare prin înfiinţarea tipografiei greceşti", spune Dositeu, patriarhul Ierusalimului, tipografie care este "principiul virtuţilor" 14 , iar Popa Ioan din
Vinţi aduce lauda craiului Ardealului, Mihai Apafi, pentru că după atîtea
strădanii pentru "luminarea neamului nostru" a dispus ca ,;tipografia românească să o ridicăm din porunca M ăriei tale, după niştota preuţilor rumâneşti" 15 •
Ioan Molivd din Heraclea aduce cuvinte de laudă lui Ioan Duca Vodă "măreţul
conducător", pentru tipărirea gratuită a cărţii lui Simeon, arhiepiscopul
Tesalonicului, ln contra eresiilor, Iaşi, 1683 16 •
Pentru a releva importanţa tipăririi cărţilor pentru străini şi pentru
a sublinia primatul tipăririi cărţii la români, fapt care dovedeşte existenţa
protocronismului românesc şi în acest domeniu, redăm mărturisirea patriarhului Ierusalimului, Dositeu: "Iar în anul 1680, fiind la Iaşi şi văzînd pe moldoveni că au tipografie. iar grecii nu, muream de necaz". Tiparul, cartea
tipărită va constitui un scut, o armă utilă propăşirii spirituale. "Niciodată
de aici înainte săgeţile duşmanilor nu vor atinge hotarele noastre, nici practicile
teologilor raţionali, fiindcă N ectarie a ridicat întărituri pentru credincioşi,
turnuri de pietate şi lănci de înţelepciune" 17 •
Cartea şi tiparul au apărut ca o necesitate culturală. O dată cu tipărirea
primelor cărţi apare şi ideea preţuirii ei sau a meşteşugului tipăririi, exprimată în predoslovii, prefaţatorii întrecindu-se în găsirea unor mijloace stilistice
adecvate ideii. Coresi, urmărind difuza1·ea largă a textelor ieşite din teascurile
tipografiei sale, îşi compară unealta cu mărgăritarul şi comorile ascunse,
punînd accent şi pe valoarea educatiYă a cărţii care "nu ceartă prc cei buni,
ce pre răi. Bunii să nu ia pre sine. Şi cari vor fi cu vină certaţi, ei se pocăiască
să lase răutatea şi să umble cu dereptate" 18 . Continuîndu-i ideea, Eustatie
logofătul scrie în Pravila sa, 1632: "un pomînt încuiat sau un izvor de apă
reace să fie astupat de ce folos ar fi celor însătaţi? Aşea şi această svîntă de
carte de indireptare, dacă va fi închisă şi necunoscută, de ce treabă va fi celor
rătăciţi, ce nu vor putea îndrepta spre calea pocăinţei şi a direptăţii" 19 , iar
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cei ce n-au pasiunea cititului "sînt ,ea o corabie fără de cîrmă în m~jlocul mării
trage încoaci şi încolo ca pre n~(e orbi şi eia de apoi se afundă" 20• Un adevărat testament pentru păstrarea tipografiei asemănătoare celui scris de
Văcărescu pentru "creşterea limbii româneşti", întîlnim în predoslovia celor
două ediţii ale Psaltirii sla~Joneşti ( 1637, 1638), semnat de însuşi domnitorul
Matei Basarab. Testamentul este adresat "conlocuitorilor ţării noastre",
contemporani sau urmaşilor care "!leţi stăpîni această ţară să păstraţi cu îngrijire acest dar, !lreau să zic această tipografie şi păzind-o cu îngrijire ca un
dar prea cinstit, păstrînd-o în stăpînirea !loastră şi ne!lătămată în !leei, căci
este o comoară mai scumpă decît toate comorile pămînteşti, căci aurul şi argintul
şi pietrele sînt comori scumpe ce înfrumuseţează numai !lremelnic trupurilr,
iar comoara aceasta înfrumuseţează sufletele omeneşti" 21 • Tipograful Popa
Stoica consideră că tipărirea cărţilor este singura în măsură să asigure supuşilor cunoştiinţe trebuincioase, cartea fiind, astfel, "ca pre o pîrgă a florilor
crlor cu dulce miros, ieşită din mijlocul Edenului" 22 •
Tipărirea cărţilor devenise o necesitate acută pentru o societate "Să inţe
leagă şi popa ce zice însuşi şi oamenii de ascultă" 23 • Împuţinarea de cărţi pe care
o remarcă aproape toţi autorii (prefaţatori, traducători, editori, tipogr'afi)
era privită ca un fapt de mare gravitate, fiind o piedică în calea progresului
şi a civilizaţiei, a formării unei conştiinţe de sine a poporului român. Selectarea din Biblir a scrisorii lui Pavel către corinteni "în sfînta biserică mai
bine e a grăi cinci cuvinte cu înţeles decît zece mii de cuvinte neînţele~e în
limba striină" este semnificativă pentru scopul tiparului românesc şi ea
apare ca un leit-motiv în aproape toate predosloviile cărţilor româneşti
vechi. Erau necesare cărţi tipărite pe înţelesul poporului "să grăiască in
limba cum înţeleg şi grăiesc oamenii" 24, cu alte cuvinte era imperios necesară introducerea limbii vorbite de toţi locuitorii ţărilor româneşti, a limbii
naţionale, înfăptuindu-se astfel, un act echitabil şi unic: "limba !lernacu!ară
de~Jine de timpuriu limbă de cult şi limbă de cultură" 25 •
Varlaam se simte obligat moral să traducă "mai pre înţelesul oamenilor·".
iar· ieromonahul Melchisedec se simte şi el nevoit să scoată cărţi "pre limbă
românească, ca să fie de treabă şi de folos nu numai crlor ce ştiu, ce şi cl'!ora
proştii ce nu ştiu . .. ca să le înţeleagă şi mici şi mari", adecă "toţi oammii
ţărăi noastre ai !lremii de acum" 26 . Aşadar, finalitatea educativă a cărţii îşi
atinge scopul numai dacă e scrisă pentru cei mulţi, învăţătura fiind, în spir·it
umanist, un element indispensabil întregirii personalităţii umane: "cum nu
poate nimr a lăcui în ciastă lume fără de apă, aşa nu poate fi nice fără în~Jăţâ
şi

tură"

27

•

Răspîndirea cărţii în mijlocul poporului e o faptă demnă de toată
lauda "că nici un lucru nu este mai bun şi mai dumnezeesc .supt soare
decit bunele şi folosul de obşte al tuturor, şi nici un lucru nu iaste mai slăvit
şi mai lăudat în lume decît din neştiut a face ştiut şi a cîştiga pre cei ce
n-au cu ceia ce le lipseşte". ~eofit, mitropolitul Cngrovlahiei, închină un
adevărat imn acelora care scriu. "Cu multă dorire din călduros suflet ...
pentru folosul tuturor de obşte, spre adăparea şi lecuirea sufletelor a('Phw
ce o vor' citi cu bună înţelegere, şi ale celor ce cresc pentru buna credinţă
a pravoslaviei patriei acesteia şi alţii dupre împrejur pravoslavnici. car·ii
gr'ăesc tot cu aciastă limbă rumânească". Se impune şi din partea cititor·ilor'
un efort pentru înţelegerea conţinutului cărţii "pune-ţi mintea ca să înţelrgi
crale ce citrşti, că de !lr'i citi cu înţelegere şi cu drept şi fierbinte suflet dr vri

327
https://biblioteca-digitala.ro

că nu numai sufleteşte, ci şi trupeşte vei priceape cum că
multă cunoştiinţăşi mare folos vei dobîndi" 28 • Este o idee specifică iluminismului
şi demn de semnalat e faptul ca ea nu se găseşte numai la corifeii Şcolii

priimi, creade cum

ardelene, ci chiar in predosloviile cărţilor bisericeşti sau laice; ea nu a apărut
numai în Transilvania, ci şi în celelalte ţări locuite de români. M. Strilbiţki
scrie la Iaşi in Catahisis, 1777, despre necesitatea şi dorinţa învăţării, "fieşte
care ... voiaşte ca să-şi lumineze cugetul inimii lui şi fiilor lui cu învăţătura
şi cu ştiinţa" ştiinţa prin carte fiind singura care duce "spre cunoştinţa adevărului" 29 • Această idee e reafirmată în "Pildele învăţăturii către cetitori"
din Octoihul mic, Iaşi, 1782, 30 prin maxime de o stringentă actualitate.
La sfirşitul secolului al XVIII-lea preocupările cărturarilor pentru
instruire, mai ales a tinerilor, se înteţesc. Buna gospodărire şi administrare
a statului presupune, înainte de toate, însuşirea unor cunoştinţe folositoare,
educative. Este perioada de apogeu a iluminismului românesc; cărţile se
tipăresc acum şi pentru nevoile şcolii. Gheorghe Şincai scrie Catehismul cel
mare, Blaj, 1783, "pentru folosul şi procopsala şcoalelor normăleşti a neamului
românesc", "ca să poată fieştecari dintră dînşii fi numai buni fii ai patriei
sale". Cartea este mai redusă ca mărime, pentru a nu mări preţul "pentru
carea cei seraci, de cari mai mulţi se află în neamul nostru decît bogaţi, se
nu s-o poată cumpăra". Limba română pe care o foloseşte şi o îmbogăţeşte
cu neologisme "pentru binele obştii" 31 are scopul de a uni pe toţi românii.
Pentru ca poporul să participe direct la conducerea ţării, el trebui~să fie
instruit, căci, se spune în prefaţ1 românească a Cărţii trebuincioase pentru
dascăli, Viena, 1785, această chemare spre cunoaştere "carele atît intereseaşte
pe stat şi pe părinţi, all fost păn acum de neamul românesc aşa de puţin socotit, încît adeaseori au putut cineva vedea acest cin şi deregatorie în mîni de
oameni fără ştiinţă şi ispitire" 32 •
Sinteză a preocupărilor pentru ridicarea prin ştiinţă a poporului, ca
o datorie patriotică, este prefaţa lui D. Iorgovici la Alexandria, Sibiu, 1794'
în care, după ce arată meritul predecesorilor săi (Gh. Şincai, Molnar, Eustatievici), face o aspră dojană cititorilor români, spre a se îndeletnici cu cititul
"că sînt vreadnici de ascultare şi all cap bun de a învăţa" 33 • Ridicarea nivelului
cultural şi ştiinţific al poporului este o cale spre progres şi civilizaţie, este un
prilej de afirmare şi mîndrie naţională.
Aducînd excelente elogii cărţii tipărite şi patronilor ei, cunoscînd valenţele şi efectele galaxiei Gutenberg, conştienţi de perenitatea indubitabilă a
cuvîntului scris, tipografii, reali cărturari ai vremurilor lor, au încercat, şi
au izbutit în parte, să facă din ţările româneşti un veritabil centru internaţional de tipărire şi de difuzare a cărţilor, de a impune, altfel spus, cultura românească ln contextul european. Este şi motivul pentru care tipografii îşi priveau obiectul muncii lor cu satisfacţia pe care o impune o nobilă
pasiune - tipărirea cărţilor· -. considerînd, pe bună dreptate tiparul ca
"o artă, o chemare, o taină, am zice un fel de religie, fiindcă vechii tipografi
vorb3au de breasla lor unică, plină de mister şi sacră" 34 •
~OTE

Conform statisticii întocmite de Barbu Thpodorescu. În studiul Cartea veche
(1508-1830). ,lJitropolia Olteniei, 11, nr. 9-12, sept.-dec. 1959, p. 586-602.
Ion Bianu, Nerva Hodoş şi Dan Simonescu. Bibliografia românească veche (în
continuare B.R.V.), voi I, p. 84.
1

rominească
2
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B.R.V., voi. 1, p. 413.
B.R.V., voi. II, p. 223.
B.R.V., voi. 1, p. 391.
6 Aceeaşi imagine mai apare în: 1lJărgăritare, Bucureşti, 1691, traduse de Şerban
şi Radu Greceanu cu o prefaţă către C. Brîncoveanu "Precum doresc să sosească la vadul
cel cu adăpostire carii sint bătuţi de valuri intru luciul mării, aşa am dorit şi eu să sosesc la
sfîrşitul cărţii acesteia" ( B.R. V., voi. 1, p. 321); Evanghelie Snagov, 1697: "Precum cei
streini doresc moşi ia să-şi vază/ Cind sint intr-altă ţară de nu pot să şază ;/Şi ca cei ce-s mare
bătuţi de furtună Şi roagă pre Dumnezău de linişte bună/. Aşa şi tipograful de-a cărţii sfirşire,/ Laudă ne-ncetată dă şi mulţumire/" (B.R.V., voi. 1, p. 344) ,·Chiriacodromion, Băi
grad, 1699: "In ce chip cerbul doreşte de izvorul cel rece/ Şi străinul de moşie-şi, cind aiurea
petrece,/ Şi ca cel ce-i de furtună pe mare prea tare supărat/ Şi se roagă de pururea să vază
pămînt uscat,{ Asemenea tipograful pentru a cărţei sfirşire/ Lui Dumnezeu dă laudă, cîntece,
mulţămire" ( B.R. V.,. voi. 1, p. 377); Triod Buzău, 1700. "Precum doresc să sosească
la vadul cel cu adăpostire, carii sint bătuţi de valuri intru luciul mării, aşa am dorit şi eu să
sosesc la sfirşitul cărţii acesteia" ( B.R. V., voi. 1. p. 409 ).
7 B.R. V., voi. 1, p. 392.
8 Citat după X. Iorga, Scrisori şi zapise de meşteri români. Buc., 1926, p. 17-18.
9
B.R. V., voi. 1, p. 324.
1o B.R. V., voi. 1, p. 300.
11 11/ărturisirea credinţei ordodoxe Snagov, 1699, În: B.R. V., voi. 1, p. 380.
12 Ibidem, p. 381.
13 Chiriacodromion Bălgrad, 1699, În B.R. V., voi. 1, p. 375.
u Patriarhul Xectarie. lntimpinarea tn contra primatului. Papei. Iaşi, 1682, În:
B.R. V., voi. 1, p. 254.
15 Sicriul de aur. Sebeş, 1683, În: B.R.V., voi. 1, p. 270, 272.
1e B.R. V., voi. 1, p. 274.
17 Dositeiu. Istoria patriarhilor Ierusalimului. cf. E. Legrand.
Bibliographie helle·
nique, voi. 2, Paris, 1894, p. 401. Vezi: B.R. V., v. 1, p. 257.
18 Coresi. Tilcul evanghelilor (Braşov, 1564). În B.R. V., voi. 1, p. 51.
19 Citat după Aurelian Sacerdoţeanu, op. cit., p. 68.
20 Meletie :\Iacedoneanul. Evanghelie tnvăţătoare. M-rea Dealul, 1644, ln: B.R. V.,
voi. 1, p. 145.
21 Ibidem, p. 105.
22 Triodul săptăminei mari (Bucureşti, 1726), ln: B.R. V., voi. II, Buc., 1910, p. 34.
23 Epilogul "Dojana cetitorilor" scris de Coresi Ia Tilcul evangheliilor Braşov, 1564,
Citat după Aurelian Sacerdoţeanu, op. cit., p. 35.
24 Ibidem.
25 Al. Duţu, Sinteză şi originalitate în cultura românll. Buc., Edit. enciclopedică
română, 1972, p. 72.
28 lnvăţături preste toate zilele. Cîmpul ung, 1642, În: B.R. V., voi. 1, p. 127.
27 Pravilele tmpărăteşti, laşi, 1646, În: B.R. V., voi. 1, p. 157.
28 Cazaniile lui Ilie Miniat, Buc., 1742, ln: B.R.V., voi. II, p. 59.
2 9 B.R. V., voi. II, p. 220.
30 B.R. V., voi. Il, p. 313-315.
31 B.R. V., voi. II, p. 281-282.
32 B.R. V., voi. II, p. 303.
aa B.R. V., voi. II, p. 364.
M N. Iorga. Vechiul meşter de tipar. În: Neamul Românesc, XIV, 1919, p. 150.
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Contribuţii

bibliografice

şi

istorice privind urbariile din anii
1780-1785
DAN RÂPĂ-BUICLIU, liARL\NA JAKLOVSCKY

1. Urbariu.~ Întîia despărţire pentru Sessioane ~şi impărţirea lor ... , 1780.
Urbariul a fost semnalat şi bibliografiat cu inexactităţi în: G.Hâncu,
Cartea românească veche in Biblioteca "V. A. Urechia" Galaţi, 1965, p. 45;
C. T. Jiga, op. cit., poz. 4, p. 9: D. Poenaru, C.B.R.V.-59, p. 62-63.
Intregim şi corijăm informaţia bibliografică, pentru această reglementare urbarială, astfel:
Maria Tereza, Urbariu pentru Banat, Viena, tip. Iosif von Kiirzbock,
1780- octombrie 17, lb. română, caractere chirilice, 28 p. + [3] f. (p. 28
numerotată eronat p. 14); signaturi a - h4; ornamentică (p. 1); frontispiciu - stema imperială habsburgică, flancată de ghirlande de flori.
Cuprins: lntăia despărţire. Pentru sessioaneşi împărţirea lor (Paragraf) I.
Pentru sorocită împărţirea pămîntului în sessioane (p. 1-3); (Paragraf) II.
Pentru potrivirea sessioanelor celor di al doilea şi al treilea clasă şi spre ce
iaste de trebuinţă a băga de seamă la direptatea agonisitoare a dajnicilor
(p. 4-6); (Paragraf) III. Pentru pămînturile industrialnice sau cele ce nu
să cuprind în sessioană (p. 6): A doua despărţire. Pentru folosurile care să
cu~in dajnicului. (Paragraf) 1. Direptatea pentru cîrcimitul vinului (p. 6-7):
A treia despărţire. Pentru lemne şi pentru jirobină. (Paragraf) 1. Pentru dezvoită Nearţerea a dajnicului în pădure şi pentru adunarea lemnelor (p. 8-9);
(Paragraf) II. Pentru jirobină (p. 9-10); (Paragraf) III. Pentru paguba
pădurelor şi pentru gloabă (p. 10-11); A patra despărţire. Pentru slujbele
şi dajdiile supuşilor. (Paragraf) 1. Cum sînt slujbele după clasuri aşăzate
(p. 11-13); (Paragraf) II. Ce iaste la darea robotelor mai deosebi a lua seama.
(p. 13-14); (Paragraf) II 1. Pentru vreamea în care să dau robotele (p. 14-17);
(Paragraf) IV. Pentru celelalte dajdii domneşti (p. 17-18); (Paragraf) V.
(nemenţionat, subl. n.); (Paragraf) VI. Pentru contracturi sau legiuiri care
se ating de lucrul robotelor (p. 18-19); A cincea despăr(ţ)ire. Pentru zeciuiala sau dzjma. (Paragraf) 1. Pentru dijma de obşte (p. 19-20); (Paragraf)
Il. Pentru zeciuiala bucatelor (p. 21): (Paragraf) III. Pentru conscripţia
sau luarea in scris a zeciuelii bucatelor· (p. 21-22); (Paragraf) IV. Pentru
zeciuiala vinului (p. 22-23): A şasea despărţire. Pentru co~îrşiri care să
cu~in domnilor pămîn'teşti. (p. 27 -28), (p. 28 numerotată eronat p. 14);
f. [1r]: A. Tabel/a robotelor; f. [2r-v]. Tabella pentru arenda neguţătorilor,
care să cuPine la a patra Despărţire [paragrafu]-lui I-tîiu, Punctul al 7-lea.
~otă. De
latină

1780: 1.

menţionat şi r·edacţiile lingvistice ale Urbariului, Viena,
(publicat, fragmPntar·, in Car·olus Pauly, Constitutia rei urba-
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rialis regni Hungariae, tom. 1-11, Viena, 1817) (Vezi B.R.V. - addenda:
Urbarium (pentru Banat), Viena, 1780, latină; 2. s/a()o-sîrbă: Urbarium,
Viena, 1. Ki.irzbi:ick, 1780, 26 p. + [2] f., paginaţie cu numerotare arabă,
signaturi a- Q. Vezi descriere în Gh. Mihailovic, Srpska bibliografija XVIII
veka, Beograd, 1964, p. 153.
De relevat semnificaţia istorică a reglementării urbariale pentru Banat,
car·e s-a publicat la 17 octombrie 1780 şi s-a introdus la 1 noiembrie 1780;
ea încadrîndu-se în ampla operă de reglementare a raporturilor feudale în
imperiu, întreprinsă de regimul absolutismului imperial, ca o extensiune
şi o adaptare a reglementării urbariale din anul 1767 din Ungaria, la condiţiile specifice ale Banatului. Vezi studiul istoric pertinent semnat de Acad.
David Prodan, Reglementarea urbarială din Banat de la 1780, în "Anuarul
Institutului de istorie din Cluj", Cluj, tom. XII, 1969, p. 295-304 şi
p. 305-321. Anexă (transcrierea textului român al Urbariului, Viena, 1780,
după exemplarul imprimat original aflat în Biblioteca Academiei R.S.R.,
Filiala Cluj-Napoca, Arhiva istorică, Colecţia Mike, Urberi utasitasok Magyarorszagon, f. 256-271). Bibliografiat şi în: A. Răduţiu, L. Gyemant, Repertoriul actelor oficiale privind Transilvania, tipărite în limba română (1701'1847). Bibliografie, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1981,
poz. 31, p. 92-93 (care menţionează 55 p.); Johann Wolf, Din istoria
şvabilor în Banat (1717 -1798), în "Studii de istorie a naţionalităţilor conlocuitoare din România ... " ~aţionalitatea germană, voi. II, Buc., Edit.
Politică, 1981, p. 85-86.
Alt exemplar: Biblioteca "V. A. Crechia"- Galaţi, inv. 391.324,
cota V-9.
Obs. Mulţumim pentru solicitudinea manifestată privind cercetarea
noastră prof. N. Oprea director, P. Păltănea, bibliotecar principal, Brînză
Maria, custode.
II. URBARIUM *, Sibiu, Tip. Martin Hochmeister- Petru Bart,
1785.
1. Benigna Instructia Pro Magistratualibus Urbarialem Regulationem
Exequentibus deser"'iens in subinsertis contenta capitibus, Cibinii, Typis Martini
Hochmeister, 1785, latină.
F.v., in-2°, signaturi A-A2 -R 2 , 69 p.
Cuprins: P. 1-9 Caput. 1- "De peragendo Examine ad Novem
Puncta lnterrogatoria" (Paragrafele 1-VI); p. 9-22 - Caput. II - "De
conscriptione (paragrafele 1-X); p. 22-26- Caput. III - "De observandis
circa Decimam, Nonam et lus Montanum" (paragrafele 1- VII); p. 2728- Caput. IV (imprimat eronat "VI", subl. ns.)- "De Punctorum Generalium prohibitorum procuranda observatione" (paragrafele 1-111); p. 2869 Caput. V - "De Executione Urbarialis Regulationis, introducendisque
Urbariis" (paragrafele I-XXXVI).

*

Notă: Urbarium-ul cuprinde de facto, un ansamblu de instrucţiuni (imprimate
către cele două tipografii, în mai multe redacţii lingvistice), constînd dintr-o instrucţiune de bază (vezi Benigna Instructio ... ) şi o serie de anexe (1.1 - 1.16).
~fenţionăm că descriptivitatea bibliografică a imprimatelor s-a efectuat, în principal,
după materialul existent în Biblioteca Acad. R.S.R., filiala Cluj-Napoca, Arhiva istorică,
Colecţia Samuil Kemeny, Chartophilacium Transsilvanicum, tom. XXXIII, Resolutiones

.de

Normales (1784-1786), nr. 25; B.A.R.S.R., filiala Cluj-Napoca, Urbarium (1770-1848),
p. 15-122 (renumerotat f. 14. -68 ), notat astfel: "Unicum exemplarium" ( !).
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Notă: Pe p. 69, sub text, se află un ornament flora] intr-un cadru
vegetal, iar sub o linie dublă, următorul colophon: "Typis Martini Hochmeister, Sac-Caes. Reg. Typogr. et Bibliopol. 1785".
Vezi referinţe, în G. Petrik, Magyarorszag bibliographiaja, tom. II
(Gy- 0), Budapest, 1880, p. 226.
1.1. [Jurămînt de credinţă şi supunere], [Sibiu, 1785, ante 28 aprilie,
Tip. Jl. HochmeisterJ, ~r. 1790, Lit. A. Nro. 1.
F.v., [1] f. (2 p. text imprimat); in-folio, 36,5 X 23 cm, filigran: două
săbii încrucişate, timbrate de coroană, dedesubt, "Hermanstat"; imprimat
cu text trilingv maghiar-german-român.
F. [fr] sus: textul maghiar (10 rînduri), urmează apoi textul german
(12 rinduri) al Jurămîntului;
F. [1v] sus: [Jurămîntul] (text româno-chirilic cu ortografie maghiară)
(13 rînduri):
Incipit: "Jo :'\.N.df;or pe viu Dumnyezeu, pe Tatul, Fiul şi Duhul
szfunt, sfinte Troitze ... •·.
Explicit: ., ... au paguba oi szpunye, gyerept, şi nu oi tagadui nyimnvika, a se sze me asutve Dumnvezeu si szfintzi lui".
" Vezi bibliografierea 'imprimatului românesc, in C. T. Jiga, op. cit.,
poz. 5, p. 9-10; A. Răduţiu, L. Gyemant, Repertoriul actelor oficiale,
poz. 123, p. 12::>-126.
1.2. No(Jem puncta examinis, [Sibiu, 1785, ante 28 aprilie, Tip. M. Hochmeister], [:'\r.] 1790. Lit. B. ~ro. 2.
F.v .. [1] f. in-folio mare, 46 x 36,4 cm, filigran: două săbii încJ·ucişate, timbrate de coroană, "Hermanstat", cu textul imprimat pe recto, divizat
pe trei coloane (de la stînga la dreapta, subl. ns.): I ("Hungariea")- 9
puncte; Il ("Germanica")- 9 puncte; III ("Valachica")- 9 puncte:
Incipit: ,J -mo Are A.kuma lokul atseszta Urbarium? de aretse fplyiij
atsela? de kite neme szau adusz in leuntru ?"
Explicit: 9-no. Lekujitori lokuluj atsesztuja szint jobads, Uriks, szau
ba?"
Notă: Vezi transcrierea modernă a chestionarului- text românesc-,
în Liviu ~-loldovan, Ioan Pop, Conscripţii urbariale mureşene din anul 1785,
I, în ":\-larisia", Y. }luzeul jud. :Mureş, Tg. Mureş, 1975, p. 115-117: \'ezi
C. T. Jiga, op. cit., poz. 6, p. 10; A. Răduţiu, L. Gyemant, Repertoriul
actelor oficiale., poz. 124, p. 126.
1.3. Connotatio exemplificati(Ja: Beneficiorum et maleficiorum, juxta
quam Coloni, ex 9 Punctis, in ordine ad 4 - tum per Exequentes Magistratuales in singulo Loco examinari debent, Sibiu, Tip. M. Hochmeister, 1785,
[Nr. 1790], Lit. C., et Nro. 3, latin.
F.v., [2] f, imprimat cu text latin, pe ambele file, filigran: două săbii
încrucişate, timbrate de coroană "Hermanstat".
F. [1]: rubricatură tabelară: prima rubrică- "Et quidem Beneficiorum", cu 19 exemple şi "Notandum", urmează f. [2]- "Maleficim·um
vero series", cu 7 exemple, şi "Notandum".
1.4. Conscriptio oppidi, (Jel Possesionis T. Urbarialis, Sibiu, ~1. Hochmeister, 1785, latin, [Nr.] 1790, Lit. D., Nro. 4.
F.v., [1] f., in-folio mare, filigran dublu: 1) două săbii încrucişate
timbrate de coroană, dedesubt "HERMANSTAT"; 2) cifl'a "3" într-un
cadru oval.
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Tabel cu rubrica tură pe orizontal şi vertical: "l\omina et cognomina;
sessionis qualitas".
I.5. Conscriptio Exstirpaturarum Oppidi Possessionis T., [Sibiu, Tip.
:'vi. Hochmeister, 1785], latină, [Nr.] 1790, Lit. E. Nro. 5.
F.v., [1] f, in-folio mare: filigran dublu: 1) două săbii încrucişate,
timbrate de coroană, avînd dedesubt "Hermanstat": 2) cifra "3" în cadru o,·al.
Tabel cu rubricatură: ":\"omina et cognomina; Terrae Arabiles; Ah his
pr·aestabant hactenus an(n)ue: Ah iisdem nunc praestant an(n)ue ... "
1.6. Specificatia praestationis in musto, seu in CJicem seu praeter X mam
aut. juris. montani. CJulgo hegy -CJdm, seu ado must. Possessionis T. CJel Oppidi
T. ad Dominium T. T. spectantis. [Sibiu, Tip. ~1. Hochmeister, 1785]. latină,
[:'-Jr.J 1790, Lit. F., :\"ro. 6 et G, Nro. 7.
·
F.v., [1] f, filigran: cifra "3", în cadru 0\·al. Tabel rubricat.
, Litera G .. ".\"ro 7.: "Connotatio Vinearum Possessionis T. vei oppidi
T. ad Dominium T. T. spectantis".
1 [f], filigran: două săbii încrucişate, timbrate de coroană, dedesubt
"Hermanstat".
1.7. Nachstehende Geset:widrigkeiten sollen abgeschaft zmd iiberhaupt CJerbotften seyn, als, [Sibiu. Tip :\1. Hochmeister·, 1785], germană [".\"r.] 1790,
Lit. H., Nro. 8.
F.v., [2] f. filigran: două săbii încrucişate, timbrate de coroană, dedesubt
"Hermanstat" -, text german. caractere gotice, cuprinsul textului are 15
prevederi.
1.8. Krwetke:endă llletlensegek Kassdltatnak. es Ko::i'msegesen tillalma;;tatnak, fSibiu, Tip . .\1. Hochmeister, 1785], maghiar·ă, [:.\'r. 1790]. Lit. H,. !\"ro. 8.
F.v., [2] f., filigran: pe f. [1]: două săbii încrucişate, timbrate de
enroană, dedesubt ,. Hermanstat'·; pe f. 2.: cifra "3"; text maghiar.
1.9. C.B.R.Y.- 88. Cele mai jos însemnate necuCJiinţe să strică şi de
osâbit să opresc, Sibiu. Tip. Petru Bart, 1785, română, :\'r. 7569.
F.v., [2] f., (= 3 p. imprimate), in-folio. Ordin gubernial. care in
cuprinsul a 15 prevederi inter·zice abuzurile feudale cele mai frecnnte.
Incipit: .. 7569. Cele mai jos însemnate necm·iinţe să strică şi de osăbit
sii opresc. lntăiu: ~ti'Îngc-rea scrisoarei adecă Penaticum, şi a secerii să
opr·eşte şi iobagii zeciuitorilor păstrare de rîndul mîncării nu le vor da.
Al doilea: Domnii locurilm· să nu silească Iobagii a beii vitele lor ... '·
Explicit: .,Al cincisprezecelea: zmulsul giştelor Iobăgeşti pe sama
Dcmmească tocma dP tot oprit si\ fie".
Colophon (f. [2r]): ,.La Sibiu s-au tipărit l)l'in Pătru Bart".
:\'otă: Ordonanţă guhemială care constituie o reeditar·e după cea din
anul 1784, la Blaj. sub m. 7569 (Vezi Il. Puşcariu, Documente pentru
limbă şi istorie, II. Sibiu. 1897. p. W7 -109: B.R.V. IV -184, p. 97: .\. Veress,
Orînduieli ... , p. 9. Refer·inţ~: .\. Veress, Orinduieli, p. 9: D. Prodan, Supplex
Libellm Valachorum. Ediţie nouă, refăcută, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti,
1967, p. 254: semnalată d"' .-\. Dankanits, în Vechi tipărituri transilvănene,
in "Revista bibliotecilor'·. an XXII, 1969, nr. 2. p. 101, şi republicată de
D. Poenaru, C.B.R.V. - 88. p. 84 ca fiind imprimată în anul 1790 ( ?), considerindu-se eronat ca p]ement de datare, nr. de emitentă.
In consecintă, r·elatia privind datarea ,.1790", inD. Poenar·u. C.B.R.Y.,
se .anule&ză, (subi. ns.). \·ezi şi .-\. Răduţiu, L. Gyement, Repertoriul actelor
oficiale, poz. 125. p. 126-121.
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1.10. [Tabel de conscriere a sesiei iobăgeşti şi a obligaţiilor corespunză.
toare] f Tauf und funamen ... , [Sibiu, 1785], germană, [Nr. 1790], Lit. Mund Nro. 12.
F.v., [1] f, filigran: două săbii incrucişate, timbrate de coroană, dedesubt: "Hermanstat"; text german.
Tabel rubricat. cuprinsul - 16 coloane.
1.11. [Tabel de conscriere a sesiei iobăgeşti şi a obligaţiilor corespunzătoare], [Sibiu, Tip. M. Hochmeister], 1785, maghiară, [Nr. 1790], Lit. M.
Nro. 12.
F .v ., [ 1] f, filigran: două săbii încrucişate, timbrate de coroană, dedesubt:
"Hermanstat·'; text maghiar- versiune paralelă a celei germane şi româneşti (subl. ns.).
Tabel rubricat, cuprinsul - 16 coloane.
1.12. [Tabel de conscriere a sesiei iobăgeşti şi a obli~aţiilor corespun::;ătoare], [Sibiu, Tip ~1. Hochmeister, 1785, ante 28 aprilie], română, [Nr. 1790],
Lit. M. und ~ro. 12.
Fx., [1] f, in-folio, 36,5 X 25,5 cm., filigran: cifra "3", în cadru oval;
text româno-chirilic, imprimat in versiune lingvistică paralelă, ca cel german
şi maghiar.
Tabel rubricat, cuprinsul - 16 coloane: "~urnele din botez şi policra";
"Din cit stă locul prost"; "A locului prost": 1) din lăuntru; 2) din afară;
"Slujba de pe an sau robota; "Dijma"; "Cel ce să să deie"; "Aducere
la loc scăderea locurilor· de casă şi arăturilor din care dijma să nu dea";
Vezi bibliografierea imprimatului românesc, in C. T. Jiga, op. cit.,
poz. 8, p. 10 (se menţionează tipografia M. Hochmeister); A. Răduţiu,
L. Gyemant, op. cit., poz. 126, p. 127.
1.13. [Tabel prirind plata decimei], [Sibiu, Tip. M. Hochmeister]. 1785,
latină, [:\"r. 1790], Lit. :\ et :\"ro. 13.
F .Y ., [ 1] f, filigran: două săbii încrucişate, timbrate de coroană, dedesubt: "Hermanstat":
Tabel rubricat: "Decima in natura incluso cannabae et lino"; "Decima
in natura excluso cannabae et lino"; "Aequivalens decimae in Robotta'';
"Aequivalens decimae in pecunia ... ".
1.14. L·tasitds (lnştiinţare), Sibiu, Martin Hochmeister, 1785, aprilie 5,
maghiară.

F.v. [1] f., filigran: două săbii încrucişate, timbrate de coroană,
dedesubt: .. Hermanstat".
Incipit: "1\Ii.i Felseges Masodik Iosef, Isten Kegyelmessegebol Valasztott
Romai Tsaszar, nemet, magyar ... etc., etc. Adjuk tudtara, es emlekezetere mindoneknek. a' kiknek illik, hogy minekutanna ... "
Explicit: "Mii Fo Varasunkban Betsben Szent Gyorgy Havanak
5- dik ~apjan 1785- dik Esztendoben Romai Biradal munknak 20dik Magyar, Cseh, es tobb orokos orszagainknak pedig otodik Esztendejeben.
JOSEF, m. p.
(L.S.)
Grof Palffi Karoly, m. p.
Brunswik Josef, m. p."

1.15. Iosif al li-lea, împărat, [Decret privind slujba
Tip. Petru Bart], 1785, română, nr. 1790.
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iobăgească],

[Sibio,

F.v., 1 f., in-folio, text imprimat pe recto.
lncipit: "[]\;r.] 1790/1785.
l'\oi, Iosiv al doilea, din mila lui dumnezău ales împărat al romanilor,
apostolicesc crai al Ţărilor Nemţăşti, Ungureşti, a Bohemii a Dalmaţii,
Cr·oaţii şi a Sclavonii i proci.
Arhipovăţuitoriul Austrii, povăţuitorul Burgundii şi a Lotaringhii,
mare povăţuitoriul Hertrurii, mare prinţip al Ardialului, povăţuitoriul Mediolanului, a 1\lantui şi a Parmii i proci. Groful Hapşburghii, Flandrii, a Torolului i proci.
Dăm de ştire tuturora cărora să cuvine, precum că după ce am înţeles
că iobagii, jelerii şi alţi slujitori unora domni a locului slujba iobăgească
sau robota ... "
Explicit: " ... S-au dat în cetatea noastră a Beci ului, în 5 zile a lui
april, anul domnului 1785. De la împărăţia noastră al 20, iară de la stă
pînirea veacinicilor noastre ţări, al 5 an.
Iosiv, mpr.
Grof Paffi Carol, mpr.,
Iosiv Brunţvic, mpr".
Publicat integral, in A. Răduţiu, Un decret al lui Iosif al Il-lea privind
slujba iobăgească tipărit în limba română, în voi. omagia]: "Ştefan Meteş
la 85 de ani. Studii şi documente arhivistice" nr. 2 (8), Arh. Stat - Cluj~apoca, Cluj-:\"apoca, 1977, p. 309-310 (exemplarul original descris, existent
in Bibl. Fii. Cluj-Napoca, Acad. R.S.R., Ms. A. 624, Colecţia Mike, f. 215).
Rezumat şi de D. Prodan, în "Desfiinţarea şerbiei în Transilvania", in
"Studii şi materiale de istorie medie", voi. YII, Buc., 1974, p. 30-31.
1.16.1. [Errataj: (Varianta 1): Errores et defrctus in hoc lnstructione
admissi scquenti modo corrigendi et supplcndi sunt, [Sibiu, M. Hochmeister,
1785 ], latină.
F.v., [2] f., filigran: pe f. [1]: două săbii încrucişate, dedesubt: "Hermanstat"; pe f. [2]: cifra "3".
Vezi exemplarul descris, existent în B ..-\.R.S.R., Filiala Cluj-:\apoca,
Ar·hiva Istor·ică, Colecţia Samuil Kemeny, Chartophilacium Transsih·anicum,
tom. XXXIII. Resolutiones Normales (1784-1786), nr. 25.
1.16.2. [Errata]: (Varianta a II-a): Supplementum Ad Benignam
Instructionem pro Magistratualibus lirbarialem Regulationem exequentibus,
juxta tenorem recentioris Benigni Rescripti Regii ddto 28-va Aprilis 1785,
[Sibiu. Tip. ~1. Hochmeister], latină.
F.v., 1 f.
Obs. Această erată constituie, probabil, un al doilea tiraj, mai cuprinzător, ordonat pe capitole şi pe paginaţie.
Vezi exemplarul descris, in B.A.R.S.R., Filiala Cluj-Napoca. l~rbarium
(1770-1848). f. 68r-v.
Zusammenfassung
In ihrer doppelten Eigenschaft als Druck und offizielle Verwaltungskte wurden die
urbarialen Bestimmungen im Bereich drr geschichtlichen und bibliographischen Forschung
ungenugend ausgewertet.
Dem Historiker und Bibliographen bieten wir vorliegend in den vier :;prachen:
lateinisch, rumănisch, ungarisch und deutsch, die oCCiziellen Bestimmungrn der Jahre
1780. und 1819.
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Despre yalorile bibliofile româneşti tipărite
de Petru Barth (1784-1801)
LILIANA POPA

Petru Barth, al treilea tipograf din cei patru pe care i-a dat familia
sa, s-a născut la Sibiu, probabil în ianuarie 1745 1 • După ce învaţă meseria
in atelierul tatălui său, colindă prin diferite ţări. conform uzanţelor vremii,
pentru a se perfecţiona in "arta tipăritului·'. Se intoarce în oraşul natal
unde, la 16 mai 1772 2, primeşte dreptul de cetăţean (Btirgerrecht). Devine
coproprietarul tipografiei familiei, în stăpînirea deplină a căreia va intra
în 1782, după moartea tatălui său.
:\"u cunoaştem momentul cînd Petru Barth se va fi gîndit pentru
prima dată să se consacre editării cărţii româneşti 3 • Cunoaştem însă demersurile făcute de el la începutul d.eceniului al IX-lea pentru obţinerea unui
privilegiu exclusiv de a tipări cărţi de cult şi manuale şcolare pentru uzul
românilor neuniţi şi al ilirilor din Transilvania. _\cordarea concesiei propriuzise se va terginrsa însă pină la 16 iulie 1788 cînd Barth semnează cu
autorităţile un contract în acest sens. 4
Seria tipăriturilor importante ale lui Petru Barth incepe cu Bucaa"na
bilingvă din 1788 5 • In 1791, intenţionind pesemne să-şi extindă activitatea,
Petru Barth editează in scopuri publicitare o broşură intitulată: Feliul
a tuturor slorelor rumâneşti care să află în typografia lui Petru Bart în
Sibiiu. Broşura, de fapt un probar, cuprinde majuscule de diferite dimensiuni,
mai mult sau mai puţin ornamentate, trei texte româneşti tipărite cu
diferite tipuri de literă şi un text din Cicero in versiune românească şi grecească. Pe ultima pagină tipograful anunţă: '' .llai multe feliuri df' slore
greceşti să află la noi, care poftind carte grecească a să tipări putem, şi rumânească ,>. 6 Şi de fapt, incepind cu anul 1788 din tipografia Jnzestrată cu
un bogat stoc de literă chirilică a sibianului Petru Barth încep să apară
rind pe rind bucoavne, manuale de aritmetică, gramatici (de remarcat Gramatica românească a lui Radu Tempea, 1797). catehi~me. psaltiri, ceasloave
folosite nu numai în biserică ci, aşa cum se cunoaşte, şi în şcoli, ca manuale.
Un loc important îl ocupă în seria tipăriturilor lui cărţile laice, atît cele
populare (Alexandria, Esopia, Istoria Sindipei). cit şi cele culte (Viaţa
lui Bertoldo şi a lui Bertoldino, feciorul lui, de Croce. Istoric despre Arghir
cel frumos şi despre Elena cea frumoasă şi pustiită crăiasă de Ion Barac
sau, spre sfirşitul carierei, Filosofia cea lucrătoare. traducere de Samuil l\1icu
după Filosofia morală de Chr. Fr. Baumeister şi C. Steinkellner). O. menţiune deosebită se cuvine calendarelor lui, serie care începe în 1793 şi .care
a ţinut timp de aproape o jumătate de veac locul unui periodic românesc; 7
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Petru Barth se stinge la 7 august 1801, in vîrstă de numai 56 de ani. s
In cei 13 ani de activitate (consemnaţi in B.R.V.), tipografia lui este cea
mai activă dintre toate cele care, la data respectivă, editau cărţi româneşti,
tipărind 37 de cărţi faţă de 18 date la iveală la Viena, 10 la Buda, 21 la
Bucureşti, 7 la Rimnic, 21 la Blaj şi 32 la Iaşi. Dintre acestea 13 sînt
cărţi de cult, unele utilizate şi ca manuale, 9 - manuale propriu-zise, iat•
restul cărţi populare, culte, calendare ş.a.
In cele ce urmează vom prezenta cîteva probleme legate de aetiYitalea
lui Petru Barth şi pe care prin cercetările noastre am încercat să le clarificăm. Prima şi cea mai importantă dintre ele este cea a opţiunii lui
pentru cartea românească. Cercetările noastre ne-au dus la concluzia că
orientarea lui in această direcţie n-a fost de loc fortuită, ea rezidînd din
complexul de condiţ.ii de ordin general şi particular, obiectiv şi subiectiv
existent la data respectivă.
Printre acestea se numără, în primul rînd, nevoia de carte a romanilor neuniţi din Transilvania, sporită ca urmare a recunoaşterii religiei lor
şi a dezvoltării învăţămîntului precum şi dificultăţile lor în aprovizionat·e,
datorate ingreunării contrabandei cu carte de dincolo de munţi. l'ieînct·etierea
românilor în cărţile destinate lor şi editate de tipograful vienez Ktirzbock 9
face ca nici această soluţie să nu rezolve situaţia. Ca atare, privilegiul l:'olicitat de Barth constituie atît in vederile autoritătilor. cît si în cele alt> romanilor înşişi. o soluţie convenabilă.
'
·
'
In al doilea rind, Barth însuşi are de suferit, în perioada la care ne
referim. din cauza concurenţei pe care i-o face rivalul său Martin Ilochmeister. Acesta intuise şi el nevoia de carte a românilor şi lnceJ'casp să-i
iasă in intimpinare. cerînd în 1781, autorizaţia de a importa cărţi din Tara
Românească. Cererea îi este însă respinsă, acest gen de comerţ nt>inll'ind,
pesemne. in vederile autorităţilor 10• Tot el este acela care va edita şi primul
manual românesc la Sibiu şi anume Bucoarna din 1783. Este însă probabil
că abordarea bucoavnei în forma cunoscută (text bilingv, caractert> latine
şi ortografie greoaie) să nu fi fost iniţiată de Hochmeister însuşi,
ci. tipagraful oficial fiind. ea să-i fi fost impusă de autorităţi. Cei doi Hochmeistt>r,
tatăl (1740-1789) şi fiul (1769-1837) se vor ocupa însă doar spm·adit• de
tipărirea cărţ,ilor româneşti, dintr-o raţiune care azi încă, ne scapi\. In
nici un caz nu putem admite drept cauză reală a acestei atitudini lipsa literelor chirilice din dotarea tipografiei lor, din mai multe motive: în primul
rînd, pentru că există totuşi - e adevărat, puţine -tipărituri chirilice llochmeister. In al doilea rînd, pentru că este de neconceput ca un om cat·e
se bucură de intreg sprijinul autorităţilor austriece, care în 1790 deţine o tipografie cu şapte prese, la care se mai adaugă şi· cele două ale tipogt·afiei
oraşului. pe care tot el le administra 11 , care putea înfiinţa a· doua tipografie şi o librărie la Cluj pentru ca după numai douăzeci de ani să le dăt·u
iască 12 • un om care-şi putea cumpăra în răstimp de numai cîţiva ani cinci
case 13 şi putea finanţa construirea unui teatru 14 şi editarea unor periodice 15 • este de neconceput, deci, ca un astfel de om să nu-şi poată pr·ocura
o garnitură de litere chirilice. Mai degrabă e de crezut că Hochmeister.
recent convertit la catolicism 16 , slujitor supus al Curţii de la Viena, să nu
fi reuşit să cîştige increderea românilor ortodocşi, aşa cum se intimplase
şi cu tipograful vienez Ktirzbock; posibil este, · de asemenea, ca într·e cei
doi tipografi să fi survenit o înţelegere, cu sau fără amestecul magistr·atului,_
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conform careta dreptul de a face tipăriturile româneşti cu chirilice să-i fi
revenit lui Barth. In favoarea acestei din urmă presupuneri pledează cel
puţin două argumente: în Instrucţiunea pentru întocmirea urbariilor publicată
in 1785 17 , anexele româneşti apar tipărite în general cu caractere latine
şi ortografie greoaie, maghiarizantă. Lucrarea este executată de Hochmeister,
pe atunci tipograf oficial. Intre anexe se află însă şi una, cea notată cu H,
care interzice unele abuzuri împotriva iobagilor. Aceasta e tipărită cu caractere chirilice, pe hîrtie de alte dimensiuni şi poartă menţiunea că e executată
de Barth. lin alt argument îl constituie faptul că în cel mai wchi registru
de conturi păstrat al tipografiei Barth (1797 -1814) 18 Hochmeister figurează
ca primul şi cel mai important cumpărător de carte românească, pe care
o va fi desfăcut, probabil, prin librăria sa.
In ceea ce-l priveşte pe Barth, opţiunea lui pentru cartea românească
a fost definiti,·ă şi perfect justificată. Intuind pe de o parte nevoia mereu
crescindă de carte a românilor, dificultăţile lor în aprovizionare şi, implicit,
şansa unui bun debuşeu. stimulat de încrederea cititorilor, prevalîndu-se
de acordul autorităţilor şi de înţelegerea cu Hochmeister, beneficiind de materialul tipograric adecvat pe care şi-1 procurase. Barth se va consacra firesc,
deliberat şi consecnnt edităt·ii şi răspîndirii cărţii româneşti.

***

In legătură cu circulaţia cărţilor editate de Barth documentele păstrate
relevă de asemenea lucruri interesante. Considerate de românii neuniţi ca
"singurele adevărate" 19 • fiind făcute după "izCJodul celor de la Rîmnic",
după cum menţionează tipograful pe foaia de titlu a unora dintre ele, cărţile
sînt căutate nu numai în Transilvania ci şi în Banat 20, pe atunci înglobat
Ungariei. Pentru a spori şi mai mult creditul producţiei sale editoriale, Barth
importă clandestin cărţi din Muntenia şi le desface împreună cu cărţile sale 21
prin reţeaua de colportori pe care o organizase 22 , reuşind să desfacă o cantitate atît de mare de cărţi de cult şi manuale şcolare în cîteva districte
din Banat, încît face dificilă \"inzarea cărţilor oficiale. vieneze. 23
In ultimul deceniu al sec. al XVIII-lea, mai ales după preluarea tipografiei vieneze de către Ştefan Novacovici şi mutarea ei la Buda, Barth
şi-a orientat atenţia mai mult spre Ţările Române. Intr-o scrisoare adresată de el primarului Sibiului la 23 martie 1792 2 \ cu scopul de a obţine
sprijinul acestuia pentru păstrarea în continuare a privilegiului său, el aminteşte că este bine cunoscut in Bucovina de unde are comenzi importante
şi relatează despre o călătorie "nu tocmai nerodnică" făcută cu stocul lui
de carte in Muntenia şi despre speranţele lui pentru o desfacere ulterioară
dincolo de munţi. In acelaşi timp registrul de conturi amintit mai sus conţine
informaţii despre cumpărători de carte din Moldon.
Un exemplu care demonstrează că increderea tipograrului în bunele
sale relaţii viitoare cu Ţara Românească era bine întemeiată îl oferă un
episod inedit din istoria celebrei Alexandria tipăt·ită după cum se ştie în
1794 în traducerea lui Dimitrie Jercovici şi editată de Simion Pantea, unul
dintre cei mai activi legători-colportori de carte ai vremii. Conform aştep
tărilor, Alexandria a avut căutare mare iar influenţa exercitată asupra oamenilor nu va fi fost pe gustul autorităţilor, căci la doi ani după apariţia
cărţii, la 22 decembrie 1796, un ordin gubernial 25 interzice reeditarea cărţii
şi porunceşte magistratului să confişte toate exemplarele pe care Barth le
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mai are. Ordinul, consecinţă a inăspririi cenzurii sub Francisc 1, era motivat
prin aceea că lucrarea ar putea dăuna poporului, ce mult prea credul şi din
cauza lipsei de cultură, înclinat spre superstiţie)>. Trimişilor magistratului
Barth le declară că, după ce a trecut prin cenzură, cartea a fost desfăcută
exclusiv in Ţara Românească, unde s-au vîndut 400 de exemplare cu 51
de creiţari bucata. Lucrurile sînt însă discutabile, căci dacă situaţia prezentată de tipograf ar fi fost cea reală, intervenţia autorităţilor austriece n-ar
fi fost justificată. Iar dacă exemplare din carte au fost vîndute şi în Transilvania şi - de ce n-am crede-o - şi în Banat, atunci tirajul trebuie să fi fost
mult mai mare decît cel declarat de tipograf. In ce ne priveşte, înclinăm
pentru această din urmă supoziţie, căci este greu de crezut că Simion Pantea
iniţiatorul editării cărţii, colportor experimentat, să nu fi dorit ca Alexandria
să ajungă şi în cercurile de cititori de dincoace de munţi.
In concluzie putem arăta că Petru Barth a desfăşurat o intensă muncă
de editare şi răspîndire a cărţii româneşti. Dată fiind simpatia cu care au
fost primite aceste cărţi şi răspîndirea de care s-au bucurat, ele au făcut
bune servicii culturalizării poporului român. Limba cărţilor editate de Barth
este limba vie a poporului, iar faptul că le redactează cu caractere chirilice
le fereşte de deformările pe care le întîlnim în multe din cărţile tipărite in
aceeaşi perioadă cu caractere latine. Tradiţionalismul manifestat din acest
punct de vedere de Barth poate fi considerat un fenomen pozitiv, in măsura
in care asigură o mai largă audienţă a cărţilor respectiYe, ele devenind
astfel mult mai utile procesului de ridicare culturală a poporului decit acele
lucrări care, aducind diferite inovaţii, erau în mod sistematic evitate, cum
se întîmplase cu cărţile vieneze. Putem afirma, deci, că Petru Barth a făcut
ca tiparul să devină tot mai mult un instrument util in mîna celor ee trudeau
pentru cultura sufletului şi minţii omeneşti, iar viaţa şi activitatea lui
ilustrează odată mai mult vastele interferente existente între românii si
'
sasii din Transilvania in decursul vremurilor.'
' In incheiere am dori să semnalăm celor interesati o raritate bibliagrafică românească, aflată în depozitele Arhivelor Sta'tului Sibiu. 26 Este
vorba despre un epitalam dedicat de lucrătorii tipografiei Hochmeister
stăpînului lor, in 1786, cu ocazia căsătoriei lui. Tipărită împreună cu o poezie
germană, poezia românească la care ne referim este tipărită cu caractere
latine, cuprinde trei strofe, poartă titlul Pustia dra;;ostje şi este semnată
cu iniţialele S.L.
~OTE

Arh. St. Sibiu, colrc(ia de registre de stare civilă, reg. S 101, p. 6i (botezul înregistrat la 1:! ianuarie li45).
2 .-\.rh. Sl. Sibiu, fd. :\lagistralul oraşului şi scaunului Sibiu, reg. nr. 49.'J p. 3:! (in
continuare, :\Jagistrat ... )
3
Vezi .-\.rh. St. Sib., fel. :\Iagistrat ... acte administrative, doc. nr. 54//171!1.. Un
ordin gubernial rmis la :!O aprilie li84, ca urmare a unui rescript aulic din 6 tebr. 17H:!,
pune în vedere magistratului să-i ceară lui Barth să înainteze o listă a cărplor pe care vrea
să le tipărească pentru românii neuniţi şi pentru iliri, şi pentru care a cerut de la Curte
un privilegiu exclusiv. Dată fiind incetineala cu care circulau şi se rezolvau actele, credem
că se poate face o legătură între actul amintit şi o cerere înaintată de Petru Barth împreună
cu tatăl său la 31 mai 1 i81 magistratului, prin care cei doi tipografi cereau să li se elibereze
o adeverinţă cum că sint buni contribuabili şi că au desfăşurat o rodnică activitate tipografică, adeverinţă de care au nevoie pentru "realizarea intenţiilor lor" (nenumite !), intenţii
legate, probabil de cartea românească. (Arh. St. Sib., fd. :\lagislrat ... , reg, nr. 41/1781,
p. 494). Iar punerea in aplicare a acestor "intenţii" s-a putut realiza in timpul unei călă1
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torii la Viena făcute de Petru Barth in acelaşi an (Arh. St. Sibiu, Id. Magistrat ... , doc.
1~3:1/7R1), cînd a putut inmina personal cererea la "locul cel mai inalt". ln acest Iei s-ar
t~xplica şi absenţa oricărui act de acest fel în arhiva magistratului. Credem, de asemenea,
că sP. poate face o legătură şi între demersurile lui Barth şi hotărlrea Curţii aulice din 10 aug.
17R6, prin care drepturile tipografului vienez. 1. Kurzbock privind tipărirea şi desfacerea
t'ărt.ilor române~ti pentru neuniţi sînt restrînse, ele nemaicuprinzînd şi Transilvania. (Vezi
. \rh. St. :;ibiu, fd. :\lagistrat ... , doc. nr. 2494/1 79:!, în care este amin tit decretul aulic
90!lti/IO aug. 1786).
~ L. Protopopescu, Contribuţii la istoria
IxO;,, E.l>.l'., Ruc .. 1966, p. 29.

înc•ă[ămîntului

din Transih•ania,

177~

;; Oricum, interesul tipografilor din familia Bartl1 pentru tipăriturile româneşti
t•ste mult mai vechi. Incă din 1/30 Johann Barth incercase s<i graveze ponsoane pentru
tipografia Himniculni !Vezi Y . .\Iolin, Tiparnita de la Rinmic in timpul episcopului Joanichif'. in :\Iilropolia OlleniPi. XV, nr. 3~, p. 187).
" Arh. St. Sib., Colecţia de acte fasciculare, cut. 91/I.
7
.\proharea de tipărire acordată la 27 nov. 1 79:! (.\rh. ::'t. Sib., fd. ;\lagistrat, doc.
:!fi:!f:/1 /9:!).

" ,\rh. St. Sib., Col. registre de stare civilă, reg. S ·123, p. 34.
9
: \ . Gavrilovi6, Die kirillysche Buchdruckerei loseph Kurzbocks în "Buch und
Vrrlagsvesrn", Berlin, 1977, lTirich Camen, p. 87.
·~ Arh. ~t. :-lib., fd. :\Iagistrat ... , reg. nr. 42, p. 817.
11
llermani!Stadt im Jahre 1790. Sibiu, 1790, p. 98.
12
Arh. St. Sib., fd. CoL "Brukenthal" T 1 _ 6 S:l, L 264 . .-\utobiografia lui ::\Iarlin
llol'hnw ister-jr.
13 Arh. St. Sib., fd. ::\Iagistrat ... , reg. nr. 51 p. 221.
u Arh. St. Sib., Col. doc. "Brukenthal", loc. cit.
15
"Theatral Wochellhlatt", primul număr la 12 iun. 1718 şi cotidianul "Siebenbur{!,er Zei~unt(', :! ian. I71l4 (EL Dunăreanu, Presa sibiană in limba germană, Sibiu 1978,
p. 51, 59).
16
Fr. Teutsch, Zur Geschichte des deutschen Buchhandels in Siebenbiirgen, 1 II. Von
1700 bis zur Gegencvart, Leip:;ig, ·1892, p.
17
.\rh. St. Sib., Col. doc. "Brukenthal", B 332, lf. 368-422, vezi şi .\. Răduţiu,
L. Oyl'manl, Reperl()riul actelor oficiale privind Trai!Silvania, E.G.E., Buc., 1981, nr. 1231:!\ pg. 1-.i-12i . .
18
Arh. SL Sib., col. doe. "Brukenthal", X1 _ 5 nr. 134, fr. 1-6.
19
Arh. SL Sib .. fd . .\Iagistrat ... , doc. nr. 291/179:1. f. 4v.
20
.\rh. Sl. Sib., fd. :\Iagistrat ... , doc. nr. 291,341, 1673, 17.j9, 1905. :!494, ::!7:!0/1792.
21 ,\rh. ::IL Sib., fd. ~lagistrat ... , doc. 341/1792. Cu prilejul unei percheziţii făcute
la Harth de delega!.ii magistratului, In urma unei plîngeri a lui Kurzbock. in librăria lui
Harll1 sint găsite trei lucrări editate la Rimnic şi Bucureşti. între 178:1 şi 1784.
22
:\i s-a păstrat numele a doi dintre colportori: Contrahani, "factor-ul·' (alias şeful
lucrătoi·ilor) tipografiei şi Simion Pantea, numit ln documente "bibliopoega balasfalvenses'"
(legiitor de cărţi din Blaj).
23
" ... aid în ţară nu este deloc un secret, d din contră, este evident şi cunoscut atit
omul de rind cît şi derului, că nu numai acel Contrabani, care v-a fost reclamat, ci mulţi
altii vind cărţi româneşti, aşa cum am putut constata personal acum in districtele Lipova,
Făgt>t ~i Lu~oj, unde am găsit în şcoli cărţi de acest fel (sibiene, n.n.i mai multe decit e
nevoie ... : din aceste motive pot vinde foarte puţine din ceasloavele pe care mi le-aţi trimis"'. (Din scrisoarea directorului national al şcolilor neunite din Banat, Basilius :-iicolici. rătre tipograful I. Kurzbock. Copie, 1. germ, la Arh. Sib. fd. :\lagistrat ... , doc. 291/1792

r.

~-':!t .\rh. Ht. Sib., fd. ~Iagistrat ... ,acte judiciare, doc. nr. inv. 580.
:!s 1\rh. St. Sib., fd. ~Iagistrat ... , acte ad-tive, doc. 1:: /I i9-:.
:!& :\th. St. Sib., col. -doc. "Brukenthal" T1 _ 8
nr. 82, r. 15:2 v.

Zusammenlassung
Der Aulsatz ist cin Versuch, die Griinde, die den Hermannstad ter Buchdrucker
Petrus Barth dazu bevegt haben. seine ganze Tătigkeit dem Vt>rlag und Betrieb rumănischer
Riicher zu widmen, zu erortern. In ciner 15 Jahre langen Activităt hat Petrus Barth (17451801) zahlreich!! Schul-, Andacht-, Unterhaltungsbiicher, Kalender usw. herausgegeben,
was seine .nuchdruckerei als ·die wirksamste von allen die zur gegebenen Zeit rumănische
Biichl'l' druckten, erscheinen 1ăsst.
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Cartea

românească tipărită la Braşov în prima jumătate
a secolului al XIX-lea, factor în dezvoltarea
unită.ţii culturale şi naţionale
DORICA BUCUR

La sfirşitul secolului al XVIII-lea şr m prima jumătate a secolului
al XIX-lea se formase în Transilvania şi cu precădere la Braşov, tradiţional
centru economic şi comercial, o puternică burghezie românească, care lupta
pentru libertate economică, socială şi politică. Astfel, la Br·aşov dintre cele
132 de firme comerciale, numai 11 erau săseşti, celelalte - cu excepţia
cîtorva greceşti - erau toate româneşti 1 • Pentru a atrage poporul în acPastă
luptă, ea a încercat luminarea lui prin intermediul cuvintului tipărit. In aeest
scop a susţinut din punct de vedere material o serie de iniţiative, cum
au fost invăţămîntuL presa şi tipăriturile româneşti. Printre editorii români
din prima jumătate a sec. al XIX-lea întîlnim nume de negustori ca fr·aţii
Boghici, Iuga sau Rudolf Orghidan, oameni cu vederi progresiste care prin
tipărirea cărţilor urmăreau nu numai un scop material, cît mai ales unul
ideologic şi naţional.
Activitatea lor editorială se încadrează în mişcarea ideologică de la
sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi inceputul secolului al XIX-lea, care transformă cartea într-un instrument de trezire a conştiinţei naţionale, în organizarea şi susţinerea luptei de emancipare naţională pe tărîm cultural şi
national 2 •
' Secolul al XIX-lea (ne vom ocupa doar de prima jumătate a lui)
pentru cartea românească braşoveană reprezintă o continuare a unor· vechi
tradiţii, dar in acela~i timp o afirmare ascendentă desfăşurată în mai multe
etape.
Din cei 292 de ani cîţi s-au scurs de la apariţia in 1556 a primei ('i\rţi
ieşite de sub teascurile tipografiei diaconului Coresi şi pînă la revoluţia
burghezo-democratici\. de la 1848, activitatea tipografică românească de la
Braşov a însumat efectiv numai 82 de ani, perioadă pe care o putem împurţi
in trei etape:
În prima etapă. care corespunde activităţii de pionierat a diaconului
Coresi, tipografia fumţionează 33 de ani, între 1556-1589, tipăr'indu-se
35 de cărţi. din care 9 în limba română, 3 slavo-române şi 23 in slavonă;
in a doua etapă - 1731-1737, funcţionează 6 ani, tipăr-ind u-Re un calendar·
în mai multe serii, datate diferit, de acelaşi autor dascălul şi apoi preotul
Petcu Şoanul, care rămîne o figură ingenioasă şi curajoasă a anilor săi,
despre care cronica lui Radu Tempea spune: <c în 17 31 a început a (aer tipografie Petru Şoanul, dascălul, lucru care el nu "ăzuse nicăieri şi au tipărit
nişte calendare în care an pus nişte lucruri a zodiilor ... >> 3 • In a treia etapă,
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1805-1848, care durează 43 de ani şi care continuă şi după revoluţia din
1848, se, tipăresc 73 de cărţi.
In total, deci, în cei 82 de ani au ieşit de sub teascurile tipografiilor
din Braşov 84 de tipărituri în limba română, dintre care cele din secolul
al XVI-lea, după fericita expresie a marelui istoric Nicolae Iorga conţin
"ceva nepreţuit, pentru orice popor, ceea ce va da formă gîndului şi simţirii
generaţiilor carP "or veni : limba literară" 4 •
In ceea ce priveşte numărul cărţilor tipărite la Braşov, de la începuturi
şi pînă la tipografia înfiinţată de George Bariţiu în 1852, istoriografia culturii noastre, în care încadrăm şi cercetări mai noi, menţionează în mod
obişnuit cifra de 57. Această cifră este luată şi repetată în mod curent după
cea stabilită încă în anul 1886 de către 1ulius Gross în lucrarea Kronstădter
Druke.
Din cercetările noastre întreprinse pînă acum, rezultă că această cifră
este mult mai mare. Am stabilit pînă în prezent cu certitudine, cifra de 84
de cărţi la care se adaugă cele trei coresiene slavo-române şi trei cărţi din
sec. XVIII-lea şi XIX-lea probabil tipărite la Braşov. Dacă raportăm aceste
.cifre la cele 5i stabilite de 1ulius Gross, vom constata că ele reprezintă un
plus de 27 şi respectiv 33 de cărţi, adică 47,3% respectiv 57% din totalul
cunoscut pînă acum, număr ce desigur se va mări pe parcursul cercetărilor,
lăsînd la o parte faptul că multe dintre ele au dispărut pentru totdeauna,
rămînînd necunoscute nouă.
In primii ani ai secolului al XIX-lea burghezia românească din Schei,
puternică pe plan economic şi social îşi concretizează activitatea pentru
emanciparea naţională a românilor şi în editarea de cărţi, folosind în acest
scop privilegiile de care se bucurau saşii în privinţa tipăriturilor. Editarea
de cărţi româneşti, de către români, sub firma săsească, folosind privilegiile
acestora, poate fi ilustrată cu mai multe exemple de negustori şi cărturari.
Astfel, fraţii Constantin şi Ioan Boghici arendează tipografia lui Georg von
Schobeln, tipărind sub firma lui Friedrich Herfurt şi a altor tipografi. Fraţii
luga, Rudolf Orghidan, George ~ica sau cărturarii Radu Tempea, Ioan
Barac, Emanuel Ioan Nichifor, George Bariţiu, Andrei Mureşianu şi alţii
scot la lumină cărţi româneşti sub firma lui Iohann Gott.
Colaborarea aceasta fructuoasă va fi amplificată de către George Bariţiu
atît pentru tipărirea "foilor" sale, cit şi prin înfiinţarea unei tipografii româneşti sub numele celor doi tipografi saşi Wilhelm Romer şi Ioseph Kaniner,
realizare prin care se înlătură o tutelă care devenise insuportabilă, şi totodată,
se asigurau condiţii mai favorabile tipăririi cărţilor şi periodicelor româneşti.
Incepind cu Coresi, cel ce tipărise sub "patronajul" junilor Braşovului,
continuînd cu fraţii Boghici care arendează o tipografie săsească pentru
a tipări româneşte şi cu tipografia românească iniţiată de Bariţiu se păs
trează unele simboluri săseşti şi pînă la tipografiile pur româneşti de la sfîrşitul sec. al XIX-lea (fraţii Ciurcu sau tipografia Mureşenilor), cuvîntul
românesc tipărit a spart tiparele epocilor respective pentru a se putea afirma
şi pentru a afirma voinţa de unitate culturală şi politică a unui popor.
Strădaniile celor care au luptat cu această armă a cărţii româneşti tipărite,
pentru adincirea conştiinţei de neam şi apoi a afirmării plenare a conştiinţei
naţionale, s-au conjugat cu eforturile depuse pe tărîm economic, social şi
politic pentru împlinirea idealului naţional. La baza acestui edificiu stau ŞI
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cărţile, modeste ca număr, dar mari ca semnificaţie din prima jumătate
a sec. al XIX-lea.
In 1805 îşi începe activitatea editorială negustorul Constantin Boghici,
căruia i se asociază in 1806 fratele său Ioan. Ei închiriază sectia românească şi privilegiul de a tipări cărţi româneşti, greceşti şi ili;ice de la
Georg von Schobeln. Ei au reutilat tipografia cu litere noi aduse de la Buda
şi au angajat meşteri tipografi. Friedrich von Herfurt e cel mai cunoscut
dintre ei, iar cărţile româneşti tipărite în tipografia SchObeln între 18101827 apar sub îngrijirea lui 5 • Intre anii 1804-1816, cît timp au avut tipografie închiriată, fraţii Boghici au editat aproximativ 24 de cărţi, în majoritate populare, bucoavne şi cărţi religioase în tiraje de 1.000 pînă la 3.000
de exemplare, marcînd astfel aportul lor la dezvoltarea culturii româneşti 6 •
Dintre aceste cărţi amintim Bucoavna pentru învăţătura pruncilor,
a se desprinde atît la cunoaşterea slMelor, la slMenie şi la cetanie, tipărită
în 1805 şi reeditată de mai multe ori în anii următori, împlinind, aşa cum
reiese şi din titlu. da1· şi din necesitatea reeditării, rolul ei de manaul şcolar
al vremii respective.
Cărţile religioase, ca dealtfel şi în perioada coresiană, depăşesc cu
mult menirea pentru care le recomandă titlul, fiind purtătoare de idei
novatoare. In toate se regăseşte preocuparea de a folosi o limbă cit mai
curată şi frumoasă. Traducătorii sînt oameni cu înclinaţii literare, care îşi
transpun ideile în versuri. Astfel, parohul Ioan Stefanovici în încheierea
Ceaslovului - zis C('l bogat 1806, solicită înţelegerea cititorilor pentru stră
dania sa:
<< Aşa dar ne rugăm de toţi cititorii,
Ca să fim crezuţi noi Diordositorii,
Şi unde am greşit să să îndrepteze,
Şi să ni să crează toată osteneala
Car(' au ocolit cît putu greşala>> 7 •
.-\celeaşi strădanii le găsim şi la Ioan Barac pentru folosirea unei limbi
apropiate de cea vorbită de popor, pentru a nu auzi
<< Ponos de la oarecine
Să zică că nu prea bine
S-au diortosit de mine>>
Ioan Barac Translator 8 •
Căl'ţile sînt adresate unui număr mare de cititori, ca rezultat al necesităţii resimţi te de aceşti beneficiari, ce ştiu să preţuiască osteneala şi cheltuiala celor care prin cărţi contribuie la ridicarea neamului lor. Românii
braşoveni sînt gata să contribuie la sprijinirea şi amplificarea acestei opere
naţionale.

<<Şi cine v-au poruncit,
L-aşa lucru fericit?

Tainele-n tipariu să caţi,
la înţel('pt şi la prost
De lipsă aciast-au fost
S-aveţi nume prea vestit
Şi neamului prea iubit
Boghici Ioan, Constantin,
Fraţi cu nume prea deplin
Şi
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Miluiască cel de sus
Rîcma C'oastră ce aţi pus )). 9
Uşa pocăinţei, 1812 ca dealtfel toate celelalte cărţi româneşti sînt
destinate tuturor românilor nu numai celor din Transilvania. contribuind
la ridicarea conştiinţei naţionale, Patria intărindu-se spre binele şi folosul
tuturor locuitorilor ei. Patria este cea mare, cea întreagă, în hotarele vechii
Dacii şi nu in alcătuirea artificială existentă la momentul respectiv. Dedicaţia este adresată mitropolitului Ungro-Vlahiei Dositei, iar cartea slujeşte
<< Pentru a Patriei multă folosire
Şi a Ţării noastre bună ocrotire
Prea bună popaţă şi ocîrmuire
Şi a creştinilor bună norocire )). 10
lnt!'e cărturarii care au contribuit la îmbogăţirea şi diversificarea
tematicilor cărţilor româneşti, ~in cele religioase făcînd mesaje purtătoare
ale conştiinţei naţionale, se numără şi doctorul Vasile Popp. primul bibliograf român. In prefaţa Psaltirii în Persuri, 1827, alcătuită de Ioan Prale
din Iaşi, Vasile Popp subliniază unele idei de mare valoare. Şi aici, dealtfel
aşa cum s-a văzut şi la alte cărţi, se constată o vie preocupare pentru limba
română, se aduc unele înnoiri în limbă, făcînd-o cît mai accesibilă cititorilor. Preocupările de modernizare a limbii le găsim la mai multe popoare,
inscriindu-ne şi noi românii în acest curent înnoitor sesizat pe plan european. Curentul acesta este susţinut "prin ajutorul patrioţilor". "Metodul
acela al scrierii cu mai puţintele litere şi cu mai sigură pronunţie. e îndestulată
mărturie că duhul Românilor încă e aşa lucrătoriu şi iscoditoriu ca duhul altor

naţii". 11

Ideea prelucrării în wrsuri a Psaltirii de către Ioan Prale continuă
preocupări mai vechi, dar în acelaşi timp deschide cîmp larg altor pasionaţi în această direcţie care vor putea <<să-şi arate isteţimea pînă Por ajunge
la înălţimea ideilor care sînt răşchirate în toate părţi! e Psaltirii. . . care nu e
altcepa decît o. . . prea frumoasă poezie )) . 12
Cartea aceasta aduce contribuţii de seamă la îmbogăţirea limbii române,
-autorul fiind un adevărat creator de limbă literară. <<Cu mulţime de cuPinte,
.care sînt adePărate Româneşti, însă care era afară de obiceiu )) ... cu << cuPinte
.neobişnuite şi altele de nou făcute)),
Cartea aceasta dovedeşte că limba română este adecvată pentru a
alte

·exprima orice idee, că este o limbă unitară şi de origine latină << ln limba
noastră se poate scrie ori despre ce lucru înalt )) ... << şi ai arătat că spre îmbo.găţirea limbii româneşti nimica nu-i aşa de trebuincios de a cunoaşte toate dia/lecturile (în sens de regionalisme) limbii, întrebuinţînd toate acele Porbe ...
şi unde nu ajung nici acestea să ne împrumutăm de la maica limbii noastre,
limba latinească )). 13
Prefaţa constituie şi o impresionantă pledoarie pentru sublinierea
originii poporului român şi un fierbinte omagiu adus înaintaşilor din toate
trei ţări româneşti pentru eforturile lor de a înfiinţa şcoli în limba română,
.de a tipări cărţi adresate tuturor celor de un neam, locuitori de o parte şi
de alta a Carpaţilor, de a instrui tineri in şcolile din străinătate, într-o dorinţă
comună ce <<au simţit aceasta bunii aceia patrioţi ... pentru ca să statorni.cească această limbă în patria sa)). 14
Tipărită la puţin timp după revoluţia de la 1821 condusă de Tudor
Vladimirescu cat·tea este, alături de alte numeroase documente, o dovadă
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a ecoului pe care acest eveniment l-a avut in rîndul tuturor românilor, subliniind importanţa acestuia şi urmările lui pe plan naţional, contribuţia lui
la dezvoltarea conştiinţei naţionale. << Alt soare au răsărit acum preste orizontul acestor PrMinţii, care încălzeşte fără a pîrjoli ,> iar iubirea de cultură
este adeverită şi de <<ridicarea şcoalelor pe la toate oraşele şi acele frumoase
palaturi care le-au zidit şi le-au sfinţit muzelor naţionaliceşti )). 15
Şi alte cărţi religioase cum au fost Catehismul mic sau Pra"oslacmica
mărturisire - scurtată - 1835 reiau unele idei din cele tipărite anterior,
adincindu-le sau subliniind altele noi. Şi aici se foloseşte ca model o lucrare
tipărită la Bucureşti Catehismul cel nou, dovedindu-se încă o dată circulaţia
şi influenţa cărţilor tipărite dincolo de munţi, în Transilvania. <<Şi aici s-au
tipărit a doua oară cu Slobozenia de aici)). Suportul acestei acţiuni îl găsim
demonstrat in paginile lucrării, el fiind şi aici adincul patriotism şi preocupare pentru ridicarea neamului lm· al fraţilor Ioan şi George luga, negustori
din Braşov. <<Mult folos poate iubirea de naţie, la neamul său a aduce cînd ...
''reun patriot bun să sileşte ... să ajutoreze pe naţie sau pe neamul său cu cele
de lipsă spre fericirea neamului, prin aceasta se proroceşte înaintarea ori cărui
neam sau naţie,>. 16
Ridicarea neamului se face şi prin instruirea şi ridicarea tineretului,
p1·in cunoaşterea trecutului de către acesta. Şcoala fiind principalul factor
in acest proces, a fost sprijinită moral şi material de către românii braşoveni.
iniţiativa particulară înlocuind în această perioadă sprijinul oficial. Cartea
aceasta era destinată în primul rind şcolii româneşti înfiinţată în cartierul
Cetate a Braşovului, trecîndu-se şi în acest domeniu la iniţiativa originală
dincolo de ingrădi1·ile existente pînă atunci. Cartea adresează un patetic
indemn pentru ca acest exemplu să fie urmat de cit mai mulţi români spre
ridicarea şcolii româneşti şi a întregii naţii. In prefaţă se spune: <<Că ar fi
foarte de lipsă şi de folos, o cărticică folositoare ca aceasta ... din care să să
poată hrăni tinerimea )). <<Şi pentru că s-au prea împuţinat acest feli de cărţi
s-au îndemnat dumnealor mai sus amintiţii fraţi, mai "îrtos ca să înzestreze
fundusul Şcoalii, de au dat această carte ca să să tipărească cu toată cheltuiala
dumnealor. Dar cu acest condiţion, ca tot cîştigul ce "a eşi din suma aceasta
a cărţilor să fie dăruit fundaţiei Şcoalii româneşti din Cetatea BraşMului. Dumnezeule bune, luminează şi bine cu"întează, pre toţi compatrioţii noştri romani
cu această rî"nă asupra Şcoali Naţii sale •>. 17
Numele lui Ioan Barac, translator al primăriei Braşovului şi exponent
cultural al mişcării ideologice Şcoala ardeleană, translator şi popularizator
al unor scrieri literare, a apărut pe tipăriturile româneşti de aici incepind
cu 1805. Popularitatea sa se datora îndeobşte cunoscutei ponstiri Istoria
prea frumosului Arghir şi a prea frumoasei Elena publicată la Sibiu in 1801,
care a cunoscut mai multe reeditări la Braşov; astfel, în 1805 ediţia a 11-a,
1809 ediţia a III-a şi 1812 ediţia a IV-a 18 , în prefaţa la ediţia I-a şi Il-a
se regăsesc idei privind originea latină a limbii române, idee care în perioada
în discuţie constituie o dovadă a afirmării conştiinţei naţionale spre făurirea
unităţii culturale. Popularitatea lui Barac a crescut şi mai mult în anii
1836-1838 prin publicarea celor opt volume din O mie şi una de nopţi tipă
rită in editura Gott, prin cheltuiala lui Rudolf Orghidan. In primele decenii
ale secolului al XIX-lea mişcarea ştiinţifică şi literară i-a avut in frunte pe
Ion Barac, pe medicul bibliograf Vasile Popp şi profesorii Emanoil Nichifor
şi Dimitrie Lecca 19 • Acestora li s-au adăugat în deceniul al 4-lea al secolului
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trecut, cîteva nume care vor ilustra în mod strălucit cultura românească,
la mijlocul şi în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, dind un nou impuls şi
un conţinut diversificat şi ştiinţific cărţilor tipărite, în acest interval în oraşul de la poalele Tîmpei. Il amintim aici pe George Bariţiu, Andrei şi Iacob
Mureşianu, Paul Vasici şi alţii. Vor apărea o serie de cărţi, multe dintre ele
pentru prima dată în Transilvania, cum a fost de pildă Prallila comercială,
un mic tratat de drept comercial, Gramatica românească şi nenzţească pentru
tinerinzea naţională, Cullîntare şcolasticească a lui George Bariţiu şi multe
altele.

*
al

Citeva consideraţii
cercetărilor noastre.

de ordin general se impun

însă şi

în acest stadiu

Bucoavnele pentru învăţarea pruncilor şi cărţile religioase încetează
de a mai servi strict cultului, ele fac parte, prin ideile pe care le conţin
şi prin scopul didactic în care sînt folosite, din zestrea culturală a poporului
român, predominanta laică cel puţin a unora dintre ele, recunoscîndu-le
in acest sens.
Ele se inscriu în mişcarea iluministă a timpului chiar dacă unele dintre
ele, ca dată sînt posterioare limitei de sfîrşit a acestei mişcări, aşa cum este
ea periodizată in lucrările noi 20 •
Din toate aceste tipărituri răzbate patriotismul fierbinte de ca•·e au
fost animaţi toţi cei care au ostenit într-un fel sau altul pentru apariţia lor.
In ele sint cuprinse şi cu ele răspîndite, în rîndul tuturor românilor nu numai
din Transilvania, dar şi din Moldova şi Ţara Românească, idei cum sint
proclamarea originii latine a limbii române ca atestat de nobleţe şi civilizaţie, limba română ca factor al dezvoltării unitare a poporului român, considerarea limbii române ca urmaşă a latinei, de o expresivitate egală cu a
limbilor romanice occidentale; condiţionarea ridicării naţiunii prin învă
ţătură, prin schimbul de dascăli şi cărturari de tot felul între cele trei ţări
româneşti, unii dintre autori, ei înşişi promotori ai acestor idei, prin activitatea lor practică.
Recunoscînd rolul primordial de centru cultural românesc în Transilvania, pe care 1-a deţinut Blajul, în această perioadă, Braşovul 1-a secondat
indeaproape adnd aportul său şi pe această cale la pregătirea revoluţiei
burghezo-democratice de la 1848 şi prin ea la afirmarea plenară a naţiunii
românP.
De remarcat că diferentele confesionale dintre cele două centre culturale transilvănene nu le-a îm.'piedicat de a lupta prin aceleaşi arme la ridicarea culturală a românilor transilvăneni, de a milita pentru unitatea culturală şi naţională a tuturor celm· de un neam.
Intre cărţile tipărite la Blaj şi la Braşov se găsesc multe interferenţe
ce ţin de conţ.inut, tehnică de imprimare, ilustrare artistică şi în principal
de obiectivul comun urmărit.
Cărţile acestea, deşi modeste contribuţii, şi-au adus aportul şi ele la
înflorirea conştiinţei naţionale, la făurirea unităţ.ii culturale şi politice. Ele
fac parte din zestrea culturală a tuturor românilor, cu care noi, cei de azi
ne mîndrim, dar pe care avem şi obligaţia să o cunoaştem şi să o valorificăm.
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De asemenea, activitatea editorială din trecut a Braşovului, luată
in ansamblul ei, mai are o semnificaţie, aceea a dezvoltării raporturilor de
înţelegere şi colaborare între români şi naţionalităţile conclocuitoare, pregătind prin scris egalitatea de azi a tuturor.
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Zusammenfassung

Die Zahl des rumanist:hen Buches, in Kronsladl gedruckt, ist viei grosser als man
bis heule wusste.
Im XI X-ten J ahrhundert ist die Thematik des Buches immer verschiedener, die
zahlreichsten Biicher sind die weltlichen.
Viele religose Blicher werden nicht nur in den Kirchen gebraucht, sondern auch
als Schulbiicher.
:\us allen 1\ronstădler Drucke aber slrahlt der heisse Patriotismus derjenigen die
sich zu ihrem Herausgeben bemiilhen. Diese Drucke verbreiteten mobilisierende Ideen
die, die Rumăner zum Kampf flir kulturelle und nationale Einheit forderten.
Ali diese Biicher sind ein Teil unserer kulturellen Erbe, die wir kennen und bewahren
miissen.
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Două tipărituri

necunoscute in versuri

româneşti

din anul 1818
SUSANA ANDEA

Unirea unei părţi a românilor din Transilvania cu biserica Romei le-a
adus acestora, încă de la inceputul secolului al XVIII-lea, dreptul frecn•ntării
şcolilor catolice, drept pe care I-au dobîndit şi ortodocşii prin Edictul de toleranţă din 1781. Ca urmare în matricolele acestor şcoli confesionale din cuprinsul monarhiei austriece se intilnesc numeroase nume de români, fii de nobili
sau preoţi, care au frecventat ciclul gimnazial, cursul filozofic de doi ani şi
în final, de regulă, facultatea de teologie sau drept. Dacă gimnaziile catolice
din Transilvania erau relativ numeroase, existînd în toate marile oraşe. invă
ţămîntul colegial sau academic, cuprinzind filozofia şi în prelungirea acesteia
una din facultăţile vremii, se reducea doar la Liceul regesc din Cluj.
Deoarece la Blaj cursul filozofic avea, pină în 1831, durata de un 1m,
nefiind echivalent pentru a putea urma pe baza lui o facultate, cu exct:>pţia
seminarului teologic din acelaşi oraş, tinerii români care doreau şi an'au
posibilitatea să dobîndească o pregătire superioară trebuiau să frecnntezt>
în Transilvania, Liceul regesc din Cluj. Aşa se explică numărul lor mar·t> in
matricolele acestei şcoli clujene încredinţată, după 1773, ordinului călugări
lor piarişti 1 . Prin aceste şcoli au trecut viitorii episcopi Inochentie ~1icu
Klein, Ioan Bob şi Vasile Moga, cărturarii Gheorghe Şincai, Gheorghe LazAr.
Vasile Popp şi alţii, cu toţii ajunşi figuri remarcabile ale vieţii politice ~i ,·ulturale româneşti.
Din anul 1727 pe lîngă Liceul academic din Cluj funcţiona o tipogral'ie 2
de sub teascurile căreia ieşea în 1744 ediţia a doua a Bucoacmei româneşti
de la Bălgrad 3 , urmată la doi ani de o ediţie Iatino-slavonă a unei alte buco~n-
ne destinată ortodocşilor din Ungaria 4 • Dar un moment aparte în istm·ia
raporturilor culturii româneşti cu oficina clujeană 1-a constituit apariţia in
1768 a unei tipărituri în versuri intitulată Cîntecr cîmpeneşti cu glasuri romdneşti. Era o colecţie de 14 cîntece româneşti şi alte 4 ungUI'eşti, tipăr·it~\ cu
alfabet. latin şi ortografie maghiară 5 • Din semnificaţiile acestui act cultural
am reţine intert>sul cercurilor intelectuale ale colegiului clujean pentru ptwzia
românească, interes ilustrat şi de prezenţa unor· cîntece româneşti în dnuă
colecţii manuscrise ungureşti din anii 1785 şi 1798 ajunse in păstrarea Muzeului
Ardelean 6 • Acest interes cărturăresc sporeşte la începutul secolului al XIX-lea,
cînd unii poeţi maghiari se gindesc la traduceri în versuri româneşti .."'-stfel,
Koncz Jozsi traduce în iulie 1816 din maghiară in româneşte Batrohomyomachia
lui Homrr de Csokonai Vitez Mihaly, lăsîndu-ne cu acest prilej următoarf'a
însemnare semnificativă: <<Dacă o traduc în versuri româneşti, o va inţr!rgr
întrea.~a valahie şi partea cea mai mare a ungurimii ardelene ... •> 7 •
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lnsemnarea reprodusă fragmentar evidenţiază, printre altele, creditul
de care se bucura în epocă versul românesc, vers cultivat însă cu predilecţie
dP români. Chiar dacă tipăriturile româneşti în versuri nu sînt prea numeroase,
bogata circulaţie a manuscriselor în versuri de factură religioasă sau laică,
(H"Pcum şi mulţimea de înst:>mnări versificate de pe filele cărţilor şi manuscrist:>lor·, dovedesc preocupări de versificare pe diferite teme şi cu diverse prilejuri.
Registrul acestora este variat şi cuprinde la sfirşitul secolului al XYIII-lea
şi la inceputul secolului următor o gamă largă de producţii poetice, de la
lirica Văcăreştilor şi Ţiganiada lui Ion Budai Deleanu, pînă la modestele
ode şi elegii ale tinerilor din şcolile transilvănene. Dintre aceste elegii sînt
cunoseute îndeosebi cele scrise de Vasile Popp, auditor la Liceul regesc din
Cluj, t:>legii tipărite în anii ·1808-1810 şi dedicate profesorului Carol Moger,
eolegului Emeric Wass, patronului şcolii Gheorghe Banrfi şi stărilor ţării
intr-unite în dieta de la Cluj 8 •
:\"u de mult, munca de ordonare a materialului arhivistic pron•nit de
la Colegiul reformat din Zalău - material aflat azi la Arhivele Statului din
Cluj - ne-a oferit plăcuta surpriză de a găsi două tipărituri româneşti in
Yersmi din anul 1818. Sînt două poezii ocazionale, prilejuite de incheierea
examenelor de primăvară, datorate unui tînăr auditor de la şcolile din Cluj.
Prima dintre poezii se intitulează Cscisu scheli in Anu JfDCCCXVII!J.Ji<st~ .-tpril Cind m-dm dessperczit de la Fertdcz, iar a doua Respuns::. pe Csas::.u
schdi de la Debreczeni Mdrt:i. La Klusz in Anu MDCCCXVI/1. J6asta April.
Datele cuprinse în titlu constituie singurele elemente care ne permit datarea
~i localizarea acestor două tipărituri nesemnalate în studiile de specialitate 9 .
Dacă ambele tipărituri sînt datate cu exactitate, localizarea primei
lip~e"Ste, dar se poate fixa cu siguranţă la Cluj, dată fiind legătur·a dintre
ct:>le două tipăr·ituri şi precizarea locului de tipărire pentru a doua ..-\şadar,
avem de-a face cu două tipărituri clujene din 14, respectiv 16 aprilie 1818.
Cit pri,·eşte oficina, problema rămîne deschisă, în Cluj la această dată avind
tipog•afie atît Liceul regasc. cit şi Colegiul reformat, de sub teascurile ambelor cunoscîndu-se tipărituri româneşti 10. Avind în vedere insă frecventarea
de regJlă de către români a Liceului regesc şi numai prin excepţie a Colegiului
r·eformat. înclinăm să considerăm deocamdată cele două tipărituri in versuri
un pr·odus al oficinei catolice a Liceului regasc, oficină aflată la 1818 sub
indrumar·ea profesorului de filozofie Koros Imre şi a adjunctului său Bergai
J 6zsef 11 •
Fiecare dintre cele două tipărituri cuprinde cite 2 foi nenunwrotate,
for·matul in -8°, cu textul pe o singură coloană, cu un număr de ver·suri
variabil pe fiecare pagină, scrise în limba română cu caractere latine şi ortograrie maghiară, tiparul fiind negru iar hîrtia puţin rezistentă. Tipăritllr'a
din 14 aprilie 1818 are hh·tia cu filigranul "1818" iar cea din 16 aprilif" compor-tă un filigran similar înjumătăţit însă prin tăiere.
Textul tipărit urii Csdsu scheli este dispus astfel: pe prima pagină figur~ază titlul reprodus mai sus, pe a doua un motto din Ovidiu, pe a treia un
număr de 18 versuri şi pe a patra alte 9 versuri. Textul tipăriturii Respuns::.
pe Csas:;u scheli prezintă următoarea dispunere: pe prima pagină titlul reprodus mai sus, pe a doua un motto din Horaţiu, pe a treia un număr de lG
versuri şi pe a patra alte 10 versuri. Prin urmare, prima tipăritUI'ă cuprinde
un t()tal de 27 de versuri. iar· a doua un total de 26 de versuri.
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Versurile celor două tipărituri sint realizări modeste şi cu destule stinfapt explicabil dacă le raportăm la caracterul lor improvizat, fiind rostite
cu prilejul încheierii examenelor de primăvară. Ambele poezii conţin unele
elemente lexicale maghiare, construcţii ale acestei limbi, dar şi suficiente
elemente de influenţă ale poeziei populare româneşti.
Cit priveşte limba acestor tipărituri în versuri se poate afirma că tipă
ritura Csdsu scheli a fost compusă în româneşte de un necunoscut, in timp
ce Respuns::, pe Csdszu scheli de la Debreczeni Mdrtzi e posibil să fie o traducere dacă acest Debreczeni a scris-o in limba maghiară. Dar nu este exclus,
avind in vedere interesul unor intelectuali maghiari pentru poezia românească,
ca Debreczeni Martzi să-şi fi compus răspunsul direct în româneşte. Oricum,
cele două tipărituri rămîn româneşti, indiferent dacă una dintre ele este,
probail, o traducere din maghiară.
Avînd numele lui Debreczeni Mărtzi, am incercat să-I găsim, dar fără
rezultat, în matricolele Liceului regesc din Cluj şi ale Colegiului reformat din
Zalău, matricolele pe anul 1818 lipsind.
Cu toată valoarea poetică redusă a celor două tipărituri versificate, cu
toate problemele neclarificate deplin privitoare la ele, tipăriturile din aprilie
1818 îşi găsesc totuşi locul în Bibliografia românească veche, constituind modeste contribuţii la aceasta.
găcii,

~OTE
1
Pentru istoria acestei şcoli vezi: Erdelyi Karoly, A lwlozsvdri r. kath. fogymnasim
tortenete 1597-1898, in "Kolozsvari rom. kath. fogymnasium ertesitoje az 1897/8 lanerol", Cluj, 1898, p. 1-:.!51; Kimutatasa a bălcseszeti es gymnasiumi tandri karnak 1777tol- 1850-ig, in ".\ kolosvari rom. kat, nyilvanos teljes gymnasium evkonyvei 1851/2"
Cluj, 1852, p. 20-24; Vass J ozsef, Az erdelyi rom. kdtholikusok fo-tanintezete Kolosvdrou
in ,.A kolosvari rom. kath. nyilvanos teljes gymnasium evkonyvei 1856/57", Cluj, 11'!57.
p. 3-23; Salzbauer J an os, A kolozsvari kegyestanitorendi tdrshdz es rom. kath. foiskola
iwszazados torteneti vazlata, in "Kolozsvari rom. kath. fogymnasium 1876/i-ik lanevi ertesitoje", Cluj, 1877, p. 1-52; Balanyi Gyorgy, ,lJagyar piaristak a XIX. es XX. s;a;adban.
Budapesta, 1942: Balanyi Gyiirgy, Biro Imre, Biro Vencel, Tomek Vince, A mflgyar
piarista. rendtartomany tortenete, Budapesta, 1943.
" Ferenczi Zoltan, A kolozsvari nyomdaszat tortenete, Cluj, 1896, p. 8R.
" Bibliografia romanească veche (B.R. V.), II/79 şi IV/:.!40.
~ B.R. V., IV/58.
5 Onisifor Ghibu, Contribuţii la istoria poeziei noastre populare şi culte, în ":\nalele
Academiei Române", :'Ilem. Se::ţ.lit., Seria III, VII (1934-1936),p. 1-13; B.R.J' .. IV/83.
6
Onisifor Ghibu, op. cit., p. 13-17.
7 Batrochomyomachia lui Homerus, în "lTngaria", IV (1894-1895), nr. 10. p. :30430R; nr. 11, 323-3:.!8; nr. 12, p. 337-339 şi nr. 13, p. 353-355; Onisifor Ghibu, op. cit.,
p. 17 nota 1.
8 B.R. V.,
IV/128 şi 130.
9
B.R. V., 1- IV; Daniela Poenaru, Contribuţii la Bibliografia românească 1•eche,
Tirgovişte, 1972 şi alte contribuţii şi completări publicate in revistele de speciaţitate.
10 B.R.V., II/343 şi 462; III/196 şi 286; IV/108-109, 111-112, 114, 116, 118119 125, 128, 130-131, 145, 150 şi 161.
11
Ferenczi Zollan, op. cit., p. 105.

https://biblioteca-digitala.ro

A~

EXE*

CSA.SC SCHELI tn Anu .lJDCCCXV/11- J4a;ta April Cind m-am dessperc::it de la
Fertacz
Cum repelo noctem qua lot mihi chara reliqui
Labitttr ex oculis nunc quoque gulla mets.
O vie.

Fratile! schi Fer/ac:; buny!
Am venit ince eo date
Cu inima tsej curate
Ka se veo ved-schi se spuju
Ce mintyin sao ::bura puju Me duc jeo dulcucz Fratile
A sche me poftyes::c Leschile.
Cu voj maj mult nu pol schegye
Schti Dumneso kind miez 1•egye !
Da jeo schor ce pun'oj muri
Pe voj schohan nu l'oj uri.
Vaj de mine! mult am rebdat
Am trugyit schi am superat
Norocu mnyeo no {os/ curat
Schi pe mine'a sche meon durat.
Lesacz - schtiu ce nom ave brij
Gyom sosi eo date in raj. Roguve - de superare

Dâ
Da kam {ost la l'arecare
Ujtacz - ujtac:; - Fie;; cu mile
Vegyecz curind lacrimile
Schticz ce nu numaj Tineri
Greschesc - ince schi Betrini.
Da jec me duc - voj me lesacz
Vaj! czucul'e Fie;; minunac;;!
Sufletul meo plinsch'in mine
Sch'maj mult l'orbe num ma.i vine
Clipei.
II
RESPC.YSZ CSASZU SCHEL/ de ia DEBRECZENI JIÂRTZI. La Klusz tn Anu
JJDCCCXV/1/. t6asta April
Tu quamcunque Deus tibi fortunaverit horam
Grata summe manu, nec dulcia differ in horas,
Ut quocunque loco fueris l'ixisse libenler
Te dicas.
Horat.

*

.\rhivele Statului Cluj, Fond

Colecţia

Colegiului reformat din

Zalău, ~r.
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Drag Fertat! schi tu zbor dart!
D' intre noi intr' alte Czare.
Kit ai schezut in kuibu noszt
Dreptatya ku kare a.i foszt
Kitre noi, in tate partye
Lumi ku norok tye partye.
Kite Preme ai petrekut
Ku noi nits on reu n'ai fekut.
Fii alduit ! fii minunat
D'intr'aieszt csasz, kind ny'ai leszat.
De n'am foszt in tate parte
La tyinye ku binye; iarte,
Ke greschtila lesznye Pinye
La on prunk tiner ka minye.
Pintru k'intre noi ai rebdat,
S'ai trugyit nu fii superat,
Ke
Ke Cseru scha facse mnyile
Schi cza sterzse lakremnyile.
O drag F ertat ! o drag F ertat !
Leschily'akuma tyo tyemat,
Sze iesch d'intre noi afare
Vai ku ame szuperare!
Dutye schi d'ii fi norokosz,
Nu me uita fim de folosz!
Fii alduit ! fii minunat !
D'intr'aieszt csasz cse ny'ai leszat.
Kapet.
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Un aspect al

modernizării
şi traducători

culturii româneşti: traduceri
(1829-1848)
LIVIU ROTMAN
MARIANA JAKLOVSZKY

Această

cercetare a fost

iniţiată

în

intenţia

unei duble

demonstraţii.

Incercăm, în primul rind, o precizare asupra unui fenomen pe care îl considerăm

de mare importanţă în procesul de modernizare, în sens european, a cultUJ'ii
româneşti, căci traducerile sînt una din căile de difuzare ale unui occident
ce începe să devină modelul de civilizaţie al societăţii româneşti, în al doilea
rînd, printr-o mai bună conturare a acestui fenomen, cu toate dimensiunile
sale, să solicităm pentru toate ediţiile de traduceri, pînă la 1850, includerea
în patrimoniul cultural naţional cu tot ce decurge din aceasta: evidenţi'i,
conservare, circulaţie.
Traducerile, ca şi diverşii traducători s-au bucurat de atenţia liteJ'aturii
de specialitate în cadrul unor sinteze de istorie şi istorie literară, de la monumentalele lucrări de referinţă ale lui Nicolae Iorga şi G. Călinescu şi pînă la
studii mai recent semnate de D. Popovici, Al. Piru sau Paul Cornea. :\'u este
locul şi momentul unei analize critice a bibliografiei problemei, cu toate
meritele şi limitele sale. Ceea ce încercăm noi, iar studiul de faţă e rezultatul
unor cercetări preliminare, este determinarea amploarei fenomenului traducerilor, urmărirea tuturora disciplinelor în care s-au afirmat şi urmărirea
dinamicii în timp şi societate.
Ne-am oprit asupra perioadei 1829-1848 din următoarele considerente:
a) anul 1829 este un an de referinţă în istoria culturii româneşti. Prin apariţia
primelor două gazete româneşti de la Bucureşti şi Iaşi se oficializează existenţa
unei pieţe a valorilor culturale, eveniment ce depăşeşte ca însemnătate sfera
culturii. Aceste gazete vor patrona şi o anume politică de traduceri, de unde
înmulţirea apariţiei de titluri noi în limba română. b) Am optat ca punct
terminus pentru anul 1848 pentru că peisajul cultural se schimbă în perioada
următoare: apar alţi traducători, alte opere traduse. Trebuie să ţinem seama
că principalii traducători sînt forţaţi să ia calea emigraţiei.
Intr-un recent eseu închinat spiritului european, publicat în reYista
"Secolul XX", Andrei Brezianu afirmă pe bună dreptate: "Cultura nu este
doar creaţie, modul ei de existenţă este comunicarea", arătînd că "traducerile
europene au condus cel dintîi indirect la înţelegerea practică a ideii de specific
naţional, întărind identitatea culturală a limbilor şi popoarelor." 1
lnsuşindu-ne această optică încercăm să aplicăm unele coordonate
ale sale in desluşirea fenomenului traducerilor româneşti din deceniile 4 şi 5
al secolului al XIX-lea.
O primă problemă este cea a raportului dintre traducere şi creaţia
originală, trecerea de la un fenomen la altul nu e precis demarcată în epocă,
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fapt ce se oglindeşte ŞI m formulările editoriale încă tributare etichetei
eclrziastice a cărţii vechi, cum ar fi:
- 1 conomia rurală şi domestică sau 1 n"ăţătura pentru lucrarea pămîntului
şi îmbunătăţirea ţospodăriei de cîmp şi de casă. Culeasă din cărţi în limbi străine
dr postelnicul Manolache Drăghici ... Esii, 1834.
- Ermiona mireasa lumei celeilalte. Tragedie patetică în cinci acturi tradusă din nemţeşte de la Siegler consuletul K: K: Teatru al curţii de /. Văcă
rescul. Bqe;t,u~~şti, în tipografia lui. Eliade, 1834.
- Cărticica năra"urilor __ bune pentru folosul şi trebuinţa tinerimei despre
nem(ie în roţrţânie întoarsă de Moise Fulca. Sibiu, 1837.
Ptepoiiţiile competiţionează pînă la compunerea clară a formulei de
.
transmitere: la 1831, Eliade are deja forma cunoscută nouă: Regulile sau
gramatica pof'ziei .. Ţradusf' în româneşte de . .. 2 , dar la 1834 Ermiona este
"tradusă diri nemţcştf' de la Sieţler de /. V ăcărf'scul 3 , Preţioasele ridicole sînt
traduse' de la Molier 4 de 1. Ghica la 1835.
După 1840 traducerile primesc o formă nouă, care doYedeşte emancipai·ea de la original: sînt "prelucrate" sau "traduse slobod": prelucrează ~1. Kogălniceanu la 1840: Doă femei împotril'a unui bărbat 5 , iar Leon Filipescu la
1844 in Dascălul Agronomiei . .. 6 spune "prelucrat" şi "cu adaosuri"; "traduce
slobod" mai ales Simion Marcovici: Dialogurile lui Focion 7 la 1844, etc., ia1·
Toma Alexandru Bagdat traduce atît de "slobod" pe Shakespeare încît trece
prin intermediul lui Le Fourneur 8 • O traducere slobodă face şi Gr. Otetelişanu
din Raimond Tractat elementar despre moral şi fericire 9 în 1842, într-o lucrare
care nu are numai caracter literar, ci presupune şi o înţelegere filozofică a
textului. Acest proces subtil de creativitate era anticipat de un aparent aspect
negativ, adică trecerea de la original la limba română printr-un intermediar
de altă limbă, grecesc mai întîi, apoi francez care implică însă şi receptarea
unei noi' filiere sociale si literare, dăruită de intermediar.
Creatiyitatea se p~esupune şi din informaţia din unele traduceri ante
1840, la manuale, care trebuiau adaptate la cerinţele româneşti: Pleşoianul,
la 1833, traduce din Blanchard un abecedar, care are "şi adaogate" 10 , în 1834,
din Furnier o gramatică 11 "tipărită cu îndreptări şi mai multe înlesniri pentru
folosul cel repede al tinerimii româneşti", P. Poenaru traducînd Elemente de
algebră de Appeltafner "cu . oarecare modificări" 12 •
In literatură se recurge uneori la rezumări parţiale, dar şi complete,
cum este "rumânită în proză": V ădu"a "icleană 13 a 1ui Goldoni, de Costache
~Ioroiu, in 1836.
Exerci.ţiile de limbă şi stil, pe care le oferă traducerile implică privirea
critică si Eliade are chiar tentatia de a schimba finalul la Mahomed 14 al
lui \'olt~ire în intenţia accentuării caracterului fanatic al eroului. Traducerile
dau supleţe !>tilului celor mai creativi dintre ei, incit deşi se simte modelul
{Eliade işi numeşte in 1836 o traducere "imitaţie" 15 ), tentaţia cititorului mai
puţin avizat poate merge spre a considera creaţie originală o traducere abilă;
localizată şi prin traducerea numelor proprii, ca in Triizici ani sau "iaţa unui
jucă.toriu de cărţi ... 16 a lui Negruzzi, in prelucrările de început ale lui Alecsandri, în versificarea unor teme mitologice sau folclorice ca la Barac sau Pann,
pînă la versurile originale, după model, ale multor scriitori paşoptişti, care
introduc astfel noi ganuri şi specii literare.
·
O altă problemă este cea a traducătorilor. Cine sint aceştia, care e
poziţia lor· socială, gradul lor de cultură? Traducerile sint legate de nume
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mari ale culturii româneşti şi nu numai ale culturiL Amintim astfel în primul
rind pe Ion Eliade Rădulescu la Bucureşti, pe Gheotghe Asachi şi Mihail
Kogălniceanu la Iaşi, sau oameni de ştiinţă ca Nicolae Kretzi.Ilescu şi Pavel
Vasici, dar sînt legate şi de o altă serie, care fără aceste traduceri nu şi-ar
mai fi găsit un loc în memoria noastră spirituală. Subliniem poziţia lor socială:
mai toţi sint boieri de rang inferior, categorie socială cu interese ce coincideau
cu cele ale burgheziei, de unde şi identitatea de mentalitate. Totuşi titlul
boieresc nu este uitat niciodată, fie că e vorba de căminarul Gr. Oteteleşanul,
de postelnicul Manolachi Drăghici, de serdariul Alecu Vasiliu, postelniceasa
Ecaterina Asachi etc. Un loc important printre traducători îl ocupă "profesiile libere", cum sînt profesorii, în primul rînd cei de la Colegiul Sf. Sa,·a:
Simeon Marcovici, Costache Moroiu, Florian Aaron, C. Aristia, Eufrosin
Pote<;:a, Petru Poenaru, profesor şi director al Şcoalelor Naţionale, apoi
G. Pleşoianul, profesorul Şcoalelor Naţionale din Craiova, Leon Filipescu
de la Academia !\fihăileană. De altfel cele mai multe dintre traduceri ~înt
strîns legate de programul de învăţămînt, fiind vorba de traducerea unor·
lucrări ce trebuiau să întărească cele studiate in şcoală. Se adaugă ofiţPrii,
precum căpitanul Ştefan Stoica, maiorul Ion Voinescu II sau praporgicul
1. Florescu, medici ca Pavel Vasici, Scarlat Vîrnav, Nicolae Kretzulescu Ptc.
Toţi aceştia, poate cu excepţia lui Eliade, care aşa cum arată Imga ,;in!Jă(ind
singur franţuzeşte şi italieneşte, rl îşi însuşise printr-o harnică lectură. cunoştinţe întinse" 17 , studiaseră în universităţile apusene, unde veniseră în contact
cu valorile culturii europene. Formaţia lor iluministă le impune transmiterea
acestor valori în rîndul poporului şi pentru a le face la1·g accesibile le traduc.
Căci traducerile sint unul din fenomenele prin care se lăr·geşte accesul unor
noi pături sociale la cultură, implicit un fenomen de democratizare a cult ur·ii.
fenomen pandant cu democratizarea realităţilor sociale şi politice. Această
dirijare se face mai ales prin articole programatice, de felul celor semnate
de Ion Eliade Rădulescu, Mihail Kogălniceanu, Gheorghe Asachi, G_ Bariţiu.
O modalitate practică de materializare a acestei politici de organizare
culturală au fost proiectele de colecţii. lin. astfel de proiect este cel al lui
1. Negulici, pictor, dar şi activ traducător,· îndrumat şi sprijinit ·de Eliade,
cu modelul de activitate culturală a lui. Aime Martin, pe care· de. altfel il
şi traduce, care urmărea editarea unei serii de clasici ai -literaturii universale.
Astfel !\egulici publică în 1847 un "Plan· de mică-bibliotecă ·uni!JeJ:sală, religioasă,· morală, literară, petrecătoare, ştiinţifică, etc., etc., pentru ·educaţia omului
de toate clasele mirene şi ecleziastice şi pentru ambele' sexele: începînd de la
"îrsta copilăriei". Majoritatea lucrărilor ce intrau in vederile·. lui Negulici.
aveau un caracter moralizator sau practic. Nicolae Iorga a''ea să caracterizeze această încercare: " .. :una din cele mai largi concepţii culturale şi îndrăz
neţe încercări literare pe care le prezintă literatura noastră mai CJtiche. din prima
jumătate a secolului al XIX-lea". 18 Fără a~j micşora rolul; trebuie să· observăm
că Negulici materializa prin ·acest plan unele din proiectele·Jui Eliade, care
însă prin grandoarea excesivă le făcea practic imposibile. Oric\lm lui:îi revine
meritul iniţiativei unei dirijări a trad1,werilor., Pentru Eliade "Biblioteca
uni"ersală" ,însemna 21 d!J volume, selecţie de ·nt.Jme sem_nificative al~ istor·iei.
Produs. a~ !llomentul ui i_st~ric, gîndul pul sa în epoGă·. l~tr13 ţs~:i-:; 1834,
Z. Carcalech1 IŞI desface "Btblwteca românească" în.tr-o simplă co1ectie. sau
mai rău, intr-un magazin literar modest. Stanciu Căpătîneanu 'visa' in 1830
o colecţie promiţătoare de frumos şi -util:· ;,Bibliotecii d~fătătoare ş{·plină de

355
https://biblioteca-digitala.ro

învăţătură",

dar se va con tura vederii un volum cu patru povestiri moraliste,
traduse din franceză 19 • Şi ne întoarcem la acelaşi nume: de abia "Adaosul
literal la Curierul românesc", în acelaşi an fertil 1830, este o colecţie literară.
In 1833 apare o altă colecţie "Repertoriul Teatrului Naţional", cu preferinţă
vădită pentru Moliere, Voltaire şi Byron. Ca şi a celorlalte colecţii, viaţa lui
este scurtă. Eliade încearcă şi o "Colecţie de autori clasici" cu intenţia de a
da 24 broşuri anual. Aceste colecţii sînt dovada că traducerile nu se fac la
intimplare, ci sînt efectul unor profunde cauze social-istorice. Aceste cauze
sociale cer cărţi cu titlul: Prescurtare de astronomie populară. Tradusă din
franţo::,eşte cu figuri. Bucureşti, Tip. lui August Ruof, 1839 sau Moş Pătru
sau învăţătorul de sat. Convorbiri asupra mecanicii. Bucureşti, Tip. Colegiul
Sf. Sava, 1842. Aceste cărţi fac parte din aceeaşi colecţie de ştiinţă popuJarizată: Biblioteca pentru tinerimea română. Alegere de mai multe cunoştinţe
folositoare. Tomul 1. Astronomie populară, iar cealaltă carte: ... Tomul
4. JJ ecanica.
Aceste forme de dirijare culturală, colecţiile, au un conţinut de autori
şi opere, care vor fi receptate prin intermediul traducerilor. Filiera traducerilor este deschisă la tot ce se citea, dar se şi scria în epoca lor. Să încercăm
să ndem ce aduceau cititorului român spre receptare traducătorii. Voltaire,
reprezentat prin dramaturgia sa, se anunţă prin Fanatismul sau Mahomed
proorocul, tragedie în cinci acte tradusă de /. Eliad. Bucureşti, Tipografia lui
Eliad. 1831. Coperta cărţii o revendică unei colecţii: "Repertoriul Teatrului
iVaţional. Partea 5. Bucureşti, Tipografia lui Eliad, 1834". Nonconcordanţa
de an se explică probabil printr-o revendicare a cărţii, a piesei, la colecţia
născută mai tîrziu. Gr. Alexandrescu tipăreşte Alzira în 1834, în tipografia
lui Eliade şi M eropa, în 1847, în tipografia lui Rosetti şi Winterhalder, sub
patronajul "Asociaţiei literare". In 1845-1846 apare în 2 volume, la Bucureşti, "Istoria lui Carol al XII-lea, regele Sveţiei", tradusă de pitarul N. Racoviţă. Presa vremii notează: <c această aleasă istorie este vrednică de a avea
şi citi şi rumânii noştri. căci această frumoasă istorie se atinge şi de amîndouă
Prinţipatele Românilor1> 20 . Găsim ca pe un reflex al maturizării conştiinţei
naţionale în această tumultuoasă epocă prerevoluţionară interesul pentru
istoria naţională, prin relevarea lucrărilor străine ce pomenesc de propria
noastră istorie, că este tradusă lucrarea despre Carol al XII-lea, adversarul
Rusiei ţariste, într-un moment cînd aceasta devenise principala stavilă a
progresului în Principate este semnificativ pentru mentalitatea traducătorilor.
In prefaţa lucrării, Voltaire nota ca o profesie de credinţă că: <c ••• istoria
este o mărturisire şi nu o linguşire1> 21 , afirmaţie ce venea în întîmpinarea
idealurilor democratice ale societăţii româneşti. Interesant este că încă doi
traducători incercaseră în aceeaşi perioadă, fără succes, să tipărească această
lucrare: un Costescu 22 şi un A. Popescu 23 • Tot din Voltaire traduce 1storia
Imperiului Rusiei subt Petru cel Mare 24 un anume N.D., în 1847 -lucrare
pe care nu am găsit-o nici în fondurile B.A.R.S.R., nici ale B.C.S. Henriada
este tradusă de spătarul Vasile Pogor, din îndemnul lui Constantin Conachi,
carp şi depune un număr de exemplare pentru a fi împărţite gratuit <c la
doritorii literaturii naţionale 1> 25 • In total au fost traduse 8 titluri din Voltaire
în perioada cercetată.
Literatura pastroală a lui Florian rezistă în epocă cu toate ironiile
g~neraţiei "paşoptiste" de drept, fapt ilustrat de cele 9 titluri apărute.
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Augustin von Kotzebue, cu piesele sale moralizatoare, este tradus în
special de Asachi şi de apropiaţii săi ieşeni de la Institutul Albinei, dar şi
la Craiova de C. Leca, profesor la şcoala centrală de acolo, in propria tipografie, ce fusese a rudei sale Iordache Otetelişanu. Iancu Ganea traduce în
1842 din Kotzebue Robii 28 a trăgînd atenţia în prefaţă la <• ••• toate gro::,ăviil P
ce au suferit fraţii noştri cei negrii,> 27 • Spiritul umanist şi egalitarist al traducătorului explică şi opţiunea pentru această "istorie dramatică în 3 actP".
Printre prenumeranţii cărţii reţinem şi numele lui Vasile Alecsandri.
Societatea românească în plină prefacere foloseşte ironia lui :\1oliere
pentru a recunoaşte personaje ale existenţei sale şi între 1835-1847,11 traduceri se adresează publicului şi cititorului român.
William Shakespeare este cunoscut de publicul român prin traducerile
căpitanului Stoica, om de întinsă cultură, care îl traduce pe Iulius Ce::,ar,
in tipografia lui Eliade (1844) 28 şi ale lui Toma Bagdat, ce traduce "slobod"
din franceză Romeo şi Julieta şi Otello 29 , publicate în 1849 împreună cu o
biografie a autorului, prezentat ca <• celebrul Sekspir, întîiul şi nemuritorul
poet dramatic pînă în secolul actual)) 30 •
Vic:tor Hugo, pe care îl traduce fără să-I tipărească 1. Ghica în jurul
lui 1835, e tradus de acelaşi Ştefan Stoica, în 1831 - Maria de Englitera,
în 1837 - Angelo, şi în 1839, Cea din urmă zi a unui osîndit, iar Costache
Negruzzi traduce în 1837 - Maria Tudor - şi in 1838 - din nou AngPfo ambele la Eliad, iar la Iaşi in 1845 Balade. Vor urma numeroase rdiţii, expresie a creşterii influenţei romantismului în cultura românească. In acelaşi
context trebuie să amintim de traducerile făcute de Eliade din Byron şi de
C. A. Rosetti, care traduce Manfred publicat in singurul său volvm de
versuri Ceasuri de mulţumire în 1843.
In plin tumult revoluţionar este publicată traducerea lui Dionisie
Romano din Lamennais: Cuvintele unui credincios 31 . Apariţia acestei lucrări,
care făcuse epocă în Europa acelei vremi şi hrănise spiritul mesianic al unei
generaţii de revoluţionari este deosebit de semnificativă. Evenimentul editorial e salutat de organul revoluţionar "Pruncul român" sub titlul "Lamcnnais - întîiul produs al tiparului liber" 32 • Intelectualii epocii au ca scop
programatic îndreptarea societăţii prin moralizare, trăsătură de origine iluministă. Astfel, traducind în 1835 <• pe românie Robinson Kruzoe ,>, din varianta franceză a lui Kampe, serdarul Vasile Drăghici mărturiseşte în prefaţă
<• ••• mi-au plăcut a culege moralicile învăţături povăţuitoare către fapte bune,
care aduc caracterului tinerimii, prea de folos sufletească împodobire)) 33 •
In deceniul 5 se fac primele traduceri din lucrări cu caracter economic.
Se poate aprecia că traducătorii români au selectat pe cei mai mari economişti ai perioadei. Astfel, Costache Bălcescu tr·aduce lucrarea lui Iosif Dr·oz,
unul din discipolii lui Adam Smith, Principiul ştiinţPi avuţiilor 34 • Cartea e
tradusă cu scopul de <• a ajuta clasele societăţii româneşti să iasă din sărăcie)).
De altfel traducătorul avea să fie în 1845 autorul unui proiect, primul de:
acest fel in Ţara Românească pentru o casă de păstrat şi împrumutar·e 3...
Un alt economist tradus este Jean Baptiste Say, tălmăcit de spătarul Ienachi
Drăghici în 1847 36 • Atenţia pentru economia politică e firească într-un moment în care burghezia consolidată din punct de vedere economic simte
nevoia unor instituţii care să-i garanteze activităţile. Proiectul unor astfel
de instituţii avea să figureze şi in programele revoluţionare de la 1848.
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L.iterat.ura filozofică avea &ă stea şi ea în atenţi~ traducătorilor. Astfel
Au.gust Tr.eboniu :J"aurian, traduce în 1846 din A. Delavigne un manual de
filozofie. Revista ."Maga;:;in, istqric pentru Dacia" anunţînd această apariţie
arăta că << • • • a apărut un manual după programa Unviersităţii din Paris» 37 •
Tot Laurian traduce n;tanualul de filozofie şi literatură filozofică al lui
W. Traug Krug 38 •
In activitatea lor traducătorii întîmJ!inau o serie de dificultăţi, pe care
simt nevoia să le arate publicului ca o justificare pentru unele scăderi ealitatin~, pe care le intuiesc. Astfel, in prefaţa din 1831 a traducerii tragediei
Eraclie de Corneille, Ioan Ruset scrie << împiedicări am avut nu puţine din
pricina lipsei cuvintelor •> 39 , iar cu 10 ani mai tîrziu maiorul 1. Voinescu II,
în prefaţa unei importante lucrări de cronologie istorică aparţinînd lui Eduard
\Veshe, enumeră în precuvîntare care sînt princip-alele obstacole: <<Slaba
cunoştinţă a limbii din care am tradus, de_şi am fost însoţit la lucrare de un
cunoscător, lipsa de o bibliotecă publică, unde să poată lua cineva desluşirile
trebuincioase ta mai multe îndoieli, lipsa de mai multe ziceri româneşti, căci
deşi astăzi, mulţumită Direcţiei Şcoalelor Naţionale avem un dicţionar, dar
mai multe CJorbe au numai tălmăcirea lor, dar nu şi CJorba românească ... >> 40•
Toate acestea duc la o perfecţionare a limbii naţionale îmbogăţind-o în acelaşi timp cu cuvinte noi. Sigur că procesul este complex şi nu e lipsit de
aspecte contradictorii, dar direcţia novatoare este sigură.
Traducerile nu sînt numai o formă de expresie a gîndirii şi faptei unei
pleiade g~neroas~ de intelectuali, ci în primul rînd expresia profundă a necesităţii unei societăţi aflate în prefaceri. Dacă nişte vîrfuri sociale şi intelectuale luaseră contact cu cultura europeană încă din sec. al XVIII-lea sau
începutul sec. al XIX-lea, abia în perioada cercetată pături sociale mult
mai modeste resimţeau nevoia acestui contact. Faptul că un oarecare Ioniţă
Ciupagea, "comandir de ploton" 41 plăteşte tipărirea unei traduceri din Voltaire ni se pare deosebit de semnificativ. Mai mult decît atît, în 1843,
1. Yilceleanu, hotarnic, în chiar titlul lucrării sale arată larga deschidere a
cărţii: "lnvăţături de neapărată trebuinţă pentru orice ·măsurători precum
hotarnic, cot ar şi pentru orice proprietar, arendaş sau şi clăcaş" (subl. ns.) 42 •
Tradiţie veche, ce se menţine şi în secolul al XIX-lea, cu unele nuanţări
semnificative, cartea este dedicată încă susţinătorului moral sau material,
adpsea fără precizare exactă. Se dedică încă domnitorului, unui înalt personaj
ecleziastic, unei forte materiale sau oficiale. O cunoastere amănuntită a relaţiilor sociale dintre' traducător şi cel care primeşte' dedicaţia ar 'lămuri şi
mai bine rolul social al cărţii. Tonul dedicaţiei este primul care se schimbă,
este mai puţin umil şi vizează alte calităţi decît cele filantropice bănuite.
Simion :\Iarcovici închină o traducere "slobodă" din Marmontel << cinstitului
domnului marrlui logofăt al dreptăţii Barbu Ştirbei>> 43 dar un manual de limba
franceză este închinat în 1832 <<bunului patriot D. medelnicerului 1. Budiş
teanu •> 44 • Dar cu o încărcare sufletească deosebită sînt dedicatiile închinate
unor personalităţi cunoscute prin poziţia lor revoluţionară. Astfel, atît C. A.
Rosetti, cît şi Grigore Alexandrescu închină traduceri lui 1. Cimpineanu,
iar Erich Winterhalder închină traducerea sa din A. Miiller: Vina 45 , prietenului şi tovarăşului său de idei C. A. Rosetti .
.\m încercat printr-o luminare a fenomenului traducerilor să contribuim la radiografierea spirituală a mentalităţii unei societăţi care a înfăptuit
România modernă.
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,\ndrei Brezianu: "Europa ;n Cadmus".

În: "Secolul 20", .nr. :234--:136/19KII,

p. 1R.

2 Regulile sau gramatica poeziei. Traduse în româneşte de I. Eliud. Bucure~ li, 1r;:H.
(:\daos literar la Curierul Homânesc, Partea a 2-a).
" Ermiona mireasa lumei celeilalte. Tragedie patetică în cinci acturi lraut!Sft din
ncmte~te de la Siegler/ Zieglerj Consuletul K: K: Teatru al Curţii de 1. Văcărescul. Buntrcşti, Tipografia lui Eliade, 1834.
4 Precioasele. Comedie într-un act. Tradusă de la :'\1olier de D. 1. Ghica, llucuro•::;ti,
Tipografia lui Eliad, 1835.
5 /Mihail Kogălniceanu/: Doă femei împrotiva unui bărbat. Comedie într-un ad.
prelucrată de L..\'.*** laşi, Cantora Foaei Săteşti, 1840. (Hepertoriul Teatrului :\aţional
din laşi. 5).
• Da~călul agronomiei seau mîna ducătorule practic în toate ramurile economiei. !Jt>pe,
limba germană, a, D. Schlipf cu adaosuri pentru Principate prelucrat de Leon Filipe;cu,
profesor la Academia :\Jihăileană. laşi, Institutul Albinei, 1844.
.
7 Dialogurile lui Focion, asupra înclinării moralei cu politica. Traduse din Eline~te
de Părintele :\Jabli în limba fraoţozească şi dintr-aceasta în cea românească slohod ut•
Paharnicul Simeon ::Uarcovici. Bucureşti Tipografia Sf. Sava, 1844.
8 Le Fourneur: Biogra/'ia lui Viliam G. Secspir dupe Le Fourneur. Crmată de Romeo
cu Julieta şi Otello. Tragedii în cîte cinci acte compuse de Viliam Giuilom Secspir traduse
slobod de Toma Alexandru Bagdat. Bucureşti, Tipografia lui Iosef Copainig, liHK.
9
Tractat elementar despre moral şi feri~ire dupe Raimond. Traducere slubud[t dn
Gr. Otetelişanu. Craiova, Tipografia lui Constantin Leca, 184:2.
10 Blanchard, P.: Cele dintîi cunostince pentru învăţătura tinerilor şcolari carii incep
a citi. Traduse din franţuzeşte şi adăogate de G. Pleşoian. A doa ediţie. F. 1., 183:~.
11 Limba franţuzească şi ortogr:1.{ia ei, sau gramatică franţuzească foarte înlesnitoare
care coprinde toate regulile părţilor cuvîntului, întrebuinţare neglasnicilcr îndoitL>, ş-a
partiţipiilor, de care nici o altă gramatică tălmăcită in româneşte n-a vorbit din tl:'cstul
pin-acum de D. Furnier. Iar in rumâneşte de G. Pleşoian. A doa oară tipărită cu indreptări,
şi mai multe înlesniri, pentru folosul cel repede al tinerimii româneşti, F. 1., 1834.
12 Elemente de algebră du pe Appeltafner. Tradusă din latineşte cu oare care modificări
de P. Poenaru, Directorul Scoalelor Naţionale. Bucureşti, Tipografia Colegiului Sf. Sa va
1841.
13 Veduva vicleană. Comedie a lui Goldoni. In trei acte în proză. Ruu;~ânită din itaieneşte de Costache :\Ioroiu. Bucureşti, In tipografia lui 1. Eliad, 1836.
14 Voltaire: Fanati.'mul sau 111alwmed Proorocul. Tragedie in cinci acte, tradusă
de 1. Eliad. Bucureşti, 1831.
15 Crestinarea unui preot al Isidii sau începutul creştinătăţii. Pe coperta interioară:
Hristianismu la inceputul său. Ecstract din Cele din urmă zile ale Pompei. Imitaţie /După
Edward Lyton Bulwerj de 1. Eliad.
16 Triizici ani sau viaţa unui jucătoriu de cărţi. :\Ielodramă in trii zile. jde V. Du
Cangej. Tradusă din Franţozeşte de Căminariul C. 1\egruzzi. Eşii, Tipografia Albinei,
1835.
.
• 17 :\. Iorga, Istoria Romdnilor, voi. 8, Revoluţionarii. Bucureşti, 1938, p. 316.
18 .\'. Iorga, I. D. Negulici Biblioteca enciclopedică. In: "Revista de istorie", XX,
1934, nr. 1, p. 16.
19 "Curierul romdnesc", I, 1830, Bibliografia românească veche, voi. I'II, nr. 1478.
20
"Vestitorul romdnesc", 1845, p. 20.
21 Voltaire: Istoria lui Carol al XII-lea, regele Sveţiei. Tradusă de pitarul ?\. Hacoviţă. Bucureşti, 1845, p. VIII.
22
"Vestitorul romdnesc", 1844, p. 368.
23
"Romdnul", I, 1838, p. 690.
2
~ "Vestitorul romdnesc", XI, 184?, p. 380.
25
"Romdnia", I, 1838, p. 1082.
26
"Robii". Istorie dramatică in trei acte de A. de Koţebue. Tradusă din limba germană de Iancu Ganea. Iaşii, La Cantora Foiei Săteşti, 1842.
27 Ibidem, p. V.
28 Iulie Cesar, tragedie in cinci acte de Secspir. Tradusă de căpitanul S. Stoica.
Bucureşti, Tipografia lui Eliade, 1844.
29
Vezi punctul nr. 8.
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Ibidem, p. 6.
Cuvintele unui credincios de A. F. de Lamennais. Tradusă din fran~uzeşte, dată
la lumină şi închinată poporului român de un Romdn. Bucureşti, Iose! Copainig, 1848.
3 2 ,;Pruncul romdn", 1, 1848, p. 104.
33 Robinson Cruzoe sau întîmpldrile cele minunate a unui tîndr ... Compus de Kampe
şi tradus pe româneşte de sardariul Vasile Drăghici. În două părţi. Eşii, Tipografia Albinei
1835.
3
~ "Curierul romdnesc", XVI, 1844, p. 215-216.
35 Gh. Stanciu, Costache Bălcescu şi proiectul pentru o casă de păstrat şi imprumutare; N. Iorga, recenzie, "Revista istorică", XX, 1936, p. 267.
36 "Albina romdnească", XIX, 1847, p. 92.
37 "Magazin istoric pentru Dacia", III, 1846, p. IV.
38 Manual de filosofie şi de literatură filosofică de W. Traug Krug. Tradusă după a
treia editione de A. Treb. Laurianu. Bucureşti, Tipografia Collegiului Naţional, 1847.
39 Eraclie, împărat al răsdritului. Tragedie in cinci acturi de Corneil şi tradusă din
frantozeşte de D. I. Roset. /Bucureşti/, Tipografia lui Eliade, 1831.
40 Tabele istorice sau îmtimpldrile principale ale relaţiilor politiceşti din afară şi a
cursului dezvoltării noroadelor şi a straturilor lumii vechi şi noi în rînduiala lor etnografică
şi hronologică de Eduard Veshe, arhivar de Saxonia. Cu cheltuiala domnitorului Alexandru
Ghica. Tradusă de maior 1. Voinescu II. Bucureşti, Tipografia Valbaum, 1841.
41 Sadic sau ursitoarea. Istorie asiaticească de M. Volter. Tradusă din franţozeşte
de C. Căpăţineanu şi dată la tipar cu cheltuiala dumnealui D. loniţă Ciupagea comandir
de ploton. F. 1., 1831.
42 lnvăţăturile de neapărată trebuinţă pentru orice măsurător, precum, hotarnic, cotar
şi pentru oricare proprietar, arendaş, sau şi clăcaş. Culese şi întocmite de 1. Vilceleanul hotarnic. Bucureşti, Tipografia lui Eliade, 1843.
43 Belisarie. Scriere morală compusă in limba franţozească de Marmontel şi tradusă slobod in cea rumânească de Paharnicul Sim. 1\larcovici, profesor al Colegiului Naţi
onal :-:;r. Sava. Bucureşti, In tipografia curt-ii a lui Fr. Valbaum, 1843.
44 Dascăl pentru limba franţozească adică carte, cu astfeli de înlesniri mari pentru
limba şi citirea franţozească, in cit va putea fieşcare a <::iti şi a învăţa singur o mul~ime mare
de ziceri şi de vorbiri fran~ozeşti, ajunge numai să ştie citi româneşte acum intiiu intr-acest
chip întocmită de D. Gherasim Gorjan profesorul, şi închinată cu toată plecăciunea prea
bunului Patriot D. Medelnicerului 1. Budişteanu. Bucureşti, Tipografia Iosif Romanov,
1832.
~ 5 Vina. Tragedie în patru acte de Adolph Muller. Tradusă din nemţeşte şi închinată domnului C. A. Roset de Enrich Vinterhalder. Bucureşti, Tipografia lui Fred. Valbaum, 1843.
30

31

Summary
The period 1828-1848 confirms also by translations our entry in the european
cullure. Between the year of rirst roumanian newspaper and 1848 the social and the cultural life, too, change in the Principats. By directing the translations (sistematicaly) we
start to communicate with Europe, offering by this the model for new literar genres and
varirties and developing the modern roumanian language. The translations open the way
to the laic book which accords the classicism with the romantism.
The paper analizes the social position of the translator, the literar rields translated
the value choice of the authors and works. It outlines the social and educative purposes
of the translations and the social historic grounds of this cultural mouvement.
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PreţuJ

de

achiziţie

al

"Cărţii româneşti

insemnăl-i

de învăţătură:: pe baza unor
din secolul al XVIII-lea
DIMITRIE POPTĂMAŞ

~lonumentala

Carte

românească

de

în~Jăţătură

(Cazania lui Varlaam),

apărută la Iaşi în anul 1643, lucrare fără precedent între tipăriturile româneşti ale secolului al XVIII-lea continuă să rămînă obiect de cercetare, de
-dezvăluire şi elucidare, în pofida numeroaselor studii care i-au fost consacrate
în decursul timpului. Pornind de la premizele cultural-istorice ale ţărilor
române, favorabile apariţiei acestei cărţi, elaborarea ei în îngrijitul şi frumosul grai românesc, realizarea cărţii de către mîini iscusite, iar apoi marea
misiune care începe abia de acum, aceea de culturalizare, de menţinere şi

cultivare a limbii române, sînt probleme care întregasc imaginea acestui
act de cultură atit de îndepărtat în timp cu permanenţe pînă în zilele noastre.
Realizată în mod strălucit, nu cu puţin efort, raportat la condiţiile tehnice
ale acestor timpuri, fără a putea stabili tiraje, vorbindu-se chiar de mai
multe ediţii, rezultat al solicitării ei, exemplarele care se mai păstrează în
atîtea localităţi rurale, ca şi cele dispărute despre care avem mărturii,
concentrate şi păstrate cu grijă în fondurile marilor biblioteci, notele paleogr·afice aşternute pe forzaţuri sau pe marginea filelor îngălbenite, la sfîrşit
de eapitole,. prezenţ::t ei deopotrivă in toat9 zon9le locuite de români sînt
dO\·ezi ale unităţii noastre culturale în ciuda unor graniţe arbitrare impuse
celor trei ţări române, întărindu-ne convingerea că ne aflăm în faţa unui
act d'l cultură românească fără egal.
Preocupările de pînă acum de valorificare a patrimoniului cultural
naţional conduse cu competenţă de Direcţia de resort din C.C.E.S. şi oficiile
judeţene pentru patrimoniul cultural naţional, emiterea de noi studii, cataloage. rezultate ale unor minuţioase cercetări, ne permit o privire asupra acestui
"miracol·', dintr-un unghi de vedere mai puţin studiat, al preţului de vinzarE' - cumpărare a Cărţii româneşti de în~Jăţătură şi implicit al răspîndirii
imediate de la apariţie, fără bariere vamale în toate ţările române. Folosesc
în cele ce urmează notele de epocă privind cumpărarea cărţii consemnate,
intr·-un apreciabil număr de exemplare, de către dieci sau preoţi care au
inscris cu o dibăcie caracteristică, atîţia ctitori de cultură. Ne limităm la
însemnările din secolul al XVII-lea, perioadă care cuprinde în ganeral informaţii privind procurarea cărţii din surse directe, fără a insista asupra tranzacţiilor de vînzare-cumpărare sau răscumpărare de mai tîrziu, dintre anumite
persoane sau colectivităţi.
De la început menţionăm că, în majoritatea cazurilor, plata cărţilor
se făcea in monedă şi rareori în natură, prin produse cerealiere sau animaliere. O caracteristică pentru ţările române în veacul al XVII-lea privitor
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la monedă - ca de altfel pentru cele mai multe ţări din sud-estul Europei este anarhia monetară manifestată atît prin numărul mare de tipuri puse
în circulaţie, dar mai ales al falsurilor, motiv pentru care circulaţia monedei
în ţările române se complică foarte mult, socotelile şi schimbul făcîndu-se
cu mare greutate, socotindu-se de multe ori în monedă "bună" şi "rea" •
la care se mai adaugă şi circulaţia multor monede din secolul al X\'1-lea,
pricinuind însemnate pagube de o parte sau alta. In timp ce Ţara Românească şi Moldova resimt efectele unor obligaţii faţă de Poarta otomană
plătite în monedă, Transilvania cunoştea ca principat autonom o situaţie
mai bună, cu toate tendinţele de încadrare într-un sistem monetar imperiaL
Au existat, de asemenea, tendinţe de echivalare a sistemului monetar moldovenesc cu cel unguresc, sau cu cel polonez, aceasta bineînţeles în limitele
circulaţiei aproape în exclusivitate a monedelor străine. O stabilizare a monedei este încercată de Gabriel Bethlen în 1625 care rămîne multă vreme în
vigoare şi care stabilea între altele ca aurul (ducatul) să fie socotit 2 florini,
talerul un florin şi 20 dinari, iar dutca- 10 dinari 1 . Mai plauzibile în echivalarea diferitelor monede în Transilvania mi se par măsurile luate de principele Gheorghe Rakoczi II care în urma dezastrului turc din 1659-1660
încerca să-şi recîştige principatul Transilvaniei prin bani, în care scop apelează la toate sursele materiale posibile, între care şi impunerea unor impozite
care erau plătite în toate monedele existente în circulaţie. Suma impusă era
stabilită în florini, galbenul fiind evaluat la 4 florini 2 • Am consemnat acestea,
deoarece florinul şi dinarul au servit mult timp ca măsură a valorii, cit şi
ca mijloc de circulaţie în tranzacţiile comerciale ale ţărilor române, pentru
faptul că legăturile dintre acestea se realizau şi prin circulaţia monetară
care prilejuia în limitele unor condiţii politice impuse, un curent continuu
de monedă în dublu sens din Transilvania înspre Ţara Românească şi Moldova,
şi invers. Monedele cu circulaţie preponderentă în Moldova şi Ţara Românească sînt taierii, galbenii, ducaţii (florinii) ş.a.
Vinzarea şi cumpărarea Cărţii româneşti de înw'iţătură nu trebuie privită
ca un act comercial. 1ncă din textul de pe foaia de titlu sîntem avizaţi că
lucrarea a fost tipărită cu "zisa şi cu toată cheltuiala lui Vasilie, Voie"odul
şi domnul Ţării Moldo"ei", iar din Cu"înt către cititoriu, \'arlaam miti·opolitul Moldovei apreciază generozitatea domnitorului care "cheltuiala nesocotită
spre tot lucrul tipărirei au dat". Concludem din aceste cuvinte că la apariţie,
lucrarea avea deja o acoperire materială. Intenţia lui Vasile Lupu o desluşim
din Cu"înt împreună către toată seminţia românească în care se spune că "dorim
şi noi acest dar limbii româneşti, carte pre limba românească ... iară "oi să
o primiţi . .. ". Aceste afirmaţii converg în întărirea convingerii că ne aflăm
in faţa unui ad. politic şi cultural fără egal, cu certe implicaţii în procesul de
educaţie, în evoluţia conştientizării tuturor românilor asupra originii comune
de limbă şi cultivarea ei.
In cele ce urmează am spicuit cîteva din însemnările cuprinse pînă
acum în studiile şi cataloagele de carte veche românească privitoare la vinzarea sau cumpărarea Cărţii româneşti de în"ăţătură. Avem în vedere faptul
că majoritaka lor au fost cumpărate din Moldova pentru Transih·ania,
numărul de exemplare cu circulaţie în Moldova şi Ţara Românească fiind
incomparabil mai redus. Trebuie să menţionăm că nu în toate cazurile şi
nu pe toate exemplarele sînt înscrise cuvintele de "danie" exprimate şi
prin efortul material al colectivităţii sau persoanei, mai mult decît atît, supra364
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solicitarea cărţii şi circulaţia ei intensă fac ca în multe cazuri noul posesor
să îl radieze pe cel vechi, fapt petrecut pînă aproape în zilele noastre, la care
se mai adaugă numărul mare de exemplare incomplete sau a căror compactare
ori restaurare a fost făcută de mai multe ori, tăindu-se din corpul cărţii tocmai
marginile pe care de obicei se aşteneau aceste note.
Intre exemplarele din carte ajunse în foarte scurt timp în Transilvania
se numără cel de la Cusuiş (Bihor) pe care este menţionat că, "Această
sfintii Evan~helie au cumpărat-o Mihalcea Durac, ce au fost logofăt mare şi
dus-o-au la Orhei în zilele lui 1on Vasile Voievod şi au dat patru galbeni de
aur svenţii sale lui Varlaam Mitropolitul Sucevii" 3 • Acest fapt se petrecea
chiar· in anul editării cărţii, la 14 martie 1643. O însemnare asemănătoare
găsim pe exemplarul de la Criscior (Hunedoara), cumpărat de " ... Cetăţean
din Fonoiu (?) ţinutul Sucevii şi fratele din Rădăuţi, din oraş şi a dat pe
ea 4 hervoni" 4 • In acelaşi an este procurat şi exemplarul de la Budeşti (Maramureş) cu suma de 13 florini 5 • Prezenţa acestor exemplare în nordul Transilvaniei atestă şi bunele legături economice şi culturale cu Moldova
şi Bucovina, situate în apropiată vecinătate. Ca preţ de cumpărare, dacă
echiYalăm hervonul ( ?) cu galbenul, iar acesta din urmă cu florinul (un
galben este echivalent cu patru florini) ajungem şi la un preţ mediu de cumpărare de aproximativ 16 florini exemplarul. Mai puţin clar ni se pare
preţul exemplarului de la Budila (Braşov) cumpărat în anul 1656 de " ... Badiul Dumitraşcu şi sotia. . . cu copiii săi Alexandra şi ... fiul Costaşcu şi
Vasilica şi Sultana carr s-a născut în Crimeea ... în anul 7164 (1656) ...
am dat un zlot". Se pare că plata de un zlot, chiar tătăresc fiind, este minimă
pentru carte. De fapt, o altă însemnare din 1659, deci cu trei ani mai tîrziu,
menţionează pe aceiaşi donatori, cu excepţia preţului "a dat pentru ea 7
talai·', menţiune care schimbă preţul, făcută la biserica din Rădăuţi 6 •
Cartea românească de învăţătură continuă să se cumpere şi în anii urmă
tori, considerăm din surse directe. Astfel, Mitru Vistierul de la Ialoviţiu
nota pe un exemplar că " ... am dat 10 florinţi ... şi am adus-o în Ardeal
la Ferăce" 7 • La un preţ mai ridicat a fost cumpărat exemplarul din lgneşti
(Arad), nu de la prima sursă după cum reiese dintr-o însemnare din 1659
" ... această sfîntă carte, anume Păucenie o au cumpărat Dănceştii din Godineşti de la Pop Istvan din Căpîlnaşi drept 30 de florinţi şi o au dat in mîna
lui Popa Mihai din Tătăreşti" 8 • Tot cu o sumă mai mare a fost procurat
şi un alt exemplar din Criscior (Hunedoara) pe care s-a plătit " ... 40 de
florinţi fără unul(adică 39 de florini)" 9 • Cumpărarea din a doua mînă a cărţii
devine mai frecventă după anul 1659. Aşa este exemplarul din Tîrnăviţa
(Arad) care " ... S-au luat drept 15 florinţi de la o preuteasă ce au rămas săracă
de un popă ce I-au chemat Stanciul din Mihalţ, unde dă Tîrnava în Mureş
şi o au adus 1de 1acolo un ce l-au chemat Sima, în Vorţa, ce a venit din
ţinutul Belgradului" 10 • La preţ mic a fost cumpărat (20 iunie 1665) şi exemplarul de la Şeica Mică de către" ... Precup şi soţia Paraschiva şi ... Iosifu
preotu cu soţia sa Ana cu 5 florinţi şi jumătate" 11 . La fel se pare a fi fost procurat exemplarul din Cîmpeni (Alba) la anul 1633 achitat cu 130 penz (bani),
sumă care trece cu puţin peste 1 florin 12 •
In florini au fost plătite exemplarele de la Rogoz (Maramureş) cu 16
flor·ini 13 , Călineşti (Satu Mare) cu 12 florini 14 , Rebra (Bistriţa Năsăud)
cu 19 florini 16 , Ileanda (Sălaj) cu 19 florini 16 •
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Fără a fi datate, pe baza scrisului de pe exemplarele de la Păpăuţi
(Covasna) cumpărat cu 4 galbeni 17 , Jabeniţa (Mureş) al cărui preţ este de
70 de hloniţi (florini ?) şi 74 de bani, cel de la Bicsad (Satu Mare) cu 20 de
florinţi la care se mai adaugă şi alte sume 18 , ca şi cel de la Pomezău
(Bihor) cu 3 taleri, au fost cumpărate tot în a doua jumătate a secolului
al XVII-lea.
Din exemplarul de la Ocolişu Mare (Cluj) aflăm că " ... eu popa Ştefan
ot Oniceani am cumpărat această sfîntă evanghelie drept patru unghfif de aur" 19 ,
denumire dată galbenului unguresc şi care valora 1,5 taleri 20, preţ apropiat
celorlalte exemplare ca şi al aceluia de la Răhău (Alba) pentru care s-a plătit
3 lodovici bătuţi şi jumătate.
Mai rar am întîlnit efectuarea plăţii în natură. Excepţie face exemplarul
de la Cojoana (Cluj) plătit cu 18 florini la care se mai adaugă şi un caş 21
şi exemplarul de la Bedeciu (Cluj) pe care este menţionată cumpărarea în
anul 1655 a cărţii de. către popa Antonie care nota că " ... am datu o iapă
în tarniţă şi i-am ruptu preţulu de 25 de florinţi :" 22 •
Incercind o echivalenţă g<merală în florini a preţului de cumpărare,
ajungem la următoarea situaţie:
!':r.
crt.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Posesorul

Data

procurării

Pretul

şi

moneda

IEchiYalcnt in
flori ni

1

Criscior (Hunedoara)
Cusuiş (Bihor)
Budeşli (Cluj)
Bedeciu (Cluj)
Budila ( BraşoY)
Băseşti (Satu :\Iare)

1643
1643
1647
1655
1656
1659

Igneşti
Ocolişu

(Arad)
:\Iare (Cluj)
Tirnă Yi ţa (Arad)
Cimpeni (Alba)
Seică Mică (Sibiu)
Hogoz (l\largmurcş)
Călimăneşti (Sa tu l\lare)
Răhău (Alba)
Cojocna (Cluj)

1659
1660
1661
1663
1665
1665
1667
1679
1682

Criscior. (Hunedoara)
Rebra (Bistriţa 1'\ăsăud)
lleanda ( Sălaj)
Tisa (Arad)
PăpăuU (Covasna)
Jabeni ta (l\lurcş)

1683
1684
t699'
1701

4 hcn·oni ( '?)
4 galbeni
1:3 florini
o iapă
(1 zlol)
7 talcri
10 florini
30 florini
4 unghi aur·
1
15 florini
130 penz (bani)
5,5 florini
16 florini
12 florini
3 lodovici
18 florini şi un

16 ( '?)
16
13
( ?)

14
10

:10
16
15

1.::
5.5

.1

16
12
12
18

caş

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

Bicsad (Satu :Mare).
(Bihor)

Pomezău

sec. X\'11
sec. X\'II
sec. X\'11
sec . .X\' II

39
19
19
25
4
70
74
44
3

florini
florini
florini
florini
galbeni

40
19
19.
25
16

hcrniţi

?

bani
florini
taleri

44.
12

Din această situaţie putem trage concluzia că preţul mediu de vinzarecumpărare a Cărţii româneşti de· învăţătură oscila tntre 12-19 florini. Preţu
rile înscrise sub' aceste limite sau peste ele le considerăm accidentale şi nesemnificative.
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In cele ce urmează încercăm să găsim un corespondent privind puterea
de cumpăr·ar·e a florin ului. Astfel, în dieta de la Alba Iulia din 12 iunie 1626
se stabilesc limitele unor plăţi ori servicii, limite care sînt reînnoite şi în
anul 1642 şi care sînt în vigoare în a doua jumătate a secolului al XVII-lea.
ACHim din acestea că un bou bătrîn bun costa 14 florini, sumă care scădea
la 12-10 pentru altul mai puţin bun ori mai slab. Tot aşa, o vacă cu viţel,
din regiunea Cîmpiei Transilvaniei şi a Turzii, în raport cu starea ei, oscila
într·e 10-6 florini. Pielea unui bou, în stare neprelucrată oscila, în raport
cu mărimea ei, între 2,50 - 2 florini. Harnaşamentul pentru 6 cai costa
între 16-28 florini, iar o trăsură pentru 6 cai era 6 florini, 38 de coţi de
postav de Br·aşov era evaluat la 18 florini, în timp ce un val de pînză albă
era .~ florini. In bani erau evaluate mierţa de ovăz (5 bani), orz (8 bani),
carul de lemne pentru 4 boi (50 de bani), iar carul de fîn pentru 4 boi (50
de bani) 23 •
Tot pentru exemplificare mai menţionăm că la 26 iunie 1621, în consiliul oraşului Cluj se stabilea ca plata unui căruţaş sau birjar care mînă 4-6
cai ~ă fie de 20 florini. 24 , iar plata pe un an şcolar a profesorilor de la
noua şcoală reformată superioară din Cluj se făcea diferenţiat tot în florini,
după cum urmează: profesorul de retorică- 50 florini, profesorul de poezie45 florini, profesorul de sintaxă - 40 florini etc., iar un învăţător era plătit
cu :30 florini.
Din aceste date am putea conchide că preţul cărţii era echivalent cu
al unui bou bun sau cu ceva mai mult decît al unei vaci cu viţel, mergînd
pînă la jumătate sau două treimi din plata unui profesor sau învăţător pe un an.
Dar să vedem, care era starea materială a ţăranilor ardeleni din vremea
acePa. Pentru aceasta ne folosim de datele existente in conscripţiile urbariale
ale vremii. O astfel de conscriere era făcută la anul 1648 pentru iobagii din
Bărdeşti, posesiune a oraşului Tîrgu Mureş. Aflăm din aceasta că Ştefan
Pelea avea 5 boi, 15 oi, 5 vaci, 9 porci şi purcei, 1 cal şi 25 stupi; Ştefan
GîdPa avea 2 boi, 2 vaci, 10 oi şi 6 stupi; Dumitru Ion avea i boi, o vacă,
2 juninc:i şi 15 oi 25 • Exemplele ar putea fi duse mai departe. Era firesc ca
acest act de generozitate, de a da o carte pentru comunitate să devină posibil din partea unei familii fără a produce un dezechilibru material. Poate
aşa se întimplă că în această perioadă apar donatori de carte, oameni conştienţi de importanţa şi sensurile culturale ale cărţii cum a fost Scrob Filip
din Cimpeni ale cărui cuvinte de danie sînt înscrise pe două exemplare
din carte.
Comparativ cu alte tipărituri de epocă, Cartea românească de în"ăţă
tură se cumpără la un preţ egal sau sensibil mai ridicat cu Noul Testament
de la Bălgrad (1648) şi la jumătate preţul faţă de Indreptarea Legii (Tîrgovişte, 1652).
_-\preciem aceste eforturi materiale manifestate de persoane sau colectivităţi pentru a avea carte pe limba lor românească, conjugate cu efortul
de a le procura. Toate acestea sînt mărturii elocvente ale afirmării culturale
comune a locuitorilor ţărilor române, ale păstrării limbii şi fiinţei lor naţionale
in îndelungatul drum spre unitate şi neatirnare.
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Zusammenfassung
Das rumiinische Buch fur Belehrung /laşi 1643/ isl das allervebreiteste rumânisches
Druckwerk aus dem XVII-ten Jahrhundert. Eine grosse Anzahl aus diesem Werk ist
im Siebenbiirgen angelangt. Der gegenwârtige Aufsatz unlersucht aur Grund der Aufzeichnungen der Ankăufe und Schenkungen, den Werl des Buches in baren Miinzen in der
Epoche des Erscheinens und Verbreitung wiederherzustellen, die Schlussfolgerung ziehend dass die bezhalten Summen im gewissem :\lass nur formell waren. lhr wahrer Wert
besteht in den rumânischen politischen und kulturellen Ziele welche der Fiirst Vasile Lupu
in allen von der Rumânen bewohnten Provinzen bezweckte. Man gelangt an einen mittleren Preisâquivalent von 12-16 Gulden, eine Anstrengung welche nicht forderte das Ruinieren einer Familie oder einer Gemeinschart. Der Aufsatz verweft die Idee dass der Wert
des Buches iibertrieben war, durch Beispiele sich bedienend mit anderen Arbeiten und
Erzeugnisse, und durch dem Vergleich der Gelder und der materiellen Grundlage der Bauernwirlschaften.
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Cartea

românească

la

Pribeşti

de învăţătură
- Vaslui
IOX PAUL MU.l'II""TEAXU

Cine citeşte azi Cartea ronuînească de înCJăţătură inţelege că Varlaam este
pe deplin conştient că scr·ie pentru <c întreaga seminţie romdnească l>,- <c pentru
ca să înţeleagă hiecine, să se înCJeţe l). Munca lui de traducător reprezintă in
procesul de formare a limbii noastre literare un mare pas înainte, apropiind-o
de limba vie. Tocmai prin simplitatea expunerii şi frumuseţea limbii în care
a scris-o, lucrarea mitropolitului Varlaam s-a impus peste veacuri şi ca o
carte de lectură. Tocmai această particularitate, unică, in felul ei, i-a adus
marea popularitate în vreme, făcînd-o să fie cartea cu cea mai mare circulaţie. În anul 1644, retipărind ECJanghelia înCJăţătoare apărută mai întîi la
Govora, in 1642, Meletie Macedoneanul a reprodus în noua ediţie, cu mici
omisiuni, textul ('azaniei lui Varlaam. Părţi din lucrarea lui Varlaam au
intrat şi în componenţa colecţiei de predici apărută la Alba Iulia în 1699
sub titlul Chiriacodromion, retipărită apoi la Bucureşti în 1732. Cunoscutul
copist Vasile Sturze Moldoveanul a transcris textul Cazaniei lui \'arlaam
in anul 1708 pe cînd se afla în "sat în Santu Andriaş, lîngă Temis,·ara" 1 .
În Transilvania au mai circulat şi alte copii şi numeroase exemplare tipărite.
In catalogul lui Florian Dudaş: Cartea CJeche romdnească în Bihor,
Oradea, 1977, vorbind de circulaţia cărţii în această regiune, printr-o însemnare aflăm că la Iaşi, în 1643, anul tipăririi, un posesor ar fi cumpărat-o
chiar de la Varlaam cu "patru galbeni de aur". Căutînd în vreme, preţul
era mare, şi cumpărătorul nu putea fi decit cu dare de mină, iar cind o
găsim la unele biserici, ea este ori o donaţie a unei personalităţi a vremii
sau cumpărată de toată obştea. Lipsa de carte şi dorinţa mare a românilor
din Transilvania de a citi şi de a avea carte românească în biserică, fac ca
asemenea cărţi să se găsească mai multe peste munţi şi mai puţine în jurul
tipografiei de origine. In judeţul Vaslui am găsit numai două exemplare:
unul la Pribeşti şi al doilea la Biblioteca Stroe Belloescu din Birlad.
În exemplarul de la Pribeşti însemnările pe carte sînt multe, in diferite
vremi şi de mai multe mîini. In conul de lumină al scurgerii vremii, am incercat să desluşim pînă la noi, drumul acestei cărţi. La foaia 294 aflăm: <c Aici
au scris Neculai sîn Andrei Darie, în dzilele Ducăi Vodă)). După cum vedem,
însemnarea pomeneşte pe Duca Vodă care a domnit in trei rînduri între
1666-1684, deci primele semne ne vin din secolul XVII. Neculai sîn Andrei
face un exerciţiu de mînă copiind un act domnesc redactat în slavonă: <c !o
Duca CJoieCJod, din mila lui Dumnezeu domnitor al Ţării MoldoCJei şi al Ţării
Ucrainei. Datam carte domniei mele boierului nostru)). Tot el scrie la pagina
198 <c Cinstite dumneta frate Apostol, să fii dumneta sănătos. Altă mă închin
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dumitale cu bună, fericită sănătate. Alta poftescu pe dumneta să-mi dai aceste
călimaria dumitale să fii sănătos •>.
O altă însemnare cu acelaşi scris, consemnează un moment istoric
dramatic <<Să se ştie cîndu au venit moscalii în Ţara Moldovii şi s-au bătut
cu turcii pe Prut la Stănileşti, dreptu Huşu, şi au prădat tătari Ţara Moldovei şi era domnu în Eşi Dumitraşcul Vodă şi s-au duş cu moscalii. Şi s-au
bătut vara, în postul Sîn Petrului. Si îmbla veleat 7219 (1711) Ca să se ştie.
Şi eu am scris Andrei Diiac văleat 7220 (1712) iulie 15 •>. Insemnarea ne pune
in faţa celei de a doua domnii a lui :"ieculai Voievod Mavrocordat (1712-1716).
:\cPeaşi mînă ne dă ştire <<Să se ştie cînd s-au cutremurat pămîntul în luna
lui fevruarie în 25 de dzile, gioi înspre vineri, la cîntatul cucoşilor. Ca să se
fiii. ('înd îmbla vleat 7222 (1714) fevrarie 25. Şi eu am scris Andrei Diac. •>
O altă însemnare a aceluiaşi diac consemnează: <<Să se ştie cînd s-au
cutremurat pâmîntul în luna lui fevruarie 25, în dzilii lui N eculai V odă în
domnie al doile, după ce s-au bătut turcii cu moscalii şi au prădat tătarii Ţara
M oldovii, vara pe vreme săcerii. Şi îmbla let 7219 ( 1711) atunci, iar cînd am
scris, îmblrz vclet 7222 (1714) martie. Şi eu Andrei Diac •>.
La fila 255 se adresează unui mare dregător al Ţării Moldovei <<Cinstite
şi al nostru bun prieten dumnealui Lupul Costache vel vornic, cu cinste şi cu
sănătate ne închinăm dumitali. Cu această obtrşîndu să fi dumitali sănătos
într-un Hristos, amin. Andrei isca! •>.
Din letopiseţul lui Neculce aflăm că << pre Lupul Costache l-au pus
Mihai Racoviţă- voievoda vel-vornic de Ţara de Gios- la a treia domnie
şi îmbla velet 1716 •> 2 • Credem că însemnarea vizează această domnie ( 17161726), deoarece la următoarea - Grigore Ghica Vodă - Costăcheştii sint
prigoniţi şi unii ucişi. La 1733 cind domnea Constantin Vodă, fiul lui Neculai
Vodă, nu apar divăniţi. Cind a domnit din nou Grigore Ghica Vodă, apar
nişte feciori dregători, dar nici unul din Costăcheştii cei mari.
Comparind aceasta insemnare a diacului cu cele din 15 iulie 1712 şi
februarie-martie 1714-, scrise toate la sfîrşitul unei pravile pe jumătatea
albă a filei şi folosind date istorice cu privire la cariera politică a lui Lupu
Costache -, putem crede că se referă la domnia lui Mihai Racoviţă Cehan,
domn pămintean .cu ascendenţă şi proprietăţi, toate pe cuprinsul judeţului
Vaslui -erau şi în relaţii bune şi, deci, datarea ar putea fi anul 1716.
Cu aceeaşi grafie, cu aceeaşi cerneală, la fila 379 mai găsim o insemnare
- o numim încercare de condei, se referă la formula domnească de intitulare: <</o Neculai Alecsandru voevod, din mila lui Dumnezău, domn al Ţării
Moldovei •> - fără incadrare in timp.
Aceste încercări de condei prin formula de intitulare a domnilor - ne
demonstrează încă o dată că acest Andrei a scris sau chiar atunci se afla la
cancelaria domnului Neculai Alexandru Mavrocordat. Dovada o fac şi cele
trei însemnări ce se referă la domnia acestui voevod.
La fila 382 v, găsim o recunoaştere in slavonă: << Am încercat pana şi
cerneala •> şi că << milostive doamne şi luminate doamne, dămu-ţi ştire măriei
dumitale pe un aprodu a măriei dumitale, de tîrgu de Eşi, anume lndreiu.
Măriei dumitale mă jăluescu că avut doi porci în bucatele noastre deci ne-am
luat noi gorştină pentru dînsul. M ilostive doamni . .. •>. Pe aceeaşi pagină mai
găsim însemnări nelegate: - « lntîia carte-n limbă . .. •>; - <<Asta carte limbă
romănească. . . •> ; << 1o
N eculai Al ecsandru voievod ,> ; - << Astă carte . ..
limba romănească o au izvodit V asilia voievod şi .. .·în daniia pre la preoţi să
370
https://biblioteca-digitala.ro

citească preuţii să asculte. . . să înţeleagă muncile s"inţilor şi cu"intele ... să
cunoască oamenii să se închine lui Hristos şi lor ... au făcut măriia ... domnul
Vasiliia "odă nu "a mai ci în Ţara Moldo"ii. Să ci într-ani mulţi ... 1>
Toate sînt de fapt nişte încercări de pană şi cerneală şi cu certitudine
nu mai sînt ale diacului. Grafica, cerneala şi mai ales construcţia frazei sînt
departe de meşteşugul aceluia. Cu toate acestea cel care scrie face nişte aprecieri asupra Cazaniei şi consemnează o jalbă către domnie. La fila 117 o
altă însemnare notează: << Aciastă carte este a dumnealui socrului Ştefăniţă

Roset bi"-"el-"ornic. Scris-am eu Ion Dascăl din satul Tuţcani 1>. Ştefăniţă
Roset, la 1742, la a doua domnie a lui Constantin Vodă :'\eculai era vei-paharnic şi după aceea vel-vornic al Ţării de Gios. Cartea aparţinea, deci unui
membru al puternicei şi influentei familii a Roseteştilor, care în epocă tocmeau
şi desfăceau domnii şi ridicau multe ctitorii, mai ales pe cuprinderea ţinutu
rilor Vaslui, Tutova, Bacău. La fila 157 găsim o însemnare, care nu o putem
descifra în întregime, dar se înţelege că e vorba de o donaţie: <<El ... de
la Tămăaşcnii pr ... prra ... puternicul cel marr şi-a giuruit iaşti brserici 1>.
Credem că este vorba de Tămăşeni-Fălciu, unde se află o biserică din
secolul XVII, satul aparţinea familiei Costăcheştilor, deci cartea înainte de
a ajunga la Ştefan Roset, a aparţinut celor dintîi. La Pribeşti, Ca;:,ania ajunge
deci printr-un Roset, care ridică aici palat şi biserică, pomenită pentru prima
dată în documente la 1788 3 .
Sintem siguri că de la Ştefan Roset (mijlocul sec. XVII) Ca:ania se
află la Pribeşti şi rămîne aici. La sfîrşitul secolului al XVII-lea - începutul
secolului al XVIII-lea se construieşte pe moşia Pribeşti, palatul amintit,
care se numeşte Roset-Balş - azi monument istoric.
<• Să sr ştir de cind a venit Lupu Balş la anul 1841 ghrnar 1 >>. Însemnarea ne spune că, la această dată, palatul era un lucru înfăptuit şi că
acest mare spătar şi Yornic vine la Pribeşti. Tot la Pribeşti vine chiar domnitorul tării, Sturza lonită Sandu: <<Să să stie de cînd au vrnitu lonită ... la
PribeşÎi şi au şed;:,ut rl de o săpt ... şi l-o ~pucat simbăt ... .lfariia 1>: Faptul
că această carte se afla la biserică este uitat <<Cum că acrastă carte rastr a
brsericii 1>- la fila 302. Ca;:,ania de la Pribeşti nu are foaie de titlu, începe cu
fila 9 şi se termină cu gravura lui Iliia, reprezentind aducerea moaştelor
Sfintei Paraschiva de către Yoievodul Vasile Lupu. LEgătura din piele neag1·ă
este ornamentată cu un medalion central ce reprezintă scena răstigni;·ii,
la colţmi sînt reprezentaţi cei patru evanghelişti. Coperta a doua (Yerw)
are motive liniare şi florale simple. Toată ornamentaţia este ext>cutată prin
i mpresiune la rece, toate acestea şi patina veacului ne {ac să credem că
legătura este cea pe care au lucrat-o meşterii lui Varlaam.
In exemplarul cercetat, însemnările vorbesc de evenimente istorice
importante care s-au petrecut în ţinuturile Vasluiului.
Bătălia de la Stănileşti e un hotar dramatic: de la :\1ihai Viteazul,
Dimitrie Cantemir e primul domnitor care se ridică cu război împotriva
împărăţiei turceşti şi cheamă ţara ca Ion Vodă. Diacul Andrei cu rîndurile
sale ne tulbură şi lasă porţi deschise în sufletele noastre. Cîteva alte însemnări
vorbesc de două familii mari boiereşti din ţinuturile Fălciu-Vaslui, ctitori
însemnaţi de monumente istorice.
Cartea românească de învăţătură de la Pribeşti se dezvăluie ca un
unicat şi prin legătura sa originală, dar mai ales printr-o particularitate

'371
https://biblioteca-digitala.ro

ce se leagă de restaurarea (reparaţia) foilor din interior prin lipirea la cotor
cu file dintr-o tipăritură slavonă, fără a putea şti sigur cînd şi de cine s-a
făcut această intervenţie.

XOTE
1

:\Iircea Tomescu, Istoria

cărţii romdneşti

de la începuturi

pînă

la 1918,

Bucureşti,

1968, p. 69.

Constantin Sion - Arhondologia, Ed. l\Iinerva, 19i3 p. 20.
:\"icolae Stoicescu - Repertoriul bibliografic al localităţilor -~i monumentelor medievale din J1oldova, Biblioteca monumentelor istorice din România, Buc, 1974, p. 664.
2

3

Summary
"Cartea românească de învăţătură", Iaşi, 1643 - found at Pribesti, Vaslui, sels
itself first through notings about important historical events which took place in lhe
lands of Vaslui, being linked to the ruter of :\Ioldavia, Dimitrie Cantemir and the battle
of Stănileşti, near the Prut, in 1711.
On the second hand, the book is a real unique one through Lhe keeping of the original binding, of Varlaam's handicraftsmen, especially through the restauration - the
reparation of the inner leaves from a Slavonic printing.
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Cîteva

însemnări de interes istoric consemnate pe
româneşti vechi păstrate la Sibiu

filele unor

cărţi

DOINA BR..\ICU
Cărţile româneşti vechi <(au adunat sufleteştr, prin ~Jiaţa cultural&, pe
românii laolaltă. Prin ele . .. s-a întemeiat o ~Jiaţă literară comună tufuro
românilor. Prin ele ... s-a întemeiat ce~Ja nepreţuit pentru orice popor, căci rlr
cuprind în sine ceea ce "a da formă gîndului şi simţirii generaţiilor cr se
~Jor urma : limba literară )>1 •
Dincolo de importanţa spirituală şi culturală a vechilor noastre tipă
rituri, acestea sînt şi un nmarcabil izvor de informaţii istorice, datorită
numeroaselor adnotări făcute pe filele îngălbenite de vreme. Bătrînele căr·ţi
sînt martorii străduinţelor unor oameni dispăruţi de mult, prin grija cărora
au fost consemnate diverse informaţii, cu ajutorul cărora se poate reconstitui viaţa socială, economică şi culturală a societăţii româneşti, din secolul
al XVI-lea şi pînă în zilele noastre. Insemnările manuscrise aflate pe spaţiile
albe ale filelOI', marginal sau în interiorul scoarţelor, constituie, de asemenea,
o excelentă istorie a schimbului de valori culturale efectuat de către românii
de pretutindeni, de-a lungul timpurilor.
Cn rol aparte în şirul însemnărilor îl joacă evenimentele istorice: danii
domneşti, construiri de biserici şi şcoli, schimbări de domnii, răscoale şi revoluţii, războaie şi ani de sărăcie, evenimente care au reţinut în mod deosebit
atenţia, fiind ca atare consemnate cu grijă. :\le propunem să prezentăm
cîteva astre! de însemnări descifrate de pe cărţi româneşti din secolul XYIXVII, păstrate la Sibiu. 2
Bucurîndu-se de preţuire, încă de la apariţie, Indreptarea legii, Tirgovişte, 1652 - exemplarul provenit de la Porceşti, azi Turnu Roşu - a fost
cumpărat imediat după tipărire şi adus "în pămîntul Ardealului" direct din
"pillniţele domneşti", în anul 1653: <(Am cumpărat această carte numită Prallila
Sfinţilor Părinţi, eu mult păcătosul Zilot Ioan de la pillniţe, în zilele milostilliei
sale domnului Ioan Matei Basarab Voie~Jodşi a doamnei lui Elena, luna iulie .1.
în anul 7161 (1653) şi am dat-o în pămîntul Ardealului, în satul Porceşti, la
hramul Sf. Nicolae, întru pomenirea răposaţilor părinţi Zfilot] iată şi mamă
Caşeia, ca să ne fie întru pomenire ~Jeşnică, amin. )) 3•
Insemnarea ne face să presupunem că în acea vreme, în Ţara Făgăra
şului, se aplica legislaţia Ţării Româneşti, alături de aşa numitele "obiceiuri
ale pămîntului".
Este cunoscut sprijinul acordat în secolul al XVII-lea de către domnii
ţărilor române, românilor din Transilvania, în lupta contra catolicismului
in expansiune. Jn scopul întăririi credinţei religioase ortodoxe, deci implicit
al unităţii de spirit, limbă şi neam, Şerban Cantacuzino şi Constantin Brîntoţi
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coveanu au făcut numeroase danii, in obiecte de cult şi cărţi, bisericilor ardelene, daruri preţioase care demonstrează încă o dată legăturile spirituale şi
culturale permanente existente intre românii de pe ambii versanţi ai Carpaţilor.
Menţiune despre o danie domnească găsim pe filele unui exemplar al E()angheliei tipărite la Bucureşti in anul 1682: <<Această Sfîntă şi Dumnezeiască
E()anghelie iaste a sfintei bisearici a Tilişcii cei neunite, hramul Sfîntul Sa()a
cei sfinţit şi o au dat de pomană Şerban Vodă Cantacuzino la besearica care o
au grejit şi o au făcut ()lădica Sa()a ... 1> 4 •
Dintre cărţile donate de Constantin Brincoveanu mănăstirii sale de
la Sîmbăta de Sus, cărţi păstrate azi la Biblioteca Mitropolitană Sibiu, menţiuni despre daniile domneşti găsim pe filele unui Triod, Buzău, 1700 5 şi
pe ale unui Octoih, Buzău, 1700 6 , ultima avind o insemnare, care se repetă
pe mai multe file: <<A. S[fintei] mănăstiri a Sîmbetii, dată de Constantin
Vodă. 1>
Aceeaşi grabă pe care ardeleanul Zilot a dovedit-o, aducind Indreptarea legii în Porceşti îndată după apariţia cărţii, dovedind cunoaşterea importanţei acesteia, rezultă şi din însemnarea de pe E()anghelia, Bucureşti,
1682, exemplarul dăruit de către Şerban Cantacuzino bisericii din Veştem,
prin Gheorghe Brincoveanu <<în Bucureşti, în luna lui mai, 1 zile, în anul . ..
168.3 1> 7 : << ••• pentru ca să se pomenească numele acelui domn anume I o Şerban
Voe()od de toţi preoţii ce C!Or fi la be(se)reca Veştemului ... 1> 8 •
Referiri la domniile pămintene din ţările române şi la schimbările
sultanilor în secolul al XVII-lea, inceputul secolului al XVIII-lea găsim notate

pe un exemplar al Indreptării legii, Tîrgovişte, 1652, păstrat la Rod: <<Să să
de cînd au scos pe sultan şi au pus pe sultan Mahmud era cursul anilor
7209 (1701) sept. 1 şi s-au sculat zorbailuie [sic l] de s-au făcut mare tulburare
şi au fost domn în Ţara Rumânească Costandin Vodă, feciorul lui N eculaiVodă de pe moartea tătîne-său, au domnit 2 săptămînea şi l-au scos şi s-au
domnit Mihai- Vodă şi în M oldoC!a au fost domn Grigore- V odă şi domni :lf ihaiVodă Ţara Rumânească 10 iuni, i-au scos, iar Costandin Vodă fecioru lui
Nicolae Vodă s-au C!enit domnul Ţării Rumâneşti şi s-au însurat în domnie[ a]
a doa luînd do[ a Jmnă din Moldova, fata cutărui boiar Costandin Ruset. 1> 9 •
Pe aceeaşi filă se află încă o însemnare asemănătoare: <<Să să ştie de cînd
au scos pic M ehmet împărat şi au pus pie S uliriman împărat şi domn au fost
în Ţara Muntenească Ion Şărban- VoiC!od şi C!ălratul au umblat 71.95 (1687)
iară cîndu a fost al doilea an au pus C!rzir. ~>
:\<lenţiuni despre năvălirile tătarilor găsim notate pe un exemplar al
Noului Testament, Bălgrad, 1648 10 : "dr cînd au intrat tătarii de au ars
ţara a fost cursul anilor 1659, de cînd s-au crăit Apafi Mihaiu au fost 1662 •>
şi pe exemplarul provenit din satul Părău (jud. Braşov) al Penticostarului
slavonesc, Tîrgovişte, 1649: [de cind au venit] tătarii fost-au vălcctt 7168 meseţa
genaC!r. dn.9. •> 11 .
Distrugerea mănăstirilor din Ţara Făgăraşului de către generalul Bukov
este notată pe un exemplar al Chiriacodromionului de Bălgrad, 1699: <<Să
să ştie di cînd [a]rsu mînăstirile din Ţara Oltului a popii Aronu, marţi sara
Ia Rusalele noastre. Leat 1760 •> 12 •
Amănunte despre răscoala l'ui Horia, Clcişca şi Crişan găsim pe filele
Bibliei lui Şerban, Bucureşti, 1688, provenită de la parohia ort. rom. Deva 13 :
<< 1784 octo[m]C!rie în 16 zile cînd au C!enit Crişan Giurgea în Brad, de au sorocit
toate ceatele la mest[e]acăn pe 20 de zile să le de[a] poruncă de la Hore[a] să

ştie
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mrargă la Bălgrad la poruncă pînă la Curitău [Curechiu] apoi în ["]armrghie
s-au sculat să prindă pă Crişan Giurgea, Nalaţi Gercaş şi cu alţi nemişi şi cu
Gal, carrle au fost la Curitău atunci în rebelir, apoi s-au întors potera la C'rişcior,
la Brad, la Ribiţa, apoi la Cîmpeni unii, alţii au pornit pă ţară, în toate părţile
s-au lăţit, pînă în toate cclea au stricat şi la De"a în 27 au prrit mulţi. unii
au tăiat, alţii au prins, unii au sărit în Jllurăş de s-au înecat de tot. ca la
600. 1784 noiembrie în 26 au perit den sus de Mihăileni din jos de Chira!ege
Sarului [sic!] ca "reo 100 de o[a]mini din Blejeni, din Buntu, din Stămja, de
Dupăpeatră, că s-au fost sculat împotri"a armadiei împurăteşti, fiind {aţă şi
domnul Vlădică Ghedeon şi. . . mulţi preoţi, împreună cu un oblirăş la imrne
Domnu crai al Săcuilor şi toţi sătcnii au fost armia sa. Scris-am eu . .. protopop
neunit al Trestiei, [1]784. ))
Pe forzaţul inferior ai cărţii este o amplă însemnare despre reYoluţia
din 1848 în Transilvania, cu referiri la rolul jucat de către Avram Iancu şi
despre intervenţia armatelor ruse în scopul înăbuşirii revoh.; ţi ei.
· Emoţionantă prin afirmarea conştiinţei naţionale şi a permanenţei
existenţei noastre pe acest pămînt este şi însemnarea de pe f. 38-44 ale
unei E"anghelii, de Snagov, 1697, provenită de la parohia ort. rom. Săcel .\ndraşfalău, l\1ureş 14 • <<Această sfîntă E"anghelie s-au cumpărat pe sama
bisearicii Săceiului din banii Eclesii, 20 zloţi crăieşti de la Popa Mihai Boi[u]
sub ponere ca aciasta: cît atunci "a trăi neamul nostru românesc neunitu din
Săcei, cine o ar răpi fără "oia Eclesiei să fie afurisit ... ))
Şirul însemnărilor continuă şi mereu ies la iveală noi şi diverse informaţii. Acestea vin să completeze cunoştinţele existente despre preocupările
şi simţămintele oamenilor de pe aceste meleaguri, ajutîndu-ne să înţelegem
mai bine adincurile spiritualităţii noastre.
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Sibiului, Sibiu, 1980.
3 lnv. IV/152, p. 18, text slavon, Bibl. Mitrop. Sibiu.
4 Inv. 33/20, fila liminară recto, Muz. Bis. al Arhiep. Rom. Sibiu.
5 Inv. V/3, p. 57, B.M.S.
8 Inv. V/2, pp. 2, 38, 73, 108, 145, 181, B.M.S.
7 lnv. S III, C. 175, paroh, ort. rom. Veştem.
" ldem, r. 3-20.
9
Inv. Vl/1, pe forzaţ superior, B.M.S.
1o Inv. IV/11, C. 6 nen., B.M.S. (provenit de la paroh. ort. rom. Alun- jud. Hunedoara).
11 lnv. IV/13, r. 405 verso, B.M.S.
12 Inv. f.n., paroh. ort. rom. Colun, f. 363-369.
13 Inv. Vl/1, Corzaţ superior, B.M.S.
u Inv. IV/28, f. 38-'•4, B.M.S.

Zusammenfassung

Dic rumănischen alten Drucke sind auch eine geschichtliche lnformationsquelle
wcgen ihren unzăhligen Anmerkungen im Laufe der Zeit aur ihren Buchseiten. Sie zeugen
von den stăndigen geistigen und kulturellen Beziehungen zwischen den Rumănen nordlich und siidlich der Karpaten.
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Unele

însemnări

de pe

cărţi

vechi româneşti aflate în
Bibliotecii "Astra"

colecţiile

MIRCEA AVRAM

Intocmirea fişelor analitice pentru cartea veche românească existentă
Bibliotecii "Astra" din Sibiu a scos la iveală zeci şi zeci de însemnări cuprinse între filele acestora. Majoritatea dintre ele prezintă un real
interes, conţinînd informaţii preţioase din cele mai diferite domenii.
Astfel, între cele şase exemplare din opera lui Varlaam Cartea românească de în"ăţătură tipărită la Iaşi în 1643 pe care le posedă biblioteca noastră,
unul (BRV 45, inv. 2), provine de la biserica din satul Mag, judeţul Sibiu
- după cum o atestă nenumăratele însemnări făcute de dascălul acesteia,
Ioan Tarcea, în prima jumătate a secolului XIX (între 1838-1843). Şi judecînd după una din aceste însemnări (forzaţ 1 r.) ca şi după faptul că nici
o altă însemnare nu menţionează vreun alt proprietar al cărţii, s-ar putea
presupune că exemplarul în cauză a aparţinut încă de la început bisericii
Magului pentru care a şi fost cumpărat.
Dar însemnarea care ne interesează în mod deosebit este cea aşternută
cu cerneală ruginie, în josul filelor 76 v. - 85 r. şi care consemnează cumpă
rarea cărţii. lat-o:
<<V imia otţa i sîna i s"etogo duha. Amin. Cu[m]parat aiasta carte ...
E"an~helie de [în]"ăţătură şi petr[ecere?] Pop Ştefan i s podrujie ego Todora,
i feciorii lui, anume Andrei şi Vasilii, fetele Loghina, Anna, Alexandra, Aritona,
Ştefaniia, Luchiana [i] fec[i]or Luchianî Tanasii. 1 matriuta ( ?) Anasiia. Şi
erei Stefan Pop, nainte scris, dat . .. , dupu cartea esta E"anghelie 4 galbini
şi un ort, bani buni, la camara Vasilii V[oe]P[o]d .. . zemle molda"schie. A cine
"a carta asta furat. . . . .. tagaduii. . . si hiie procliat şi tricliat )) - urmează
obişnuitul blestem, după care continuă: << Dară face esta zapis si hiie pamenti.
Pisat est zapis Simeon Socolschi, un diac atuncea fost la mine cum cumparat
e"i( ?) asta carta 7153 luna a"gusta ";:,ile 15 la Dspenia s[fin]tei Mariie. Ză
zdra"ie ... iereu Stefanu s podrujiem i ... ... ego. Amin. Atuncea ... )) (fila
tăiată la compactare ).
Limba împestriţată a diacului, ca de altfel şi numele acestuia, ne fac
să presupunem că va fi fost poate unul dintre cei ce au venit la Iaşi odată
cu tipografia trimisă de Petru Movilă la cererea lui Vasile Lupu. Oricum,in ciuda unor cuvinte ilizibile sau tăiate la compactare - însemnarea atestă
cumpărarea acestui exemplar - probabil pentru biserica Magului - de la
"cămara" domnească, la doi ani după imprimarea operei lui Varlaam,- exemplar făcînd parte, atit după anul cumpărării (1645) cît şi după gravurile
paginii de titlu; aparţinînd tipului B, din ceea ce se consideră a fi a doua
ediţie sau al doilea tiraj al cărţii.
in

colecţiile
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Pornind de la astfel de însemnări mi se pare că ar fi interesant să se
un studiu privind evoluţia costului, în timp, a cărţilor vechi
românesti - sau numai a unora dintre ele.
Ir{ ceea ce priveşte Cartea românească de înCJăţătură spre exemplu - fără
a fi intenţionat o studierfl mai aprofundată a problemei - cercetînd doar
două '3ataloage de carte veche românească în care au fost reproduse însemnările
cărţilor catalogate\ am aflat nu mai puţin de 11 indicaţii ale preţurilor plătite
pentru această operă. Şi constatarea făcută mi se pare demnă de atenţie:
valoarea la care au fost achiziţionate şapte exemplare din această carte în
perioada anilor 1643-1760 a fost aproape invariabilă, în monedă de aur
şi argint (galveni, unghi, taleri sau florini), luînd ca bază echivalenţele pe
care le dă G. Zane în studiul său 2 • Dar ceea ce este şi mai interesant e faptul
că şi in veacul următor, pînă către sfîrşitul lui, preţul cărţii a rămas aproape
acelaşi, iar în unele cazuri chiar a crescut.
Avem convingerea că un asemenea studiu ar aduce un plus de lumină
în istoria cărţii româneşti vechi şi a circulaţiei acesteia.
O altă însemnare care ne-a reţinut atenţia este cea aflată pe ultima
din cele patru file albe legate la sfîrşitul unui exemplar din Indreptarea legii,
Tîrgovişte, 1652 (BRV 61, inv. 421) - exemplar care a cunoscut o mare
circulaţie, schimbîndu-şi în decursul veacurilor nenumăraţi posesori între
care am aminti aici pe logofătul Vasile Fărcăşan ot Craiova la 1736, pe un
anume Miloş logofăt- nu se ştie de unde- în 1749, un Grigore logofăt ot
mahalaua Vergului pe la 1778, un oarecare Adam Ceapă şi popa Dumitru
în 1796 etc.
De fapt nu este o însemnare, ci un fragment dintr-o versiune în versuri
a povestei Genovevei, aşternută pe această filă (- în continuare lipsesc
cea 11-12 file, care au fost tăiate), probabil la sfîrşitul secolului al XVIII-lea,
judecind după grafie.
Este vorba, se pare, despre acea versiune pe care o aminteşte :\L Gaster 3
ca intrată în literatura română pe la sfîrşitul secolului al XVII-lea şi intitulată PoCJestea pentru împărăteasa ţărei frînceşti ce i-au tăiat maşteră-sa
măinile şi care a circulat la noi făcînd parte din Minunile maicii Domnului menţionată şi de L. Şăineanu sub titlul Pentru împărăteasa Franţiei pre ale
căreia mîini tăiate le-au CJindecat stăpîna cea atotputernică 4 •
Fragmentul pe care-I semnalăm, dar pe care nu-l reproducem în întregime. începe cu următoarele versuri, aşternute în continuare: <1 La ţara frîncească, în curtea împărătească, o minune s-au făcut care nu s-au mai CJăzut.
1mpăratu era scîrbit că împărăteasa i-au murit. Alţi copii n-au mai aCJut, numai
o fată au făcut şi prea multu era mintoasă şi foarte era frumoasă. Dar acel mare
împărat altă muere ş-au luat. La chipul ei era frumoasă, dar foarte rea şi mînioasă)) ...
Versurile continuă, arătînd eum maştera îşi pune în gînd s-o "piarză"
pe fată, cum dobîndeşte ajutorul a două "slugi rele" cu care reuşeşte să ducă
fata - pe numele ei Mariia - în pustie, unde slugile urmau s-o omoare şi
să-i taie mîinile spre a le· aduce împărătesei ca dovadă a împlinirii poruncii
ce au primit.
Din păcate fragmentul se întrerupe în momentul cînd fata, dîndu-şi
seama de ce o aşteaptă, cere, plîngînd, mila acelor slugi - terminîndu-se cu
versurile: <1 Vrea cocoana să CJorbească şi nu putea să grăiască de jale şi de
intreprindă
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ro

sudoare, să să roage să nu J omoare. Şi grăia încetişor un cuvînt cam blîndişorr: J
pentru bunul Dumnezeu, ascultaţi ce !.'a spuiu eu, luaţi seama . .. •>
Fără a putea stabili - cel puţin deocamdată - identitatea celui ce a
aşternut această versiune a Genovevei şi nici măcar locul (cuvîntul "cucoană"
în sens de "copilă" ar indica, p·oate, nordul Transilvaniei), credem, totuşi,
că şi numai semnalarea acestui fragment poate prezenta interes pentru
cercetători.

NOTE
Dudaş, FI. Cartea veche româneagă in Bihor. Sec. XVI-XVII. Oradea, 1977;
românească fn colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare Bucureşti. Prefaţă
de Virgil Cîndea. Bucureşti, 197:1.
2 Zane, G. Sisteme monetare şi notele principale din veacurile trecute. laşi, Yiaţa
Homânească, 1928. 36 p.
3 Gaster, ~1. Literatura populară română. Bucureşti, lg. Haiman, librar-editor,
1

Cartea veche

1883, p. 119.
4 Şăineanu, L. Basmele române in comparaţiune
ţie îngrijită de Ruxandra :\iculescu. Prefaţă de Ovidiu

cu legendele antice, clasice . .. Edir

Bîrlea.

Bucureşti,

Editura •. ~liner

va", 1978, p. 454.

Resume
L'auteur presente quelques nolalions decouvertes dans des anciens Jivres roumains
(du XVII-eme siecle). II s'âgil d'un fragment d'une version en vers du conte de Genevieve, trouve dans un Jivre publie en 1652 a Tîrgovişte et aussi d'une inscription
confirmant le prix paye en 1645 pour un Jivre roumaine imprime a Jassy (Carle românească de învăţătură, 1643).
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Circulaţia cărţii

de

Buzău

in Transilvania
IOANA CRISTACHE-PANAIT

Rezultatele emoţionante ale cercetării, în satele transilvănene, a
de la sudul munţilor, au luminat amploarea fenomenului de răspîn
dire a acestora, in satele de peste munţi, caracterul larg popular, dînd o nouă
strălucire pîrghiei fenomenului însuşi - reala şi profunda conştiinţă de
neam.
Infirmînd opinia despre un centru anume, respectiv cel de la Rîmnic,
pentru transilvăneni 1 , recolta de date are meritul de a confirma că activitatea cărturarilor munteni, ca şi a celor moldoveni, slujea deopotrivă aceeaşi
cauză, a neamului românesc de pretutindeni, in oricare dintre cunoscutele
centre tipografice 2 •
~umărul dovezilor păstrate, de la un centru sau altul, mai mare sau
mai mic, nu sprijină opinia mai sus amintită, ci reflectă capacitatea teascului tipografic, perioada sa de funcţionare, ca şi destinul însuşi al cărţilor,
mistuite sau supravieţuitoare vremilor şi evenimentelor ce le-au fost potrivnice 3 . Printr-o tipăritură din teascul de la Buzău, avem prilejul să sugerăm
aspectul ultim amintit. Un Liturghier din 1702 se păstrează 4 cu vădite arsuri,
de jur împrejurul filelor, şi. cu urme de pămînt. Salvată din cenuşa uneia
dintre aşezările monahale făgărăşene din lemn care au căzut victimă acţiunii
generalului Bucov 5 , din 1761, tipăritura are puterea de a evoca mulţimea
cărţilor· şi a atîtor altor bunuri istorice (artistice şi culturale), ce nu şi-au
aflat atunci scăparea.
Pentru centrul de cultură de la episcopia Buzăului, unde arta împodobirii manuscriselor şi-a găsit climat propice, iar şcolile temeinică înfiripare 6 ,
anul 1691, marchează începerea activităţii tipografice care va însuma 127
de titluri 7 .
Instalarea teascului buzoian are loc într-un moment de răscruce pentru
evoluţia viitoare a populaţiei româneşti din Transilvania. Propaganda de
calvinizare a acesteia, începută la mijlocul secolului al X\'1-lea, este înlocuită prin revirimentul catolicismului adus de izbînda militară a Casei
Habsburg, şi care va ameninţa fiinţa însăşi a poporului român de peste
munţi. Pentru reuşita asimilării populaţiei româneşti cu Biserica Romei,
factor de coeziune al vastului imperiu, legăturile acesteia cu Ţara Românească şi Moldova trebuiau rupte 8 • Era condiţia sine qua non pe care, în
împrejurări asemănătoare, atît de bine o surprinsese, încă din 1629, patriarhul
Constantinopolului, Kiril Lucaris 9 • Dar şi de această dată românii s-au
împotrivit, cărţii revenindu-i, în păstrarea unităţii acestuia, un rol de seamă
cu imediată si trainică eficacitate.
Dorinţei cărturarilor de la Buzău de a contribui la desluşirea originii
limbii române şi la dezvoltarea sa unitară, prin efortul dintr-o parte şi alta
a Carpaţilor, rămîne statornică mărturie primul dicţionar latin-român, ante
cărţilor
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1702, Dictiones latinae cum "alachica interpretatione. Insemnarea consemnează
ce la tălmăcirea acestui lexicon ostenitu-s-au, din plata părintelui M itrofan
episcop de Buzău, Teodor Corbea sn ermonah Joasa{ din Braşo" •> 10. Folosit
de Mitrofan, apoi de Damaschin, dicţionarul ajunge, odată cu acesta din
urmă, la Rîmnic, ulterior dăruindu-1, după cum face ştire o altă însemnare,
Radului Cantacuzino, vei comis, la 5 mai leat 7221(1713). De la acesta trece
în Transilvania, ca şi alte cărţi ale sale, dintre care ne este cunoscută Biblia
bucureşteană, din 1688, surprinsă în aşezări năsăudene 11 • După 1760, dicţio
narul, prezent în focarul de cultură de la Blaj, Ya fi la îndemîna lui Samuel
Micu şi Gheorghe Şincai, autorii gramaticii Elementa linguae daco-romanae
si"e !!Ulachicae 12 , ca şi a celorlalţi cărturari de aici.
Poziţia fermă de sprijinitor al românilor transilvăneni, supuşi represiunii religioase, în scopul pierder·ii conştiinţei de neam, de unde provine
şi identitatea dintre neam şi ortodoxie 13 (sau lege românească), centrul de
la Buzău şi-1 afirmă în prima sa tipăritură Pra"osla"nica mărturisire, 1691,
elaborată cu aproape cinci decenii în urmă, de Petru Movilă, şi discutată,
cu o largă participare, în 1642, la Iaşi. Dincolo de conţinutul acestei cărţi~
îndemn la rezistenţă, scopul tipăririi sale ne este desvăluit de exemplare
păstrate peste munţi, şi ale căror însemnări de circulaţie îi întregesc semnificaţia. Astfel, o carte din această ediţie, care a străbătut perimetrul actual
al judeţului Mureş, a ajuns, în anul următor apariţiei sale, în satul Hodac,
de pe valea Gurghiului, dăruit fiind de ctitorul aşezămintelor de la Colţea,
spătarul Mihai Cantacuzino, fratele stolnicului Constantin Cantacuzino,
acesta din urmă participant la munca de traducere a cărţii. Însemnarea de
danie cuprinde: ce Această carte ce se numeşte mărturisirea împotri"a credinţn
a pra"osla"nicilor creştini, care este dată de dumnealui Mihai Cantacu;:,ino"el spătar părintelui popii lui Petru din Hudac, ca să fie pentru îndreptarea.
credincioşilor şi dumnealui de pomenire, aprilie 5 dni leat 7230 •> (1692). Pentru
a sublinia circulaţia cărţii vom folosi în continuare alte însemnări de pe filele
sale. In 1746 era la Solovăstru, pe aceeaşi vale a Gurghiului. lndepărtîndu-se
de satul iniţial, cartea trece ulterior, pentru scurtă vreme, în Sînger. aproape
de Luduş, de unde, în 1760 este din nou vîndută. O altă însemnare, din lî91,
ne destăinuie numele satului cumpărător, Sidrieş (azi Mureni, corn. Yînă
tori), din vecinătăţile Sighişoarei 14 •
Cn alt exemplar, din această tipăritură, a ajuns în familia negustorului
transilvănean Şandru, înainte de 1699, danie de la Stanca Brâncoveanu,
mama voievodului Brîncoveanu şi soră a celor doi Cantacuzini, mai sus
că:

pomeniţi.

Cu cărţi buzoiene, de la finele secolului al XYII-lea şi din anii următori,
prezente în Transilvania, vom veni în sprijinul afirmaţiei privind participarea directă a domniei la pătrunderea cărţilor în satele de peste munţi,
practică adeverire a predosloviilor, continuîndu-se astfel, o acţiune a secolelor trecute şi inaugurîndu-se un proces căruia participarea obştei îi Ya da
un larg caracter popular 15 •
16
<c După alte mile ce au făcut cu această casă •>
, Constantin Brîncoveanu
dăruieşte bisericii Sf. Nicolae din Scheii Braşovului M ineele buzoiene din
1698. Triodul din 1700, ca şi Penticostarul din anul următor, păstrate în
biblioteca din Scheii Braşovului 17 , consemnează dania voievodală.
Mitropoliei ctitorite de Mihai Viteazul la Alba 1ulia, Constantin Brâncoveanu, pe lîngă întărirea vechiului ajutor de şase mii aspri, i-a făcut în380
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·semnate danii de cărţi. Dintre acestea se păstrează 1 8 şi două din Mineele
buzoiene, pe septembrie şi octombrie, pe filele cărora a rămas însemnat:
<(Aceste minee datus-au dar sfintei mitropoli Bălgradului de luminatul domn
1 on (' onstantin Basarab BrâncoCieanu, CloieCiodul Ţării Româneşti •>.
Dregătorii urmează exemplul domnului. La 3 ianuarie 1700, Radu
Izvoranu, vei stolnic, dăruieşte bisericii din Drăguş (jud. Braşov), un Molitvclnic, 1699 19 , iar pe vechea mănăstire de lemn de la Topliţa, (jud. Harghita},
:\eagul vei căpitan za cazaci din Ţara Românească o înzestrează, în 1711,
cu un Minei buzoian 2°.
Înregistrînd anii de apus ai daniilor domneşti, însemnările .de pe cărţile
buzoiene, ne poartă curînd în atmosfera colportorilor, a participării directe
a sătenilor la răspîndirea cărţii de la sudul munţilor. Dacă în 1712 ianuarie
12, Ion fiul lui Paş Gavril din satul Boziaş şi Toma, fiul lui Ionaşcu, vînd
lui Oprea Micul din Sad, un Octoih de Rîmnic, pe care I-au adus <(din Ţara
Romdnească, din Clcstitul oraş anume Bucureşti •> 21 , în toamna aceluiaşi an,
Ion a lui Paş Gavril din amintitul sat de lîngă Tirnăveni dăruieşte în Glîmboaca (jud. Sibiu}, un exemplar din tipăritura de la Buzău, din 1702, lMă
ţătura preoţilor pe scurt de şapte taine 22 , cu menţiunea că <(pentru dragoste
o am dăruit •>, din dorinţa dezvoltării limbii româneşti. Merită a remarca
priceperea în folosirea condeiului a acestui colportor de cărţi, poate dascăl,
peregrin din satul mureşan Boziaş în reşedinţa de pe Dîmboviţa.
Circulaţia mineelor buzoiene, dar mai ales cererea acestora, peste posibilităţile de procurare, au determinat prescrierea lor, manuscrisul popii
Ion din Soroştin, scris înainte de 1705, constituind o dovadă în acest sens 23 .
Un semnificativ circuit, pentru relaţiile dintre cele trei ţări române,
se poate urmări pe un exemplar din Liturghii, 1702. Conform însemnărilor,
el este dăruit, în 1705 mai 26, de dascălul Neacşu Balea lui popa Radu din
Caracal. Căzută ulterior în robie, Liturghia este răscumpărată de Lupaşcu
-diaconul Irimia şi dată bisericii Vovidenia din tîrgul Bîrlad, în 14 octombrie
1717. In d'lccniul cinci al aceluiaşi secol, după o scurtă întoarcere în Muntenia,
reYine în Moldova, după care trece în Transilvania 24 •
Pentru a confirma sosirea cărţii buzoiene în cele mai îndepărtate şi
izolate aşezări transilvănene, amintim procurarea sa la Vălişoara (fost
Porcurea), judeţul Hunedoara, sat de munte, pe cumpăna apelor, spre care
o vale de pîrîu constituie şi astăzi un acces temerar. Exemplarul văzut in
monumentul d~ lemn, din al XVI-lea veac, de la Bulgari (Sălaj), atestă proprietatea particulară asupra cărţilor, acesta fiind cumpărat, conform însemnării, de Coşteiu Onuţ din Bulgari de la popa Dănilă, cu şase florinţi.
In frumosul monument românesc da cult de la Săcalul de Pădure
f\lureş}, cartea ajung~ tîrziu, in 1815, vădind indelunga sa preţuire, iar consemnarea că a fost cumpărată de cel plecat <( tocma în oraşul Bucureşti •> 25 ,
adăugindu-se informaţiilor ce ţin parcă a transmite posterităţii răzbirea
graniţei politice 26 •
Este astăzi un fapt îndeobşte recunoscut că deciziile ce prohibeau
aducerea cărţilor de la sudul munţilor 27 au fost eludate în fapt de poporul
străvechi şi numeros al Transilvaniei, cunoscător al celor mai tainice poteci
ale munţilor. Am ales, pentru întărirea celor spuse, dintre tipăriturile de
Buzău, Apostolul din 17 43, a cărui masivă trecere peste munţi este dovedită
prin păstrarea sa într-un număr insemnat, în pofida evenimentelor pe care
.a avut să le răzbată. Astfel, 12 exemplare sînt atestate în lăcaşuri de cult
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săteşti; iar 5 şi-au oprit circulaţia la adăpostul unor biblioteci. Dintre primele.

pentru a sublinia caracterul larg al participării obştei la procurarea cărţii
româneşti, vom aminti exemplarul de la Someşul Rece (Cluj), pe care, conform însemnării, I-au cumpărat, in 1755 aprilie 23, someşenii. Vom remarca
de asemeni faptul că dintre cele 12 sate·deţinătoare încă ale acestei tipărituri,
4 sint mureşene 28 , zonă pe care, în cazul materialului de faţă, am avut. prilejul adesea să o nominalizăm şi în care, adăugăm, s-au descoperit, la Răsto
liţa şi Aţintiş, singurele exemplare cunoscute în Transilvania, dintr-o altă
tipăritură de Buzău, din 1749, faraclitichi 29 •
Cartea de Buzău, rod al aceleiaşi conştiinţe de neam, rezultat al aceloraşi strădanii patriotice, a ajuns în satele de peste munţi, în temeiul aceluiaşi scop, al păstrării legii şi limbii româneşti.

:\"OTE
1 V. :\lolin, Tiparniţa de la Rîmnic, mijloc de luptă ortodoxă impotriva catuliri.smului din Transilvania, 1705-1800, in .\10, XII, 1960, nr. 7-8, p. t.60- 463; ideP prPluată

şi

de al!i cercetători.
2 Ioana Cristache-Panait,

Circulaţia cărţilor tipărite la Vilcea şi in alte tipografii
noastre, in Transilvania secolului al XVIII-lea, in .\IO, XXI, 1977, nr. 10-1:!,
p. 7:!5-727, 735-737, 740-741.

din

părţile

" Idem, p. /H-746.
Cartea se află in Biblioteca .\rhiep. Sibiu, şi provine de la o biserică din Fă~i\raş.
Ilarion Puşcariu, Documente pentru limbă şi istorie, Sibiu, 1~87, voi. 1. p. :!33.
6
Ion lonaşcu, .Material documentar pri!Jitor la istoria seminarului din Buzău,
1836-1936, Bucureşti, 1937, p. XIII, XV, 1-3.
7 Pr. Gabriel Cocora, Episcopia Buzăului,
ed. Ep. Buzăului, Bucureş_ti. 197:!.
p. 34-39; idem, Tipografia şi tipăriturile de la episcopia Bu::;ăului, in BOR, LXXVIII
(1960), nr. 34, p. :!86-331.
~
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Sacerdoţeanu, LPgăturile

Jfitropoliei Cngrovlahiei cu Transilvania

şi

JJoldoM,

in BOH, LXXVI!, '1959, nr. 9-10, p. 900; 1. Lupaş, Sibiu ca centru al vieJii _romdneşti din
Ardeal, Cluj, 1928, p. 18-20; S. Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a romanilor din
Ardeal în secolul XVIII, Il, Sibiu. 1930, p. 288-291, :!95-29ll; 1. Cristache Panait,
lucr. cit., p.· 72t.-7:!5.
9 1. Lupaş, Documente istorice transilmne, 1. 1599-1799,.Cluj, 1940, p.177-179.
10 Bibl. .\cad. HSH, Filiala Cluj, mss. rom. 43 (Fond Blaj).
11 1. Cristache-Panait, Consideraţii pri!Jitoare la prezenţa în Transil!Jania a tipă
riturii bucureştene din veacul al X V //-lea, in Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţio
nal - cercetare şi valorificare, Rlmnicu Vilcea, 1980.
12 1. Cristache-Panait, Circulaţia cărţilor, p. 370, notele 47, 48.
:
13 Şt. Pascu, Premisele unităţii politice a românilor, în Apulum, VII, 2, 1969, p. 48.
H Cartea se află în Biblioteca Acad. RSR, Filiala Cluj, CRV 605.
·
·
15 1. Cristache-Panait, Consideraţii pri!Jitoare la prezenţa în Transil!Jania, p. 156.
16 Candid C. .\Iuşlea, Bisţrica Sf. Nicolae din Scheii Braşo~Jului, voi. I (1292-1743),
Bucureşti, 1943, p. :!72-274.
17 Inv. 916, 135.
18 Bibl. Acad. RSR, Fii. Cluj CRV 182, provenite de la Blaj.
19
Aflat in biblioteca Arhiep. Sibiu.
·
20 .-\stăzi in biblioteca Mitrop. Bana.tului-1:imişoara.
21 1. Cristache-Panait, Importante însemnări de pe cărţi !Jechi bisericeşti tipărite la
Vilcea şi în alte părţi, in ~fO, XXX, nr. 1-3, 1978, p. 56-57.
:n. Biblioteca Acad. RSR. Fii. Cluj, CRV a4o.
.
23_ Eva .\Iârz:a, Patru manuscrise româneŞti ~echi din secolul ai XVlll-lea, în Apu~
lum, XVI, 1978, p. 296-298:' ,
·
.
• .
1141 Biblioteca Acad. RSR Fll: Cluj, CRV 615.
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2 :; 1. Cristache-Panait, Monum~ntul istoric de la Săcalul de Pădure (jud. Mureş)
1n .,Îndrumător pastoral", IV. Alba Iulia, 1980, p. 144.
28 Idem, Importante însemnări, p. 53.
2 7 Idem, Circulaţia cărţilor, p. 727-728.
28 Deag, Glodeni, Deaj, Sîniacob.
2 • Elena .\Iihu, Relaţiile culturale dintre Ţările Române oglindite in circulatia cărtii
..,echi din judeţul Mureş, în "Îndrumător pastoral", III, 1979, p. 127.

Resume

La presse typographique de Buzău commence tout d'abord l'activite en 1691,
elle se deploye sous la periode dans laquelle la cour d'Habsbourg, dans le but politiqur,
forc;a l'union de la population roumaine de Transylvanie, avec l'eglise de Rome.
Le materiei ateste la diffusion du livre de Buzău au-de-la de la montagne, par
-consequence au dons princi~rs mais surtout grâce a l'apport des communautes viltageoises desireuses de livre roumain.
Les note;; marginales sur le3 publications conserv€e> dans les monuments de cult ou
dans les bibliotMques, altestent la presence du Iivre de Buzău dans tous le zones de la
Transylvanie, jusqu'aux localites le3 plus isoles.
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I.egătoria
tradiţie

de carte, un meşteşug de veche
românească in vestul Transilvaniei
ELENA RODICA COLTA

Interesul şi preţuirea de care s-au bucurat cărţile româneşti în veacurile
trecute printre cititori, preţul ridicat al unui manuscris sau al unei tipări
turi la acea vreme, riscul transportului clandestin în zonele în care fuseseră
interzise cu străşnicie, semnificaţia pe care o dobîndesc treptat, de moşte
nire ce trebuie transmisă "următorilor", fac ca una din grijile celot· care le
deţineau să fie aceea a reparării lor cînd se deteriorau.
Or, la sfîrşitul secolului al XVII-lea tipăriturile din prima serie şi ~:hiar
cele mai recente erau deja uzate 1 • La aceasta se mai adaugă în secolul al
XVIII-lea şi difuzarea din tipografii, a cărţilor de tiraj mare, nelegate 2 •
Toate aceste împrejurări fac necesară prezenţa unor oameni specializaţi care să execute comenzile, stimulind apariţia legătorilor ambulanţi
şi chiar a unor mici ateliere, care incep să lucreze pentru posesorii de cărţi_
Fără a constitui la inceput o activitate stabilă, de lungă durată, intr-o
singură localitate şi, de cele mai multe ori, fără a fi considerată o "meserie",
ci doar un meşteşug, învăţat şi practicat dintr-o nevoie concretă de intreţinere a cărţilor, constatăm, pe baza mărturiilor lăsate pe file de cei care au
lucrat la repararea lor, că meşteşugul legătoriei, situat la limită dintre util
şi frumos, atît de strîns legat de destinul cărţilor în timp, s-a practicat pe
întreaga suprafaţă a ţării, numărul legătorilor fiind proporţional cu frecnnţa
cărţilor în anumite zone.
Primii legători au fost diferiţi dieci şi dascăli care au învăţat acest
meşteşug fie in vreun atelier cunoscut, fie de la alţii trecuţi prin ucenicie.
Ei vor incerca să ornamenteze scoarţele cu motive deja intrate în gustul
estetic al vremii prin intermediul legăturilor executate în atelierele mari din
centrele tipografice 3 •
In majoritatea cazurilor, rezultatul este stîngaci, figurile imprimate
sînt realizate naiv, chipurile simplificate. Această imperfecţiune le dă însă
un farmec aparte. In spatele fiecărei lucrări bănuim truda şi meditaţia celui
care, cu unelte puţine, dorea să realizeze o imitaţie perfectă sau, adeseori,
o legătură cum nu s-a mai văzut.
In funcţie de condiţiile social-politice şi economice în care se desfă
şoară, această activitate va prezenta, în fiecare ţinut, anumite particularizări.

Majoritatea exemplarelor păstrate pe teritoriul judeţului Arad au fost
legate de mai multe ori, ultima legătură fiind însoţită de o "înnoire" a cărţii
prin mişcarea blocului şi prin înlocuirea pieii cu carton, pînză sau catifea_
384
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ln felul acesta, la cea mai mare parlP n cărţilor, s-au pierdut atît în~
de jos a filei, cit şi cele referitoare la even~
pe forzaţ.
_
Datele care se mai păstrează sugerează insă o activitate susţinută în
timp şi acoperind întregul teritoriu de vest al Transilvaniei 4 •
In prima jumătate a secolului al XVHI-lea, cînd, datorită situaţiei
financiare precare a zonei, cumpărarea unei cărţi presupunea un deosebit
efort material, însemnările de danie includeau alături de donator şi numele
familiei care se obliga să plătească repararea ei, pentru ca la sfîrşitul seco~
lului, interesul să se mute asupra celui care executa comanda.
Preţul lucrului, stabilit în produse sau în bani, variază în funcţie
de bogăţia ornamentală şi de înţelegerea la care se ajunge, de la cîţiva mărieşi
pînă la 6 florini 5 •
Reparaţia consta în schimbarea scoarţelor şi completarea manuscrisă
a lipsurilor. Nu o dată sînt anexate creaţii originale în versuri sau diYe1·se
fragmente din alte lucrări.
In ceea ce priveşte ornamentarea scoarţelor, la cărţile mici de ritual,
legătorul se mulţumeşte doar să traseze chenarele şi să introducă, în cîmpul
interior, diagonale sau benzi cu romburi, pentru ca, la cele in folio, să se stră
duiască să realizeze o lucrătură bogată, cu chenare duble din vrejuri şi madalioane, totul aurit.
Modelul folosit este legătura din Ţara Românească din secolul al
XVIII-lea. Ca particularitate, la legăturile executate, in zonă, după acestea
constatăm adeseori introducerea în compoziţie a unor motive noi, de influenţă apuseană, în special scoica, sau sceptrul din floare de crin. Organizarea elementelor în spaţiu se face pe formula tradiţională.
Cel mai vechi legător, menţionat pe exemplarele păstrate în judeţul
Arad, este popa Iosif din Dobra (jud. Hunedoara) care în anul 1706, in luna
decembrie, se angaja să "tomnească" pînă la 23 aprilie un Nou Testament
(Bălgrad, 1648), pentru Iacov din Cristur (jud. Hunedoara) 6 •
Preţul, dacă ar fi fost plătit la timp, era de 7 măsuri de grîu şi 5 de
ovăz. In cazul în care nu se achită pînă la data prevăzută, numărul măsuri
lor de bucate ar fi crescut.
Actuala legătură este ulterioară celei din 1706. Ea prezintă o ornamentaţie frecventă in a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, fiind executată
în vreun atelier din vestul Transilvaniei; un chenar din semipalmete dispuse
în ghirlande în cîmpul interior, flori de măceş, împrăştiate pe întreaga
suprafaţă; iar central, în romb, scena Răstignirii.
La începutul secolului al XVIII-lea îl găsim pe Iosif din Dobra însemnînd diferite evenimente pe cărţile aparţinînd unor localităţi de la sud de
Mureş, semn că a lucrat şi pentru sceastă zonă, cu care ţine o strînsă legă
semnările de danie, scrise in partea
tualele legări anterioare, aşternute

tură 7 •

O cercetare în judeţul Hunedoara v-a dezvălui poate şi alte cons€mnări
acestui meşter.
Războaiele cu turcii, jafurile, molimele, inundaţiile repetate ale :\lureşului au distrus celelalte informaţii referitoare la acest meşteşug. Existenţa
tipăriturilor în zonă, precum şi prezenţa copiştilor ne îndreptăţesc însă
să credem că, în ciuda absenţei mărturiilor, legătoria de carte a fost practicată în mod similar cu activitatea înregistrată în localitatea Dobra şi în alte
localităţi, situate în nord de Mureş.
ale

activităţii
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,
Cu. ~ţ dQull j1,1mătata a _secolului aL XV. II H,ea, .mai bQga,tă in dat!l, apare
o tendinţjj., 9.~, ct!lPt:~"lllillare spre. anumite_, tlrguri, în care. au loc. legături succesive. Aceasta presupune, implicit, tra.n.smiţerea unei experi!lnţe acumul&te,
apariţia :u,nui.~til; .'le unde ."fai:m..a:'. legăto:r:ului şi grija posesorilor .de a apela
la acelaŞi om.
,.": "· ... "
. . ,,
.
_
..
.. . . , Potl"hrit rp.JlrtQriei lăsate pe file, _o bună parte din dirţile din zoQa Beliului:.(jud . .A.rad),,!iintlegate in Bei~ş (jud. Bib,or).
_ _
· .
__ ·
,
In anul 1738, p.opa Iosif lucra. aici un_ Nou, .Testament (Bălgrad, 1648) 8 •
Dintr-o altă insemnare aflăm că, in anul 1753,. se plătea, tot aici, pentru
o Psaltiră << spcvtă_ şi- ruptuită •>, .unui dascăl, ca să o lege, 4 mărieşi şi
1 petac 9 •. 1ndreptanea legii (Tîrgovişte, 1652) 10, aparţinînd satului Budureasa
a fost r13parată şi ea .. în Bei uş in 1784, pentru 4, florini.
Consecutiv cu micile ateliere zonale sint atestaţi ntJmeroşi legători
amhuJanţi. veniţi din Ţara Românea&că. Astfel, din anul 1761 începe să
lucreze in. diferite sate. din sudul Bihorului Mihai Popovici, .fiul legătorului
de cărţi popa Anghel, originar din Rimnic.
Vepind in vestul .Transilvaniei, el aduce cu sine o formulă personală
de legătură, .diferită de lucrăturile obişnuite din zonă.
Prima, .carţe legată este o Cazanie a hu Varlaam (Iaşi, 1643), executată
in localitatea Şiad. (jud. Arad) 11 • Suprafaţa copertelor este marcată de un
chenar lat din motive geometrice stilizata, cu o lucrătură fină de linii subţiri, amintind de motivele orientale. In cimpul interior, la colţuri, elementele
florale stilizata,. dispuse in formă de evantai alcătuiesc cu chenarul exterior
o compoziţie unitară.
După ce termină lucrul in Şiad, Mihai Popovici işi continuă peregrinările prin zonă. _In anul 1770 il găsim consemnat în satul Chişlaca
(jud. Arad) 12 •
Tot de la Rimnic este venit in Bihor şi un oarecare Dimitrie. In anul
1782 el isprăveşte aici legătuJ"a la două cărţi-manuscris, M ineiul din ·cociuba
(jud. Bihor) şi MolitPenicul din Lazuri de Beiuş (jud. Bihor) 13 •
La cealaltă e~"'tremitate a judeţuluj, pe Valea Ylureşului, este semnalat
Oprea legătorul. In anul1763 il găsim vînzînd pe 5 florini, un Triod (Rimnic,
1731), localităţii Juliţa (jud. Arad) 14 • Venit din Ţara Românească cu cărţi,
le lega probabil pe loc,
cererea cumpărătorului.
Spre sfîrşitul sec~lului, coincizînd cu întărirea: economică a zonei,
marcată prin apariţia unei pături de iobagi înstăriţi care vor cumpăra un
mare număr de cărţi, în practicarea legătoriei intervine o nouă schimbare.
Se trece treptat la o _activitate organizată, desfăşurată într-un atelier condus
de un maistor. Atelierele sînt instalate în oraşe şi tîrguri, iar legătorul face
parte din categoria micilot meseriaşi. Fără a se constitui in bresle 15 ; legă
toriile de cărţi lucrează cu ucenici, dobîndindu-şi un statut al lor, în raport
cu celelalte meşteşuguri.
Dintre primele ateliere speCializate face parte atelierul din Arad, menţionat pe filele unei cărţi din Săvirşin 16 •
Cărţile de la sud de Mureş sînt reparate în localitatea Birchis. In
anul 1793 lucra aici ca legător D'udă Jidov 17 • Apariţia lui în Birchiş' este
determinată de negoţul cu carte care se făcea în acest tîrg.
Ca111' în aceeaşi perioadă ia fiinţă atelierul de la Măderat, condus de
maistru! Teodor l\"icolae,·ici, originar din Beiuş 1B.

Ia
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·. . . Acest atelier va lucra, timp de treizeci de.:ani, legături ·d~~~e~rte •peritru
satele din Podgorie, Cîmpia Aradului şi Munţii Zara:rtdului;-1:,!~· .·· · ,,,
, , Primele comenzi le primeşte ~h.iar de la ~pca~itfi~.a MildMat,da instalarea atelier.ului, îu,finul 1794. Din c~rţil_e apa.rţil).în9, ~e!>.ttti,:aa~;:·d(i)ar doUă
ţn~i. pă&tr,ează legătura e~ecutată .de:1Nicola~wiţi: :o.:/i;flflnghJJli.ei (B:u(<ureşti,
F23) 1 lucrată pentru un galben. şi :un C:ea,sll)~ ;(Rln:t~ic; .1!745·):·l~gat cu ·4
mărieşi 19 •

·

.: :.;.; ··

anul.1807 îl g~sim executînc;l. legătura unei: Evangh~lii. (13ucureşti,
17Q0) adusă din satuL Cherechi 20• _După, ce isp.ră>;e.~t~ 'l:qc!ur. nQ,tel:!-~11 pe
~or~:aţ: ~~ Aceast~ ~artlf E.v~nghelie a~ plăt~t pentru legiţt'!ra, 1i~;ţţlh~r Ios..if

.-. , Ip

~mpreuna cu soţu loc~ţ~ton m. CherechL .. ŞL s-a.u, legat p~n. '!IPJ.~: SCTjtsul, dfn

jos_,,în

Măderat,

în

ţ807,~Te_.od?r Nicolp.e~ici legătordecă_;t~.1> ..

:, 1, , .

· Unsprezece am mai tirzm lucreaza la o comanda inai, ffiare· pentru
satul Cintei (jud. Arad). Potrivit insemnării lăsate
o E~anghel~"e (.Bucureşti,
1750) a· legat 11 cărţi cu 66 de florini u.
. •; ·'
'' · .
; . Analiz·îhd lucrătura de pe scoarţele acestor cărţi .cqnstat~n\'!o ·unitate
stilistică, intenţia ·legătorului fiind aceea de a ·realiui. o' <*ria~eriti~ă bogată
în vrejuri şi flori, după modelul postbrîncoYenesc, :· .
' · :.
Prezentăm in acest sens una din legături, aparţihind Penticostariifit1:
(Rîmnic, 1743). Ambele feţe ale scoarţelor încadrate ·intr-un cheiiiwdin elemente florale; pe scoarţa 1; în cimpul interior, înniijloc, un inedalion o\·al,
marcat de un briu de elemente vegetale stilizate; îri interior Răstignirea:
împrejurul scenei, stanţa atelierului prezentînd 1,1rmătorul texţ: <1 Teodor
NicolaeCJici 1> stinga, <1 maistor legător 1>, dreapta jos 1 <1 Măderat 1>. Pe scoarţa

pe

Fig. 1. -

Semnătura autografă

a

Iegătorului

Teodor Nicolaievici din

Măderat

pe

EIJanghelie, Bucureşti, 17 50.
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a doua, in interiorul chenarului, benzi verticale sint ornamentate cu aceleaşi
motive ; toate aurite.
Dată fiind originea lui Teodor Nicolaevici, nu trebuie exclusă posibilitatea ca acesta să-şi fi fA.cut uce:r:licia in atelierul de la Beiuş.
Activitatea atelierului din Măderat încetează odată cu anul 1822,
cind Teodor Nicolaevici moare. Decesul său este menţionat in arhiva localităţii.

Sculele, rămase in localitate, vor fi utilizate de Curtean On, in 1825,
la relegarea unora din cărţile Măderatului, după modelul practicat de fostul
meşter legător z2 • Stanţa atelierului nu mai apare de data aceasta. Este
de altfel ultima menţiune de legare în această localitate.
Sporadic mai găsim funcţionînd diferite ateliere la Pîncota şi in 1834
la Beliu, unde lucra ca legător Senvisner Iacob 23 •
Insă, incepind cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, gustul in
ceea ce priveşte legăturile de carte se schimbă. Apare o tendinţă de simplificare, tonul fiind dat de legăturile numeroaselor lucrări de ştiinţă popularizată
tipărite la Buda şi Viena. Pielea este înlocuită treptat cu cartonul cu aspect
marmorat, incit pe drept cuvint putem spune că, in judeţul Arad, generaţia
de meşteri legători din care făcea parte Teodor Nicolaevici incheie o etapă,
cea mai infloritoare din istoria acestui meşteşug, importantă pentru gustul
şi mentalitatea locuitorilor din zonă, prin amprenta ei puternic românească.
Ei au fost ultimii meşteri care au practicat o legătură de veche tradiţie,
contribuind in secolul al XVIII-lea la stabilirea unei unităţi stilistice pe
intregul teritoriu locuit de români in ceea ce priveşte legătura de carte.
Aşa cum tipăriturile n-au cunoscut hotare in drumurile lor dintr-o
provincie istorică in alta, motivele ornamentale brincoveneşti sint cunoscute,
utilizate, reinterpretate in vestul Transilvaniei, şi, ca aici, in multe alte zone
ale ţării 24 dovedind încă o dată unitatea culturală românească in veacurile
trecute.
XOTE
1 La începutul secolului al XVIII-lea Cartea românească de in"ăţătură (1643) Noul
Testament (1648), Indreptarea legii (1652) împlineau jumătate de veac de folosinţă, perioadă
după care în mod obişnuit, se constată apariţia uzurii şi necesitatea reparării, încît este
de presupus că s-au făcut relegări la majoritatea cărţilor din această serie, chiar dacă nu
există atestări documentare.
2 Potrivit informaţiei oferite de însemnarea păstrată pe carte, în anul 1763 legă
torul Toma din Homorod (jud. Hunedoara) executa o legătură E"angheliei (Bucureşti,
1760), cumpărată pe banii satului, nelegată.
3 Cf. L. Bacâru, Vechi legături de cărţi româneşti, în "Studii şi cercetări de bibliologie", XIII, Bucureşti, 1974.
4 Atestări ale meşteşugului legătoriei în vestul Transilvaniei în secolele XVII- XIX:
1706, Dobra (jud. Hunedoara); 1738, 1753, 1784 Beiuş (jud. Bihor): 1761 ~iad (jud.
Arad); 1763 Homorod (jud. Hunedoara); 1770 Chişlaca (jud. Arad); 1792 Birchiş (jud.
Arad); 1798 Bazoş (jud. Timiş); 1794-1825 :'llăderat (jud. Arad); 18:H Beliu (jud . .\rad).
În zona Haţegului, în secolul al XVIII-lea, funcţiona atelierul de la Prislop. Cf. Ştefan
:\feteş, Mănăstirile din Transil"ania şi Ungaria, Sibiu, 1936, p. 127. Veacul urm[ttor o
parte din cărţi vor fi legate în atelierele din Slatina şi Sibiu.
5 Preţul legăturii diferă de-a lungul vremii în funcţii' dt> complt>xitalea ornamentală.
Legătorul din Beiuş cert>a în 1753, pentru lucru la o Psaltire 4 mărieşi şi 1 petac; Palia
(Orăştie, 1581) era legată, în 1792, pentru 2 zloţi şi 4 groşiţe; maistru! din :\Iădt>rat lucrează scoarţelt> Ia un Ceas/o" ( Bucurt>şti, 1745) pentru 4 mări eşi iar o E"anghelie (Bucu-
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reşti,

1729) pentru 1 galben; :\Ii hai legătorul din Beiuş cerea in 178lo pentru lucrătura la
o Indreptarea legii (Tîrgovişte, 1652) t, florini. ln 1818, acelaşi atelier din Măderat cerea,
pentru repararea a 11 cărţi, 66 de florini. Atelierul din Beliu lucra, in 189lo, o legătură
bogat ornamentată a unui Pentiocstar (Blaj, 1767) cu 7 florini. Sumele indicate ca plată
sint similare plăţilor făcule in alte zone. ln 1817 legătorul Mihai Gora din părţile Sătma
rului lega o Cazanie a lui Varlaam pentru 6 zloţi, cf. Florian Dud aş, Carte veche românească
in Bihor, Oradea, 19ii, ln 1785 maistorul :\eagoe din Poplaca (jud. Sibiu) cerea
pentru un CeaslOI! (Tîrgovişte, 1i 15 •, 10 mări eşi, cf. Cornel Pascu, Cartea românească vech~
in biblioteca Bruckenthal, Sibiu, 1976, p. 38.
6 Cota 10/B. Biblioteca Episcopiei Ort. Rom. Arad.
7 In anul 1716, Iosif notează pe un Chiriacodromion (Bălgrad, 1699), aparţinînd
localităţii Căprioa1·a (jud ..\rad), amănunte referitoare Ia asediu! Timişoarei în războiul
cu turcii.
8 Exemplarul aparţine localităţii :\Iierag (jud. Bihor), conf. Florian Dudaş, op. cit.,
p. 67.
• Cf. Florian Dudaş, op. cit. p. 2lo.
1 ° Cota 5lo6 Biblioteca Episcopiei Ort. Rom. Arad.
11 Exemplarul aparţine localităţii Ghirişul ;\"egru (jud. Bihor).
12 •Am scris şi am legat cu popa Mihai ot Chişlaca care am fost din Tara Românească, din Rimnic, f(cior lui Anghel legătoriu 1770 {ăurar 17 zile >>. Exemplarul aparţine
localităţii Husasău de Tinca (jud. Bihor), conf. Dudaş Florian, Cazania lui Varlaam in
vestul Transilvaniei, Timişoara, 19?9. p. 111-113.
13 Cf. Frenţiu Vasile, Relaţiile cu Moldova şi Ţara Românească ca factori de promovare a ~·echii culturi româneşti in Crişana (lucrare manuscrisă).
14 Exemplarul aparţine localităţii Bălcescu (jud. Arad).
15 :\Ieşteşugul legătoriei nu apare consemnat printre breslele care iau
tiinţă in
Comitatul Arad, cf. Kovăch Geza, Ră~pindirea meşteşuguri/ar in comunele Comitatului Arad
in secolele XVII-XIX, Arad, 19?4.
16 Exemplarul, un Antologhion (Bucureşti, 1766), aparţine localităţii Săvirşin.
17 Exemplarul legat în anul 1793 este un Octoih (Rimnic, 1750) aparţinînd localită
ţii Viriş Mort (jud. Arad).
18 La consemnarea decesului se menţionează faptul că este originar din "oraşul
Beiuş" vezi Arhivele statului Arad, Registre stare civilă. :\Iăderat, nr. 19. Morţi. 18191833, fila :.!!o, poz. 7!o2.
18 Exemplarele aparţin localităţii :\Iăderat.
20 Exemplarul aparţine localităţii CapoFal Alexa (jud. Arad).
21 Însemnarea, scrisă pe fila de gardă a cărţii. •Martie în 18 anu J.l/18 s-au legat
aciastă Evanghelie împreună w alte 11 dăraburi de cărţi şi s-au plătit cu 66 fl. maistori legă
tori fiind din Măderatu Teodor Nico/aevici 1. c. şi hobchitar &. Exemplarul aparţine localităţii Cintei (jud. Arad).
22 ln anul 1825 sint legate un Chiriacodromion (Bălgrad, 1699), şi un Octoih (Rîmnic, 17lo2). Legăturile prezintă ca element de ornamentare scoica.
23 Exemplarul legat, un Penticostar (Blaj, 1768), aparţine localităţii Bocşig.
2
~ Atelierul de legătorie de la Sibiu, condus in prima jumătate a secolului al XIX-lea
de maistru! Isaiia din Poplaca, pe care il găsim lucrînd legături de cărţi pentru zona Haţe
gului şi Banat, execută o lucrătură foarte asemănătoare celei a atelierului din :\Iăderat.

Resume
Pour l'auteur, cet etude est l'occasion d'entreprendre une analyse diachronique
et synchronique des conditions qui ont stimul€es l'aparition des petits ateliers de reliure
au XVIII-eme siecle. Tout en etudiant la maniere dont ce metier fut practique, l'auteur
s'arrete aussi sur les changements de ce metier qui s'est transforme d'une activite quasisporadique dans une entreprise beneficiant d'une organisation centralisee, ayant le controle d'un reseau d'ateliers specialises. L'auteur nous presente les plus connus ateliers et
relieurs qui ont actives dans la partie ouest de la Transylvanie, et lesquels ont abouti a
un style tout a fait particulier de reliure.
La presence active des ces ateliers dans toute Ia zone habitee par Ies Roumains,
la frequentation et la libre circulation d'un repertoire unitaire des motifs decoratifs est,
d'autant plus, un argument qui mime a prouver !'unite de la culture roumaine tout au
long de l'histoire.
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Conside1atii privind circulatia cărtilor din Ţara Românească
· În ,sudul Banatul~i, în 'veacul al XVIII-lea
VALERIU LEU
Cercetările de teren efectuate în ultimul timp, au permis fişarea şi
catalogarea tuturor exemplarelor de carte munteană păstrate de localităţile
din jumătatea sud.ică a Banatului, respectiv pe teritoriul actualului judeţ
CaraŞ-Seyeri!l. Rezultatele obţinute au permis reluarea problematicii privind
relaţiile culturale intre Banat şi Ţara Românească, prin intermediul cărţii
in tot· cursul secolului al XVIII-lea. In interpretarea acestui fenomen, am
considerat, că trebuie pornit de la precizarea unor particularităţi .ale ţinu
tului care ţ-au imprimat trăsături proprii.
O condiţie locală importantă care s-a menţinut pe tot parcursul veacului
a fost lipsa ~mei tiparniţe româneşti proprii, spre deosebire de alte provincii ale patriei. Acest lucru a contribuit la resimţirea unei acute nevoi
de cuYint tipărit şi a determinat o orientare fermă, chiar din primele decenii
ale Yeacului, spre Rîmnic, Tîrgovişte sau Bucureşti.
O altă condiţie care, indiscutabil, a favorizat circulaţia cărţilor muntene a constituit-o faptul că, alături de sirbi, românii beneficiau de aşa
numitele "privelegii ilirice" 1 • Manevrînd cu abilitate aceste privilegii mitropolia de la ·Carloviţ, evident aYind o motivaţie proprie, a reuşit să impiedice
autorităţile în luarea unor măsuri brutale în legătură cu aşa zisa "unire"
religioasă ce avea pentru români semnificaţia unei încercări de a-i rupe
de restul poporului.
Trebuie să avem în vedeTe şi faptul că în prima jumătate a veacului
habsburgii ·mi 'puteau socoti Banatul o provincie deplin supusă, căci răs
coale violente din partea românilor şi sîrbilor au pus adesea in cumpănă
stăpînirea 2'. Este dar că . în Banat, cel puţin pe plan cultural autorităţile
trebuiau să facă oarecari concesii şi mai ales să înţeleagă că încălcarea privilegiilor ilirice este primejdioasă.
La aceste împrejurări bănăţene se adaugă şi interesul deosebit pe care
rimnicenii I-au vădit pentru această provincie. Era, intr-o altă formă, intenţia
mai veche şi .niărturisită de cronicile vremii, a lui Şerban Cantacuzino şi
Constantin Brincoveanu care cereau austriecilor in schimbul colaborării antiotomane, sudul provinciei. 3 La 1718, Oltenia ajunge asemeni Banatului in
imperiul austriac. In aceste împrejurări, Damaschin Voinescu încearcă realizarea unei ierarhii româneşti prin ridicarea Rimnicului la rang de mitropolie
şi a Severinului şi l\1ehadiei la rang de episcopii 4 • In lumina acestei intenţii
trebuie înţeleasă solicitarea sa către generalul Tige de a-şi trimite cărţile
pină la limita vestică a Banatului 5 • Este refuzat, simţindu-i-se intenţia.
Refuzul acesta trebuie înţeles ca o împotrivire la planul prezentat mai sus
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şi nu· ca o interdicţie de circulaţie a tipăriturilor i'imnîc(me. Lucru! reiese şi
mai clar din faptul că la 1734 episcoptil Tinii'ş,oarei 'importa toc:i'nai de la
Rîmnic o cantitate impresionantă ·'de 'c'ărţi: ·2 lăzi 1!: Este ·greu 'de acceptat
ca acest transport să fi fost ilega:l şi în acest caz să nu fi fdst interceptat.
Tipăriturile muntef1:e sînt semnalate
'tiin puri~ in. BaQat·.. bouă cărţi
colligate, primele tipărituri din Rimnic, Antoldghionul şi OctoihuZ din 1705~
1706 se cumpărau la Grădinari, în 1713: <<Să să ,scie cum eu, Mart~n, Opra
dimpreună cu soţiul meu Stan am cumpărat aciastă carte anume Octoih dila
popa Vasilie dircpt bani talere 4. Şi o am dat să fie la besereca.' noastră. [a]
CacoCJei. Iar fiind nescarCJa întîmplări să ne risipim, iară sem:inţia noastră
să fie CJolnică a o duce unde CJa CJre şi la care CJa ajunge, ne rugăm, să facă
bine să ne pomenească pră 1J.1artin şi Stan şi Opra. Vă leq,t 7221. >> ..
Timpuriu se pare că au' ajuns in acelaşi sat alte tipărituri ca MolitCJelnicul din 1706. Exemplarul de la Grădinari făcuse. ,obiectul donaţiei lui
A.ntim lvireanul către un popă Stanciu 7 pe care nu-l credr:m bănăţean
aşa cum sigur a fost următorul proprietar, Pătru ot Boco,şniţa 8 •
La 1730, poate chiar mai devreme, este menţionat un Antologhion
din 1705 la Ticfaniu Mare 9 • In apropiere, la Cîrnecea 10 , s-a descoperit
recent un exemplar, iar la Oraviţa era încă din 1738 un altul ~1. Acestea
din urmă fiind colligate cu Octoihul. Densitatea aceasta de cărţi ivirene,
pe Valea Caraşului ne duce cu gîndul la aportul deosebit pe care 1-a avut,
în în.zestrarea cu cărţi, populaţia olteană dislocată aici de austrieai-din motive
economice în 1718-1738 12 • Se pare că în jurul Oraviţei şi Grădinariului
s-au grupat intelectuali ai vremii, formaţi în centre de cultură din Oltenia
care se îndeletniceau cu meşteşugul de artă al copiştilor dar şi cu legatul
cărţilor sau pictarea bisericilor 13 • Argumentul economic trebuie av.ut în vedere
valea fiind bogată iar centrul ei, Oraviţa, fiind centru minier cunoscut unde
activa şi o întreprinzătoare populaţie macedo-română. Sînt , semnalaţi de
documente şi numeroşi elerici veniţi din Oltenia care, fireşte, că au adus cu
ei şi cărţile trebuincioase. La 1767 sînt pomeniţi nu mai puţin de 115 asemenea clerici 14 • Ei au adus cu sine şi ceva din gustul, din atmoS'fera brîncovenească care a imprimat mediului cultural bănăţean, pînă ·dincolo de
mijlocul veacului, o notă ce-l apropie de ţinuturile Gor.jului şi Vîlcei 15 •
lnsuşi faptul că în însemnările pe cărţi revin des nume de localităţi din acele
părţi, susţin aceste afirmaţii 16 • Dintre aceşti pribegi trebuie să fi fost şi
semnatarul unor rînduri pe o carte păstrată la lam: << Aciastă ... Litur~hie
să să şcie, că iaste a popi[i] kir Simul din lam cumpărată cu bani gata,
florinţi 4 >>. Se pare că tot el este cel pomenit pe o ECJan~helie bucureşteană
din 1742: << Aciastă ... ECJanghelie să să şcie că iaste a sfinţi[ei] sale a prea,
tului şi a popi[i] Simion din lam sin Crsul Tighia şi l-au cumpărat cu
cheltuiala lui să fie moşie lui şi copiilor lui în CJiaci pomenire, 1748. >>
Efortul început de lvireanul şi pe care Banatul l-a simţit în mod
binefăcător a fost continuat de urmasi. Nevoia de cărti în limba maternă
era deopotrivă resimţită şi de sîrbi 'care se foloseau' de tiparniţa de la
Rîmnic 17 • In acest context este clar că acest curent de promovare a unei
culturi în limbile naţionale era favorizat chiar şi de ierarhia străină care,
mai mult, se orientase şi ea spre aceleaşi tipografii 18 •

de

Printre solicitanţii cei mai grăbiţi să se inzestreze cu cărţi slnt mai
vechile centre culturale ale ţinutului cum ar fi Caransebeşul. Procesul, fireşte,
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nu a fost u~or in centrele mari, tradiţia slavonă lăsîndu-se mai greu înfrîntă 19
Tocmai d.e aceea primele cărţ.i. româneşti păstrate au fost proprietatea personală a unor clerici, amindoi purtînd nume puţin obişnuite in Banat: .Ioan
Popescu şi Gheorghe Ilinescu. Primul afirmă că:<< Aciastă carte ce să chiamă
Păucenie o am păstrat-o eu, popa Ioan Popescu[ ot Caransebeş, pentru sufletu
mieu. 1737 1> 20• Şapte ani mai tirziu cumpăra un Antologhion rîmnicean,
Gheorghe Ilinescu: <<Să se scrie, că acest Mineiu românesc l-am cumpărat
eu popa Gheor~he llinescu de la popa Trandafir în bani florinţi nemţeşci
treizeci se fie moşie copiilor mei şi l-am cumpărat în luna lui august in 17,
17441> 21 • Peste un an mai cumpără o carte: << .. . ECJanghelie estă a me
a popi[i] Ghiorghie llinescu protopop cumpărată cu bani[i] mei, florinţi nămţăşci
cincisprăzăce ca să fie moşie copiilor mei. Am cumpărat-o în luna aprilie,
1745 1> 22 • Ritmul de inzestrare se accelerează. Probabil că acum avem de
a face cu efortul de refacere după prăpădul din 1739 cînd cătanele austriece
au "spart oraşul", după cum spun documentele vremii, prilej cu care au
ars multe cărţi 23. Şi satele de pe bogata Vale a Caraşului caută cărţi. Centre
cum sînt Grădinariul, Oraviţa, Vărădia sau Ticfaniu Mare probabil că aveau
un număr insemnat. La Răcăjdia ajunge chiar Liturghierul de la Tîrgovişte,
1713 ca şi la Ctlnic pe Valea Bîrzavei 24 • La Grădinari, pe lîngă cărţile lui
Antim, sînt cumpărate altele noi. In 1748 semnează pe un Triod din 1731
un popă Gheorghe din Cacova 25 • O altă însemnare spune că s-au dat pentru
el 4 fi. Aceeaşi carte, se afirmă in 1746, era cumpărată la Răcăjdia cu 20 fi.
Diferenţa mare intre preţuri, deşi este vorba de aceaşi carte şi aceaşi zonă,
ne face să bănuim că exemplarul de la Grădinari a fost, de fapt, cumpărat
cu mult mai inaintea celuilalt (1746), probabil imediat după 1731, cind preţul
oscila în jurul acestei sume (4 fi.). Pe baza însemnărilor putem constata că
şi satele din părţi mai puţin înzestrate economic, fără centre mari cum sînt
cele de pe valea Dunării sau pusta Timişoarei, fac eforturi pentru a-şi procura
slovă tipărită. Aşa se pare că s-a intimplat la Măureni şi Ramna 26 • O insemnare care ne dă dimensiunile nevoii de carte românească resimţită aici,
o aflăm la Topleţ: <<Acest Minei iaste a sfintei biserici a Topliţăului, cumpărat cu 23 fl. bani[i] Toplicenilor şi ai Bărzenilor, a Pecenişcii şi ai Coramnicului şi ai preoţilor. 1749 27 1>. Patru sate se asociază pentru a stringe suma
cuvenită. Sint sate mici, presărate pe versanţii abrupţi de la vărsarea Cernei
In Dunăre, dar care nu rămîn in afara strădaniei culturale.
Spre mijlocul veacului, fluxul de tipărituri aduse in Banat creşte
Acum este perioada în care cartea pătrunde peste tot indiferent de poziţia
geografică sau starea economică. O solicitare deosebită a cunoscut-o Penticostarul din 1743 28 • La Broşteni se păstrează un exemplar cu însemnări
din 1751 fără însă a se preciza că el ar fi aparţinut pe atunci localităţii
respective 29 • Potrivit onomasticii cuprinse în însemnări înclinăm să credem
că se afla deja de atunci în Banat. Teregova avea şi ea cartea din 1759
cind: << S-au cumpărat prin cheltuiala satului TeregoCJa prin rugăcinea şi
mijlocirea cuCJintelor miale, mai jos iscălitul Darduşa Prădăscu drept fl. 8,
zic cu sloCJa florinţi opt . .. Tot într-o CJreme s-au cumpărat o sfîntă ECJanghelie 1>.
Aceasta din urmă s-a păstrat şi ea 30• <<Adecă să să şcie că aciastă
sfîntă ECJanghelie este cumpărată cu cheltuiala satului TerrgOCJa, dîndu-se pre
dînsa 12 fl ... aprilie 12, 17591>. Penticostarul din 1743 este pomenit şi la
Tincov a unde << l-au cumpărat satul. . . la anul 1760 1>. La Petroşniţa el
a fost cumpărat 3 ani mai tîrziu. La Cirnecea se cumpăra, în 1761, o altă
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solicitată cum a fost Evanghelia rîmniceană din 1746: <( .. . şi estă
cumpărată cuflorinţi 12şi 12 oameni au dat bani 1>. Mare prestigiu se pare
că a avut Cazania din 1748. Una dintre ele era încă în 1751 a unui "Gheorghe

carte mult

Iorgovici" fără a şti şi localitatea. In orice caz la 1781 era la Brebu. Poate

că a rămas aici de la acel Gheorghe ot Pietra, feciorul popei Mihulin,care
semnează pe filele ei 31 şi care era din părţile Mehedinţiului. Un exemplar
era dăruit, la 1857, de jupineasa Maruşca din Caransebeş unde, probabil
că sosise mai de timpuriu pentru pomenire <(dumnealui răposatului jupî-

nului Nicola llinovici ... 1>. In 1761, se cumpăra, la Ticfaniu Mare o altă.
Cazanie 32• Unui "dascăl Stolojan" probabil din cunoscuta familie de căr
turari olteni îi aparţinea în jurul anului 1750 un Octoih tipărit in acelaşi
an la Rimnic. O altă însemnare îl localiza, 19 ani mai tîrziu la "Sasca cei
Noi" (Sasca Română) unde era proprietatea lui Radul sau Barbul dascălul
care poate fi, eventual, identificat cu unul din acei Stolojani olteni.La
Cârnecea aflăm cartea care a străbătut cea mai iute drumul spre Banat.
Este vorba de un Triod rlmnicean din 1761 care se cumpăra in 20 martie,
în acelaşi an: (( 1761, martie 20. Să să şcie că aciastă ... carte, Strastnic,
iastă. a satului Cîrniacia. Şi am cumpărat-[o] cu 5 fl. şi au fost Chinez Giurgi
Adam şi au dat bani[i] Crăciun Blidariu 1>. 33
La 1752, episcopul Aradului care avea în subordine eclesiastică întinse
teritorii din Banat, primea de la Grigorie al Rîmnicului o cantitate impresionantă de cărţi româneşti: 200 34 • Se pare că intre cei doi se purta o corespondenţă regulată, că existau adevăraţi agenţi culturali cum trebuie să fi
fost acel "Oprea legătoriu de cărţi" cel care a dus tipăriturile la Arad.
Sugestiv este faptul că, in schimb, rimnicenii nu cer decit cheltuielile legate
de transport, tipar şi hirtie,<( Mai mult nu poftim 1>. Este, aceasta, o dovadă
că, la 1752, Rimnicul stăruia cu, rermitate asupra planului de difuzare sistematică in părţile de peste munţi. Dar întîmplările acestea vin să sublinieze
şi faptul că autorităţile nu iniţiaseră, ca in Ardeal, măsuri prohibitive. Ele
nu aveau să intirzie, totuşi, prea mult. Prima dintr-un şir mai lung se va
produce in 1770 35 şi era determinată de considerente mai vechi, dar şi de
nevoia, nouă, de a proteja producţia controlată a Vienei. Măsura era acum
şi posibilă căci administraţia se fixase ferm şi se făcuse şi militarizarea
graniţei bănăţene. Stăpînirea se întărise, era mai puţin periclitată de răscoale.
Ea are de acum posibilitatea unor măsuri mai dure. Prima dintre ele, în
această direcţie, a fost interdicţia, pentru deschiderea unei tiparniţe româneşti
la Timişoara din iniţiativa rimnicenilor: ((Popa Constandin tipografu în a.
1767 venise în Timişoara la episcopul Vichentie 1oanovici V idac şi ceru a-şi
scoate slobozenie să facă aici tipo~rafie cu cheltuiala popi Constandin. Eu fui
aicra . .. episcopu nu primi 36 • 1> In anul 1770 este dată măsura prohibitivă.
Ea avea să fie urmată de altele, cum a fost cea din 1785 37 • Cărtile muntene
au continuat însă să pătrundă. Erau aduse cu mari sacrificii şi in' ciuda opreliştilor, numărul lor este în continuă creştere. Ele încep să fie căutate şi
datorită numărului sporit de ştiutori de carte pe care, in urma unui învă
ţămînt bine organizat 38 îi avea acum Banatul. Apar difuzori specializaţi
în trecerea cărţilor peste frontieră. Aşa trebuie să fi fost Banţa Popescu
din Româneşti, probabil oltean şi nu bănăţean din părţile Făgetului cum
îl bănuiam. El vindea cărţile Rîmnicului la Sasca şi la Pătaş 39 • La fel, şi
Bogoievici din Bănia, într-un interval de 2 ani, vinde 4 cărţi muntene 40 •
Niciunul nu lasă să străbată sursa de unde aduceau cărţile vîndute, din
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prudenţă, f~reşte. Mai grijulii se dovedesc locuitorii satului Valişoara 4 1:
<1 Aciastă. . . ECJanghelie s-au cumpărat de mine preotul Grigorie PetroCJici
parohul [dinJ V ălişoara cu bani gata 31 fl. de la preotul 1sa ia din Ţara Românească la anul 1766, martie, 9 )). Aceeaşi sursă este mărturisită şi de o insemnare din Dalci: <1 •• •(:umpărat cu bani gata florinţi 37 iară pricina cestă
şcersa aciasta estă: findcă l-au fost cumpărat rueneşi[i] şi neaCJînd cu ce iplăti
l-au lolşi l-am cumpărat noi dălcenii . .. adusă din Ţara Româneasă cu multă
neCJoinţă [in] anu 1782, ianuarie, 4 . .. )) 42 Ion Rădoi din Bogiltin spune
deschis că a adus cărţi in mod ilegal: <1 •• •1 oan Radoi cu osteneală şi pre
supt ascuns s-au cumpărat această sfîntă ECJanf!helie, 1793 ... )) 43 Pe o altă
carte spune că <1 •• • să dusă prin Ţara Rumâniască, căpătă cărţi. Şi de multe
ori mersă pre picioare prestă munţi . .. )) 44 Se pare că o cale de tranzit o constituiau satele de la Gura Cernei. lată, de pildă o carte cumpărată la Tufări:
<1 S-au cumpărat aciastă sfîntă ... carte ... Cu banii bisăricii 23 fl. 30 cr.
din Tufări prin călătoria preotului Ioan Radoi ... )) 45 • De la Ogradena provine
o tipăritură păstrată acum la Tirnova, sat in munţii Semenic 46 • Aceste
intimplări arată clar că tocmai grănicerii bănăţeni, care ar fi trebuit să
curme drumul cărţilor, le facilitează pătrunderea. La Verendin ni se dezvăluie chiar un ofiţer al regimentului valah in postura celui care îndeamnă
la cumpărarea unor cărţi interzise <1 ••• s-au cumpărat de la liacuitori[i]
satului [Verendin]. .. prin hiCJernisiala domnului căpetan Mîrzici stîd si
indemnind creşcini[i] fiind intr-a-ciastă CJreme dumnialui companiei comandant,.
stiăpînind aceste sate: TeregoCJa, LuncaCJiţa, V erendin, Domaşnea, Canicea . ..
in anul de la moşcenirea ·tui Hrs. 1783 )) 47 • Ritmul pătrunderii cărţilor continuă să fie la fel de· accelerat ca şi înainte de interdicţie, iar din punct
de vedere cantitativ se observă un spor. Această creştere trebuie pusă şi in
legătură cu efortul de refacere al fondului distrus în anii ultimului război
austro-turc in ciuda unor măsuri de prevedere 48 • Trebuie să spunem că
de această dată contribuţia cea mai mare a revenit Blajului. Participarea
la această acţiune este socotită ·o faptă de laudă. Toţi cei care sint implicaţi
intr-un fel sau altul tin să-si lase numele. Asa fac cei de la Globurău:
(( ... s-au cumpărat de preotu Lazăr SaCJescu cu banii satului Globului f~Ti]nd
aceşcia la cumpărarea sfintei cărţi[i] aceşcia: Petru Baros înCJăţători, Nicola
SăCJescu căprari, Lazar V ălsun epitrop si Paul Crăciunel diac în şcoală. Intru
aciastă lună dechembrie, în 6, 1795. Ilia Baros)) 49 •
Trebuie să remarcăm, însă, că spre sfîrşitul veacului cărţile muntene
incep să se rărească tot mai mult. J1ineele rimnicene au fost, fără îndoială,.
ultima mare contribuţie a tipografiilor muntene la fondul de carte al Banatului. 50 Ele au constituit o remarcabilă finalitate a unei strădanii de un
veac. Tipăriturile muntene încep să fie tot mai puţin solicitate. Ele sînt
concurate comercial de Blaj, Viena, Buda care tipăreau mai repede, mai
ieftin, în tiraje mai mari. :\1esajul transmis de predosloviile muntene este
preluat de cărţile "Şcolii ardelene" care încep să se reverse asupra Banatului,
el însuşi important participant la această mişcare culturală şi disp11nînd
de o populaţie şcolarizată numeroasă. De acum încolo, cărţile de la Rîmnic
şi Bucureşti încep să fie adunate, păstrate şi folosite exclusiv de biserică,
ca şi cele blăjene, de altfel, şi tot mai rar de cititori sau şcoală. Ele sînt
"lăsate la odihnă" după cum spune o însemnare din veacul al XIX-lea. Dar
toate acestea se petrec atunci cind menirea lor istorică s-a încheiat, cind
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nemărturisit al lui
inţelesul pildei fenixului
toate conştiinţele.

planul

Antim, Damaschin si Chesarie s-a împlinit, cînd
care . re învie din propria sa cenuşă a pătruns in
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3 Istoria Ţării Româneşti, de la octombrie 1688 pînă la martie 17, 1717, ediţia Constantin Grecescu, Bucureşti, 1959, p. H. Şerban Cantacuzino cerea: "Logojul, Căvăran-Şebeşu,
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6 P. Olde, Maxim Manuilwici in "Foaia Diecezană", Caransebeş, :\r. 6 din 1935.
7 Însemnare făcută pe Liturghier, Rimnic, 1706, exemplarul de la Grădinari, p. 1-2:
Acesl sfint Molitfelnic iaste al popi ( i) Stanciului dăruit de sfinţia sa părintele kir A·ntim
episcopul Rim(nicului }, de pomană, ca pre dînsul să aibă a ceti iară pre noi a ne pomeni .. :
8 Însemnare făcută pe acelaşi exemplar ca mai sus: Să să şcie (că) acesta estă al
meu, al Ropi (i) Pătru ot Bocoşniţa ...
" Jn anul ... 1730 m-am hirotonit întru preot vlădicul din Vrşeţ în vîrstă de 26 ani c.a
fiind dascăl şi psalt Bis. de vro şasă ani. Scris-am eu, Popa Ianăşa lui Iancu Gabor din Ticfan .Il are" _\pud Ion Stoia Udrea, Studii şi documente bănăţene de istorie, artă şi etnografie.
Timi~oara, I, 1945.
10 Nr. inv. 1539.
11 Exemplarul, incomplet, poartă pe manşetele de sus ale primelor file o amplă insemnarE', din păcate fragmentar păstrată, care pomeneşte anul 1738 şi un nume: Maxim
N enadovici ... din Oraviţa să-l pomeniţi.
12 I. D. Suciu, Unitatea poporului român-contribuţii bănăţene, Timişoara, 1980, p. 60.
1 3 Radul Stolojanul, Ion fiul lui Vasile din Stolojan şi :\Iarcu Popovici copiază
mai multe cărţi intre 1758 şi 1773. Date mai ample despre activitatea lor vezi la Virgil
"\:lolin. Copişti bănăţeni in "M.B.", An XV (1965), Nr. 7-9, pp. 567-570. Despre indeletnicirea acestora cu legatul cărţilor a rămas o insemnare făcută de unul dintre ei pe un Apostol,
Veneţia, 1730: Acest Apostol l-am legat eu Dascălul Filip brat ego dascălului Ioan i brat
ego dascălului Radul Stolojanul. Apud Gh. Cotoşman, Inscri[!.{ii şi însemnări din bisericile
Mitropoliei Banatului in "M.B.", Nr, 9-10, 1964, p. 603. În lumina ultimilor cercetări
făcute asupra activităţii şi vieţii vestitului zugrav bănăţean Nedelcu Popovici, există
temeiuri să-I credem venit din părţile vllcene. Informaţia ne-a fost dată de muzeograful
arădean Horia .\Iedeleanu, pentru care ii aducem mulţumiri.
u I. D. Suciu, Monografia liJ.itropoliei Banatului, Timişoara, 1977, p. 126.
15 Elementele de artă brincovenească din Banat nu au făcut incă obiectul unui
studiu special, dar putem semnala piese sculptate in lemn cum sint uşile împărăteşti de la
Parto). jilţul domnesc şi strana dublă de la Calina, anumite elemente din pictura de la
mînăstirea Săraca şi Lipova.
16 Triod, Rimnic, 1731, ex. de la Caransebeş, Nr. inv. 804: ... la acest ... Triod dat-au
popcL .Vestor Cuculescu din ( I )zvarna fl. 4. În Triod, Rimnic, 1731, ex. de la Ora viţa, Kr.
inv. 1155: Acest Octoih iaste al ... bisărici din Româneşti cumpărată cu bani gata, galbeni
trei de aur, galbenul de florinţi 4 bani care fac florinţi lo. Însemnarea aceasta a fost cunoscută
şi de .'\. Iorga, Observaţii şi probleme bănăţene, Bucureşti, 1940, p. 132.
În Octoih, Bucureşti, 1746, ex. de la Dalci, Nr. inv. 853: ... că aci astă ... carte ce
să chiamă Octoih iastă a popii Radului din Stroieşci sîn Pătru! Daviţoiului cumpărat cu
bani gata zloţi 10, banii mei, ca să fie de moşie feciorilor lui ...
Pe Triod, ·Bucureşti, 17ft6, ex. de la Docnecea, Nr. inv. 379.: Aciastă ... Strastie
iastă a popi(i) Ion Micloş feciorul lui Achim il!icloş din Bradicean cumpăratli. in bani în
'
Florin ţi 4 . ..
17 V . .\folin, Cărţi şcolare tipărite în Ţările româneşti pentru popoarele invecinates,
.sîrbi, bulgari, greci (sec. XV III- XI X) in Contribuţii la istoria invăţămintului românec:
Bucureşti, 1970, p. 19-49.
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Ibidem.
A. Ghidiu şi 1. Bălan. Monografia oraşului Caran.sebeş, Caransebeş, 1909, p. 3346; sint citate mai multe cărţi slavone de la Caransebeş.
O listă a cărţilor rămase, la moartea, in 1724, a unui episcop de Caransebeş o dă
Gh. Cotoşman, Episcopia Caransebeşului pînă în pragul sec. al-XIX-lea, Caransebeş, 1941,
p. 126-127. !\1area lor majoritate erau cărţi slavone şi greceşti.
20 Elena Rodica Colta, Vechi tipărituri româneşti atestate documentar in Banat aflate
in colecţii arădene. Lucrare aflată sub tipar in cadrul volumului "Banatica" VI. Pentru
amabilitatea de a ne pune la dispoziţie acest studiu ii aducem cuvenitele mulţumiri.
21 Însemnarea s-a făcut pe Antologhion, Rimnic, 17 37 aflat la Caransebeş. Apud
A. Ghidiu şi 1. Bălan, op. cit., p. 45.
22 :'\r. inv. 624.
23 A. Ghidiu şi 1. Bălan, op. cit., p. 56
:14 V. Leu, Un manuscris românesc inedit din prima jumătate a secolului al-XVIII-lea
în "Banatica", Reşiţa, 1977, pp. 479-481.
26 Xr. inv. 1173.
28 Aciastă carte ce se chiamă Triod iastă a lui popa Iacov di la satul Ravna. Şi aciastă
carte au fost a tătină-său şi tătinăBio şi-au lă.sat lui cartea, niminia să nu aibă triabă, nici
fraţi(i) lui nici nimi. Şi popa Iacov au legat cartia aciasta cu cheltuiala lui şi au dat pentru
ce au legat 4 fl. M-ţa mai 14, 1780. Însemnarea s-a făcut in Triod, Rimnic, 1731, ex. de la
Ramna, Nr. inv. 474. Dacă la 1780 era innoită legătura şi era stăpînită deja de a doua generaţie în localitatea respectivă este indreptăţit să credem că era aici incă din prima jumă
tate a veacului. La 1\făureni a rămas o insemnare in Evanghelie, Bucureşti, 17 4 7, nr. inv.
275, care arată că această carte era incă pe la 1750 In acele părţi: Aciastă ... Evanghelie
iastă a popi(i) Teodor din Sculia. 1750, pentru 15 florinţi cumpărată de la Toma dascălul
din Unic.
27
Apud :'\. Iorga, Ob.'ervaţii şi probleme bănăţene, Bucureşti, 1940.
28 ::\umai in judeţul Caraş-Severin s-au păstrat pînă aii 19 exemplare la: Bogodinţi, Broşteni, Caransebeş, Constantin Daicoviciu, Duleu, Flrliug, Grădinari, Greoni,
Ora viţa, Ramna, Remetea Pogon ici,. Sasca, Scăiuş, Teregova, Ticfaniul Mare, Tincova,
18

Vălişoara, Vermeş,

Zorlenţ-~lare.

Liat 1751, m-{a iunie, d-ni 24. Să să scie cum s-au milostivi! Micul Balia ... aciastă
sfintă cart ia ce să chiamă Pintecostar cu florinţi 7 ... Al doilea, popa Costa au dat florinţi
2 şi potor (? ), 30, al treilea, Simion Olariul ... florinţi.
30 Evanghelie, Tlimnic, 1746, nr. inv. 999.
31
Aciastă ... ia.ste al popei lui Gheorghie ot Pietra, feciorul popei Mihulin ot Tam
(? ), care pe călugărie l-au chiemat Macarie ieromonah. Şi am scris la luna lui februarie 4
la leat 7257, 1749, intr-o zi, marţi ... Apud Gh. Cotoşman, op. cit., pp. 605-606.
32 V. Ardeleanu, Studii şi documente bănăţene, Timişoara, I, 1945, p. 29-30. Aici
s-a reprodus o insemnare de pe o carte care se mai păstrează, Nr. inv. 1549: ... Ioan Nedici
... cind am fost la Ticfani Mici ... 1761 ... in luna lui noiembrie 27 ...
33 ::-.-r. inv. 1541.
34 V. Tircovnicu, Istoria învăţămîntului din Banat pină la anul 1800, Bucureşti,
19j:8, p. 106.
35
1. D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1977, p. 136.
36 C. Buracu, ]JJuzeul Cerna in Băile Herculane şi Cronica Mehadiei, Turnu Severin,
1924, p. 56.
37 În 3 mai 1786 o ordonanţă intenicea folosirea cărţilor străine de către "naţiu
nea ilirică". O copie se află la Filiala Arhivelor Statului din Timişoara, Fondul Militar,
I 1246, f. 55-58.
38 în anul 1771 erau inregistrati in Banat 1285 elevi, ln 1781, 5755 iar ln 1792 numărul lor era de 9908. Apud :'\icolae Bocşan, Jluminismul românesc din Banat şi idealul
luminării in "Studii de limbă, literatură şi folclor", IV, 1978, p. 154.
39 V. Leu şi A. Bistreanu, Circulaţia căr{ii româneşti in Valea Almăjului pînă la
1840 in "Banatica", V, 1979, p. 467-483.
V. Leu, Circulaţia Mineelor de la Rimnic in sudul Banatului in ,.Valori bibliofile
din patrimoniul cultural naţional - cercetare şi valorificare", Himnicu Vilcea, 1980.
40 El vindea satului Rudăria (actualmente Ertimie 1\furgu) următoarele cărţi:
Antologhion, Rlmnic, 1786, Evanghelie, Bucureşti, 1775, Apostol, Bucureşti, 1784. Tot el
vindea satului Iablaniţa un Antologhion, Rimnic, 1786: Acest Minei estăa satului Iablaniţa
cumpărat de la namesnicul din Bania cu 32 fl. cu banii bisăricii la anul 1790, in luna lui
săptemvrie prin mine, preotu Zaharia Tatucu ...
29
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Aciastd ... Evanghelie s-au cumpdrat de mine preotul Ghrigorie Petrovici parohul
cu bani gata 31 fl. de la preotul Isaia din Ţara Românească, la anul1776, martie, 9.
u însemnarea s-a făcut pe o carte numită Minei, Rimnic, 1780 dar de fapt a fost
tipărită la Blaj şi nu diferă decit prin foaia de titlu de Minologhion, Blaj ,1781. Nr. Inv.
756.
u Evanghelie, Rimnic, 1784, Nr. inv. 774.
u Antologhion, Rlmnic, 1786, Nr. inv.
46 Evanghelie, Rimnic, 1784, Nr. inv. 774.
" ... am cumpărat ... ogrddenii cu talere 7 şi cu Apostolu (cu) taleri 3 şi fac toţi taleri
10. Însemnarea s-a făcut pe Evanghelie, Rimnic, 1784, Nr. inv. 125.
41 Liturghier, Rtmnic, 1767. Nr. inv. 1068.
" V. Leu şi A. Bistrianu, op. cit., p. 468.
48 Insemnare făcută In Antologhion, Rlmnic, 1786, Nr. inv. 970.
50 V. Leu. Circulaţia "Mineelor" de la Rimnic tn sudul Banatului, In "Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional - cercetare şi valorificare", Rimnicu Vilcea, 1980
Yalişoara

Resume
L'auteur fait une analyse de la circulation des livres roumains dans le sud du Banat,
dans le XVIII-eme siecle, indiquant les particularites locales de ce proces. On remarque
le fait qu'une grande sollicitation ont connu les publications (impressions) du renomme
erudit Antim Ivireanul, qui etaient achetees avec de tras grandes somme>, meme dans
les annees difficiles de la guerre austro-turque qui a devasta la provin ce au debut du XVII leme. Le grand interet que les habitants du Banat avaient pour ces livres est dQ. aussi
a une certaine atmosphere culturelle brancovenesque, laquelle les roumains de cette zone
etaient integres. Dans les decennies du milieu de ce siecle, les plus cherches livres etaient
les publications de Ţara Românească. Tous les centres typographiques de celle-ci ont
envoye leur production en Banat. Le plus important livre de cette categorie a ete certainement, la serie de 12 tomes de Minee.
Apres cela commencent il. dominer les publications de Blaj, Braşov, Buda, Sibiu,
liees il. l'activite de Şcoala ardeleană. Le Banat, ayant un grand nombre de connaisseurs
15.755 en 1781, 9.908 en 1792) fut un grand debouche du livre roumain, dont la circulation a constitue dans cette periode, moyen de relation entre les roumains, un precedent culturel de la grande Union de l'annee 1918.
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'Cna din căile prin care populaţia română din Banat, aflată încă de la
veacului al XVII-lea sub dpminaţie habsburgică, s-a străduit să-şi
afirme fiinţa naţională a fost cultura. lluminismul european se face simţit
Şi În aqeastă parte ~ ţării, unde , românii dobindesc dreptul. de :a ÎnYăţa
carte în limba naţională.
.. 1
'
'.
'
O altă cale de impunere ~ spiritului românesc a fost oficierea: slujbelot>
religioase in limba română, fapt ce a· determinat apariţia pe :aceste mel~agurî,
în nu~ăr mereu crescînd, ~ cărţilor scrise în limba română, procurate· din
tiparniţele Munteniei şi Transilvaniei, mai puţin din· cele ale Moldovei ..
Cele mai multe cărţi ce au circulat în secolul al XVIII-lea în Banat
erau tipărite la Blaj, Rîmnic, Tîrgovişte sau Bucureşti, iar după anul 1770
si la Viena.
·
.
'
In comparaţie cu totalul cărţilor din secolul al XVIII-lea de pe teritoriul judeţului Timiş, ponderea tipăriturilor de Rimnic, asupra cărora ne-am
opriţ în lucrarea de faţă, este destul de mare. Cărţi rîmnicene se află in
fondul celor trei mari biblioteci timişorene: Filialei Academiei R.S.R.,. universitară şi judeţeană, la culte şi la colecţionari particulari.
O analiză a fondului de carte existent ne-a dus la concluzia că pe •·aza
judeţului Timiş există, cu excepţia ln"ăţăturii bisericeşti, tipărită în anul
17 46, exemplare din toate titlurile şi ediţiile de carte rimniceană, incepind
chiar cu Antologhionul tipărit de Antim lvireanul în 1705.
Cele mai numeroase sînt:
- 1Uinee, apărute între anii 1776-1780, de la 5 pînă la 8 exemplare
pentru fiecare lună, intr-un total de 74 exemplare;
- Penticostare - 42, dintre care 17 din ediţia 1767;
- Antologhioane - 39, incepind cu ediţia din 1705, din care se mai
păstrează 7 şi terminînd cu ultima ediţie, din care mai există 15 exemplare;
- E"ar>~helii - 34 exemplare, dintre care 22 sînt din prima ediţie;
- Ottoihuri - 26 exemplare, dintre care din prima ediţie 4, şi 13 din
ediţia 1750;
Din însemnări rezultă că preţul cu care au fost cumpărate cărţile,
era destul de ridicat, variind între 8 şi 30 de florini.
~umeroase exemplare din cărţile rîmnicene sînt adevărate cronici ale
evenimentelor care au marcat, într-un fel sau altul, existenţa obştei. Cele
mai frecvente sînt, totuşi, cele referitoare la inundaţii, secetă, scumpete
foamete sau fenomene meteorologice: << ln ... anul1841 au fost săcetă prăstă
toată ţara şi nu s-au făcut nici un fel de hrană şi ana. . . un porţion de făn
sfîrşitul
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(se putea cumpăra) cu 30-22 (florinţi), iară o cublă de grău cu 7 (florinţi)
şi cucuruzu 5
că nu s-au aflat nici sămănţă cît s-au sămănat în pămînt . .. ,),
notează un preot din Cebza pe un Penticostar 1 • El mai consemnează că

f.

<<In 6 Aprilie 1852 au fost neauă ... ,>, iar unul din urmaşii lui găseşte
de consemnat, pe un Triod 2 furtuna din 25 februarie 1879 (deci
spre sfîrşitul iernii) pentru că <<au fost piatră şi au tresnit un rug şi o
cioară ... )). Gheorghie Icobescu din Jebel, pe un Minei (pe luna martie) 3
atît în anuL ţ84?, cit şi în 1859 şi 1860 scrie da-spre foamet,ea cax:e·a hint uit
în acei ani ca urmare a disţrugerii recoltelo.r _de către desele revărsări ale
pîrîului Niera: << Spre CJeacinica aducere 'aminte am scris eu Gheor~hie I cobescu,
lăcuitori J ebel în anii 1847 să să ştie că au fost foamete mare cu 35 f. bancă
şineagul de ~rîu şi Neria multă ... ,> sau: <<Spre C~eacinica aducere aminte
am scris eu Gheorghie Icobescu pentru CJărsarea apelor ce au CJenit în annul
D. 1859 'Şi au început-clîn 6 Iunie şî au scăzut în 18 Iunie şi lipsă au fost
în toate bucatele şi scumpeate mare că s-au C~îndut multe numere de pi1mînt . .. ))
şi <<să să ştie că în annul 1860 au "enit apa mare şi N eria au fost foamete
mare)). Iar preotul Pavel Condan din Toager, dovedeşte de-a dreptul meticulozitate in notarea cu lux de date precise a inundaţiilor din anul 1Ş39,
pe o evanghelie 4 : <<In Annu 1839 în 13 zile a lunei lui Iunie ziua Sînibătă
după amiazăzi la patru ceas~tri au intrat apa în hotarul nostru : deci aşa
înfricoşată "ărsare de apă .au fost şi primejdioasă cît tot hotarul Toagerului
înnecat înpreună şi toate sămănăturile le-au mistuit, şi nu numai hotarul Toagerului au înnecat, ci şi mai multe hotare, tocma de la hotarul Caransăbeşolui,
pănă cătră hotarul Pancio"ii (RFSI - n.n.), însă şi sate or fost înnecate,
unde şi care multe or căzut; aşa dară pricina CJărsării de apă au fost, cum
am înţăles eu ... precum că doi nori s-or spart, şi aşa foarte înfricoşată şi
mare vărsare de apă au fost . .. ))
Acestea sint doar citeva din multele si diversele însemnări găsite pe
cărţile rimnicene aflate pe teritoriul judeţul~i Timiş.
vrednică
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Contribuţii

referitoare la circulaţia clrţii vechi
pe teritoriul judeţului Arad

romA.neşti
IOAN POPOVICI

Cercetările întreprinse în unele arhive 1 din judeţul Arad au dezvăluiit
o serie de documente care atestă prezenţa aici a unor tipărituri vechi
româneşti, astăzi în majoritate dispărute.
Importanţa pe care o prezintă fiecare exemplar tipărit, în contextul
mai larg al culturii româneşti medievale, pentru o estimare exactă a activităţii tipografice româneşti, pe de o parte şi totodată circulaţia pe care
au avut-o în vestul Transilvaniei aceste cărţi, semnificînd în plan socialpolitic, opţiunea locuitorilor din această zonă pentru anumite centre tipografice, de dincolo de Carpaţi, resimţite ca apropiate etnic, ne-au determinat
să le prezentăm într-un studiu aparte, menit să completeze informaţia oferită
de cercetările efectuate pe teren.
In secolul al XVIII-lea materialele arhivistice referitoare la cărtile
existente în judeţ sînt puţine şi sumare. Registrele de socoteli şi inventa~ele
vechi ale bisericilor consemnează în majoritatea cazurilor doar titlul, ceea ce
face imposibilă stabilirea ediţiei şi centrului tipografic cărora le aparţin.
Aşa cum o dovedesc însă exemplarele care se mai păstrează, numărul
tipăriturilor prezente în secolul al XVIII-lea în vestul Transilvaniei a fost
suficient de mare 2 • Cu trecerea timpului o parte din ele au dispărut, fie
prin scoaterea din uz, fie distruse de viltoarea evenimentelor istorice. În
cazul acesta, reconstituirea devine posibilă doar pe baza datelor oferite de
arhivă.

Un prim document, important pentru volumul de carte care a existat
în judeţe, îl constituie Circulara 3 din 5 iulie 1783, prin care se cerea parohiilor să anunţe cărţile de care ar avea nevoie, pentru a fi comandate tipografiei lui Iosif Kurtzbek de la Viena sau tipografiilor din Rusia 4 • Hotă
rîrea emiterii acestei circulare a fost luată atît pentru a stăvili aducerea
cărţilor de dincolo de Carpaţi, cit şi din dorinţa de a înlocui exemplarele
deteriorate cu altele noi şi de a dota bibliotecile şcolare.
Ca răspuns, în anul 1789, localitatea Bătania 5 solicită 9 cărţi, iar
biserica sîrbească 6 din Arad 11. Cifra mare pentru acea neme a cărţilor
solicitate de cele două localităţi, preţul tipăriturilor fiind încă ridicat, confirmă
existenţa unei situaţii economice bune a locuitorilor din zonă la sfîrşitul
secolului al XVIII-lea 7 •
Coroborînd aceste date cu examenul statistic, pe centre tipografice
al cărţilor, este semnificativ faptul că, deşi se simţea nevoia înnoirii unor
tipărituri, cărţile cumpărate din tipografia vieneză sint extrem de puţine 8 ,
locuitorii din zonă continuînd să-şi procure, potrivit însemnărilor manuscrise
de pe cărţi, tipărituri rîmnicene şi bucureştene.
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Prima încercare metodică de inregistrare a cărţilor vechi şi a obiectelor de artă eXistente tn judeţ, potrivit informaţiei de arhivă, are loc în
anii 1923-1924, odată cu hotarirea de înfiinţare a unui muzeu 9 , în clă
direa Palatului cultural.
In acest sens a fost intocmit un chestionar cu 6 rubrici, care prevedea
menţionarea localităţii deţinătoare, a titlului cărţii, a locului unde se găseşte
cartea, a anului apariţiei şi a condiţiilor in care proprietarul s-ar despărţi
de această carte. Continuind demersurile, în vederea salvării lor, o adresă
din anul 1928, cerea păstrarea cărţilor la loc bun şi cu toată ingrijirea.
avind a se lua în evidenţa inventarului ca să poată fi supuse controlului
oficial 10, pentru ca in 1932, un nou comunicat să impună intocmirea "unui
itwentat complet despre obiectele istorice sau artistice pe care le are, cu o scurtă
descriere a istoricului fiecărui obiect şi a valorii lui" 11 •
Selecţionarea obiectelor semnalate în vederea expunerii în muzeu
urma să fie făcută de profesorul Coriolan Petranu, la acea dată inspector
general al muzeelor din Tramlilvania.
Prezentăm în continuare extrasele de inventar expediate ca răspuns,
in perioada 1923-1932:
Aciua 12 , 3 cărţi: Ceaslov (1747), 2 Psaltiri (1747).
Almaş 13 , 6 cărţi: Indreptarea legii (1652), 3 Ceasloave vechi, Psaltiră
(1805), Psaltiră f. a.
Arad-Cai 14, 7 cărţi: ECJangheliar (1746), Cazanie (1748), ECJangheliarslavon (1752), MolitCJelnic slavon (1752), ECJangheliar (1774),
Triod (1816), CeasloCJ f.a.
Bărăteaz (jud. Timiş) 6 cărţi: Chiriacodromion (Bucureşti, 1732), Penticostar (Rîmnic, 1743), Triod (Bucureşti, 1747), ECJangheli"e (Bucureşti, 1750), Antologhion (Rimnic, 1752), Triod (Rimnic, 1761)Bodeşti 15 , 3 cărţi: Liturghier (1814), ECJanghelie, Octoih.
Bonţeşti, 3 cărţi: ECJanghelie (1765), Triod (1791) 16 , Liturghier (1798).
Buhani, 2 cărţi 17 : Liturghier (Blaj, 1775), CataCJasier grec şi român
(Sibiu, 1803).
Chesinţ, 10 cărţi 18 : ECJanghelie (Bucureşti, 1742), Octoih (Rimnic,
1742), Triod (Rîmnic, 1746), Liturghier sirb (1758-1760). Pen-,
ticostar (1777), Minologhion (1781), Adunarea Cazaniilor (1793),
Octoih (Pesta, 1811), Minei cu titlu românesc şi conţinut sîrbesc,.
Cazanie f.a.
Cil, 8 cărţi 19 : Octoih (1712), ECJanghelie (1742}, Penticostar (1743)
Triod (1761), Antologhion (1766), Cazanir (1799), CataCJasier(1824), Octoih (1826).
CuCJin, 5 cărţi 20 : MolitCJelnic (1786), PropoCJedanii (1784), Prarilă
(1786), Biblia (1796), Liturghier (1798).
Dieci, 1 carte 21 : Euhologhion ( 17 41 ).
Feniş, 6 cărţi 22 : Octoih (1709), Cazanie (1732), Apostol (1739), Triod
(1761), Minei pe 12 luni (1766), Penticostar (1768).
Gurahonţ, 4 cărţi 23 : Psaltire (1791), Octoih (1792), Strasnic (1793),
Liturghier (1798).
Hălmagiu, 1 carte 24 : Cazania lui Varlaam (Iaşi, 1643).
Honţişor, 5 cărţi 25 : Epistolie (mss), Octoih (Tîrgovişte, 1712), Liturghier(Tirgovişte, 1713), Euhologhion (Bucureşti, 1741), CataCJasier(Blaj, 1777).
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lzvin, (jud. Timi.ş), 5 cărţi: Ceaslov (Tirgovişte, 1715), Octoih (Bucureşti,
1.740), Antologhion (Rîmnic, 1745).; Octoih (Bucureşti, 174Q), Li 7
turghii (Rîmnic, 17..68).
,
. ,
Juliţa, 1 carte: Noul Testament (1648) 26 •
.
....
Laz, 5 cărţi 27 : Noul Testa,ment (Bălgrad, 1648), Molitvelnic (R,imnic,
1758), Apostol (1802), Tipicon (1826), Liturghier f.a.
...
Macea, 7 cărţi 28 :. Triod (1703), Octoih (1708), P.;enticostar (1745), A.ntologhion (1752),.Strasnic (1773), două, cărţi sîrbeşti.
Mădrigeşti, 2 cărţi 29 : Liturghier, Ceaslov.
.
Mişca, 17 cărţi 30 : ECJanghelie (1723), Penticostar (1778), Apostol (1773),
12 Mineie (1804-1805), Strasnic (1773), Molitvenic (1823). ·
Moneasa,. 7 cărţi 31 : Liturghii (Blaj, 1775), Octoih (Blaj, .1792), Ca(avasier (Blaj, 1793), Euhologhion (1784), Strasnic, Molitvenic, Triod.
Nădlac, 8 cărţi 32 : Antologhion (Rimnic, 1737), Evanghelie (Bucureşti,
1742), Octoih (Rîmnic, 1750), Ceaslov (Rîmnic, 1753), Triod
(Rîmnic, 1781), Psaltire (Buda, 1802), Triod (Buda, 1816), Octoih
cu Catavasier (Buda, 1826).
Pecica, 1 carte 33 : Cazanie foarte veche.
Prunişor, 1 carte 34 : Liturghier (1747).
Rădămăneşti, (jud. Timiş), 12 cărţi: 2 Mineie, 2 Catavasiere, 2 Evanghelii, Triod, Strasnic, Penticostar, Apostol, Cazanie, Liturghier.
S emlac, 3 cărţi 35 : Euhologhion grecesc (1792), Psaltire grecească, Triod
grecesc.
Socodor, 11 cărţi 38 : Ceaslov (1715), Evanghelie (1723), Chiriacodromion
(1722), Triod (1726), Floarea cuvintelor (1737), Cazanii (1737),
Penticostar (1743), PropOI'edanii (1774), Psaltirea (1774), Predania
(1810), Octoih "Loga" (1826).
Tornea (azi Turnu), 1 carte: Cazanie slavonă.
Topolovăţul Mare, (jud. Timiş), 16 cărţi: Triod (f726), Evanghelie
(1742), Octoih (1750), Antologhion (1752), Triod (1761), Apostol
(1766), Penticostar (1766), Liturghier (1809), Predici (1810),
Polieleu (1814), Ceaslov (1816), 3 buc. Octoih (1826), Carte mică
de rugăciuni, Octoih cu Catavasier bătrîn.
Valea Mare, 4 cărţi 37 : CeaslOI' (1715), Liturghier (1759), Catavasier
(1762), Octoih (1793).
Vărşand, 22 cărţi 38 : Ceaslov (1753), Molitvelnic (1753), Evanghelie
(1760), Penticostar (1768), Triod (1771), Strasnic (1773), Cazanie
(1795), 12 Mineie (1804-1805), Octoih "Loga" (1826), Minei,
Psaltire.
Din diferite motive muzeul nu s-a mai deschis, cărţile nefiind nici ele
ridicate din localităţile în care au fost semnalate.
Confruntînd titlurile prezentate în perioada 1923-1932, cu actualele
inventare ale parohiilor, constatăm că în acest interval de timp, din localităţile menţionate, lipsesc 69 de tipărituri: 2 din secolul al XVII-lea, 50 din
secolul al XVIII-lea, 10 din secolul al XIX-lea şi 7 nedatate. Singura
mărturie a existentei lor anterioare o constituie vechile extrase de inventar.
In fondul p~rsonal Lupaş Octavian, Arad 39 găsim inventarul 40 din
anul 1854 al bisericii din Sîmbăteni, transcris de istoricul arădean in manuscrisele sale; cărţile din această localitate fiind astăzi pierdute în urma incendiului bisericii din anul 1944.
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Referito'r.)a ac'eeaşi.lOca~~tate, ~ţimit:ul,istdrîe alcătwfşt~' .ii). amjl 1936
un tabel ·cu manualele didactice utilizate in localitate în ultimii 5 ani. •~ .
.!Aceste manuale, tipărite parte: diţltre :ele in· tipograf-iti dir(Al'ad si utilizate iri toate şcolile din judeţ, 'ime'diat''după Unire; au dt'l\fenit e~treiJi.'
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pe care s-au tipărit,· O. cercet.are viitoare ,.a lor es.te· ·necesmă::·
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NOTE
1 Filiala Arhivelor Statului jud. Arad (mai departe se va utiliza .\.S:A) şL\rhiva
Episcopiei ortodoxe române Arad.
· · ' · ,; ·· · · ·
·~ ln prezent In judeţul Arad au fost identificate 3 000 de cărti româneşti tipărite
pină in anul 1830. Informaţie oferită de Oficiul judeţean pentru patrimonrul cultural naţional Arad.
·
3 Arhiva Episcopiei ortodoxe r()mâne Arad. Protocoll:u.m sesionis gonsistorialis
Die 5-a julii anno 783 Aradini celebrata.·
:' Cărţile comandate in Rusia erau destinate bisericilor sîrbeşti care funcţionau
in zonă.
·
6 Arhiva Episcopiei Ort. Rom. Arad. Anul ?83, fila 62. Cărţile solicitate: Evanghelie, Apostol, MărgtJ.rit, Noi propo'Pedanii, CuiJintările sf. Ioan Zlataust, Moliwenic; Biblia
mare, Alfavita · duhovniceascli, Psaliirll.
• ldem, Anul 783, fila 62. Solicitate: Minei, Octoih, Liturghie, lrmologhion, Psaltirii, Ceasloi>, Ceaslov Trebnic, Apostol,· Triod, Penticostar.
7 G. Kovach, Stliptnirea- habsburgica şi destrdmarea feudalismului, tn Arad, permanenţli tn istoria patriei, Bucureşti, 1978, p. 164-1?2.
·
8 Cercetările efectuate au semnalat 45 de exemplare. Informaţie oferită de Oficiul
judeţean pentru patrimoniul cultural naţional Arad.
9
Arhiva Episc. Ort.-Rom. Arad Dosar 425-III/923. Este vorba despre muzeul
eparhial înfiinţat prin Concluzul Consistorului eparhial nr. 3968/923.
10 ldem, Dosar 425 111/923. Actul 3616/1928.
11
/dem, Dosar 4:!5 Ill/1928, Actul 3123/1932.
12 ldem, Dosar 425 111/1923, Actul 97/8 1 1923. Inventarul prezintă gre~eli de
datare. Cărple nu se mai păstrează.
13 ldem, Dosar 425 Ill/1923. ln anul 1932, la a doua solicitare, esle trimis un nou
inventar, In care apar 23 de cărp, parţial diferite de primele: Ceaslov (176/) 2 buc., Octoih
cu Catavasier (Buda 1825), Octoih mare (Blaj 1783), Strasnic (1772), Penticostar (1768),
12 Mineie (Buda 1804-1805), Psaltire (1?56), Minei pe 12 luni (1781), Octoih (1742),
Evanghelie (1750) Chiriacodromion (1799). Chiriacodromionul in realitate, 1699. Lipsă:
Indreptarea legii (1652).
14 Lipsă: EPangheliar (1746), Evangheliar (1752), &·angheliar (1114).
15 Lipsă: Liturghier (1814).
18
Datat greşit. In realitate Triod (1771).
7
1 Ambele cărţi lipsă.
.
18
În af(l.ră ele Triod (1746), celelalte cărţi nu se mai păstrează in localitate. Ca:ania f.a., în realitate Chiriacodromion (1699) a fost identificată la .-\.S."\., biblioteca documentară, cota 1069.
19
Cazania datată greşit. În realitate Chiriacodromion (1699)- LipsăOctoih (1712),
Catavasier (1824), Octoih (1826).
20
Molitvenicul datat greşit. În realitate, ediţia 1784. Lipsă: Propovedanii (1784),
Pravila, Biblia (1795).
21 Nu se mai păstrează.
22 Greşeli de datare.
23
Greşeli de datare. Lipsă: Liturghier ('1798), Octoih (1792).
24 Lipsă.

În anul 1931 este prezentat un nou inventar, cu cărti parţial diferite: Catavasier
(1716), Evanghelie (1765), Antologhion f.a., Euhologhion (1741), Cazanie (1768). Lipsă:
Epistolia (mss.) Octoih (1712), Euhologhion (1741), Liturghier (1713), Catavasier (1777)
25
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" Biblioteca Episcopiei ort. rom. Arad, cota 101 D.
ln anul1931 este prezentat un nou inventar, parţial schimbat: Evanghelie (1700),
Liturghi.er (1816), Apostol (1802), Minologhion (1796), Stf'O.Snic (1783), Cazanie (1798),
Noul Testament (1648). Greşeli de datare, Lipsă: Noul Testament (1648), Minologhion
(1796).
28 Greşeli de datare. Lipsă: Triod (1703), Or;toih (1708), PBnticostar (17%5), Antolo_ghion (1752), Strasnic (1778), cărţile strbeşti. Nu se pă.strea1ă nici alte ediţii din aceste
titluri.
17

u Lipsă.

30 Greşeli
31
32
33
3~

35

de datare. Lipsă: Evanghelie (1723), Apostol, Molitvenic.
Toate cărţile lipsă.
Cu excepţia Evangheliei (1742) şi a Octoihului (1826), nu se mai
~u se mai păstrează.

păstrează.

Idem.

ldem.

3 6 Greşeli

de datare. Predania (1810) lipsă.
de datare. Catavasier (1762). lipsă.
Nu se mai păstrează: Ceaslov (1753), Moliwenic (1753), Penticostar (1768), Strasnic
(1773), Cazania (1795), Octoih (1826), Minei şi Psaltire f.a. Greşeli de datare.
38
Arhivele Statului Arad.
40 Inventarul cuprindea: 2 Evanghelii româneşti şi 2 slrbeşti, 1 Liturghier românesc
:şi 1 sirbesc, 2 Tipiconuri româneşti şi un Tipicon sirbesc, 12 Mineie româneşti şi unul
peste tot anul sirbesc: Triod românesc şi unul sirbesc, Apostol românesc şi unul sirbesc,
Psaltire românească şi două strbeşti, Molitvenice româneşti şi unul sirbesc, 1 Ceaslov românesc şi 3 slrbeşti. A.S.A. Fond personal Lupaş Octavian, Arad, Dosar 3, fila 201.
41 Pe unul din mineie apare lnsemnarea: "Anul 1844 am tocmit cu Jovan Aurariu
de au molerit altarul şi biserica jumătate cu preţul 140 fl. in bancă. Titor au fost Iancu Maci.
Scris 30 iunie 1844 au şi gătat acesta lucru mai sus zis precum şi templa sau gătat cu auritul
şi cu moleritul prin Alexici moleru cu lovan Aurariu . ... intru acestuia an 1844 cu preţul
5500 fl. v.v. Paroh au fost Emanuil Petrovici ... ".Este vorba de contractul de pictare abi:sericii cu pictorul arădan Xicola Alexici. Mărturia rămasă serveşte ca document In reconstituirea activităţii artistice a acestuia, pictura executată dispărlnd o dată cu incendiul menţionat. conr. A.S.A. Fond personal Lupaş Octavian, Arad. Dosar 3, fila 217.
u Tabelul cuprinde 26 de titluri grupate pe materii, In dreptul fiecărei cărţi fiind
menţionat: autorul. titlul, preţul şi clasele la care era folosit manualul. conf. A.S.A., Fond
personal Lupaş Octavian, Arad, Dosar 3, f. 534.
37
38

Greşeli

Swnmary
In his report, the author presents some new information, found in archives, about
the presence of old Romanian printings in the county of Arad, most of them not to be
found today, and which had come from the printing shops of Rtmnic and Bucharest.
After the scarce information of the eighteenth cenlury is presented, the atempts
rrom the years 1923-1932 are shown, regarding the systematic registering of the old
books and art objects that exist in the county, with a view to create a museum in the
Cultural Palace building. In the fragments of inventory belonging to 32 localities, most
of them from the county of Arad, as well as from the Timiş county, are mentioned the
titles of the books and the year of printing. For 69 printings that have disappeared in the
mentime, the above-meantioned fragments of inventory are the only proof of their previous existence in localities rrom the coun ty of Arad.
In the end, the author suggests a more attentive research of some schoolbooks used
ln the schools from the county, immediately arter the Union of 191H.
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Însemnări

manuscrise pe cărţi vechi româneşti din judeţul
Prahova -1
MARIA DULGHERU

Mulţi au fost oamenii de cultură care, cu răbdare şi înţelegere, s-au
aplecat asupra cărţilor vEchi, pentru a citi însemnările manuscrise făcute
de-a lungul vremii. In ultimii ani s-au indentificat eforturile cercetătorilor
pentru descifrarea şi publicarea acestor însemnări, care dau uneori informaţii
preţioase cu conţinut istoric, documentar, economic, etnografic, juridic,
familial sau privind circulaţia cărţilor.
Patrimoniul bogat de carte veche românească din Prahova face ca şi
numărul cărţilor cu însemnări marginale să fie foarte mare, fapt care ne-a
impus prezentarea acestora sub forma unui catalog, în mai multe etape.
In această primă parte prezentăm însemnări privind provenienţa cărţilor:
achiziţie sau danie - categorie care cuprinde cele mai numeroase adnotări
marginale întîlnite pe cărţile vechi.
Pentru intocmirea acestei părţi de catalog am studiat 17 cărţi vechi
româneşti, datînd din secolele XVII-XIX, pe care le prezentăm într-un
tabel la sfîrşitul lucrării.
Această parte a catalogului cuprinde 25 de însemnări manuscrise, al
căror conţinut se referă in primul rînd la preocuparea unor oameni, preoţi
sau mireni, de a cumpăra cărţi româneşti, de a le păstra cu grijă sau de
a le dărui unor lăcasuri de cult.
Astfel Nicodim Grecu dă o E"anghelie bisericii din Ostrov (14)* iar monahul Roman de la Mănăstirea Sinaia, cumpără un Apostol, o EC~anghelie
şi un Antologhion pe care le dăruieşte la 27 septembrie 1824, bisericii din
satul Bertea, de unde era probabil originar (17, 18, 19). In Ploieşti, Petcu
Cărăuşul şi soţia sa, Stanca, cumpără la 11 februarie 1739 un Triod şi peste
2 ani îl dăruieşte << la sfînta mănăstire ce s-au făcut. . . ce este la T ărgul de
afară)) (7, 8) - probabil Tîrgşor. Gheorghe şi soţia sa Sultana dăruiesc
bisericii Sf. Ioan din Ploieşti, la 8 februarie 1812, un Apostol (12). Radu
~foldoveanul din Breaza cumpără un Apostol, tipărit în anul 1747, şi îl
dăruieşte bisericii Sf. Nicolae din Breaza de Sus (23), fapt consemnat pe
carte de << Popa 1 oan ot Breaza )).
Ctitorii de biserici înzestrează lăcaşurile, pe care le-au ctitorit, cu cărţi.
Astfel, medelniceasa Sultana Fălcoianu cumpără un Triod pe care <<au hărăzit
la sfînta biserică ce au făcut cu cheltuiala sa din temelie, la moşia sa anume
Istău, din satul de sus, la plasa Cîmpului)) (16). La fel << Jupînul Iorga monahul,
carele au fost ispramic pe "iile domneşti de la Scăieni )) (5), cumpără o EC~an
ghelie <<şi o au dat la schitul dumnealui care l-au făcut dumnealui . .. care acum
iaste în Dealul Boldeştilor, pe Valea Cepturanilor )) (5).

*

Cifrele din

paranteză reprezintă numărul

de ordine din Catalog.
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:"l'otele manuscrise permit uneori urmarirea îndeaproape a celor care
au fost proprietarii cărţii, de-a lungul vremii. Cartea lui Dosoftei Viaţa
Sfinţilor tipărită la Iaşi între anii 1682-1686 a fost dărujtă de însuşi Mitropolitul Dosoftei, "slugii sale" Simion la 5 martie 1687 (2). Simion vinde cartea
în anul 1691-1692 cu 3 lei lui Darie Pavel (3). De la acesta, cartea este
cumpărată pentru 2 lei de Avram Pavel şi dăruită preotului de la biserica
Sf. Nicolae din ,satul Păbuşeni ( ?) la 17 iulie 1697 (4). In anul 1723-1724
are loc o judecată pentru păstrarea acestei cărţi, intre preotul Lazăr care-şi
însuşise pe nedrept cartea şi moştenitorul ei de drept. Acesta din urmă cîştigă
judecata şi păstrează cu multă grijă cartea (8). In a doua jumătate a sec.
al XY III -lea, cartea se afla în posesia ieromanahului P ahomie de la care o
cumpără Calistru Gheorghe, monah la Mănăstirea Caşin la 24 mai 1775 (9).
In anul 1797, la 20 martie, cartea este cumpărată de Tudor Calda (10), se
pare dascăl, pentru ca în anul 1801 Vasile Scînteiai (11) să cumpere de la un
ToadPr Dascălu, care poate fi cel ce făcuse însemnarea din 1797. Din 1801
pînă la inceputul secolului XX nu mai avem ştiri despre circulaţia cărţii.
O sPmnătură şi o dată ne indică faptul că în anul 1915 cartea aparţinea
preotului C. 1. Bobulescudin Iaşi. Astfel acest prologar(cumestenumită cartea
în însPmnări) a avut de la apariţie şi pină în 1915, zece proprietari care au
însemnat, pe carte, natura proprietăţii lor.
O însemnare cu continut interesant este cea făcută de monahul Brasoveanu. Originar poate di.iJ. Braşov după cum îl arată numele, el dăruieŞte
Mănăstirii Sinaia cartea Indreptarea Legii (22). Român din Transilvania el
a ajuns probabil călugăr la această mănăstire pe care o înzestrează cu pravila
care se păstrează şi astăzi în biblioteca mănăstirii. Însemnarea făcută, credem,
in a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, constituie încă o dovadă a permanenţei legăturilor cu românii de peste Carpaţi.
Citeodată însemnările ne dati informaţii privind preţul de cumpărare
al cărţilor. Din cele 17 cărţi, ale căror însemnări le prezentăm în această
lucrare, doar la 5 cunoaştem suma exactă a Yînzării lor.
Viaţa Sfinţilor s-a vîndut în anul 1691-1692 cu 3 lei (3), în 1697 cu 2
lei (4), iar în 1775 cu 7 lei (9). Petcu Cărăuşul cumpără în anul 1739 un Triod
cu 89 de taleri (8). Biserica Sf. Ioan din Ploieşti cumpără la 20 aprilie 1839
prin Constantin Băcanu, epitropul bisericii, un Octoih cu 62lei şi 10 parale (21).
}lai multe familii din Bertea au dat bani pentru stringerea sumei necesare cumpărării unui Triod şi unei Cazanii, care au costat 150 de taleri şi
respectiv 56 de taleri. Un Apostol păstrat la aceeaşi biserică din Bertea a fost
<<cumpărat de tot satul la Bertea şi l-au dat de pomană sfintei biserici de la
Bertea •> (25 ).
Cumpărarea de cărţi în limba română de către diverse categorii de
oameni, care făceau uneori mari eforturi financiare pentru a le cumpăra,
-dovedeşte mare dragoste pentru carte şi limbă, înaltă preţuire acordată
cuvintului scris in limba română.
Vom prezenta însemnările in ordine cronologică. Cele nedatate sint
ultimele, incadrarea tn secol făcută după grafie şi limbă s-a trecut între
paranteze drepte. La fiecare însemnare sint menţionate: data, cartea pe
care se află şi locul.
1. 17 ianuarie 1685:
<<Acest Apostol datu-s-au bisericii din Corleaciu ca să fie pomană, leat 7193 g(h)en(uarie) 17 ~.
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Apostol, Bucureşti, 1683, Biserica din Corlăţeşti, corn. Berceni, fud. ·Prahova, inv.
344, fila 2.
2. 5 martie 1G8~:

• Acestu s(fl)n.t~· prologar mi l-au dat s(li)nţia sa prea o .sfinţitului părintele nostru'
Doso(f)tei .\l[it~p()(li)tul .Şucevii şi a toată. Ţara Moldovii, carele sfinţia sa cu multă trudă
şi ost~necdă le au scris,pre_[imba romdnească de pred greceşti .limbi şi sloveneşti şi mi-au dan ii
eu un păcătos, ce au fost sluga sfinţii sale, Simion, ca să fie pomană sfinţii sale, l(ea)t 7195,
mar( tie) 5 •·
Dosoftei, Viaţa Sfinţilor, Iaşi, 1682-1686, Colecţia muzeală Brebu, inv. 4 738,
fila 84 v.
3. 1691-1692:
«Şi de la Simeon sluga părintelui care mai jos scris, am cumpărat eu Darie Pavel
in ... cea rusească, am dat 3 lei ca să-i hie pomană măcar acest prilogar, l(eat) 7200 ».
Do>ollei, Op., cit., fila 84 v. 4. 17 iulie 1697:
4. 17 iulie 1967:
«Această sfîntă carte o am cumpărat-o de la Darie Pavel cu fumeia sa Ileana şi au
dat pe această sfîntă carte doi lei şi o au dat lui ... părintelui de la Păbuşeni ( ?), unde iaşte
hramul a sfintului părintelui nostru Sfintul Nicolai, pioşu sufletul său şi al fumeii sale şi a
părinţilor săi. Dumnezeu să-i pomenească, anume Stratulat şi Irina şi Dumitru şi Vasile
şi Tiran şi Constandin şi Ileana şi Irina şi V asilisa şi Gheorghe, vleatu 1697 in zilele lui august,
Crai de Ţară Leşească, iară Domnul de Ţară Moldovei Antioh Cantemir Vodă, in luna lui
ulie in zi 17. Avram Pavel ot Vanu (?) •·
Dosoftei, Op. cit., de la p. 109 la 207.

5. 1698-1699:
«Să să ştie că această sfîntă Evanghelie care s-au făcut intru zilele Măririi Sale şi
Luminatului Domn /o Constandin VoePod, care s-au tipărit de părintele Antim in sfinta
mănăstire în Snagov. Şi această sfîntă Evanghelie o am cumpărat eu Jupinul Iorga monahul
carele au fost ispravnic pe viile domneşti de la Scăieni şi o au dat la schitul dumneaului, care
iaste hramul Sfînta Treime care acum iaste în Dealul Boldeştilor pe Valea Cepturanilor, ca
să pomenească părinţilor şi dumnealui in viaci, de leat 7207 ».
Evanghelie, Snagov, 1697, Biserica din Seciu, Boldeşti-Scăieni, inv. 40, de la f. 1,
la 158.

6. 1723-1724:
«Să să ştie că acestu sfîntă carle anu(me) prologară au rămas de la nenea răposatul,
bunul Dumnezeu să-l ierte, şi după moarte N enii s-au sculat unchiul meu preutul şi au luat-o
şi au ţinut-o dinsul multă vreme, apoi eu trebuindu-mi cartea ştiindu că au rămas de la nenea,
i-am dat strinsoare să dea cartea. Jar el ne11oind să dea cartea zicind că au dat sururii mele
Ileni 2 zloţi pe vremea unei fomeţi, apoi mergind noi, eu, unchiu,l meu preutul, sin Vasile
in judecată, judecata au zis să dau acei 2 zloţi pentru surumea, să-i ieu cartea. Apoi m-am
ocmit cu preutul binişor, fiindu-mi şi mie preutul Lazăr dator cu 2 lei, ni-am aşezat şi am
ăsat cei doi lei pentru cei 2 zloţi ce i-au fost datoare surumea preotului Lazăr. Deci să ştie
că am cumpărat-o eu pe banii mei, pomana de la nenea, deci să naibă nime treabă nici den
fraţi, nici surumea ... , l(ea)t 7232 ».
Dosoftei, Op. cit., de la f. 49 la 63.

7. 11 februarie 17 39:

Petcu

'' Această sfintă carte ce să numeşte Triod este cumpărată de robul lui Dumnezeu
roaba lui Dumnezeu Stanca, febr(uarie} 11 »
Triod, Rimnic, 1731, Biserica Buna-Vestire din Ploieşti, inv. 588, f. 3.

Cărăuşul şi
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8. 7 februarie 1 i 41 :
« Aceastd sfîntă, şi dumnezeiască, carte ce sd numeşte Triodul ... , l-am cumpdrat ...
Petcu Cdrduşul şi l-au dat la sfinta mdndstire ce s-au fdcut de ... Marin lpigaf, erei Stefan
.Protopop şi această ... biserică, este la Tdrgul de afară, şi s-au dat această sftntd carte anume
Triodul, ca sd fie stdtdtor la această, sfîntă, biserică, şi sd fie pomenire tn Peci ... Şi ctnd s-au
cumpărat acest Triod au fost preoti Popa Dragomir, Popa Radu şi s-au cumpdrat drept
bani gata taleri 89. In luna lui februarie 7 la leat 7249, tn zilele prea luminatului Domnului
Ioan lllihail Racoviţd VoiePod, clndu s-au aprins casele domneşti t.
9. 24 mai 1775;
« Acestu prologar l-am cumpdrat eu Calistru smeritul egumenul Caşinului de la iero.monalt Paltomii p(e)n(tru) 7 lei drepţi ai mei bani, leat 1775, Calistru Gheorghe Caşinului,

mat 24 o.

Dosoftei, Op. cit., f. 248.
10. 20 martie 1797:
« Acestu prologar l-am cumpdrat eu Tudor Calda la velet 1797, mart(ie) 20 o.
Dosoftei, Op. cit., de la f. 136 la 138.
11. 1801:
~Acest sfintu prologariu l-am cumpdrat eu mult pdcdtosul Vasile Sclntiai de la Toader
Dasccilul, la leat 1801 fiind Domn în ţară, Costandin lpsilanti VoePod t.

Dosoftei, Op. cit., f.i7 v.
12. 8 februarie 1812:
~· Acest sfint Apostol care este ddruitu la biserica unde se prdznuieşte hramul Sfintul
Ioan, este datu de ... Gheorghe la această, sfîntă biserică, care mai sus să numeşte ca nimeni
-treabă să nu aibd fiindcă, este fdgdduitd sfintei biserici. Eu Gheorghe şi cu Sultana, 1812 februarie 8, cantoru al sfintei biserici».

Apostol,
coperte.

Bucureşti,

1683, Biserica Sf. Ioan,

Ploieşti,

inv. 101, pe

forzaţul

primei

13. 26 iunie 1812:
~· Acestu sfint Apostol este de l-am cumpdrat şi ddruit la sfînta biserică, după moşia
mea ce să numeşte Valea lui Lalu. L-am dăruitu ca sd fie pentru pomenirea mea şi am scris
cu mina şi va rămînea şi cine va citi md Pa pomeni intru veci. M-am iscălitu insumi cu condeiul meu. Alecu Bogdan 1812 i(u)n(ie), 26 o.
Apostol, Buzău, 1704, Muzeul de istorie, Ploieşti, 4731, prima r. liminară V.

14. 27 octombrie 1813:
~·Şi această sfintd EPanghelie iaste a bisericii din OstroP cu hramul Adormirea Ndscdtoarei de Dumnezeu şi Sfintei Treimi. Dată de mine Nicodim Grecu Arhiereu spre veşnica
pomenire. 1813 oei( ombrie) 27 &.

Evanghelie, Blaj, 1785, Biserica Sf. Treime, Cimpina, inv. 18, f. 2.

15. 1813:
<• Acestu sfint Apostol l-am ddruit dumnealui Coconu Alecu Bogdatu, sfintei biserici
otu Valea lui Lalu. Si am scris eu Sttngu Dascălu otu Valea lui Lalu şi cine va ceti md va
pomeni acesta. 1813 ».

Apostol, Buzău, 1704, Muzeul de istorie
16. l noiembrie 1815:

Ploieşti,

inv. 4731, ultima f.
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liminară

v.

~Acest ... Triodwn s-au cumpăJ'at de odlre medelniceasa Fălcoianu la leat ]816 noiembrie intii şi au hăJ'ăzit la sfinta biserică ce au făcut cu cheltuiala sa din temelie, la moşia sa
anume Istău din satul de sus, la plasa Cimpului ... Iscăleşte smeritul t.
Triod, Rîmnic, Biserica din Baba-Ana, inv. 214, de la f. 1 la 11 i.

1i. :27 septembrie 182lt:
«Această ... carte ce să numeşte Ev(an}ghelie s-au cumpăJ'at de mine Roman, monah
din sfinta mănăstire Sinaia şi s-au dăJ'uit la biserica din satul Bertea unde este hramul Sfintei
Troiţe, spre a mea veşnică pomenire. 1824, septembrie 27 •·
Evanghelie, Sibiu, 1806, Biserica Bertea II, inv. 178, de la f. 1 la 3.

18. :27 septembrie 182lt:
«Această sfintă carte ce să numeşte Minei şi ce cuprinde in sine opt luni: ianuar(ie),
febr(uarie), martie, aprilie, mai, iunie, iulie, aug(ust}, l-am cumpăJ'at eu Roman monahu
din sftnta mănăstire Sinaia şi l-am dăJ'uit la biserica din satul Bertea unde se prăznuieşte
hramul Sfintei Troiţe, spre a mea veşnică pomenire, 1824 sept ( embrie) 27 •·
Anrologhion, Neamţ, 1825, Biserica Berta II, inv. 180, de la r. titlu la p. i.

19. :27 septembrie 182lt:
<<Această

carte ce să

numeşte

Apostol s-au

cumpăJ'at

de mine Roman monah, din sfinta

mănăstire Sinaia şi s-au dăJ'uit la biserica din satul Bertea, unde se prăznuieşte hramul Sfin-tei
Troiţe,

:!0.

spre a mea veşnică pomenire, 1824, sept(em}v(rie) 27 t.
Apostol, sec. XVIII, Biserica Bertea II, inv. 26, de la p. 2 la 8.

1835:

<< Această Cazanie este cumpăJ'ată de ... N iţă Seican t (a )l (eri) 28 şi Dumitrache
Bunescu t(a)l(eri) 14 şi de Paraschiva Bunescu t(a}l(eri) 13 şi e dăJ'uit lasfintabiserică
ce să prăznuieşte hramul Sfintei Troiţe din sat Bertea de Sus ... De la leat 1836 •·
Cazanie, ~eamţ, 183lt, Biserica Bertea Il, inv. 181, de la p. 1 la 19.

:! t. 20 aprilie 1839:
<< 1839 apr(ilie) 20. Acest Octoih s-au cumpăJ'at de la Popa Stefan de la biserica Sfintul
.Yicolae cel Nou in lei 62, parale 10, din banii bisericii Sfintul Ioan, de d(umnealui) Juptn
Costandin Băcanu epitropul sfintei biserici. Si am scris eu Dragomir Dascălu t.
Octoih, Bucureşti, 177lt, Biserica, sr. Ioan Ploieşti, inv. 112, f. 1 V.

!12. (Sec. XVIII):

«In această ... Pravilă o au dat danie sfintei mănăstiri Sinaia, din Braşov Chir
monah

Braşoveanu

•>.

23. (Sec. XVIII):
<< Cartea ce să chiamă Apostol o au cumpăJ'at-o Radu Moldoveanul din satul Breaza,
unde se prăznuieşte hramul Sfintului Nicolae, făcătorul de minuni. Si am scris eu Popa Ioan
ot Breaza ».
Apostol, Rîmnic, 17lt7, Biserica SC. Nicolae din Breaza, inv. 3lt5, p. 1'1.
24. (Sec. XIX):
«Această sfintă carle ce să numeşte Triodion este cumpăJ'ată cu tal(eri) 150 de (c)titori ai Sfintei Troiţe, hramul bisericii. Şi au dat Preotul Ilie tal (eri} 25 şi au dat N egoiţă
Stănilă tal(eri) 25 şi au dat Radu Vlădoi tal(eri) 15 şi au dat Paraşchiva Bunescu tal(eri)
15 şi au dat Neagu Suzizilă tal(eri) 7 şi par(ale} 20 şi au dat Dumitrache Căldură tal(eri)
7 şi par( ale) 20 şi au dat Gheorghe Bunescu tal (eri) 7 şi par(ale} 20 şi au dat Dinu Bunescu
tal (eri) 7 şi par (ale) 20 şi au dat Dragomir Lupu tal (eri} 6 şi au dat Dinşico tal (eri) 11
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~i·

au dat Radu Rafail· tal(eri) 6 şi au dat Dumitrâche Bunescu tdl(eri) 7
au dat şi den cutia bisericii tal (eri) 13 *·
·
·
Triod, Buda, 1816, Biserica Bertea II, inv. 179, de la f. 1 la l6.

şi

par(ale) 20

şi

25. (Sec. XIX):
«Acest sfint Apostol s-au cumpărat de tot satul la Hertea şi I-au dat de
biserici de la Bertea •·
. Apostol, Sec. XIX, Biserica Bertea 1, inv. 6, df' la f. :! la R.

pomană

sfintei

TABELUL
cărţilor

Nrt.
crt.

Titlul

cArţii

Tipografia

cerceta te

Anul de
apariţie

1.

INDREPTAREA
LEGII

Tîrgovişte

2.

VIAŢA SFINŢI

Iaşi

1652
1682-86

3.
4.

LOR
APOSTOL
APOSTOL

Bucureşti

1683 '

Bucureşti

168:i

OCTOIH

Bucureşti

1774

1

EVANGHELIE
APOSTOL

8.

TRIOD
APOSTOL

Snagov
BuzAu

1731
Himnic
,Himnic

9.
10.

APO~TOL

11.

EVANGHELIE

Blaj

12.
13.
14.

EVANGHELIE
TRIOD
ANTOLOGHION
CAZANlE
APOSTOL
APOSTOL

Sibiu
Buda

15.
16.
17.

1697

1704

Neamţ
Neamţ
Neamţ
Neamţ

1\;r.
însemnări

106

4738

7

344
101

Ploieşti

His. Sf. Ioan

!

6.
7.

inv.

~:'II-rea Sinaia
i.:\luzeul de ist.
1
Ploieşti
l His. CoriAteşli
1Bis. Sf. Ioan
1

5.

Nr.

De(inător

112

Ploieşti

!sis. Seciu
de ist.

i Muzeul

i

Ploieşti

i

Ploieşti

: His. Buna \'esli re

1

2

588

2

214

1731
1747

His. Baba Ana
His. Sf. 1'\icolae
Hreai.a de Sus
:Bis. Sf. Treime
1785
1 Cimpina
1806
Bis. Berta II
1816
Bis. Bertea Il
Bis. Bertca 1 I
1825
Bis. Bertea II
1834
sec. XVIII Bis. Bertea II
sec. XIX
Bis. Bertea I

40

4731

345
'
18

178
179
180
181

1
1

1
1

26

1

6

1

Cet ouvrage constitue une premiere partie d'un catalogue de notes manuscrites
faites a travers le temps dans les anciens livres roumains. Pour rediger cet ouvrage on
a etudie 17 anciens livres roumains du patrimoine tres riche d'ancien livre du departement
Prahova.
Du grand nombre de notes on a retenu pour cette partie du catalogue 25 notes manuscrites qui se referent a l'origine etala diffusion des livres, al'interet des gens d'acheter
des livres roumains, de les garder soigneusement ou bien de Ies faire don il certaines monasleres.
Les precieux renseignements offerts par ces notes concernant l'acquisition des livres
roumains, la diffusion et le prix d'achat des livres, ainsi que les caracteristiques de langue
et de graphie roumaine du XVII-XIX-e siecle, contribuent il une connaissance plus
aprofondie de la vie spiritualle roumaine de ce temps Ia.
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Revoluţia din 1821 in insemnările de pe unele cărţi vechi
româneşti

aflate pe teritoriul

judeţului

Prahova
GHEORGHE JIIH.\1

Cn bilanţ prilejuit de aniversarea a 160 de ani de la revoluţia lui Tudor
Vladimirescu, cea mai mare ridicare impotriva <i tagmei jăfuitorilor •> pe care
a înfăptuit-o <<norodul cel năpăstuit» in istoria sa de pină atunci, scoate la
iveală abundenţa de doculn.ente, adesea contradictorii in ceea ce afirmă - e
drept, precum şi unele ipoteze şi teorii "despre locul şi sensul acestui eveniment. unanim apreciat, ca de răscruce, in istoria noastră naţională" 1 .
Programul P .C.R. analizind "dezvoltarea istorică a poporului român
pe <:alea progresului economic şi social, a libertăţii şi neatirnării", subliniază
faptul că "revoluţia din 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, marchează
inceputul istoriei moderne a României, un moment de cotitură în lupta
pentru libertate şi dreptate socială, pentru scuturarea jugului dominaţiei
străine şi afirmarea drepturilor naţionale ale poporului .român" 2 •
Subordonată adesea, de unii istorici, mişcării eteriste cond usa de
.\lexandru lpsilanti, revoluţia lui Tudor Vladimirescu a fost minimalizată,
pînă nu de mult, incit s-a ajuns să se afirme că "Eteria i-a dat şeful, programul,
organizarea, impulsul iniţial, tactica de propagandă şi de luptă, primele
mijloace de realizare şi a încadrat-o în mişcarea generală de insurecţie care
urmărea emanciparea tuturor creştinilor din Imperiul otoman" 3 •
De aceea, apariţia monografiei 1821 - Tudor Vladimirescu şi reCJoluţia
din Ţara Românească 4 , sintetizînd şi analizînd evenimentele petrecute,
de pe o poziţie materialist-istorică, are meritul de a propune soluţii în problemele controversate în care se poticneau diverşi istoriografi mai vechi sau
mai noi, să stabilească cu minuţiozitate modul in care s-au derulat momentele
revoluţiei şi să releve tilcul lor, să recompună firul logic şi unitar al istoriei.
La bogăţia de documente, relevată mai sus, încercăm o modestă contribuţie semnalînd, la rîndul nostru, două însemnări aflate pe filele îngălbenite
de ,·reme ale unor ceasloave.
Prima însemnare aflată pe o primă ediţie a unui Apostol, din 1683,
ieşit de sub teascurile mitropoliei Ungrovlahiei, din ingrijirea lui Damaschin
Gherbest tiparnicul, aparţine popei Gligore din satul Corlăteşti, comuna
Berceni-Prahova, parohul unui monument arhitectonic ridicat în 1792 de
logofătul Eustaţie Bălşoiu, ginerele clucerului Corlătescu. lnsemnarea, făcută
la un an de la izbucnirea revoluţiei lui Tudor Vladimirescu, consemna <<să
se ştie de cînd au CJenit 1 psilat cu arCJagii în ţară de au fugit boiar[ii] în Ţara
U ngurească şi au şezut unii care au fost mai mari un anu încheiat şi s-au spăriat
toată Ţara Românească şi toţi creştinii, leat 1822, ghenarie 26, p[opa] Gligore •>,
pe care o redăm in fotocopie.
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Fig. 1. Însemnarea lui Gligore din Apostol, Bucureşti, 1683.

Inscrisul popei Gligore din Corlăteşti, localitate situată la 5-6 km.
sud-est de Ploieşti, oraş în care lpsilanti a poposit aproximativ o săptămînă
(18-25 martie 1821), marchează panica ce a cuprins <<toată Ţara Românească
şi toţi creştinii l) (aici în sens de toţi cetăţenii, toată suflarea) faţă de oastea
fanariotului Alexandru lpsilanti - care, in majoritatea ei, a fost o armată
cotropitoare, instalată in Ţările Române şi pusă pe nelegiuiri şi jaf 5 •
Mult mai amplă şi cuprinzătoare este cealaltă insemnare datorată
popei Ion, fiul preotului Dinu din Nucet (corn. Chiojdeanca-Prahova). parahul unei bisericuţe de lemn - monument de arhitectură, de plan dreptunghiular simplu, cu absidă decroşată, poligonală, înălţat în 1774 6 •
Ce ne spune popa Ion? Că <<în ce]st an, o mie optsute douăzeci şi unu
au fostu mare răzmeriţă în Ţara Românească, încît s-au oăjănărit tot cîmpu
de frica turcilor, că s-au CJenit doi crai asupra boierilor, unul de la apus, anume
Tudor cu oastă şi altul de la răsărit anume 1psilat cu arvagii greci, sîrbi tot
asupra boierilor iar boierii au fu~it în Ţara ['ngorească, iar unii au rămas
în ţa[ră]. Pre aceştia i-au prădat de bani, dr: CJite, de haine şi de arme şi mulţi

ar
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pînă la moarte ; unde da arva~ii de ciocoi nu era putinţă de a mai scăpa, şi
pre mulţi i-au tăiat. Apoi, au ieşit turcii asupra arvagiilor şi asupra boierilor
şi a sirbilor, dar creştinilor nu făceau nimic. Şi s-au ivit acei crai în luna lui
februarie 19 >) (sublinierile ne aparţin).

Inscrisul popei Ion se află pe coperta interioară a unui Penticostar
editat de tipografia Episcopiei Rimnicului in 1785, tipografi fiind Popa
Costandin şi Dimitrie, păstrat pînă în prezent la biserica din Chiojdeanca,
localitate situată ln zona colinară a Prahovei, la circa 50 km. nord-est de
Ploieşti.

Am remarca nuanţa cu care <~popa Ion sin popa Dinu ot Nucet)) încearcă
cele două armate care au băgat spaima in populaţie. Pe de
o parte <c Tudor cu oastă >), care ar vrea să semnifice o oştire supusă unei
ordini, unei discipline, pe care ştim că Vladimirescu a încercat să o imprime
oastei sale, iar pe de altă parte <~ lpsilat cu arvagii greci, sîrbi>). Popa Ion
mai spune, în însemnarea sa că s-ar fi <~ băjănărit tot cîmpu de frica turcilor>),
desigur, pentru că locuitorii de aici gîndeau că cioenirea dintre eterişti şi
turci se va da în aceste locuri, şi păstrau, în acest sens, amintiri dureroase.
De asemenea, observă popa Ion, că amindoi conducătorii celor două mişcări
<~au venit .. . asupra boierilor)), ceea ce i-a determinat pe mulţi dintre aceştia
să fugă in Transilvania. Cei care au rămas au fost <~prădaţi de bani, de vite,
de haine şi de arme şi mulţi pînă la moarte>), dar nu uită să precizeze că acestea
s-au intimplat acolo <1 unde da arvagii », adică oamenii lui lpsilanti. De altfel,
popa Ion notează cele cunoscute celor din Prahova, prin contact direct,
pentru că oastea lui Tudor, care declarase: <~Eu numai cu pandurii ţării,
făr-de nici un ostaş străin, voi face de nu să va mifca o iarbă din pămîntul
ţlirii 1); nu a ajuns pe aceste meleaguri peste care hălăduiau "arva~ii" lui
I psilanti.
Posterior revoluţiei, autorul, popa Ion din Nucet, a sintetizat esenţialul
asup1·a acesteia, confirmînd prin precizările pe care le face, tezele susţinute
de istoriografia actuală: caracterul social şi naţional al revoluţiei, contradicţiile dintre revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu şi eterişti.
Însemnările la care ne-am referit si care constituie o mică contributie
la abundenţa de ştiri, sînt culese din do~ă localităţi situate aproape în ext;emităţile judeţului Prahm·a, dar aceasta nu a impietat unitatea de informaţii
şi autenticitatea lor, ceea ce dovedeşte puternicul ecou al revoluţiei din 1821.
Integrată în şirul mişcărilor populare din spaţiul sud-est european,
•·evoluţia de la 1821 a avut un caracter social şi naţional.
Patriotismul lui Tudor Vladimirescu, jertfa lui pentru realizarea unui
dl'Ppt şi al unui ţel suprem al poporului, se pot înţelege acum mai limpede
ea oricind dintr-o serie de acte, cugetări şi intenţii ale lui, care întăresc afirmaţia făcută de însuşi Tudor Vladimirescu, că el este <<cel mai bun fiu al
patriei>>.
În incheiere, am reliefa că însuşi l\icolae Bălcescu ,.imudit cu Tudor
prin gindirea-i vizionară", vorbind despre programul revoluţiei paşoptiste
sublinia că aceasta " ... rra o dezvoltare progresiră a reroluţiei din 1821. Era
de a or~aniza democraţia şi a de:robi pe ţăran, făcîndu-[ proprietar. Intr-un
curînt, trebuia înfăptuită o reroluţie democratică şi socială. Acesta a fost scopul
nostru şi programul din 1848. El este acrlaşi ca la 1821, minus fanarioţii, în
plus chestiunea socială" 8 •
să diferenţieze
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The present paper points cut the richness, complexity of the docutnents, as ·we 1
as their contradictory character: That's why some historians minimalized the revolution
led by Tudor Vladimirescu, making it part of the eterist movement. The fact t)lat the Programme of the Romanian Communist Party states that the revolulion marks the beginning of modern history in Romania also underlined.
.
·
The two gemine documents discovered in Prahova district, which are contemporary
to the "heterogenous" nature of lpsilan:ti's army as well as the terror that his "arvagii''
.(soldiers) inspired to the people.
The p~per is followed by a leaflet, of the first document of Corlăleşti.
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Cartea · veche
şi

rominească aflată

tn
Muscel tn anul 1860

judeţele

Prahova

CLEOPATRA IONESCU
Pregătind

secularizarea averilor mănăstireşti şi pentru a avea o evidenţă
a bunurilor care se aflau în aceste lăcaşuri, Alexandru Ioan Cuza a dispus
ca A. G. Golescu, ministrul cultelor, să. întocmească. un "Proiect de măsuri
pentru înscrierea tuturor obiectelor. . . aflate pe la toate mănăstirile. . . lăsate
danii de către fondatorii lor şi alţi doritori" eli un paragraf care interzicea
trecerea acestora. . . "peste frontiera statului" 1 care a fost pus în aplicare
în anul 1860.
In judeţul Prahova şi fostul judeţ Muscel, inventarierea a fost făcută
de maiorul Dimitrie Papa:zoglu. Lista bibliografică a cărţilor, manuscriselor
şi documentelor, precum Şi însemnările date in extenso, ne oferă date preţioase
asupra trecutului istoric al patriei noastre. Hrisoavele, zapisele de vinzarecumpărare, hotărniciile, actele de proprietate ale mănăstirilor se păstrau cu
grijă de către călugări şi preoţi. Acestea constituiau dovada unor drepturi
şi privelegii cu care se justificau în faţa domnitorului, divanului şi a altor
instanţe judecătoreşti în cazuri de litigii. Aproape toate mănăstirile posedau
condici in care erau trecute toate documentele referitoare la proprietăţile
mănăstirii 2 • Acolo unde nu existau asemenea condici, maiorul Dimitrie
Papazoglu întocmea opise cu moşiile mănăstirilor, precizîndu-se localitatea
unde se aflau, numele donatorului şi numele domnitorului care a întărit
proprietatea respectivă. La schitul Predeal construit de ieromonahul Ioanichie
în anul 1774 pe terenul dăruit de Grigorie Hrisoscoleu, fost mare sluger, ·la
data inventarierii, Dimitrie Papazoglu arată că erau şi două hrisoave de la
Grigorie şi Gheorghe Ghica cu anul 1620 şi 1671, şi două hirtii de danie date
de logofătul Alexandru Filipescu şi Mihăiţă Filipescu pentru muntele Clăbu
cetul şi moşia Bobolia 3 , primele documente, dîndu-i mănăstirii o vechime
mai mare decît cea cunoscută în publicaţiile de specialitate.
Mănăstirea Sinaia poseda 16 hrisoave pe pergament, dintre care 14
er·au domneşti şi 2 patriarhiceşti, 7 hrisoave pe hîrtie groasă, dintre care 4
domneşti şi 3 patriarhiceşti 4 • Aceste documente se refereau la construcţia
mănăstirii, la drepturile de proprietate asupra unor moşii. Dimitrie Papazoglu consemnează că într-un document aflat la mănăstirea Sinaia reiese că
fondatorul acesteia spătarul :Mihai Cantacuzino a ordonat să se <(ţină o
Rardă de 40 oameni înarmaţi pentru paza mănăstirii de către hoţi 1>, a-ceştia
fiind scutiţi <(de CJinărici, dijmărit, oierit, de ceară, cai de olac şi orice alte
angarale 1). Mănăstirea Sinaia avea moşie şi la Urlaţi, unde se făcea un tîrg
anual la care nu aveau voie <(să se amestece dregătorii din parte(l locului
şi nici căpitanii de la Ploieşti, ci numai egumenul mănăstirii şi rechilul său 1> 5•
clară
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Inscriind cărţile de la Schitul Nămăeşti din fostul, judeţ Muscel Dimitrie
Papazoglu a luat în evidenţă şi hrisoavele de la preotul satului. Acestea, datînd
din secolele XVI- XVII, sint prinse in Documenta Romaniae H istorica.
Menţionăm că în judeţul Prahova erau mănăstiri posesoare de biblioteci H.
Astfel, la schitul Predeal, la inventarierea bunurilor erau şi <~66 deosebite cărţi
ce alcătuiesc biblioteca mănăstirii 1> 7• La mănăstirea Sinaia erau 20 cărţi, în
manuscris, bisericeşti, 27 greceşti, 10 slavoneşti şi <~ 36 cărţi manuscrise "echi
ce alcătuiesc rezer1,1a bibliotecii • 8 • Mănăstirea Ghighiu avea o bibliotecă de
cărţi şi manuscrise <~în sumă de 300 bucăţi ţinute în bună re~ulă date de închinători 1> 9 • Nicolae Iorga a semnalat în biblioteca mănăstirii Ghighiu un
Penticostar grecesc tipărit la Veneţia în anul 1681 cu însemnarea: <~din ale
lui Constantin Cantacuzino ( stolnicul) şi s-a dăruit sfintei Jf ănăstiri a J! ăr
ginenilor 1> 1 ~.
Cărţile luate în evidenţa maiorului Dimitrie Papazoglu se încadrează ca
perioadă între secolele XVII-XVIII. In lista întocmită sint trecute titlul, anul
şi locul tipăririi, limba în care a fost scrisă şi descrierea amănunţită a legătur·ilor
şi a materialului folosit, după cum se poate vedea din anexă.
Demn de relevat este şi faptul că pe o serie de cărţi sint redate in
extenso însemnări de ordin istoric. Astfel, Nicolae arhimandritul, nastavnicul
mănăstirii Domneşti din oraşul Cimpulung, referindu-se la războiul austroruso-turc din anii 1735-1739, arată că în anul 1737 şi oraşul Cîmpulung a
avut de suferit. După ce au venit din Ţara Ungurească catane şi nemţi,
au sosit şi oştile turceşti, care au scos pe nemţi din oraş. Aceştia au prădat
mănăstirea de obiecte, au dat foc oraşului distrugînd totul. In continuat·e se
arată că au fost reparate atit mănăstirea, cît şi chiliile şi apoi timpla hiset·icii
şi s-a impodobit interiorul cu icoane, argintării şi policandre 11 •
In raportul său referitor la inventarierea pieselor aflate la mănăstiri
in anul 1860, maiorul Dimitrie Papazoglu arată că <~ re"izuirea s-au reali::.atu,
obiectele s-au înscrisu, aşa încît nu se vor pierde, nici se vor risipi din ele după
capriciu celor ce le posedau, fiind monumente ale ţării noastre 1> subliniind că
<~poporul care nu. respectă monumentele nu se respectă pe el însuşi 1> 12 •

NOTE
1

Direcţia Generală

a ,\rhivelor Statului ms. 730, f ..s,

z Ibidem, f. 54.

Ibidem, f. 22'.
Ibidem, f. 21.
5 Ibidem, f. 7.
7
Ibidem, f. 22'.
8 Ibidem, f. 21.
9
Ibidem, f. 21'.
10
Ibidem: ~. Iorga,
3

4

Două

biblioteci de la

j"fănăstirea

1904.
11
12

Ibidem, f. 48.
Ibidem, ms. 729, t. 102.
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Ghighiu

şi Argeş, Bucur<'şli,

Lista
bibliografică

Judt>jul
1.

~~

C

Ş

a

căr!ilor vechi luate in evidenţă in anul 1860 de
maiorul Dimitrie Papazoglu

către

CE L

\:lănăstirea domnească

din Cimpulung.
- Evanghelie cu scoarţe îmbrăcată in argint suflat cu aur şi lucrată cu smalţ avind
turnate in relief 28 praznice, iconiţe mici cum şi două mai mari, iar legăturile
din spate cu zale suflate in aur, iar scoarţele formează tocul intreg cu margini
de argint şi cu copci in care se inchide evanghelia,

D.G.A.S. ms. 730. f. 50-51
:.!. Mănăstirea

.\ninoasa, comuna :\ninoasa
- Evanghelie legală eu argint eu catifea anul 1692.

D.G.A.S. ms. 730, f. 54'
3.

:\Jănăstirea Rincăciov, Rincăciov

- Evanghelie legată in argint suflată cu aur,
- Condică in care sint trecute toate documentele mănăstirii

D.G.A.S. ms. 730, f. 58v
4.

Mănăstirea

-

Valea
4 cărţi vechi in limba slavonă
3 cărţi greceşti, Chiracodromion
2 cărţi, Istorie bisericească de :\Ielelie de la 1782,
1 carte greacă, lndreptare la patru mari evanghelişti a lui Teofilact
1 carte greacă cu anul 1693 intitulată Scara Nouă,
1 carte bisericească manuscris slavonă. La suprafaţă s-au găsit scrisă de mină
in limba greacă cele următoare: "Celei mai minunate şi frumoa.•e inceperi a vechiului
testament".

D.G.A.S. ms. 730, f. 54
5. Schitul Ciocanu, comuna Bughea de Jos, judeţul Argeş,
- Psaltire veche cu anul 1694,
- Cartea lui :\laxim Peloponezu cu anul 1694,

D.G.A.S. ms. 730, f. 57
6. Schitul ::\ămăeşti,
- Evanghelie veche cu scoar!e de catifea din zilele lui Constantin vodă Brîncoveanu, anul 169i,

D.G.A.S. ms. 730, f. 58
Judeţul

7.

PRAHOVA

:\Iănăstirea

Brebu, comuna Brebu, satul Brebu :\Iănăstirii
- Evanghelie greacă românească din zilele lui Constantin

vodă

Basarab, cu anul

1693.
-

2 Evanghelii slavone vechi in slove mari,
Octoih slavon cu anul 7207 (1703)
Catavasier slavonesc cu anul1763,
Catavasier slavonesc cu anul 1763,
Liturghie slavonă veche de tipar in care se vede tipărit un pomelnic: Şerban
voievod, doamna Elena, Matei voievod, doamna Elena, Constantin voievod,
doamna Bălaşa, Şerban voievod, doamna Maria, Constantin voievod, doamna
Maria, Drăghici, Păuna, Dicul, Dumitra, Constantin, Elena, Şerban, Maria,
Andreana, Pirvu, Constantin, Grigore, Dicul, Barbu, Dicul, Calea, Marica,
Alexandru, Bălaşa, Constantin, :\fihai, Toma, Iordache, Anicuţa, :\1aria, llinca,
Ghinea, Ilinca, George, Caplea, Anicuţa, Radu, Constantin,
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8.

Mănăstirea

-

Ghighiu

"Această monastire are o bibliotecă de cărţi vechi noi şi
300 bucăţi, ţinute în bună regulă date de închinători"

manuscrise in

sumă

de

D.G.A.S. ms. 730, f. 11v
9.

Mănăstirea

Mislea, metoh la ~Iănăstirea de la lanina,
-- PraiJila sfinţilor părinţi manuscrisă veche in octav din al XVII-lea veac,
-- carte de tipar intitulată Pravila Nouă, 1682
- carte de tipar in limba greacă din anul 1681 Mîntuirea păcătoşilor,
-carte de tipar greacă intitulată, Pentru cele de cuvinte cu anul 1717 de la Ion
Mavrocordat voievod,
- Apostol grecesc de tipariu cu anul 1702,
- Euhagarion grec cu vieţile sfinţilor vechi cu anul 1609 de tipar,
- carte mică veche in octav manuscrisă greacă,
- Pravilă sfinţilor părinţi
- Triod grecesc de tipar cu anul 1620,
- Liturghier a lui Ion Hristostosu Bazilice cel mare greacă de tipar cu anul 1684

D.G.A.S. ms. 730, f. 18-19
10.

Mănăstirea

Poiana, metoh al

~fănăstirii

Pantilimon din

Bucureşti

greacă din zilele lui Constantin voievod Basarab, intitulată Carte
zătoare de toată slujba bisericească cu anul 1709, tipărită la ~Iitropolia
govişte,
Evanghelie greacă românească din zilele lui Constantin vodă Basarab,

- carte

cuprindin Tîr-

cu anul
1693,
- Biblie groasă de tipar in limba românească, tipărită in tipografia mitropoliei
din Bucureşti in anul 1688 in zilele lui Serban Cantacuzino voievod,
-

D.G.A.S. ms. 730, f. 19'"-20
11 . .l\1 ănăstirea Sinaia,
- Evanghelie greco-românească, cu scoarţe de piele tipărită in anul 1693 in tipografia Mitropoliei Ungro-Vlahiei,
-Evanghelie românească in zilele lui Alexandru :\Iavrocordat 17"23,
- Pravilă veche a lui ~!atei Basarab, tipărită in anul 1652 la Tîrgovişte ,
- Pateric, manuscris, in anul 1673
- Tesalonic de tipar cu anul vechi 7203 in zilele lui Ştefan Racoviţă voievod ( 1695)
- Psaltirea, manuscris, la prefaţă cu desenuri de mină foarte interesante cu tălmăcirea lor,
- carte manuscris românească foarte veche intitulată Teodor Suditul,
- Lecsicon greco·francez şi italian,
- Pravila sfinţilor părinţi, tipărită in anul 1799 in zilele lui Constantin ~Ioruzi,
- Vieţile Sfinţilor, manuscris de la anul vechi 7206 (1697)
- Orologhion grecesc cu desenuri tipărit in anul 171lt in zilele lui Constantin Basarab voievod,
- carte manuscris, peste care se vede titlul precuviosului părintelui nostru Ioanichie
episcopul Carpaţilor, către călugării cei din India, care ii scrise lui capete mintuitoare 100,
- Teofilact bogat de la anul 1805 din zilele lui Alexandru Constantin Moruzi,
- Carte pravoslavnică de învăţătură tipărită la anul 179lt,
- Carte greacă a lui ~lelitie Sirigul asupra colvichilor tipărită in 1709,
- Liturghie foarte veche în care se vede pomelnicul domnealor Şerban voievod,
l\Iatei voievod, Constantin voievod,
- 20 cărţi manuscrise româneşti bisericeşti,
- 27 idem greceşti,
- 10 idem slavoneşti,
- 36 idem vechi ce alcătuiesc rezerva bibliotecii,
- H hrisoave pe pergament domneşti, ale căror iscălituri s-au copiat,
- 2 hrisoave pe pergament patriarhiceşti,
- r. hrisoave pe hirtie groasă domneşti,
- 3 hrisoave pe hirtie groasă patriarhiceşti,

D .G.A.S. ms. 730, f. 21v
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Suzana,
-O carte veche românească cu anul 1754 intitulată Vieţile cuvioşilor şi cuvioaselor.
Autorul este Pan Constantin Dudescu vei vornic,
;__ Apostol vechi românesc tipărit in ~Iitropolia din Bucureşti în anul 1683, in zilele
lui Şerban Constantin vodă,
1~. ~Iănăstirea

D.G.A.S. ms. 730, f. 19v
13.

~Iănăstirea Tirgşorul

-Evanghelie veche in limba românească tipărită la Snagov la anul1697, de Antim
Ivireanu în zilele lui Constantin Basarab voievod, donată de Negoescu biv vei stolnic şi
jupineasa dumnealui Safta,

D.G.A.S. ms. 730, f. 10'.
14.

~Iănăstirea Văleni de ~Iunte,
- Vieţile Sfinţilor tipărită

metoh al ~lănăstirii Cotroceni din
în Moldova în limba românească la
in vremea lui Veneamin mitropolitul, in anul 1807,

Bucureşti
~1ănăstirea Neamţ

D.G.A.S. ms. 730, f. 17
15.

~Iănăstirea Vărbila, metoh la .\lănăstirea ~Iărgineni, comuna Valea Cucului
- Evanghelie greaeă românească tipărită în Bucureşti în anul 1693,
- O carte bisericească groasă manuscris shl\ronesc românesc, fără an,

D.G.A.S. ms. 730, f. 18
16 .

.\Iănăslirea Zamfira,
- Vieţile sfinţilor

metoh al .\litropoliei, comuna Lipăneşli, satul Zamfira
tipărită la ::\eamţ in anul 1807, in limba românească

D.G.A.S. ms. 730, f. 17'
17. Schitul Izvoarele sau Crasna, comuna Izvoarele

- Evanghelie

românească tipărită

la

Bucur<>şti

in anul 1682,

D.G.A.S. ms. 730, f. 18'
18. Schitul Predeal,
"două hrisoave de la Grigore şi Gheorghe Ghica cu anul 1620 şi 1671 ... mai există
acolo şi două hîrtii de danie ale logofătului Aexandru Filipescu şi a lui Mihăiţă
Filipescu pentru muntele Clăbucetul şi moşia Bobolia",
- Evanghelie cu tălmăcirea ei în limba greaeă, la anul 1704, legată cu membrană,
- Biblie mare tipărită in Ardeal la anul 1795 în limba românească,
- Pravilă veche a sfinţilor părinţi din zilele lui Matei vodă Basarab, în limba româ-

-

nească

la anul 1632,
românească la anul 1632,
românească tipărită în anul 1712,
românească, Cuvintele sfîntului Teodor Studitu,

- Octoih în limba
- Octoih in limba

- Cartea
tipărită în Episcopia
Rimnicului in anul 1784,
- Paraclis al sfintei cruci în limba greacă,
- istoria L"niversală in limba greacă din zilele lui Duca voievod, iar din nou tipărită in anul 1792.
- Carte manuscrisă ·a lui Samuel Robena, Jidovul mustrînd rătăcirea jidovilor,
scris:i de Toma al doilea logofăt la Iaşi cu osîrdia cinstitului Ioan Cantacuzino
vei vistier, fiul răposatului Iordache vei logorăt în vremea împărătesii
Ecaterina a 11-a a Husiei,
- 66 deosebite cărţi ce alcătuiesc biblioteca monastirii,

D.G.A.S. ms. 730, f. 22
19. Biserica cu hramul Sfinţii Apostoli, din ~Iahalaua Sabarilor, Ploieşti
- Evanghelia în limba românească tipărită în mitropolia din Bucureşti în anul
1742 în zilele lui .\Jihail Racoviţă, 1742,

D.G.A.S. ms. 730, f. 23
20. Biserica cu hramul Adormirea .\Iaicii domnului Cîmpina,
- Evanghelie greco românească legată in argint prost, ediţia lui Constantin Brincoveanu, tipărită la mitropolia din Bucureşti

D.G;A.S. ms. 730, f. 28'"
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21. Biserica cu hramul Sfînta Treime din Clmpina
- Evanghelie bine legată cu argint şi poleită in aur in limba
şi

greacă,

foarte grea

frumoasă,

D.G.A.S. ms. 730, f. 28

Resume
Par la disposition de Al. 1. Cuza, en 1860 on a elabore un projet de mesures pour
l'inventaire des objets, des livres, des manuscrits et des documents appartenant aux monast~res et aux eglises, avec la mention de l'interdiction de leurs sorlie an-dela des frontieres.
Dans le departement de Prahova et l'ancien departement de Muscel, cette evidence
fut realisee par le major Dimitrie Papazoglu. Ce manuscrit renferme la description des
livres et des notes qui nous offrent des informations precieuses du passe historique de
notre pays.
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Cartea veche in

colecţia mănăstirii

Tismana
EVA ISAC

Inceputurile culturii româneşti vechi sint strîns legate de cele ale Olteniei. Primele mănăstiri, focar'e de cultură, sînt datorate lui Nicodim şi ele
au fost Vodita si Tismana, monumente istorice din secolul al XVI-lea.
După t~adiţie, mănăstirea Tismana are la origine o biserică din lemn
de tisă, construită de călugărul :.\"icodim în timpul lui Vladislav Vodă.
Radu :\'egru ridică o biserică din zid a cărei lucrare a fost continuată
de Dan I şi Mircea cel Bătrîn (1386-1418), care în hrisovul din anul 1387
arată că <<a mai avut de isprăvit cele nesăvîrşite )) 1 •
Intregul ansamblu de arhitectură şi de artă are o deosebită semnificaţie istorică, documentară şi artistică.

Mănăstirea Tismana are meritul de a fi păstrat multe documente istorice
(peste 2100) existente azi în arhivele statului, din care o parte sînt pe pergament.
Evangheliarul lui :\'icodim scris pe pergament în limba slavonă, păstrat
astăzi în colecţiile Muzeului de artă, este unul din cele mai valoroase manuscrise r·omâneşti. Scris cu caractere foarte fine şi frumoase cu cîte un frontispiciu la fiecare început de evanghelie alcătuit din ornamente florale şi zoomorfe, cu iniţialele decorate cu împletituri de lujeri şi păsări, acest manuscris
este o adevărată capodoperă.
Ferecătura Evan~heliarului, din argint ciocănit, reprezentînd scene·
religioase stîngaci executate, dovedeşte influenţă bizantină. 2
La sfîrşitul manuscrisului citim: <<Această sfîntă evanghelic a scris-oPopa Nicodim în Tera- Ungurească în anul al 6-lea al gonirii sale, iar la
înCPputul lunii socotit 6 mii şi 9 sute şi 1.3 )) (1405) 3 •
Colecţia de carte veche de la mănăstirea Tismana este compusă dintr-un
patrimoniu de 80 volume, cuprinzînd atît carte veche românească, cît şi
care veche străină. Ponderea cea mai însemnată o deţine cartea veche românească care este prezentă în colecţie printr-un număr de 76 tipărituri, dintre
care se remarcă: Indreptarea lPgii, Tîrgovişte, 1652 (actualmente la Bucureşti),
Mărgăritare, Bucureşti, 1691; Evanghelie, Bucureşti, 1742, Triod, Rîmnic,
1761; Omilii, Bucureşti 1775; Psaltire, Rîmnic, 1779; Mineiul pe mai, Rîmnic
1780; Sinopsis, Rîmnic, 1783.
Cercetînd cărţile din secolele XVII şi XVIII se observă că toate provin
din tipografiile care au existat în acea perioadă în Ţara Românească. Din
cele opt tipărituri au apărut la Bucureşti, trei, la Rîmnic, un număr de patru,
iar la Tîrgovişte, una.
Majoritatea cărţilor ce compun această colecţie sînt tipărite în cursul
secolului al XIX-lea, numărul lor depăşind cifra de şaizeci.
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Cercetînd lista lor se observă că după anul 1800 mar·ea majoritate sint
venite din Moldova-Neamţ un număr de 24, urmate de tipăriturile din Bucureşti în număr de 13, Rîmnic 7, Buda 6, Iaşi 3, Sibiu 3 şi Peter·sburg :3.
Tipăriturile care provin din !\"eamţ alcătuiesc ciclul Vieţile sfinţilor
pe toate lunile anului, începînd cu Vieţile sfinţilor din luna septembrie, 1807,
şi terminînd cu Vieţile sfinţilor din luna lui august, 1815. Tot din cărţile
apărute la Neamţ mai amintim: Inflăţăturile lui Ioan Damaschin. 1806,
Dogmatica, 1816, Cuflinte şi infJăţături, 1819, Noul testament, 1818. :3 exemplare, Irmologhion, 1827.
Din Bucureşti putem menţiona o serie de tipărituri cum sînt: Chiriacodromion, 1801 - 2 exemplare, Molitfelnic bogat, 1819. Apostol, 1820, Psaltirr',
1820 - 2 exemplare, Irmologhion, 1823 - 2 exemplare. Cataflasier. 1823,
Cuflinte zece, 1828 etc.
Dintre puţinele tipărituri de la Rîmnic, Iaşi şi Sibiu amintim: Rîmnic:
Panihidă, 1809, Viaţa sf. Vasile cel Nou, 1816, Psaltire, 1820, ('a::,anie. 1828;
Sibiu: Alfaflita sufletească 1803, 2 exemplare. Liturghier. 1809; Iaşi: Tipicon
1816, Adoleshia filotheos, 1819.
De remarcat este faptul că în colecţia la care ne referim există un
număr de 6 tipărituri apărute la Buda: JJ,finei pe luna lui srptembrie, 1804,
Minei pe luna lui decembrie. 1805, Eflan[!helie, 1812 - 3 exemplare. Triod,
1816; 3 tipărituri de la Petersbur·g: Nou/testament, 1817 şi 1819, Biblia. 1819,
iar de la Viena avem un Irmologhion, 1823 şi un Anastasimariu 1823.
Cartea străină înregistrează un număr foarte restrîns de exemplar!:':
Vechiul testament grecesc, Lipsea, 1730, Orologhion, Veneţia, 1758, Liturghier,
Veneţia, 1830 şi o Carte de preoţie nedatată, toate aceste exemplare fiind
tipărite în limba greacă.
Datorită faptului că asupra acestui lăcaş s-au abătut adesea grele încercări, războaie, jafuri, multe din obiectele de preţ, printre care probabil
şi multe cărţi, au fost distruse, arse sau furate.
Valori bibliofile probabil că au existat, dar pînă la noi au ajuns şi s-au
păstrat doar cele care au putut fi salvate.
Cărţile existente în colecţie au fost cumpărate, dăruite sau rămase de
la călugării ce s-au stins din viaţă, aşa după cum reiese din numeroasele însemnări păstrate pe paginile lor.
"Ele arată în rîndul întîi nesfîrşita rîflnă cu care se cumpărau, se păstrau .. ..
se treceau din mînă în mînă . .. , scria 1\". Iorga. 4
Ştefan ierodiacon, în anul 1831, iunie 12, cumpără Cuflinte puţine
oarecare ... , 1827 şi o lasă moştenire după cum ne mărturiseşte pe filele 1-8:
<4 Această carte ce iaste cu cuflintele Sf. Ioan Gură de Aur s-au cumpărat de
mine smeritul căluKăr şi preot pentru ca să o am de cetire, iară după moarte
mia să rămînă Sfintei ( ... ) unde se prăznuieşte şi să cinstiaşte sfîntul hram ( ... )
Ştefan ieromonah tihnă-leat 1831, iunie 12. •>.
Pe volumul al doilea al tipăriturii de mai sus putem citi: <4 Această
carte a Sfintului Ioan Gură de Aur împreună cu aceea a sfîntului Vasile s-au
dăruit sfintei mănăstiri Tismana, judeţul Gorju unde se prăznuieşte hramul
Adormirea maicii Domnului 1834, mai 8. (ştampila) 1823 Grigorie mitropolitul
U ngrofllahiei. •>
Prin o altă însemnare se atestă cumpărarea cărţii Cuflinte şi înflăţături
1819, spre a fi folosită pentru citire, iar după moarte este dăruită mănăstirii
Tismana: <4 Cumpăratu-s-au şi această carte a prea sfîntului Efrem Sirul ...
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de minr smeritul Ştefan ieromonah Tismana pentru ca şi pe aceasta să o am
de cetire, iară după moartea mea să rămînă sfînt ( ... ) unde prăznuieşte şi să
cinsteşte Sfîntul hram a sfintei biserici ( ... ) .. . leat 1826, iunie 10 )).
Din însemnarea de pe filele 1-13 a Noului testament, 1818 se vede
cine a fost proprietarul cărţii, precum şi originea acestuia: <•A ceastă ... carte
ce se numeşte Noul testament au fost a răposatului Pahomie monahul ... ce
e-ra de neam de la Craiora şi murind aici la sfînta mănăstire Tismana . .. 1825,
srptembrie 20 şi am scris eu Ştefan ieromonah )).
Uneori sînt menţionate sumele de bani care au fost date, locul, precum şi domnitorul in timpul căruia a fost achiziţionată cartea, aşa cum citim
pe filele 1-51 ale 1nrăţăturii lui 1 oan Damaschin, 1806: <• Această . . . carte
ce se numeşte Teopolikcon a lui Ioan Damasch.in (Învăţăturile lui Ioan Damaschin) o am cumpărat-o eu Ştefan rob, în taler 6, parale 20 în oraşul Bucureşti ... , în ;:,ilele prea înălţatului domn Io Constantin Alexandru Ipsilanti
voierod şi era mitropolit al Ungrorlahiei Kiru Kir Dositei dr la ... leat 1807,
aprilie 30, ... Ştefan monah în oraşul Bucureşti ... ))
Interesant este faptul că pe filele 1-11 ale Sfintei scripturi pe scurt
găsim o însemnare din care reiese că aceasă carte a fost dăruită de Eufrosin Poteca, arhimandrit al mănăstirii Gurii Motrului, ieromonahului Ştefan
de la mănăstirea Tismana: <• Această carte ce se numiaşte Sf. sr.riptură pe
scurt mi s-au dat în haru de la sfinţia sa părintrle Eufrosin Poteca arhimandrit,
rgumcnul Sf. mănăstiri Gurii Jfotrului pentru ca să-mi fie de cetire . ... Stefan
Ieromonah şi Duhornic mănăstirii 1837, mai 1 )).
Şi Mărgăritarul Sf. Ioan Zlataust, 1691, a fost cumpărat de la un preot
in anul 1824: <• Acest Zlataost l-am cumpărat de la răposatul popa Gheorghie
Giuroni la leat 1824 Eu Lazăr Sinu Nicolae Abagiu )) (f. 13-15).
Mineiul pe luna lui mai, 1780, a fost dăruit mănăstirii Tismana: <• Acest
sfint minei este dăruit Sfintei Mănăstiri Tismana, am dăruit-o eu Gheorghe,
1816 )) (f. 11).
Pe fila de gardă 1 a Panihidei, 1809, citim care este provenienţa cărţii,
cind a fost legată din nou şi este amintit numele domnitorului Alexandru
Dimitrie Voevod: <<Această cărticică ce să zice panihidă este a părintelui
N ecolae V ălcu ot . .. dăruite dr sfinţia sa părintele Petre ot Slobozia rămasă
de la răposatul ... arhimandritul. Şi s-a legat acum din nou în zilele măriei
sale Alexandru Dimitrie roierod în zilele presfinţiei sale episcop Neofit Rîmnicu
şi Kesaric Buzău la leat 1837, septembrie 19, pentru ca să se ştie am scris cu
preot N cculae V ălcu )).
Acelaşi Ştefan ieromonah, ce !şi mai zice şi Bucureşteanul cumpără
Alfarita sufletească, 1804, pentru a-i fi de trebuinţă, iar după moarte o lasă
mănăstirii: <<Această carte ce să numeşte Alfarita, iaste cumpărată de mine .. _
Ştefan ieromonah Bucureşteanul 1810, noiembrie 12 )) (f. 1-15).
Am menţionat o parte din însemnările legate de provenienţa tipări
turilor, deoarece cele referitoare la evenimentele istorice de pe teritoriul
Gorjului au fost cercetate şi prezentate în sesiuni de comunicări şi referate.
:\OTE
E lisabeta Ancuţa Ruşinaru, Gorj - ghid turistic, Bucureşti, 1973, p. 80.
2
Tomescu ~1., Istoria cărţii româneşti de la începuturi pînă la 1830, Ed. şliinţific:'t
Bucureşli, 1968, p. 25;
3 Stefulescu Al., Mănăstirea Tismana, Tg-Jiu, 1896, p. 15;
4 ~. Iorga, Istoria ţării prin cei mici, în "Revista istorică", 1921, nr. 1-3, p. 51.
1
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Valori bibliofile din

sc~c.

XVI-XVIII în

colecţii

buzoicne

ALEXA~DRU

GAIŢĂ

:Uotto « Tiparul este bogăţia mai de
preţ şi mai cinstită decit toate
bogăţiile pămînteşti t.

liATEI BASARAB
Buzău! s-a înscris în circuitul cultural naţional în plan editorial odată
cu data de 3 decembrie 1691 cînd de sub teascurile, recent instalate in noua
tipografie "domnească", a ieşit prima carte Pravoslacmica mărturisire. pregă
tită de Petru Movilă pentru sinodul de la Iaşi din 1644;
lnscăunarea lui Mitrofan la Buzău de către Constantin Brâncoveanu
a fost nu numai un act cu implicaţii politice, ci şi o continuare a eforturilor
depuse de luminatul domn pentru înălţarea culturală a neamului, de creare
a unui nou focar de răspîndire a curentului românesc cu "producte'' executate de însuşi cel ce se intitula, nu fără nostalgie, "proin Huşki" şi care şi aici
în Ţara Românească rămăsese discipolul credincios al lui Dosoftei.
Buzău! a devenit astfel piatra de încercare a limbii româneşti, a capacităţii ei de a se instala definitiv în tipar înlocuind slavona neînţeleasă sau
greaca promovată de unele vîrfuri sub influenţa curţii "culturale" a domnitorului. Ediţiile buzoiene din timpul lui Mitrofan sînt în cea mai mare parte
româneşti sau bilingve scoase într-un ritm deosebit, pentru Jhnerlr din
1698, el lucrînd intens "că şi noaptea o am făcut-o în unele Hemi in loc de zi'' 1 .
Obiectul prezentei comunicări îl constituie volumele de sec. X:YI-XYIII
deţinute de doi principali depozitari şi anume Episcopia Buzăului. cu cele
două biblioteci şi depozitul eparhial, şi biblioteca Liceului "B. P. Hasdeu".
Cel mai mare deţinător de bunuri culturale şi, mai ales, de carte ,-eche
românească este Episcopia fondată la 1504 şi care este unul dintre cele mai
vechi centre culturale din această parte a ţării.
Prima mentiune referitoare la existenta unei biblioteci aici o avem
din 1739 cînd la invetarierea averii episcopul~i ~'lisail (1732-1740) se pomeneşte printre altele şi de 110 volume dintre care 71 de cărţi româneşti, 23
slavoneşti, 15 greceşti şi una rusească. Intre volumele româneşti. pe lîngă
cele destinate expres cultului, se mai găseau o lucrare a lui Alexandru ~Iavro
cordat, şi o geografie a lui Meletie.
Aşezarea Buzăului la o mare răscruce de drumuri nu a permis mult
timp o acumulare de valori bibliofile, astfel la 1819 la Episcopie se mai aflau
numai 146 de volume româneşti, 43 de cărţi greceşti şi una greco-română,
iar din cele slavonesti de la 1739 nu se mai aflau decît 4.
Nici peste 40 'de ani situaţia nu era mai bună, în catagrafia întoc-mită
la 27 noiembrie 1859, în biblioteca seminarului se găseau 116 cărţi bisericeşti.
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cit~va cărţi

de musichie, 135 de citire

şi

în total 357 de volume

şi

7 manu-

scrise.
După cum observam, mai devreme, o acţiune organizată de constituire
a unor fonduri de carte nu a existat, cu excepţia unor începuturi promiţătoare
a primilor episcopi tipografi: Mitrofan ( 1691-1703) şi Damasc hin Gherbest
(1703-1708) pînă la Dionisie Romana (1859-1873) care, din păcate, organizind o mare şi deosebit de preţioasă bibliotecă nu a mai avut posibilitatea
să o transmită, aşa cum promisese, gimnaziului din localitate.
Raportul întocmit de Ioan Bogdan, la 14 iulie 1894, pentru ~linisterul
Jnstr·ucţiunii
asupra celor 7.000 de volume ce se mai păstrau
poate să ne dea o imagine destul de sugastivă: .. Am constatat
că ea cuprindA o sumă de cărţi de cea mai mare importanţă pentru studiul
istoriei noastre, a istoriei bizantine şi neogreceşti, a filologiei clasice şi comparate, a filologiei neoeline şi a limbilor orientale, cum, de pildă, limba chineză, arabă, turcă, mandjucă ş.a .... Mai toate aceste cărţi sînt adunate cu
multă pricepere şi cu sistem ... Afară de aceasta se mai găsesc o sumă de
ediţiuni foarte vechi de prin sec. XVI, XVII. XVIII atit de autori clasici
greci şi romani, cit şi de alte producte însemnate, ale erudiţiunii moderne.
Pe lîngă cărţi tipărite, biblioteca conţine şi o colecţiune de manuscrise
româneşti din sec. XVII şi XVIII (care) sînt de o nloare netăgăduită pentru
studiul limbei noastre" 2 •
Volumele prezentate mai sus proveneau din unele biblioteci particular·e ce se constituiseră la Buzău după 1830, cum ar fi bibliotecile Olteniceanu, Nifon Bălăşeseu, Cornescu sau de la M-rea :\"eamţului.
Cartea veche românească este prezentă începînd cu un Penticostarion
(Triodion) slavonesc din 1649 tipărit la Tîrgovişte 3 şi continuă cu Indreptarea Legii, tipărită tot la Tîrgovişte în 1652, iar de la sfîrşitul secolului al
XVII-lea sînt prezente Apostolul tipărit la Bucureşti în 1683. faimoasa Biblie
de la 1688 şi unicul exemplar, depistat pînă acum in judeţ al Pravoslavnicei
mărturisiri tipărită la Buzău în 1691.
Din perioada lui Mitrofan se mai găsesc Minerle din 1698. Penticostariul din 1701, Liturghia din 1702 ....
Reţine in mod deosebit atenţia Apostolul din 1704. scos sub Damaschin
care se impune prin xilogravura apostolului Luca. prezentat "într·-o atitudine demnă, eare nu mai păstrAază nimic din umilinţa şi rigiditatea bizantină,
ci pare o figură din tablourile artei renascentiste·' 4 •
Acelaşi Ursu Zugrav împreună cu Ioanikie Bako,- este prezent şi in
paginile Octoihului şi Triodului apărut tot aici la 1700 cu o ser·ie de gra,·uri
deosebite, tehnica, dar m'li ales concepţia scenelor însemnînd o nouă treaptă
în arta tipografică a vremii.
Din secolele XVII- XVI II sînt prezente, în principal la depozitul
eparhial, volumA tipărite în Tara Românească, Moldova şi Transilvania.
Amintim doar cîteva: Evanghelia lui Antim Ivireanul din 1697 de la Snagov,
cele tipărite la 1693, 1723, 1742, 1760 şi 1775 în Bucureşti, Psaltirea din
1725 de la Rîmnic, Antologhion din 1726 tipărit la Iaşi. Apostolul tipărit la
Buzău în 1743, cel din 1747 tipărit la Rîmnic, cele tipărite la Bucureşti in
1743, 1774 şi 1784, cele tipărite la Iaşi în 1756, Molitvenic tipărit la Buzău
în 1747, Strastnic din 1753 tipărit la Blaj, Octoihuri tipărite la Rîmnic în
1750 şi 1763, la Bucureşti în 1774 şi 1792 etc.
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Dintre cărţile străine prezente în bibliotecile de aici mcepem prezentarea cu Divi Caecilii Cypriani Episcopi Carthaginiensis Opera ... tipărită
la Roma în 1563, un in-folio (32 X 22 cm.) masiv de 498 de pagini cu o lH'efaţă de Paulus Manutius tipograful.
Editurile pariziene din sec. XVII sînt reprezentate de volumul al
IV-lea din Esaias de dimensiuni impresionante (50 x 33,5 cm.) care este
tipărit la 1629 la Antonius Vitray în ebraică, greacă şi latină.
Tot la Paris, în 1644 s-au imprimat şi cele două volume din Opera Sf.
Dionisie Areopagitul în tipografia lui Lavrentium Cottereau 5 •
De la fosta şcoală de cîntăreţi bisericeşti de la Buzău s-a păstrat un
exemplar dintr-o Biblia Sacra tipărită în 1685 la Lugdunum în tipografia
lui Claudium Carteron cu gravuri semnate de L. Spiriux 6 şi un Apostol din
1683 tipărit la Viena.
Din sec. al XVIII-lea se mai găsesc o Biblie tipărită la Erfurt în 1735,
cu o prefaţă semnată de Heinrich Wolfgang Frasfeher, în tipografia lui Carl
Fridrich J ungnicol 7 , iar de Augustin Calmet un C ommentaire litteral sur
tous les livres de l'Ancien el du Nouveau Testament în 25 de volume tipărite
la Paris între 1715-1729 8 •
De la vechile metocuri ale mănăstirilor greceşti de pe valea Buzăului
s-au mai păstrat Minee tipărite la Veneţia între 1673-1684 de Nicolae
Glichis şi un Penticostarion din 1681 tot de acolo.
Liceul "B. P. Hasdeu" din Buzău este poate unul dintre acele licee
de veche tradiţie care a avut în promoţiile sale, de-a lungul timpului, o serie
de mari personalităţi ale ştiinţei şi culturii. El se mîndreşte şi cu o bibliotecă cu un fond documentar de peste 10 000 de volume dintre care unele au
făcut obiectul atenţiei noastre.
ln 1840, Eforia Şcoalelor ordona înfiinţarea în 15 oraşe între care şi
Buzăul, de noi biblioteci şi patru ani mai tîrziu ne este semnalată prezenţa
unui asemenea lăcaş 9 • In 1871 inimosul dascăl Basil Iorgulescu, mare bibliofil, porneşte la ridicarea bibliotecii gimnaziului, fiind sprijinit încă de la
început printr-o serie de donaţii 10 • După eforturi susţinute, în 1888, prin
Decretul nr. 30 se pune baza celei ce avea să ajungă în scurt timp pe locul
cinci între bibliotecile şcolare ale timpului.
Ocupaţia germană a dus la distrugerea unui imens număr de cărţi,
astfel în 1918 la sfîrşitul ostilităţilor se consemna existenţa numai a cea.
25.000 de volume şi acelea într-o stare jalnică 11 , dar s-a luat din nou tctul
de la început şi în 1932 biblioteca ajunge la 45 000 de volume prin noi donaţ.ii
şi achiziţii. Dintre dona torii de seamă amintim pe Costache Ciochinescu,
Procopie Casotti, Anton Carp, D. A. Sturdza, A. Stolojan, G. Ionescu-Gion,
Casemir Peytareu, C. Iarca, Pană Pancovici şi Academia Română, lncercă
rile pentru acest lăcaş de cultură au continuat, 25 de ani mai tîrziu biblioteca ajungea din nou la număr de circa 20 000 de volume şi foarte multe
rarităţi semnalate anterior s-au pierdut din nou.
Unul dintre volumele valoroase care au mai rămas este şi Voyage au
Levant de Corneille Le Brun tipărit la Delft în 1700, volum bogat ilustrat
şi foarte bine păstrat 12.
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O carte tipărită la Petropoli între 1771-1779 în patru volume
.11 rmoriac popularum scriptorihus historiae hyzantinae 13 a rămas, miraculos,
in stare perfectă, dacă ţinem cont de marile pierderi din trecut. Mai semnalăm Hronicul "echimei a romano-moldMlahilor de D. Cantemir, ediţia 1717
tipărită la Petersburg şi Viaggio da Cantantinopoli a Bukorest tipărită la
Roma în 1794 14.
Tot referitor laTările Române, în rafturi există cartea consulului austriac
la Iaşi, Haicevich di Ragusa tipărită la Napoli în 1788 Osser"a;;;ioni storichc, naturali, e pol it iche intorno la V alachia ct M olda"ia 15 .
Din cele aproximativ 250 de dicţionare, cel mai Yechi este Dictionnaire
historiquc în 8 volume al abatelui F. X. de Follier şi tipărit la AusbourgLiege între 1789-1794 16 •
Încheind, amintim şi cîteva periodice rare deţinute de această bibliotecă, cum ar fi: Contrmporanul - pe primii ani, Zimbrul, apărut la Iaşi în
1856, Buletin - foair oficială - Iaşi, 1842, Gazeta de Transil"ania, Romania
litrrară - 1855, sub redacţia lui Vasile Alecsandri, Con"orbiri literare. Foaie
pentru mintr, inimă şi literatură, Albina românească etc.
În spaţiul restrîns aYut la dispoziţie nu am putut cuprinde o serie de
alte aspecte legate de ceiP două instituţii, ele continuind in prezent opera
înaintaşilor îmbogăţindu-şi fondurile cu noi ,·alori de patrimoniu .

.\"OTE
1

Minei luna lui sptembriP. lluz:lu, 169B,

2

Arhivele Statului

Bucure~ti,

181/1891.
3 Penticostarion (Triodion),
3 r. nenumărate+ 403 f.

.\Iinisterul

Tirgovi~te,

r.

132.

Instrucţiunii,

Dos. 4662/1889

şi

Dos.

1649.

Legătura: Lemn cu piele, incuietori metalice, trei bind uri.
Obs.: Text in slavonă. Iniţiale orna te (passim). Tipar negru şi
Note de posesori forzaţ 1 V. Inv. 227.
Bibliografie: B.H.V., voi. 1, p. 171.
4 Tomescu, Mircea Istoria cărţii româneşti, Editura ştiinţifică,

roşu.

Stam pilă.

0

•

Bucureşti,

1968,

p. 84.
5 S.\:\CTI/ DIOXISII/ AREOPAGITAE/ OPEHU.'II G:\1:\IF\1 QVAE EXT.\:\"T/
ET cmniE:\TARIORV:'\1 QVIHVS ILLUSTRATVR,/ TG:\ICS PRDIVS/ 1:\ QVO
VNIVERSVS GEOHGII/ PACHYMERE ( ) PATAPHTAFIS GRAECE &
LATINE, CWI ADl\OTATIU\"IIH:St B.\LT. CORDERII l:\ LI:\GUA CAPITA ... /
LUTETIAE PARISIOIW:\1/ APlTD LAVHE:\TIV.\1 COTTERE.\V, VIE 1.-\COHAE.-\,
FUB FIGNA/ MONTIS/ CAH:\IELI/ ~I. DC. XLIV/ClDI DOCTORC\I .\PROBATlO:\E
XLIV+ 874 p.
35 x 2:.l cm. (bloc).
Legătură: piele-carton
Obs.: Text in latină şi greacă pc 1-3 coloane. Prefaţă dedicalorie semnată de Antonius Slephanus. Tipar negru - roşu. Ilustraţie semnată de L(aurentiurn) C(ottereau).
~otă de posesor în limba greacă 1i67. Inv. 382.
6 BIBLIA/ ~ACRA, VVLGATAE EDITIONIS./ SIXTI V. PONT MAX/ VSSVRECOGNITA/ ET CLEME~TIS VIII/ AUCTORITATE EDITA/ EDITIO :\OVA VER_
FICULIS DIFTI~CTO/ LUGDV!\1,/ .\PUD CLAVDIV:\1 CARTERO:>.-, 1:\ VICO :\IER
CATORIO,/ Il\" AULA Al\"GELORU\f/ 1\J. DC. LXXXV/ Cl!:\1 PERmSSV
Il+ 9~7 p. + (~ f. +;, p. + :.lO p.) nenumerotat
16,7 x 10,7 cm. (bloc).
Legătură: lemn-piele.
Obs.: Text in limba latină pe 1-2 coloane. Prefaţă către cititori llustr. L. Spiriux.
Colofoniu
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Index epistolarum et evanghiliorum. Index testimoniarum. Hebraicorum. Index.
biblicus.
Însemnări: ~Iateiu 1. Dimitrie. Publicist fost profesor 1 v 0 • Stam pilă. Scoala de
cîntăreţi bisericeşti 1. nenumerotat r0 • lnv. 1/lnst.
• BIBLIA/ DAS IST/ DIE GAI\ZE/ HEILIGE SCHRIFFT/ ... ERFURT/ 1735
II + XXX + 1376 p. + 4:16 p.
:13,4 x 18,5 (bloc).
Legătură: lemn cu piele, incuietori metalice.
Obs.: Ilustraţii semnate de Briihl. Traducător )Iar tin Luther. Text în limba germană cu caractere gotice. Inv. 3454.
ij CALMET,
AUGUSTIN
COMMEI\TAIRE/ LITTERAL/ SUH TOUS LES LIVHES/ DE L'Al\CIEN ET DU
N"OUVEAU/ TESTAMENT ... Paris, '1715.
II+ 104 p. + 890 p. + 20 p. (voi. 1.).
:!5 x 18 cm. (bloc).
Legătură: carton cu piele.
Obs.: Prefaţa autorului. Tipografia Pierre Emery. Ilustraţii de l\L Tardieu. Inv. 16.
• Arhivele Statului Buzău, Primăria oraş Buzău, Dos. 2-9/1844.
10 Arhivele Statului Bucureşti, Ministerul Instrucţiunii, Dos. 261/1872.
I I Arhivele Statului Buzău, Liceul, "B. P. Hasdeu", Dos. 15/1919, Cabinet 1 de
Instrucţie, Tribunal Buzău, şi Dos. :16/1919.
12 COH~EILLE
LE BRUI\
VOYAGE AU LEVA::\T ... A DELFT, )JDCC
III + 408 p. + 200 pl.
39 x 25,5 cm. (bloc)
Legătura: Carton cu piele
Obs: Prefaţă dedicatorie. Tipografia Henri de Kroonevelt. Editori Simon Van
Deaummont şi A. Heinsius. Ilustraţii de S. )!ulder. Inv. 1806.
13 !IIE~IORIAE/ POPULARU)l SCRIPTORIBUS HISTORIAE/BYZA ::\Til\AE
PETHOPOLI, i\tDCCLXXI.
II + XL + 760 p. + II pl.
26,5 x 19,5 cm. (bloc).
Legătură: carton cu piele.
Obs.: Redactor Ioan ne Gathle Strittero. Inv. 1795.
Voi. Il II+ 1070 p.; ~IDCCLXXIV; Inv. 1796.
Voi. III II+ 1 + 1197 p.; l\IDCCLXXVIII; Inv. 1797.
Voi. IV II+ X+ 566 p. + 308 p. +II pl.; ~tDCCLXXIX; lnv. 1798.
H Cocora, Gabriel, Tipar şi cărturari, Editura Litera, Bucureşti, 1977, p. 238.
1s RAICEVICH DI RAGUSA
OSSERVAZIONI/ STORICHE/ NATURALI, E POLITICHE/ Ir\TORI\0/ LA
VALACHIA, E MOLDAVIA/, NAPOLI, 1788.
I hr. + II + 328 p.
19 x 12 cm. (bloc).
Legătură: carton.
Obs: Tipografia Gaetano Raimondi. Inv. 1397
1a L'ABBE F.X. DE FOLLIER
DICTIOXI\AIRE/ HISTORIQUE,/ OU HISTOIRE ABREGEE/ DES Hmil\IES
QUI SE SONT UN Nmi/ PAR LE GE!\IE, LE TALE::\T, LES VERTUS, LES{
ERREURS,f AUSBOUHG- LIEGE, 1789-1794.
Voi. I-VIII.
20 x 12,2 cm. (bloc).
Legă tura: Carton cu piele.
Obs.: Tipografia Rieger - Lemarie.

Resume
L'auteur fait dans son etude une incursion concernant le passe des depositaires
d'aujourd'hui des valeurs bibliophiles. Il indique les moments differents de Ieur activite.
En meme temps, il a mis en relief le role important qui fut joue dans la culture du temps
par la typographie de Buzău.
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Consideraţii

privind

prezenţa_ cărţii

veebi

româneşti

in

judeţul

Brăila

IONEL CÂNDEA
Prezenţa cărţii vechi româneşti în judeţul Brăila reprezintă o problemă
deosebită în cadrul mai larg al fenomenului răspindirii acesteia pe teritoriul

patriei noastre.
Trebuie să precizăm de la început că, în ceea ce priveşte timpul, epoca
1508-1829 se suprapune aproape exact răstimpului în care oraşul Brăila
şi o parte din judeţul cu acelaşi nume au trecut din stăpînirea Ţării Româneşti
în cea a turcilor, care le-au transformat în raia (cea. 1540-1829).
In acest fel, anul 1829 devine pentru Brăila limita superioară firească
pentru care prezenţa cărţii vechi româneşti constituie un argument al continuităţii elementului românesc, mai ales în cetate.
Se impune însă şi o precizare în spaţiu: nu tot teritoriul vechiului
judeţ al Brăilei a devenit raia, ci aproximativ jumătate din acesta 1 , mai
precis jumătatea lui răsăriteană, inclusiv balta. Restul a rămas, pînă către
1646, judeţul Brăila, iar de la această dată judeţul "Rîmnicu Sărat şi Brăila" 2•
Datorită acestui fapt am inclus în cercetarea noastră şi ştirile despre
prezenţa cărţii vechi româneşti la mănăstirea Măxineni aflată astăzi în judeţul
Brăila, ridicată de Matei Basarab la 1637 3 pe teritoriul fostului judeţ Rimnicu Sărat.
Astfel Catastihul de toate cîte are sfînta mînăstire Măxineni, mişcă
toare şi nemişcătoare . .. , întocmit la 20 august 17 42, cînd Mihail Racoviţă
orinduieşte egumen aici pe chir Ştefan 4 menţionează următoarele cărţi:
11 Minee luno"nice, 1 Mincai cu octoih, 1 Apostol, 1 E"anghelie grecească
i rumânească, 1 Leturghie de la Buga vel-dvornic, 1 Molit"enic slovenesc,
1 Psaltire moldovenească, 1 Polusta", 2 Trioade de Kiev, 1 Penticostar,
1 C easlo" slovenesc, 1 Leturghie grecească.
Cele 11 Minee nu pot fi, ţinînd cont de data catagrafiei, decît cele
tipărite la Buzău în 1698 5 , deoarece pînă la 17 42 altă ediţie a mineelor nu
este cunoscută la noi. Ele nu puteau proveni dintr-un tipar străin, deoarece
observăm că cel ce a scris documentul are grijă să precizeze limba sau
limbile in care sînt tipărite cărţile enumerate şi chiar locul de unde vin.
llfineaiul cu octoih poate fi şi el identificat cu Minologhionul şi Octoihul
românesc tipărit la Suceava în 1726, 6 altă ediţie nemaifiind cunoscută
pină la această dată (1742).
Apostolul, ţinînd cont de faptul că nu se face nici o altă menţiune
de limbă şi deci e vorba de o carte tipărită în româneşte, poate fi iden429
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tificat cu cel tipărit la Bucureşti în 1683 7 , sau cele din 1725 sau 1731 8 ,
e;ccluzînd pe cel din 1736 9 , tipăr·it la Iaşi, care ar fi purtat poate, menţmnea moldovenesc.
ECJanghelia grecească i rumânrască o identificăm fără dificultate, în
răstimpul dat, singura ediţie hilingvă gr·eco-română fiind cea tipărită la
Bucuresti. în 1693 1°.
L;·turghia "de la Buga vei dvornic", socotind-o f'Omânească, are, pentru
răstimpul pînă la 17 42, nu mai puţin de cinci ediţii româneşti, dintre care
cea de la 1697 a apărut la Iaşi 11 , iar· celelalte patr·u la Buclll'eşti (17281741 şi 1742) şi Rîmnie (1733) 12 .
Pentru J/ olitCJenicul slow:nesc, admiţînd aceleaşi criterii pentru identificare. rămîne în discuţie cel tipăr·it la Cimpulung in 1635 13 •
Psaltirra moldovenească, fără indicaţie de limbă, socotind-o tipăr·ită
in româneşte, poate fi identificată cu cea a lui Dosoftei tipărită la Uniev
în 1673 14 sau cu cea tipărită la 1aşi în 1680 în limbile r·omână şi slavonă,
a aceluiasi.
In ~azul PolustaCJului (PoluustaCJ - Prolof!, cuprinzînd deci vieţi de
sfinţi), deşi nu se precizează limba de tipărire îl socotim a fi rusesc, la fel
ca şi cele două trioade tipărite la Kiev 15 .
Penticostarul poate fi cel tipărit în Tara Românească la 1644 16 sau
ediţia din chiar anul catagrafiei, 1742, scoasă la Rîmnic 17.
CeasloCJul slovenesc a avut trei ediţii în această limbă pînă la 1742,
şi anume cea de la 1638 de Ia Govora 18 , 1703 (fără precizarea locului de
tipărire în Bibliografia românească CJechc') şi 17:~1, la Bucureşti 19 •
In sfirşit, Liturghia grecească, dacă nu reprezintă un exemplar din
ediţia de la 1701 greco-arabă de la Snagov 20 , ceea ce e puţin probabil,
înseamnă că este vorba de un produs al unei tipogr·afii din afara spaţiului
românesc.
Subliniem aici faptul că documentul adus în discuţie cu Loate sEmnele
de intrebare ce se pot ridica în privinţa identil'icării unora dintre cărţile pomenite, are o valoare deosebită, fiind pînă acum singurul care atestă prezenţa
în aria Brăilei a unor produse ale tiparului românesc din veacul al XVII-lea.
Pornind de aici, de la prezenţa mănăstirii .\1ăxineni la marginea de
răsărit a Ţării Româneşti ca punct de obsen·aţie către Moldova şi către
raia, şi cunoscind relaţiile deosebite dintre .\latei Basarab şi Badea neguţătorul din Brăila, <<prietenul domniei mele •>, cum îi spune chiar· voievodul 21 ,
putem gindi la posibilitatea pătrunderii produselor tiparului românesc din
sec. al XVII-lea şi in cetatea Brăilei.
Chiar dacă la numai 2 ani după catagrafia amintită, în septembrie
1744 22 , voievodul Constantin Mavrocordat atrăgea atenţia episcopului de
Buzău că, rămînînd fără egumen, <<se prăpădesc toate ale mînăstirii", aceasta
nu face decit să ne arate cum vitregia vremurilor a fost un straşnic vameş
in calea perpetuării în timp a valorilor noastre culturale. Aproape că nu mai
trebuie adăugat faptul că la 100 de ani după aceea, în 1848, catagrafia
făcută la finele anului 23 aminteşte doar "un Triod vechi", restul cărţilor
fiind probabil tipărite chiar în secolul al XIX-lea 24 •
Faptul că majoritatea aşezărilor din cuprinsul vechiului judeţ, atestat~
documentar începînd cu sfîrşitul secolului al XV-lea (Cornu, Gugeşti, Plecic01
1499), al XVI-lea (23 de localităţi) şi mai ales primul pătrar al sec. al XVII-le
(24 de localităţi) 25 tşi mută vatra în secolul următor, datorită războaielor
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ruso-turce, ne oferă o explicaţie, fireşte incompletă, a faptului că nu am putut
la nici un lăcaş de cult vreo carte veche românească din secolul XVIXVII. Cea mai veche tipăritură românească aflată într-o aşezare din afara
raialei este un Antologhion tipărit la Rîmnic în 1737, dar care în 1793 se
afla la Ghimbav lîngă Braşov. Este foarte probabil ca el să fi ajuns în
satul Slobozia-Cireşu pînă în anul 1829 26 •
Mai remarcăm şi faptul că foarte puţine dintre cărţile vechi româneşti,
prelucrate de noi atît din satele fostului judeţ cît şi din cele ale fostei raiale,
permit prin însemnările aflate pe filele lor să stabilim momentul în care au
ajuns în aşezările respective.
Liturghierul, tipărit la Sibiu în 1809 era în 1810 în posesia bisericii din
Tătaru 27 , pentru ca să ajungă, după primul război mondial probabil, în
posesia bisericii noi din comuna Măxineni.
Octoihul, tipărit la 1774 la Bucureşti, se afla în 1814 în posesia popii
Bratu din Palivanu 78 , sat aşezat în imediata apropiere a raialei. Tot
aici se afla în 1825 şi un Triod tipărit la Buda în 1816 29 , iar la Gropeni, în
raia, se cumpărau în 1827, un Octoih, Buda, 1811 şi o ECJanghelie 30• In sfîrşit,
î~ 1829 la Slobozia-Cireşu exista un Apostol tipărit în 1820 în Bucureşti 31
ŞI foarte probabil, cum am arătat mai sus, A ntologhionul, ediţia Rîmnic 1737.
In ceea ce priveşte prezenţa cărţii româneşti în fosta cetate a Brăilei
pînă la 1829, cele mai vechi sînt: Antologhionul, Bucureşti 1736, fost în posesia
bisericii din Odaia Vizirului (în raia), Liturghiile 17 45 şi Psaltirea, 17 46,
tipărite tot acolo.
Dintre acestea, Antologhionul a ajuns în posesia Mitropoliei Proilavei,
care a jucat un rol deosebit în afirmarea elementului creştin nu numai în
raiaua Brăilei, dar şi în cele asupra cărora se întindea jurisdicţia sa 32 •
lntemeiată, foarte probabil, la puţin timp după formarea raialei 33,
Mitropolia Proilavei a fost şi o depozitară a tipăriturilor dintre care, au
ajuns pînă la noi doar cele din secolul al XVIII-lea şi al XIX-lea.
Socotite pierdute pînă nu de mult, ele au fost redescoperite de noi între
cărţile de cult ale bisericii lnălţarea din Brăila, depozitate aici după 1929,
dată la care Nicolae Iorga descifrează şi publică cîteva însemnări de pe filele
acestora 34.
ln urma cercetării recent întreprinse, am putut identifica un număr
de 14 cărţi vechi româneşti, precum şi 24 de cărţi străine rare, care au aparţinut mitropoliei în secolele XVIII-XIX, cercetările fiind în curs. lnsemnă
rile de pe filele unora dintre ele ne arată faptul că cei ce le procurau, chiar
şi pe acestea din urmă, erau români: <<Acest mineiu este luat de logofătul
Stoica cu toţi cîrciumarii împreună, pentru pomenirea lor şi a părinţilor
lor ... în CJremea oştilor. Stoica Logofăt, 1789 >> 35 •
Prezenţa alături de biserica mitropoliei (hramul Sf. Voievozi Mihail
şi Gavril) şi acelei cu hramul Sf. Spiridon (cel puţin de la 1820, cînd este
::ttestată documentar) as a dus în mod firesc la înmulţirea numărului tipări
turilor ce au circulat în perimetrul cetăţii. Redescoperirea acestora, alături
de cele ale mitropoliei Proilaviei vor da posibilitatea întregirii imaginii
noastre despre circulaţia cărţii vechi româneşti la Brăila într-o epocă atît
de frămîntată.
găsi
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::\OTE
1 Vezi pentru hotarul raialei la sfirşitul secolului al XVII-lea Ilie Corfus, Hotarul
raialei Brăila, la 1695, in "Revista istorică română", XV, 1945, p. 335- :34:!; Radu Perianu,
Raiaua Brăilei, Noi contribuţiuni, Ibidem, p. :!92- :!95, precum şi Constantin C. Uiurescu,
Istoricul oraşului Brăila din cele mai vechi timpuri plnă astăzi, Editura Htiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 8:!-89.
2 Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 88.
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Resume
Le presente ouvrage essaie de jeler un coup d'oeil sur le phenomene de la presence
de l'ancien livre roumain dans le dPpartement de Brăila, jusqu'en 1829 et precise les caust>s
de sa circulation parliculierement aux XVIII-e- XIX-e siecles.
Pendant la seconde moitie du XVIII-e siecle se trouvaient au monastere de Măxi
neni des livres roumains et etrangers imprimes au XVII-e siecle, parmi lesquels le Psautier
en ~·ers de Dosoftei.
L'ancien li vre roumain et celui imprime en langut>s etrangeres (sourtout le grec!
dans l'ancienne possession de :\Jitropolia Proilaviei et que nous avons retrouves parmi les
livres de l'eglise lnălţarea de Brăila, sont autant de preuvt>s pour la presence de !'element
roumain qui a hardiment resiste sous la domination ottomane.
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Cartea veche în

judeţul

Teleorman
GHEORGHE GÂSCAN

Pină acum, în judeţul Teleorman, au fost depistate circa 1000 cărţi
vechi tipărite pînă la 1830. Patru sint din secolul al XVIII-lea: Indreptarea
Legii, Tîrgovişte - 1652; E"anghelie, Bucureşti - 1682; Apostol, Bucureşti 1683: E"anghelie, Bucureşti - 1693, peste o sută din secolul al XVIII-lea
si restul din secolul al XIX-lea.
'
Această situaţie poate duce la concluzia neîntemeiată că Teleormanul
a fost, în evul mediu, străin de viaţa spirituală românească. Concluzia se
formulează uşor şi datorită imaginii tangenţiale despre istoria judeţului
nostr·u. Teleormanul ca judeţ la hotarul de sud, la confluenţa Oltului cu
Dunărea, a cunoscut, ca şi alte judeţe de margine, în modul cel mai pregnant
urmările stăpînirii străine, în speţă turceşti, indiferent că a fost teatru de
operaţii militare in timpul luptelor de neatirnare sau teritoriu jefuit de bandele turceşti: azapi, nanapi, achingii şi mai tirziu pazvangii.
Dar, realitatea istorică în privinţa vieţii spirituale - şi nu numai în
acest domeniu - este cu totul alta. De altfel, scopul esenţial al comunicării
de faţă este prezentarea unei succinte situaţii de ansamblu. In secolul al
XVI-lea, pe timpul lui Radu Paisie (1535-1545) s-a construit lîngă Roşiorii
de Vede (la cea. 3 km. est) o mănăstire, care la 1647 <1 !o Mateiu Băsărabă ...
ştiind ctetoria noastră despre mumă-me şi "ăzîndu-o "cehe şi stricată rădicatu-o
am den temelie, încă dempreună cu rudele noastre ce ni se trag dinspre mumă-me ... )) 1 . Aici se formează un puternic centru cultural unde învaţă
carte fii ai Teleormanului. De aici, în secolul al XVI-lea pleacă (incepind cu
Talapi din Balaci care scrie primul său document in 1538 la Tîrgovişte) 2
la cetăţile de scaun Tîrgovişte şi Bucureşti, 18 grămătici, dieci şi logofeţi,
ca scriitori de documente. 3 Cu excepţia judeţului Dimboviţa (cu Tîrgovişte)·
şi Bucureşti, Teleormanul are cel mai mare număr de scriitori de documente
(in secolul al XVI-lea) in timp ce alte judeţe au foarte puţini sau deloc. Amintim aici pe Radu Grămăticul din Măniceşti (lîngă Roşiori) care, printre altele,
a copiat în 1574 un E"angheliar care se află acum la British Museum din
Londra (carte scrisă in limba română cu caractere chirilice) 4 •
In secolul al XVII-lea apar în Teleorman şi alte valoroase ctitorii (care
impresionează şi acum prin arhitectura lor): la Plăviceni în 1648, ctitor marele vornic Dragomir (fratele doamnei Stanca a lui Mihai Viteazul): la Balaci
in 1684, ctitor Constantin Aga Bălăceanu (ginerele domnitorului Şerban
Cantacuzino), la Ciolăneşti, la sfirşitul secolului al XVII-lea, ctitor necunoscut, la Dideşti, la sfîrşitul secolului al XVII-lea, ctitor slugerul Ştefan ŞtirbE-i.
La Plăviceni a fost, un timp, pînă la 1688 egumen al mănăstirii, acela care
avea să devină dascălul lui Dimitrie Cantemir, învăţatul grec Eremia
Cacavela 5 •
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Singura concluzie care se impune, după această succintă prezentare,
e;;te că, viaţa spirituală in Teleorman nu a fost o necunoscută, ci dimpotrivă.
La ctitoriile amintite vor fi fost multe şi valoroase cărţi şi nu numai aici,
ci şi în bisericile satelor (unde in mod logic conchidEm că trebuiau să existe
ştiutori de carte: preoţi, cîntăreţi etc.)
Cartea veche este acum puţină în Teleorman, pentru că a dispărut
de-a lungul vremurilor sub diverse forme.
Prezentăm sumar cîteva exemplare privind însemnările manuscrise.
indreptarea Legii, 1652, Tîrgovişte. O însemnare manuscris de la 1794
vorbeşte despre victoria lui Osman Pasvan-Oglu (paşă de Vidin) în lupta cu
paşa de ~icopole. O altă însemnare manuscris din 1831 vorbeşte despre raialele desfiinţate - după pacea de la Adrianopol din 1829 - şi de trecerea
Dunării "cu beleturi" pe timpul administraţiei lui Kisselef.
Evanghelie, Bucureşti, 1682. Cuprinde valoroase însemnări manuscrise:
« această evanghelie iaste dată de pomană de JI ăria Sa 1 o, Serban Basarab
voevod la Biserica din Deal unde este hramul Sf. Nicolae. lo Costea logofăt
ispravnic 1>; <(cumpărată de Costandin căpitan sin Milea ce are de soţie pc
Anastasia fata dumnealui logofăt Vasile răscumpărat de la turci ... 1788.
Constandin căpitan 1>.
Evanghelia greco-română. Bucureşti, 1693, cu o splendidă ferecătură
din argint aurit. O însemnare manuscris spune: <(la leat 1810 octombrie 25
această sfîntă şi dumnezeiască Evanghelie grecească şi românească este cumpă
rată şi legată cu argint şi suflată cu aur de dumnealui biv vel logofăt Constandin Filipescu şi au dat-o Sfintei Biserici Paraclis din casile dumnealui ot
Filipeşti de Tîrg din judeţ Prahova ... 1> In 1929 această carte este proprietatea bisericii din Orbeasca de Jos, Teleorman. In 1930 :\"icolae Iorga, fiind
prin aceste părţi, a trecut şi prin Orbeasca şi a nut să cumpere cartea, dar
a fost refuzat de preot şi oamenii satului, gest care nu 1-a supărat pe marele
istoric 6 •
Evanghelie, Bucureşti, 1723 (a bisericii din sat Băneasa, comuna Saieia). Cuprinde însemnări manuscrise interesante cu privire la carte: <(să se
ştie cine ce-au adunat la legatul acestei Evanghelii cum arată în faţă şi am
plătit Jfihul, Petre, Constandin, Stanca, Jfaria ... 1>; <(să se ştie că această
sfîntă carte ce să cheamă evanghelie am cumpărat-o eu popa Dumitru den
Flămînda pe bani gata de la prioteasa Nastasia ... 1>
Evanghelie, Buda, 1812 (a bisericii Sf. lmpăraţi din Zimnicea). Cartea
a fost cumpărată de un negustor şi ferecată în argint pe cheltuiala locuitorilor
aşa cum spune o însemnare manuscrisă: <(această sfîntă carte este cumpărată
de mine Hagi Stoica în anul 1822, încă cu un tîlc al evangheliei ce se cheamă
Sca::.anie pe care am dăruit-o la mănăstirea hramul Sfinţilor lmpăraţi, Castandin şi Elena iar îmbrăcămintea îi este obştească 1>.
Cărţile din Teleorman cuprind numeroase însemnări manuscrise privitoare la starea vremii, circulaţia şi costul cărţii, fenomene social-politice,
evenimente istorice şi militare.
Avem convingerea că, după o cercetare exhaustivă a cărţii vechi in
Teleorman, a vieţii spirituale, vom dispune de destule dovezi care să schimbe
imaginea despre istoria acestor meleaguri. Aceste realităţi istorice au existat
la hotarul de sud al ţării şi cu atît mai mult vor însemna, indiscutabil.
un valoros "tezaur" de date şi semnificaţii pentru istoriografia naţională.
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NOTE
Pisania bisericii mănăstirii, în C. C. Giurescu, Istoria Românilor, voi. III, partea I,
194:!, p. 67.
2
Documentul 234, p. :!39 din Documente privind istoria României, B. Ţara Românească, veacul XVI, voi. Il (1526-1550).
3 D.l.R., Secţia B., Ţara Românească (1247-1620).
~ :\Ianolache, Anghel şi Gheorghe, Pirnuţă, Contribuţii la istoria culturii şi invă
ţămintnlui in Teleorman, Alexandria, 1973.
6
Constantin 1., Karadja, Un manuscris al lui Ieremia Cacavela tn biblioteca lui
C. Brincoveanu, "Revista istorică", XII, 1926, p. 17.
6
Informaţie - preot Peleanu, paroh al bisericii in acea vreme şi alţi oameni bă
trîni ai satului.
1

Bucureşti,

Resume
On a decouvert jusqu'a present dans le departament de Teleorman environ
miile livres anciens roumains, dates jusqu'a 1830.
Il y en a quatre du XVII-esiecle:lndreptareaLegii -Tîrgovişte, 1652, "L'Evangile"
- Bucarest, 1682, "Ap6tre" - Bucarest, 1683, "L'Evangile" - Bucarest 1693.
Le departement de Teleorman, bien qu'il soit un departement de frontiere du sud,
qui ait subi les consequences de la domination turque, a connu une intense vie spirituelle .
.\u monastere situe pres de Roşiori de Vede construit pendant le regne de Radu
Paisie (1535-1545), a fonctione une ecole qui a prepare des copistes, logothetes, etc.,
dont on a choisi 18 secretaires qui redigeaient les documents des cours princieres. Parmi
eux il y a Radu Grămăticu qui a copie, en 1574 un "Evangeliaire" qui se trouve a present
au British :\luseum de Londres.
C'est toujours au XVII-e siecle qu'apparaissent d'autres etablissements: 1648 a
Plăviceni - Aluniş, 1684 a Balaci, a la fin du XVII-e siecle a Ciolăneşti, a la fin du XVII-e
siecle aussi, a Dideşti.
Dans ces etablissements, de meme que dans les villages, ont existe evidement,
beaucoup de livres de valeur, plusieurs en ont disparu a la longueur du temps. Dans ces
livres anciens on peut voir des notes manuscrits, concernant l'epoque, les phenomenes
sociaux et politiques, ainsi que les evenements historiques.
La recherche dans un tel domaine offre des donnees interessantes sur l"histoire de
notre departement.
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Manuscrise

şi

eărţ,i

vechi din

judt"ţ,ul Neamţ

VALE~TL~ CIUCl

Multiple dovezi de cultură materială din epoci revolute, într·e care eeramica neolitică de Cucuteni reprezintă un moment semnificativ, un nesecat
izvor folcloric, monumentele de artă feudală, fac din ţinutul strîns între
apele Bistriţei, Moldovei şi Siretului, străjuit de Ceahlău, o autentică vatră
de cultură şi civilizaţie românească.
Cantonîndu-ne î~ sfera ar·tei scrisului şi tipăriturilor din zonă vom
menţiona faptul că din prima jumătate a secolului al XV-lea, la Bistriţa şi
Neamţ, caligrafi pricepuţi copiază după originale slave şi bizantine, cărţi
de cult, împodobite cu ornamentaţii originale într-o paletă cromatică exh·em
de rafinată. Este vr·emea cînd la ~eamţ, veche ctitorie muşatină, Gavriil
Urie şi ucenicii săi, ţărani de prin împrejurimi, caligrafiază Omiliile lui Gri~orie Nazianz considerat cel mai vechi manuscris slavon datat. Tot el, după
Evanghelia lui ~icodim, copiată întîi în anul 1405 la Tismana, întocmeşte
la cererea lui Alexandru cel Bun şi a soţiei sale :Marina celebrul Trtraevanghel,
devenit, pentru arta miniaturilor incluse în text, piesă de certă valoare a
colectiei Bibliotecii Bodleiene din Oxford.
'In anul 1439 Gavriil l:ric face o copie (ms. slav 164) intitulată Panegiricul Sfîntului Ioan de la Suceava, după Pătimirea Sfîntului şi Slăvitului
mucenic Ioan cel Nou, scris în anul 1402 în limba mediobulgară de Grigore
Ţamblac, fost egumen la ~eamţ şi predicator la curtea lui Alexandru cel
Bun. Un panegiric al acestui Grigore Ţamblac va întocmi peste ani la l\eamţ
( 1534) monahul Teodosie. Judeţului Neamţ îi aparţine şi Letopiseţul de la
Bistriţa, numit astfel de slavistul Ion Bogdan.
Toate scrierile din această perioadă, integrate cur·entului isihasm, pregătesc apariţia literaturii româno-slave cu caracter istoric. Cr·onicile domneşti,
primele texte hagiografice, cărţile tipărite în timpul lui Vasile Lupu, demonstrează continuitatea şi maturitatea artei scrisului pe teritoriul Moldovei.
Vasile Moţoc, pe numele de monah Varlaam, plecat de la Secu şi ajuns mai
tirziu mitropolit al Moldovei, avea, aflăm dintr-o Hronologhie a Sfintri mă
năstiri Neamţului (ms. 318 din secolul al XIX-lea), pe lîngă recunoscute calităţi şi preocupări cărturăreşti, o puternică influenţă asupra hotărîrilor domnitorului deşi nu o dată lucrurile căpătau o turnură dramatică: <c pentru carele
sr povesteşte că acest mitropolit văzînd că Vodă nu avea grijă pentru năvălirea
tătarilor au început a-l ocărî, întrucît şi o palmă i-au dat. Deci mîniindu-să
acel Domn, l-au lovit cu buzduganul şi înprăjbindu-să amîndoi, au paretisit
Scaunul şi Piind la manastirea Secui să liniştii. Deci fiindcă Vodă rămăsease
subt legătura mitropolitului, au Penit însuşi la manastirea Secul spre împăcare •>.
Trecuţi prin şcoala de caligrafi de la Neamţ întemeiată de Ganiil
Cr·ic şi continuată prin ucenicii lui, copiştii mănăstirii Bisericani de pe malul
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stîng al Bistriţei, transcriu pentru trebuinţe zilnice cîteva cărţi de mare preţ.
In anul 1652, :\lisail ieromonahul copiază Praxiul iar Arsenie, cam în aceeaşi
perioadă, migăleşte la un Paraclis.
Arta scrisului capătă în ~toldova, odată cu venirea lui Paisie Velicicovski în 1775 ca stareţ la Secu. un slujitor de mare talent, deosebit de prolific. El şi ucenicii au copiat in răstimpul a 20 de ani 276 manuscrise din
care 44 autografe.
Dintre ucenici, Ilarion, Daniil, I ustin, toţi ţărani de prin părţile :\"eamţului, au devenit adevăraţi maeştri în armonizarea culorilor, desenarea chenarelor şi a scpnelor de cult. Activitatea lor, prin răspîndirea ce au căpătat-o
manuscrisele la mănăstirile şi bisericile moldoveneşti, a contribuit la contracararea curentului de grecizare a limbii, mai ales în perioada fanariotă
şi a favorizat impunerea Jimbii române în instituţiile vremii.
In timp ce la Neamţ, Paisie şi ucenicii săi migăleau ornamentaţii florale pentru frontispicii şi iluminuri, exersînd alteori în arta gravurii, într-un
minuscul schit de lemn de pe .Muntele Cozla, in apropierea tîrgului Piatra,
devenit ulterior Piatra Neamţ, Serafim Ierodiacon transcria pentru Gheorghe
:\"ădejde ot Tirgu Pietrii, o culegere de texte religioase. Lucrul a fost spornic
de vreme ce intr-un interval relativ scurt manuscrisul a căpătat forma definitivă. "Şi noaptea o am făcut în loc dr ;!" scrie Serafim şi în martie 1781
proprietarul donează manuscrisul schitului Cozla.
Alte manuscrise cam din aceeaşi perioadă datorăm ţăranului Botezatu
Ştefan ot Tărpeşti, lui \'italie de la :\'eamţ. Aici, la :\'eamţ, la scurtă vreme.
tiparniţa instalată la începutul veacului al XIX-lea va da la iveală prima
carte. Este anul 1807, iar cartea se numeşte Psaltire (semnalată de N. Iorg&).
Pentru acelaşi an, Bibliografia românească veche consemnează o altă carte.
Virţile sfinţilor din luna srptrmbrie, ca fiind tipărită la Neamţ, deşi din prefaţa mitropolitului Veniamin Costachi reiese că ea a fost imprimată la Iaşi.
Se pare că a fost luată această hotărîre deoarece mănăstirea nu avea la acea
dată fondurile necesare acestei operaţii. De lipsa meşterilor nu putea fi vorba
de neme ce toate gran1rile din text sînt semnate de protoereul Policarp
Strelbinschi ce lucra la Neamţ, alături de Gherontie tipograful.
După anul 1820, tot aici, au început a se tipări în mod curent cărţi
de cult, dar şi texte cu un caracter laic mai pronunţat. Intre acestea din
urmă poate fi inclusă Scrisoarea JI·oldovei (1825) semnată de Dimitrie Cantemir şi tradusă în româneşte după o Ediţie germană. Bogate şi deosebit de
interesante sint însemnările inserate pe vechile cărţi româneşti multe dintre
acestea oferind date inedite asupra istoriei provinciilor româneşti, a localită
ţilor rurale şi urbane, informaţii cu privire la cataclisme naturale, la viaţa
spirituală a oamenilor. In fondul documentar G. T. Kirileanu de pe lîngă
biblioteca judeţeană Neamţ se află multe asemenea cărţi cu adnotări (Mircea
Filip a publicat în anul 1970 un catalog detaliat) din care, cu uşurinţă, putem
reface atît circulaţia cărţilor pe întreg teritoriul românesc, dar mai cu seamă
aflăm date importante de istorie locală. Aşa de pildă, la p. 38 din Cartea
românească de învăţătură, laşi 1643, aflăm că <<această carte ucitenă este a
noastră găsită in steagul tătarilor cînd au prădat ţara Moldovei pînă la Siretu,
cînd au venit Neamţu cu cătane în cetate ... N[r]amţului la vliat 7225, ghen 14,
fiind Domnul Mihai V odă . .. "
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Cărţile tipărite şi copiate în ţinutul Neamţului, remarcabile pentru
calităţile lor grafice şi artistice, şcoala iconografică de la Yăleni, arhitectura
ţărănească, literatura populară, toate atestă largile disponibilităţi spirituale

ale oamenilor Moldovei de sub munte.

Resume

A cote des autres preuves de culture materielle et spirituelle les anciens manuscrits
et les Iivres imprimes a ?\ieamtz, prouvent, des les premieres decennies du XV-ieme siecle
des constantes preoccupations pour l'art de l'ecriture et, ensuite, pour l'art de !'imprimerie.
Les mentions du text sur les manuscrits realises par Gavriil Cric et ses successeurs,
le moment Paisie Velicicovski et Policarp Strelhinschi, le commenlaire, de quelquels annotations completent l'image sur l'aclivite d'une significalive importance pour l'histoire
politique et materielle de celte region moldave.
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Un studiu al abonaţilor la cărţile româneşti
- Cărţile cu prenumeranţi la Lipova DA~

DE31ŞEA

Abonarea sau prenumerarea la cărţi şi publicaţii periodice in spaţiul
sud-est european în urmă cu un veac şi jumătate devenise un fenomen obiş
nuit. Listele de abonaţi întocmite înaintea €ditării unor publicaţii sînt considerate drept surse preţioase pentru istoria culturii st:d-est europene a secolului al XYIII-lca şi al XIX-lea. Zona acestor informaţii oferă posibilitatea
int1·eprinderii unui Yeritabil sondaj al ninlului cultural al unei anumite
regiuni la un moment dat 1• Trebuie menţionat faptul că nu toate aceste
liste erau date publicităţii. Dar atitea cite sint cunoscute, fie ele tipărite sau
in manusc1·is. constituie un izYor pentru dez,·ăluirea stadiului dezvoltării
social-economice şi cultural-politice, nu numai pentru o regiune sau proYincie
dar şi pentru o serie de centre social-culturale cum sînt, in cazul nostru,
cele din Transih·ania, Crişana sau Banat. De altfel, procedeul abonării este
remarcat <1 mai inth în partea apuseană a ţării noastre ... )) 2 după cum observa
cercetătoarea C. C. Bodea în 1955.
Din raţiuni de ordin metodologie am restrîns sfe1·a preocupărilor noastre
doar la cărţile tipărite în limba română care au anexate la sfîrşit lista de
abonaţi, lăsînd la o parte publicaţiile periodice. Intre cărţi am inserat Bibliotecă românească. care deşi contează ca periodic. apariţia sa intermitentă,
limitată la 9 numere din cele 12 propuse, ne-a îndreptăţit să-I considerăm
Ja limita dintre un pe1·iodic şi o carte.
Delimitind sfera preocupărilor noastre, trebuie să &dăugăm că un ziar,
spre deosebi1·e de o carte, presupune o mai mare omogenitate a publicului
cititor, pe cînd la o carte p1·eferinţelc cititorilor se manifestă în funcţie de
conţinut, care diferă de la o apariţie la alta. Listele de abonaţi la periodice
sînt <(de o mai mare !Jaloare . .. fiindcă un ::.iar sau o re!Jistă de caracter durabil reprezintă un curent. o directi!Jă, o orientare culturală colecti!Jă )) 3 • Ele periodicele - se întind pe o durată mai mare decît cărţile cu abonaţi. In
schimb, acestea din urmă se tipăresc în prima jumătate a secolului al XIX-lea,
nedepăşind-o decît cu foarte puţine excepţii 4 •
Indemnul pentru cercetarea lectorilor cărţilor este făcut in mod expres
de către G. Em. Marica in studiul său privitor la abonamentele onorate pentru
periodicele româneşti 5 • In cercetarea mai indeaproape a problemei abonaţilor în secolul trecut, la cărţile cu liste tipărite de abonaţi din Banat şi
Crişana - în mod implicit şi a celor din localitatea Lipova (oraş de cimpie,
aparţinător de comitatul Timiş) - am ţinut seama de studiul de referinţă
al Cornel iei C. Bodea, cît şi de studiile colect iYe ale cercetătorilor C. şi
Y. Velculescu 6 , deşi ultimii doi autori nu prezintă nici într-o anexă lista celor
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39 de titluri analizate pe provinciile istorice româneşti între anii 1815-1833
şi, ca atare, nu se poate şti dacă s-a operat o delimitare între listele tipărite
si cele manuscrise.
O imagine succintă a cărţilor cu prenumeranţi analizate în acest studiu
'
ne-o oferă tabelul sinoptic întocmit pe acele localităţi care constituie centre
de abonare (vezi anexa nr. 2 şi explicaţiile la această anexă). Introducerea
eventuală în anexa nr. 2 a unui calendar, o publicaţie cu caracter mai mult
sau mai puţin periodic, ar avea mai multe raţiuni. Prima ar fi că într-o
publicaţie cum este Calendarul învăţătorului Ştefan P. l'ieagoe se face doar
menţiunea scrisă a existenţei prenumeranţilor fără ca să le fie pomenit
numele 7 • A doua raţiune ar constitui-o anul apariţiei - 1830 - cînd constatăm un număr maxim de prenumeranţi nominalizaţi în listele de la sfîrşitul
cărţilor tipărite. O a treia raţiune ar constitui-o locul apariţiei, oraşul Buda,
comun aproape tuturor cărţilor analizate în anexa nr. 2. In sfîrşit, cel de
al patrulea motiv I-ar constitui Calendarul lui ~eagoe care face parte
dintr-un număr restrîns de calendare ale acestuia, toate fiind tipărite la Buda
între 1828-1830. Calendarul citat mai sus este al treilea si ultimul dintre
calendarele lui NeagJe apărute la Buda 8 .
'
Alegarea şi înşirarea titlurilor cuprinse în anexa nr. 1 impun o serie de
precizări. Apariţiile tipografice în mai m uite volume au fost inserate intr-o
singură poziţie cu excepţia Bibliotecii româneşti. Studiul prezent nu epuizează
numărul cărţilor tipărite în limba română pe bază de liste de subscriptori
anexate la sfirsitul cărtilor 9 • l\'umărul si varietatea titlurilor oferă suficientă
stabilitate pen.'tru ext~ag~rea unor rezUltate conch:dente nu numai pentru
o anumită localitate ci şi pentru zone geografice mari. Cărţile alese pot fi
grupate după conţinut, în ordinea frecvenţei, în felul următor: un dicţionar
poliglot, 7 titluri cu temă istorico-geograf1că şi enciclopedică, 5 cărţi care ~e
înscriu în cadrul literatur-ii pedagogice sau de compor·tare, 3 gramatici şi
3 cărţi de medicină. Anexele nr. 1 şi 2 oferă posibilitatea stabilirii predilecţiei
cititorilor din Banat - provincia cu cele mai mari frecvenţe de abonare pentru subscriere, în general, şi pentru un anumit gen de carte, în particular.
In mod inevitabil trebuie să se ţină seama de faptul că în provinciile româneşti de dincoace de Carpaţi <c tipărirea cărţilor în limba română reprezenta
un act de cultură semnificafi(J: cărţile urmau să de(Jină un mijloc de educaţie
nu o ocazie de delectare •>. C9. atare, atenţia cercetării noastre ar urma să
se concentreze asupra cărţilor de comportare. Interesul cercetării, contemporane nouă, este explicabil deoarece vehiculînd idei iluministe, în
mentalitatea colectivităţ'lm', ele propuneau o înnoire a conştiinţelor şi,
astfel, au contribuit la formarea conştiinţei naţionale. Predilecţia abonaţilor pentru aceste cărţi este observabilă începînd din 1830. In Banat, aceste
cărti au căutare numai între anii 1830-1840 10 • Una din cauze trebuie cău
tată în politica severă de deznaţionalizare de după 1840, în faţa căreia cititorii preferau abonarea fără publicitate.
Dacă listele de abonaţi 11 pentru Cronica lui Şincai, tipărită de
Al. Gavra în 1844, ar fi fost date publicităţii sau dacă listele lor manuscrise ar·
fi cunoscute, atunci ar fi îmbogăţit, cu siguranţă, imaginea noastră desp1·e
răspîndirea abonamentelor.
Grupul de cărţi studiat comportă o serie de caracteristici. Marea
majoritate a tălmăcitorilor 12 şi autorilor sînt bănăţeni şi crişeni 13 • Tn
prîvir-ţ!l locului de tipărire, cu puţine excepţii (cîte o singură apariţie la

şi
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Viena, Timişoara, Blaj şi Sibiu), tipografia Universităţii pestane le editează
pe toate. Simptomatică este şi distribuţia teritorială a centrelor de col!:'ctara
a abonamentelor. Dintre cele 87 de centre identificate (anexa 2) localităţile
bănăţene reprezintă 32% (28 de centre), cu ceva mai mult decît cele 25 centre
din Crişana; Sătmarul, Maramureşul şi principatul Transilvaniei cuprind
la un loc 18 centre (fapt valabil numai în cazul excluderii centrelor de abonare
ardelene la Icoana pământului, în număr de 10 (Zlatna, Cut, Mediaş, Căţcău,
Bei, Armeni, Lăpuş, Sălaj, Năsăud şi Tîrgu-Mureş); în sfîr·şit restul de 16
centre se găsesc în afara acestor provincii (Iaşi, Bucureşti, Pesta, Buda,
Viena, Craiova, Slatina, Cerneţi, Zagreb, Praga, Mi.inchen, Paris şi Londra).
Centrele de abonare din Crişana, puţine Ja început, vor creşte ca numă•·
după 1830, sporul absolut de abonaţi din această provincie fiind dat de Gramatica ungurească a lui P. M. Cîmpian, Icoana pămîntului a lui 1. Rus(u),
Istoria V est şi Est Romanilor a 1ui Dim. Constanti ni precum şi de .Modul dr
educaţiune. . . a lui M. Bata, ultimele două fiind apărute după revoluţii'.
Abonaţii din Ardeal, Moldova, şi Ţara Românească - ne referim în continuare la tabelul sinoptic (anexa 2) - înregistrează o scădere. Situaţia va
rămîne aşa pînă în 1843, cînd este publicată lista abonamentelor la 1 coana
pămîntului. Explicaţia pentru aceste modificări în repartiţia abonaţilo1·
rezidă, în liniile ei mari, într-un factor de ordin economic (deschiderea pieţii
principatelor dunărene în urma tratatului de la Adrianopole) 14 şi într-altul
de ordin politic (noile măsuri legislative care vizau deznaţionalizarea treptată a popoarelor nemaghiare din Ungaria) 15 •
O atenţie deosebită merită centrele de abonare din cîmpia vestică.
dat fiind că aici se înregistrează cea mai ridicată frecvenţă de abona•·e la
publicaţiile cuprinse în anexa 2. Pe primele locuri se află oraşele Arad, Lugoj,
Oradea şi Timişoara, figurînd cu abonamente, în anexa nr. 2, în dreptul
celor mai multe dintre publicaţii. Aradul şi Lugojul numără cîte 15 publicaţii abonate. Urmează grupul oraşelor mici ca, de pildă, Caransebeş, LipoYa,
Yirşeţ, Oraviţa, Baeşa. Menţionăm în treacăt faptul că Lipova apare cu
10 cărţi abonate.
Repartiţia teritorială a centrelor de abonare şi repartiţia numerică a
abonamentelor tind să se manifeste în mod asemănător. Astfel, cele mai
numeroase abonamente, în număr de 5400, provin din Banat. Apoi urmează
cele din Crişana - 3235 16 • In principatul Transilvaniei se află doar 1344 de
abonamente. La fel cu situaţia din cîmpia vestică, principatul numără cele
mai multe abonamente în partea de sud a sa. Mai mult, această situaţie a
principatului este similară cu repartiţia abonamentelor la periodice în cimpia vestică 17.
Să vedem, în Banat, care sînt zonele de colectare (inclusiv centrele
acestora) unde se află repartizaţi cei mai mulţi abonaţi. La Lugoj şi în zona
sa aferentă găsim 1504 de abonamente, cifră record la sud de Mureş. La
distanţă urmează Caransebeşul, cu 630 de abonamente, apoi vin, pe rind,
Regimentul de graniţă din Vîrşeţ (ulterior cu sediul la Caransebeş) - 426,
Timişoara - 421, LipoYa - 398, Vîrşeţ - 359, Biserica Albă - 256. Oraviţa - 239, Belinţ - 200, Făget - 153, Mehadia - 116, Mănăstirea SinGeorge- 85, Ciacova- 79, Baeşa- 63, Comloş- 61, Uzdin- 58, Orşova
- 56, Căpălnaş - 52, Giroc - 50, Jebel - 43, Ghiroda - 39, Sînicolaul
~1are - 33, ş.a. Numărul relativ mare de abonamente cumulate la LipoYa
în intervalul anilor 1818-1857, la cărţi (locul al 5-lea dintre cele 28 de centre
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bănăţene),

ne poate da o idee asupra rolului acestui cenh·u cultural românesc în cîmpia vestică. Nu este lipsit de semnificaţie faptul că cei din Lipova
ceruseră în anul de cumpănă 18.'30, mutarea Preparandiei din Arad la Lipova 18 .
Zona cea mai bine reprezentată la nord de Mureş. sub raport numeric,
este cea a Aradului. !\:umărul abonamentelor contractate în oras si zona sa
aferentă însumează cifra de 1903. depăşind-o pe cea a Lugoju!'ui': deci un
record absolut. Oradea număra 648 de abonamente în acelaşi interval.
U1·mează Giula- 121, Beiuş- 101, Şiria- 86, Juliţa cu Vărădia de Mmeş79, Ineu - 40 19 , Buteni - 35, Pecica - 33, Belin - 28. Peştiş - 24,
Galşa- 23, Şamlac - 20, Otlaca (azi Grăniceri) - 19, Lunea - 15. Chişi
neu Criş - 10 ş.a.
Analiza cititorilor dintr-un centru de abonare şi împrejurimile sale
trebuie întreprinsă făcînd distincţie între localitatea pl·opriu-zisă (cel mai
adesea un oraş) şi zona sa înconjurătoare. Tabelul de la anexa 2 redă cifric
acest fapt. Referitor la tabelul de mai sus, merită amintit faptul că publicatia cere însumează cele mai numeroase abonamente in mediul urban este
Gr~matica ungurească a lui P. :\1. Cîmpian; iar publicaţia cu cele mai multe
abon3.m?nte în mediul sătesc este Istoria Vest şi Est Romanilor, apărută
după

revoluţie.

Deoarece zona aferentă unui centru de abonare oscilează ca întinde1·e
de la o carte la alta şi nu se pretează la o analiză a dinamicii numărului
persoanelor şi abonamentelor, este preferabilă ob,ervarea fluctuaţiei numă
rului cititorilor pe baza numărului abonamentelor cu exdusivitate în centrele de abonare 20 ; rezultatul obţinut este, astfel, mai ap1·oape de nivelul
real al nevoii de lectură decît un rezultat obţinut pe baza analizei numărului
abonaţilor care şi-au destăinuit identitatea (vezi coloana 1 din anexa m. 2).
Comparînd fluctuaţia totalurilor din coloanele 1 şi II ale fiecărei publicaţii
observăm că numărul abonamentelor nu manifestă tendinte de scădere atît
de mari, după anii 1830-1832, cit numărul persoanelo; nominalizate in
liste. Dealtfel, cotele maxime se constată in anii 1829-1830, atît prin numă
rul cărţilor care îi redau pe abonaţi cît şi prin numărul abonamentelor onorate la aceste publicaţii. Aceşti doi ani sînt anii de răscruce, cind se face
simţită influenţa curentului romantic în strînsă legătură cu avîntul mişcării
liberale în lJngaria 21 , concomitent cu evoluţia activităţilor dominate de
luminism. Fluctuaţia numărului cititorilor abonaţi din oraşele luate eşan
tion se concretizează sub forma unui grafic de variaţie sinuos, avînd în unele
cazuri tendinţe ascendente (Timişoara, Arad, Caransebeş şi Pesta, ultimele
două oraşe oprindu-se cu abonarea în anul 1832 şi, respectiv, în anul 1841):
în alte cazuri se remarcă creşteri impresionante în jurul anului 1830, după
ca1·e urmează o scădere la cote apropiate de cele din anul 1818, acesta fiind
cazul Lipovei, Lugojului şi Oradiei.
Analiza abonamentelor din zonele aferente centrelor de abonare nu va
fi condusă în acelaşi mod ca pentru aceste centre. Interesul oferit de aceste
zone de colectare se va opri la nivel de localitate luată în ansamblul ei. Aceste
localităţi constituie în unele cazuri centre de abonare afiliate. In această
ipostază se pot număra pentru zona Aradului 14 centre afiliate (vezi anexa
nr. 3) - cifra cea mai ridicată. Pe locul al doilea se află Lipova, numărînd,
11 centre de abonare în zona sa, iar pe locul al treilea se află zona Oradiei
cuprinzînd 10 centre afiliate. Cu această ocazie se impune o precizare: zona
de colectare a abonamentelor nu coincide din punct de vedere teritorial cu
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limitele comitatelor din care făceau p.ute centrele de colectare a abonamentelor. Rămîne să se afle dacă repartiţia acestor centre afiliate se găsea preponderent în afara sau in interiorul comitatelor. Pentru fiecare din cele tJ·ei
zone analizate numărul centrelor afiliate, situate în afara comitatelor aparţi
nătoare, este 8 (vezi anexele 7 şi 8). Ceea ce relevă, pentru toate trei zonele
studiate, mai ales pentru zona Oradiei, o predominare în favoarea centrelor
afiliate care se află în afara limitelor comitatului.
·
Restul centrelor de colectare a abonamentelor, împreună cu zonele
lor, nu prezintă interes sub cele două aspecte analizate.
Faptul că Lipova, care nu avea rangul administrativ al Oradiei şi
Aradului, se înscria, în calitatea sa de centru de abonare, alături de acestea,
reliefează, pentru perioada analizată, întinderea legăturilor culturale ale
orăşelului de la poalele cetăţii Şoimoş 22 • La o analiză mai îndeaproape a
acestor centre afiliate la cele trei oraşe de mai sus, reiese că, Lipo"a număra
4 reşedinţe de comitat bănăţene şi capitala imperiului din care făcea pa1·te,
iar Oradea cumula trei reşedinţe de comitat (pentru nominalizarea lor, Yezi
anexa 3).
Se naşte întrebarea firească, oare cele trei oraşe sus pomenite se află
pe locuri fruntaşe şi din punctul de vedere al numărului tuturor localităţi
lor - fie sau nu centre - afiliate si situate în afara limitelor comitatelor
aparţinătoare? Fără a întreprinde C: analiză amănunţită în restul Banatului,
se pare că situaţia rămîne aceeaşi, poate, cu excepţia Lugojului; întreprinderea unei astfel de investigaţii, în speţă pentru Lugoj, împreună cu zona
sa aferentă, este dificilă din mai multe motive: a) instabilitatea graniţelor
administrative în cursul timpului: b) insuficienţa surselor cartografice: c) o
insuficientă aprofundare a evoluţiei teritoriale din centrul şi sudul Banatului
în raport cu cea a localităţilor situate de-alungul Mureşului. Un simplu
calcul dă pentru Arad 27 localităţi iar pentru Lipova 34 de localităţi afiliate
care se găseau în afara comitatului respectiv (vezi anexele 7 şi 8). Oradea,
în schimb, apare doar cu 19 astfel de localităţi. Cumulînd la cifrele de mai
sus toate celelalte localităţi afiliate (pentru Lipova vezi anexa 4; pentru
Arad şi Oradea, s-a efectuat un calcul separat) se observă că raportul se
arată defavorabil pentru Arad (55 de localităţi afiliate) şi Lipova (52 de
localităţi afiliate - vezi anexa nr. 5), căci Oradea şi oraşele bănăţene realizau
prin colectorii lor un număr relativ mai mare de abonamente în mediul
sătesc. Pentru un studiu veridic si amănuntit ar trebui să se tină seama de
numărul satelor din fiecare comit~t al cîmpi'ei vestice, de faptui că comitatul
Bihor era cel mai întins dintre acestea din urmă.
Aprofundînd cu încă un pas obiectul cercetării de faţă - zona Lipovei - analiza făcută pe baza tabelului sinoptic (anexa 2) va fi completată
cu examinarea altor tabele (anexa 4 şi 5), cuprinzînd structura socio-profesională a abonaţilor din zona Lipovei care şi-au declinat identitatea şi, uneori
profesia. Este vorba de abonaţi, în mare majoritate din localităţile protopopiatelor Lipova şi Vărădia, învecinate de-o parte şi alta a culoarului Mureşu
lui 23 • Am socotit necesar să scoatem în evidentă citi cititori din această
zonă de influenţă a Lipovei sînt abonaţi direct l~ Lip~va şi cîţi sînt înscrişi
în alte centre, separîndu-i în cele două tabele sus amintite (anexele 4 şi 5).
Anexa nr. 5, cuprinzîndu-i pe cei abonaţi la Lipova, analizaţi în succesiune
cronolo~ică, demonstrează o creştere lentă a numărului clericilor din zonă
pînă în momentul în care survine un moment de bruscă creştere a acestora
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în anul 1856-1857 la cartea lui D. Constantini. In schimb, numărul clericilor din aceeaşi zonă, avînd abonamente contractate la centrul Lipova, creşte
pînă la anul 1830 şi se menţine cu greu în continuare, pînă în deceniul al
5-lea, ca după revoluţie să dispară. Acest fapt sugerează încetarea activităţii
centrului de colectare de la Lipova, cel puţin pentru clerici 24 • O altă categorie
socio-profesională, dascălii din aceeaşi zonă, abonaţi în afara Lipovei, înregistrează, conform dattlor din anexa 5, o scădere bruscă în 1822 ca de aici
încolo să crească constant pînă în 1857, fără, însă, a mai ajunge la cifra
din 1818. Pe cînd cei, din zonă, abonaţi la centrul lipovean (vezi anexa 4)
înregistrează valori scăzute (3-4 abonaţi între 1829-1832, perioada cea
mai demnă de interes, după părerea noastră) cu excepţia celor 19 învăţători
din protopopiatul Lipovei, abonaţi în 1841 la Epistolariul lui C. Diaconovici
Loga, lucrare utilă acestei profesiuni. Curios este faptul că acest Epistolariu
nu s-a bucurat de aceeaşi răspîndire la nord de Mureş. Pe tot cuprinsul inspectoratului şcolar din Crişana doar 10 cadre didactice au căutat să-şi procure
această carte.
Cu aceste constatări nu am epuizat, însă, analiza pentru zona Lipovei.
Analizînd global intregul interval de timp, pe verticalele tabelelor din anexele nr. 4 şi 5, reţinem , atit pe ansamblullocalităţilor înşirate, cit şi aproape
pentru fiecare localitate in parte, următoarele aspecte: dacă in anexa nr. 5
dascălii sînt mai numeroşi decit clericii (excepţie făcînd J uliţa unde se aflase
temporar sediul protopopiatului Yărădiei), in celălalt tabel situaţia se inversează în favoarea clericilor. Provenienţa lor, dintr-o zonă mult mai largă,
confirmă rolul important pe care l-a jucat centrul de abonare de la Lipova,
situat la limita dintre 2 eparhii cit şi la intrarea in culuarul Mureşului.
Numărul celorlalte categorii socio-profesionale din zona analizată
excluzînd deocamdată oraşul Lipova, este nesemnificativ, pentru a fi analizat. Luaţi numeric, aceştia ar putea să mai scadă, dacă între cei fără indicaţii profesionale am identifica, in urma unor cercetări de arhivă, cu multă
probabilitate de confirmare, că şi aceştia sînt învăţători sau preoţi. De altfel,
aceste două categorii profesionale formează marea majoritate a abonaţilor
la cărţile româneşti, după cum ne-o confirmă examinarea listelor de prenumeranţi ale acestora. Aceeaşi situaţie o prezintă, în bună măsură, cataloagele
de abonaţi la periodicele româneşti apărute sub monarhia habsburgică, cu
deosebirea că la acestea comercianţii sînt ceva mai numeroşi decît cadrele
didactice 25 •
Din rîndlll masei ţărăneşti numărăm doi agricultori, semnalaţi în 1841,
la Birchiş şi Belotinţ, dornici să se instruiască în <c facerea a tot feliul de
scrisori •>. Ceva mai devreme apar agricultorii ("economi") în părţile cimpiei.
la Pesta în (1818) şi la Giula (5 în 1830, la Diregătorul bunei creşteri ... ),
ambele fiind localităţi urbane.
Am lăsat intenţionat la urmă analiza cititorilor din oraşe , printre altele, deoarece compoziţia social-profesională a acestora este diversificată
în raport cu cea din mediul rural. Drept termene de comparaţie pentru
analiza structurii sociale a cititorilor am ales, în mod predilect, oraşe din
Banat, nu fără a adăuga cîteva oraşe din Crişana, citind, atunci cînd am
considerat că această analiză este elocventă, Braşovul, Pesta şi Viena. Pentru
oraşele Arad, Lipova, Timişoara, Oradea şi Lugoj am întocmit tabele sinoptice, pe profesii, ale abonaţilor (vezi anexele 9, 10, 11, 12 şi 13). Aceste tabele
ilustrează, printre altele, frecvenţa abonărilor, pe profesii sau specialităţi
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nu numai în centrul urban ei ŞI m zona afe1·entă de colectare. In deplină
concordanţă cu tabelul din anexa nr. 2, rubrica abonaţilor din zonă, de
13. tabelele 9, 10, 11, 12 şi 13 nu i-a socotit pe abona ţii din centrele excluse,
şi menţionate in anexa 3 26.
Analizînd în succesiune cronologică o parte din cele 12 categorii de
activitate socio-profesională din oraşul Lipova, aliniate în tabel (anexa 9)
pe coloane, observăm că dascălii şi clericii, de data aceasta oscilează între
1-4 abonamente. Creşteri nu avEm cum să înregistrăm 27 deoarece numărul
acestor intelectuali, într-un mic oraş, este limitat. In schimb, categoria comercianţilor şi meseriaşilor dă cifre demne de interes, fără a mai ţine seama
de faptul că cei fără indicaţii profesionale, relativ puţini, pot mări numărul
primelor două categorii profesionale. Comercianţii înregistrează un număr
mai mare de abonaţi la fiecare publicaţie, decit ceilalţi abonaţi, cu excepţia
meseriaşilor. A tit meseriaşii (de regulă meşteşugarii înregistraţi in bresle}
cit şi comercianţii se inscriu cu un număr maxim de abonamente la Diregă
toriul ... şi Antropologhia ... .
Cei 32 de meşteşugari ("maistori" abonaţi la Diregătoriul . .. reprezentau 48,48% din totalul cititorilor subscrişi. La Antropologhie avEm 57,6%
din total. La celelalte cărţi, numărul meseriaşilor este scăzut, la un nivel
asemănător cu al celorlalte categorii (vezi tabelul din anexa nr. 9).
Analiza globală a frecvenţelor de abonare pe profesii indică la clerici,
pe locul întîi oraşul Lugoj - Si, urmat de Oradea - 42, Timişoara - 35,
.-\rad - 29 şi Lipova - 24; la cadre didactice, A radu! este fruntaş, cu 56
de abonamente, urmat de Lugoj - 31, Lipova - 25, Oradea - 15 şi Timişoara- 11.
Cele mai numeroase abonări dintre negustori le intreprind braşovenii 52 (majoritatea la Biblioteca românească, partea a 2-a), urmaţi, în Banat Crişana, de Lipova şi Lugoj, cu cîte 48 de abonamente, Pesta- aproximativ
34, Arad- 20, Vîrşeţ- 16, Comloş- 10, Giula- 9, Timişoara- 8, OraYiţa- 8, Oradea - 6, Caransebeş - 5, Orşvoa- 2 şi Viena 1. Intre
elevi, Aradul cumulează 751 de abonamente, fiind urmat, la depărtare, de
Oradea- 27, Timişoara- 23, Lipova- 16 şi Lugoj - 8. Intre funcţio
narii abonaţi, cei din Arad - 69, surclasează Timişoara - 40, Lugoj - 25,
Oradea- 11 şi Lipova- 8. Cele 99 de abonamente ale meseriaşilor din
Lipova (dintre ca.re 98 între 1829-1832), la publicaţiile studiate in lucrarea
prezentă, depăşesc Aradul - 59 de abonamente (onorate in exclusivitate
intre anii 1856-1857), Timişoara - 30, Giula - 9, Lugoj - 9, Caransebeş 5. Oradea - 5, Oraviţa - 3, Pesta - 1 şi Orşova - 1.
Deşi numărul de persoane care şi-au declinat identitatea nu reprezintă
decit o parte din masa publicului cititor abonat, uneori mai puţin de jumă
tatea acestuia, la Lipova, diferenţa dintre cifra care indică frecvenţa de
abonare a persoanelor (261) şi numărul total al abonamentelor (273), este
infimă; ceea ce însemnează că doar despre 12 volume abonate nu ştim în
miinile cui au ajuns. Raportul dintre cele două valori este de 1,048.
Frecvenţa subscrierilor la Lipova între anii 1818-1857 se datorează
unui număr de 143 de persoane, ale căror nume şi ocupaţie le-am înşirat în
anexa nr. 14. Tabelul respectiv ne permite să aflăm atît numărul persoanelor.
cit şi numărul abonamentelor dintr-o anumită categorie socio-profesională,
posibilitate pe care nu ne-o oferă tabelele sinoptice pe profesii (vezi anexele
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9-13), căci acestea indică doar frecvenţa de abonare a persoanelor nominalizate.
Să vedem, în prealabil, care dintre abonaţii oraşului Lipova realizează cele mai ridicate frecvenţe de abonare, aşadar, cele mai numeroase
pn~zenţe. Rezultă: a) două persoane abonate de 10 ori - protopopul Vasile
Ccu·acioni (vezi anexa 14, nr. crt. 1) şi învăţătorul P. Lăzărescu 28 (anexa 14,
m. cr·t. 18); b) meşterul ferestrar Teodor Bontilă, abonat de 8 ori (anexa 14,
m. crt. 33); c) două persoane abonate de 6 ori- maistorul simigiu Gregoriu
i\Iihăescu (anexa 14, nr. crt. 21) şi negustorul Teodor Hagii (anexa 14, nr.
CI'!. 32); d) o persoană abonată de 5 ori - Ioan Lărian, negustor (anexa 14,
m. el't. 23); e) 10 persoane abonate de 4 ori - negustorul Gheorghe Stoica,
judele Lazăr Roşu, negustorul Hristofor Stoica, învăţătorul Vasile Lungu,
maistorul curelar Florea Fogaraşi, cojocarul Iovan Draja, biblioteca şcolii
•·omaneşti, învăţătorul Ioan Haţeg, meşterul ferestrar Mihai Bob şi pictorul
i\laxim Ioanovici (anexa 14, nr. crt. 42, 3,8, 15, 34, 38, 41, 46, 62 şi 87). Pe
primul loc, din punct de vedere al numărului de volume comandate se află
ct>i 7 meseriaşi, cu un total de 37 de volume, urmaţi de cei 4 negustori, cu
10 Yolume şi cei trei învăţători, cu 15 volume.
Faptul, desigur, atrage încă o dată atenţia asupra meseriaşilor din
Lipova şi asupra preocupărilor culturale ale unora dintre ei. Din anexa nr. 14
I'Pzttltă că, între anii 1829-1832, cele 99 de abonamente ale meseriaşilor
au fost onorate de către un număr de 56 de persoane provenind din diverse
brP!ile. Aceştia reprezintă aproximativ a opta parte din numărul total
al meseriaşilor în prima jumătate a secolului al XIX-lea 29 • Intre aceşti 56
de meseriaşi numărăm: 10 olari, 15 cojocari, 13 cizmari, 2 simigii, 2 sticlari (ferestrari), 1 curelar, 1 tăbăcar, devenit ulterior negustor 30, un pălă
rie•·. 2 bărbieri, o calfă de tăbăcar, o calfă de bărbier şi o calfă de turtar,
trPi opincari (dintre care unul apare într-una din liste vărgar, adică ciubotar 31 ), un vărgar, un săpunar şi un casap (măcelar). Cei 10 olari reprezentau 5% din numărul meşterilor olari locali 32 , pe cînd cei 15 cojocari
abon"lţi dintr-un număr total, aproximativ, de 40 de meşteri, reprezentau
37.5% 33 • Cizmarii sau călţunarii abonaţi reprezentau 26% din numărul
acpstora 34 •
:\'egustorii care se abonează la cărţi în intervalul 1829-1832 reprezintă
majoritatea, în raport cu numărul total al acestora, în intervalul 1818-1857.
Din analiza tabelului din anexa nr. 14 rezultă că, în cei 40 de ani, 21 de
negustori au comandat 45 de volume. Iar între anii 1829-1832, un număr
de 16 negustori au prenumerat la 39 de volume. In mod firesc ne punem
înt r·ebarea următoare: care era numărul tuturor negustorilor din oraşul
Lipova între anii 1829-1832? Răspunsul l-am căutat în registrele de stare
civilă ale celor de confesiune greco-orientală 35 : Dintre acestea, registrele
celol' decedaţi intre anii 1845-1869 au furnizat cele mai multe date pentru
completarea ocupaţiei şi vîrstei persoanelor din tabelul anexă nr. 14 36 • Analiza l'egistrelor demonstrează că în deceniile al 4-lea şi al 5-lea ale secolului
al XIX-lea trăiau în Lipova peste 60 de negustori, în marea lor majoritate
români, dintre care doar 21 au prenumerat la cărţi între 1818-1857, ceea ce
reprezintă 33% din total.
Studiul registrelor decedaţilor, extins pînă în 1877, reliefează o scădere
a numărului negustorilor. O statistică din 1851 constată existenţa a 18 co111'.
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mercianţi

Asupra decandenţei acestei profesii s-au adus lămuririle
•
necesare
Printre celelalte categorii, un nwnăr oarecum ridicat de abonaţi, dacă-!
raportăm la funcţionari, femei etc., îl dă, conform anexei 14, corpul didactic
împreună cu elevii şi biblioteca şcolii (sau arhiva şcolii, cum i se spune la
un moment dat). Faţă de fluctuaţia dascălilor, biblioteca şcolii 39 , care se
bucura constant de grija publicului românesc, constituia unul dintre puţinele
locuri unde s-ar fi putut iniţia o activitate culturală in genul unui cabinet
de lectură, unde să se reunească periodic printre alţi interesaţi, "iubitorii
mu;:,elor" şi "iubitoarele de ştiinţă", pomeniţi in listele de prenumeranţi.
Un loc aparte il ocupă cei fără indicaţii profesionale, 7 la număr, a
căror situaţie socială o bănuim prosperă, dat fiind că 4 dintre ei apar in
lista din 1818, abonaţi la Pedagogie şi al cincelea figurează ca senator.
Femeile abonate aparţin şi ele unor categorii sociale înstrăite.
~ferită amintit faptul că cei doi abonaţi străini, după toate probabilităţile, un german (anexa 14, nr. crt. 65) şi un maghiar (anexa 14, nr. crt. 25)
sint abonaţi, unul în 1829 iar celălaltl, în 1830. ln privinţa supranumelui
"Bildhauer" purtat de maghiarul Komaromi Lajos înclinăm să credem că
semnifică profesiunea de sculptor, termenul respectiv fiind împrumutat
din limba germană.
1\e întrebăm de ce nu apare, printre abonaţi, Societatea cititoare din
Lipova 40 , căci o găsim în lista abonaţilor din 1842 la "Gazeta" lui Bariţ.
Cnul dintre răspunsuri a1· fi acela că o societate de lectură, după toate probabilităţile, la începuturile ei, era interesată, in special, să lectureze sau să
audieze lectura periodicelor, şi, abia într-o etapă mai avansată, să-şi creeze
o bibliotecă conţinînd diverse publicaţii. Din păcate, informaţiile noastre
despre activitatea acestei societăţi se nduc la simpla menţiune a existenţei
sale in listele de abonaţi la "Gazeta de Transiz,,ania" din anii 1842 şi 1847 41 .
Dacă nu ştim sigur ceva despre biblioteca acestei societăţi de lectură 42 ,
aflăm, in schimb, pentru prima dată despre existenţa bibliotecii protopopului V. Caracioni in lista de prenumeranţi a Epistolariului. Acest cleric se
arătase cel mai zelos prenumerant la cărţile cu liste de prenumeranţi. ln
noiembrie 1842 moare, la Lipova, iar despre soarta bibliotecii rămase de pe
urma sa nu pos€dăm nici un fel de date.
Pentru a reliefa mai bine atmosfera de emulaţie culturală a Lipovei
in anii de cumpănă dintre deceniile al 3-lea şi al 4-lea ale secolului al XIX-lea
redăm selectiv versurile lui Damaschin Bojincă din Diregătoriul . ..
37

38 •

<<intre Români astăzi Lippa străluceşte,
Soarele culturii din ea se iveşte.
Musele Române aci se adună
Si cu bucurie cîntă împreună
Vers de mîngîiere căci, adevărată,
1n Lipova, vede românească gloată

43

•

,>

~e întrebăm care erau muzele care iradiau cultura din acest focar
lipovean şi cine sint cei inspiraţi. In prezent- dificil de răspuns. Versurile
lui Bojincă ne dau posibilitatea să presupunem că orăşelul cît şi băile sale
au oferit o ambianţă stimulatoare pentru cărturari şi artişti. Sediul stabil
al acestor manifestări, după toate probabilităţile, s-a aflat în clădirea şcolară
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cu un etaj, de la colţul străzii 9 Mai cu piaţa Libertăţii, păstrată aproape
intactă pînă in zilele noastre.
Datele despre abonaţii mai cunoscuţi din Lipova, sau din împrejurimi,
le dăm pentru rolul lor ilustrativ. Avocatul Maxim Pascu, care avea domiciliul la Lugoj, deşi e trecut între abonaţii lipoveni la "Bibliotecă românească",
partea a IV -a, fără specificaţia provenienţei sale lugojene, apare în acelaşi
an intre prenumeranţii lugojeni la Diregătoriul. Dintre membrii familiei
Stoica din Lipova este de remarcat negustorul Hristofor Stoica (anexa 14,
nr. crt. 8), tatăl lui Ştefan Stoica (1812-1878) ~ 4 şi al lui Dimitrie Stoica
(1814-1889) 45 , ambii emigraţi în principatele române, unde au jucat un
rol important în viaţa cultural-politică din Bucureşti, şi, respectiv, Iaşi.
:\egustorul Hristofor Stoica este prezent printre donatorii în bani şi cărţi
pentru biblioteca institutului clerical din Arad între anii 1841-1843 46 ••
După revoluţie. in 1851, îl găsim printre semnatarii<< prea umilitei rugăr'i 1>
către impăratul de la Viena pentru numirea unui episcop român în Banat,
în persoana lui Patriciu Popescu 47 • Vn alt membru al familiei Stoica, negustorul Georg Stoica apare in calitate de colector de abonamente la Gramatica
ungurească, tradusă in româneşte de Petru ~laler Cîmpian 48 •
Ar fi de amintit aici şi Pavel Lăzărescu 49 , care în timpul cît fusese
ele\· la Arad, s-a numărat printre copiştii manuscriselor istorice adunate de
către profesorul Alexandru Gavra 50 . In calitatea sa de diacon şi învăţăţor
la Lipova, îl găsim cu << o acţie . .. 1> în cadrul <<societăţii bibliograficeşti l)
din Arad 51 , alături de un alt lipovean, inspectorul şcolar pensionat, Grigore
Obradovici 52 • P. Lăzărescu va încredinţa tiparului Florariu pentru folosul
iubitorilor de în11ăţătură în 1831 53 • In p1·efaţă, acesta surprinde interesul
orăşenilor din Lipova pentru binele public, dîndu-i drept exemplu în zelul şi
hotărîrea cu care îşi trimit copiii la şcoală 54 •
.-\.cest studiu nu şi-a propus să reconstituie decît un fragment din
viaţa culturală românească de la Lipova, analiza abonaţilor, pe baza unor
surse oficiale, constituie pasul necesar în vederea restituirii acestui trecut.
Căutînd să punem în lumină aspectele semnificative, aveam nevoie de
o cercetare de detaliu care să fie grăitoare prin ea însăşi (prin datele pe care
le vehiculează). In aceeaşi măsură am simţit nevoia permanentă a raportării
datelor locale la un cadru mai larg. Am evitat, pe cît ne-a stat în putinţă,
să extragam toate rezultatele pe care le oferea analiza acestui cadru. Deşi
uneori reieşea fără a face statistici, de pildă, că preoţii şi învăţătorii ardeleni
din mediul rural constituie marea majoritate a acestor abonaţi 55 •
Lucrarea noastră a ridicat şi o problemă de metodă. Căutînd să abordăm toate faţetele pe care le-au oferit sursele analizate, am întocmit o serie
de tabele explicative, capabile să dea răspunsuri la aproape toate întrebările puse de studierea publicului abonat 56 • Aceste anexe pot constitui
un reper pentru extinderea studiului abonaţilor atît din punct de vedere
teritorial (spre studiul altor centre) cît şi în ceea ce priveşte ceilalţi abonaţi
(cei nepublicaţi în cărţile tipărite pe bază de abonamente, deopotrivă cu
abona ţii la periodice) din Lipova. ~ umai continuarea cercetării in lărgime
şi în adincime a publicului abonat la cărţi şi periodice poate da măsura ln
care am reuşit să pătrundem în intimitatea structurii sociale a publicului
cititor românesc.
Rezultatele cîştigate prin analiza publicului cititor de la Lipova adaugă
un plus de cunoştinţe la stratificarea şi evoluţia publicului cititor românesc

449
https://biblioteca-digitala.ro

din prima jumătate a secolului al XIX-lea, cu toate că abordează doa1· listele
de prenumeranţi publicate.
Fenomenul pe care îl observăm la Lipova este o convergenţă a unei
serii de activităţi culturale intr-o perioadă restrînsă de timp (1829-1832),
avind drept suport nu numai ciţiva negustori, dascăli şi clerici dar şi o masă
relativ numeroasă de meseriaşi. Lipova se situează in primele rînduri in privinţa numărului de abonamente contractate, in cele trei ţări româneşti,
pe profesii, in felul următor: la meseriaşi, pe locul I, la negustori şi învăţători,
pe locul III, iar la clerici, pe locul V. Chiar şi luat în ansamblu, centrul de
colectare împreună cu zona sa aferentă, ocupă locul al şaselea din totalul
celor 87 de centre, după Arad, Lugoj, Caransebeş, Oradea şi Timişoara.
lncheind, putem afirma că spiritul public românesc s-a manifestat
cu tărie, reprezentanţii cei mai înaintaţi ai săi promovind şi pe această cale,
la cote inalte, conştiinţa comunităţii culturale româneşti.
NOTE
1 C. Papacostea-Danielopolu, Compte Rendu în "R.E.S.E.E.", 1968, nr. 4, p. 697,
la studiul lui Manio Stoyanov: Les "syndromites bulgares de liiJres grecs au cours de premiere
moitie du XIX-siecle".
z G. Em. Marica, J. Hajos, C. Mare şi C. Rusu, Ideologia generaţiei de la 1848, But.
1968, p. 104; Cl. Cornelia Bodea, Preocupări economice şi culturale in literatura transil·
IJană dintre anii 1786-1830, In "Studii- revistă de istorie", 1956, nr. 1, p. 98-104.
3 George Em. Marica, Studii de istoria şi sociologia culturii române ardelene din secolul al XIX-lea, voi. I, Cluj, 1977, p. 108.
4 G. Em. Marica nu le nominalizează în studiul său. Idem, p. 99-100.
5 Ibidem, p. 99.
8 Cf. C. C. Bodea, Op. cit., p. 87-104, C. şi V. Velculescu, Configuration culturelle
roumaine dans la premiere moitie du XIX-e siecle. Analyse des listes de souscripteurs, in
"Synthesis", II, 1975, p. 85.
7 Ştefan P. Neagoe, Calendariu românesc pe anul 1830, Buda, p. VI (prefaţă).
8
Mircea Tomescu, Cal~ndarele romineşti (1733-1830)- studiu şi bibliografie,
Bucureşti, 1957, p. 119-122.
8
Au rămas neanalizate cîteva liste de abonaţi despre care ştim că au fost publicate.
Aşa sint listele pentru volumul I al "Bibliotecii româneşti", din anul 1821. Acestea au fost
cercetate şi analizate de către G. Em. Marica în Op. cit., voi. I, p. 70-71. Datele furnizate
de către autorul sus-citat le-am folosit in tabloul anexă nr. 2. Listele abonaţilor la "Graiul
romanesc" tipărit de Moise Bota în două volume, primul in 1836 iar al doilea in 1847 nu
sint cuprinse in tabel şi analizate în lucrarea noastră. Menţionăm în treacăt, doar, că printre
aceşti abonaţi, in marea lor majoritate bănăţeni nu intilnim niciunul din Lipova. Am evitat din raţiuni de ordin metodologie, să analizez listele de prenumeranţi rămase sub formă
de manuscris, cu excepţia Macrobioticii lui Vasiei, ale cărei liste pentru Crişana s-au păstra.
Intre manuscrisele lui At. Şandor. Cf. Bibliot. Acad. R.S.R., Ms. rom. 1016, f. 128-1:.!9t
De-altfel, prenumeranţii nepublicaţi cer o analiză separată, justificind un spaţiu destul
de intins.
1
° C. şi V. Velculescu, Idem, p. 88, 89, şi 94.
11 G. E. Marica, J. Hajos, C. Kare, şi C. Rusu, Op. cit., p. 104-105.
12 Pe aceştia nu i-am menţionat Intotdeauna, spre deosebire de autori.
13 Pentru cei care îşi editează cărţile pînă in anul 1832, informaţii la C. C. Bodea,
Op. cit., p. 103. Profesorul arădean Dimitrie Constantini era originar din Oraviţa. Informaţii la 1"'. Roşuţ, Dimitrie Constantini (1792-1865), în "Anuarul Liceului pedagogic",
Arad, 1973, p. 119, passim. Date despre cei doi cărturari crişeni, Petru Moaler (.\laller)
Cimpian şi Moise Bota vezi la V. Popeangă, Op. cit., p. 266 (pentru P. M. Cimpian) şi p. 235236 (pentru M. Bota), Cf. Cornel Diaconovich, Enciclopedia Română, voi. I, Sibiu, 1898,
p. 551.
14 G. Em. Marica, J. Hajos, C. i\Iare, şi C. Rusu, Op. cit., p. 26.
15 Aradul- permanenţă in istoria patriei, Buc., 1978, p. 210. Vezi şi C. şi V. Velculescu, Op. cit., p. 88-89.
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Analizâ intreprinsă pentru intervalul 1815-1833 stabileşte "că cei mai mulţi
... sint din regiunile bănăţene-arădene". G. Em . .\larica, Op. cit., p. 30, CC. C. Bodea,
Op. cit., p. 103.
17 G. Em . .\Iarica, Op. cit., loc. cit.
18
Cf. Gheorghe Ciuhandu, Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ --' Pagini
mai ales din istoria romanilor crişeni ( 1830-1840 ), Arad, 1935, p. 391.
19 Localitatea Ineu numără abonaţi abia după revoluţie. Cei 40 de abonaţi provin
în intregime de la cartea lui Dim. Constantini (vezi coloana nr. 20 din anexa 2). Această
situaţie nu poate să nu fie pusă în corelaţie cu saltul demografic al Ineului de după revoluţie. Pentru datele demografice vezi V. Popeangă, Op. cit., p. 59 şi 96.
20 În aceste centre se petrec schimbările cele mai spectaculoase in structura socialeconomică şi demografică incepind din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Istoria
României, voi. III, Buc., 1964.
21 G. Em . .\larica, Op. cit., p. 33, 35.
2
~ Fenomenul a atras atenţia cercetării istorice din perioada interbelică (Vezi S. Bocu,
Cn 1•eac al XIX-lea, din istoria Lipovei- conferinţă, Timişoara, 193i).
21 Localităţile aflate in afara acestor protopopiate sînt însemnate în tabelele anexe
nr. 4 şi 5 cu un "x·• în faţă ..\m socotit necesară menţinerea unui sistem unitar de numerotare a localităţilor cuprinse in aceste două tabele, pentru a face cu uşurinţă corelaţia intre cele două tabele.
2
~ ~umărul restrîns, de 3 clerici, domiciliaţi in Lipova, abonaţi, Ia cartea lui Dim.
Constantini (vezi anexa 6) reprezenta, alături de cei 4 învăţători şi 1 comerciant, singura
prezenţă a centrului de colectare Iipovean după revoluţie, exceptîndu-i bineinţeles, pe
abonaţii la Gazeta Transilvaniei (vezi la B.J.A., .\fsse, Jurnalul lui At. M. Marienescu,
f. 41v. care consemnează 3 prenumeranţi in 1854 şi pe cei înscrişi la calendarele lui Bariţ
(vezi la 1. Muşi 'la, Calendarele lui Bariţ ( 1852-1865) cu documentele inedite privitoare
la editarea, tipărirea şi diluzarea lor, în Studii şi cercetări de bibliologie II, 1957, p. 260).
25
G. Em . .\larica, Op. cit., voi. 1. p. 32 (tabelul sinoptic al abonaţilor "Gazetei Transilvaniei", "Foii pentru minte ... " şi ai "Organului luminării", pînă la 1865).
26
Aceste tabele sinoptice pe profesii (anexele 9-13) pot constitui punctul de pornire pentru analiza structurii abonaţilor la cărţi in toate centrele social-culturale din cîmpia
16

abonaţi

vestică.
27
Doar cind Oradea sau Lugojul înregistrează creşteri momentane la cartea lui
Bojincă, Diregătoriul ... şi, respectiv, la AntrojJOloghie.
~• Pavel Lăzăre5cu era originar din Jadani (azi satul Corneşti, judeţul Timiş);
a absolvit şcoala clericală din Arad, in anul 1824. De atunci a funcţionat la Lipova in calitate de diacon şi învăţător, ajungînd pînă la rangul de patron şi namesnic. Informaţii Ia
T. Botiş, Istoria şcoalei normale ( Preparandia) şi a Institutului Teologic ortodox român
din Arad, Arad, 1922, p. 677; A.S.A., Col. reg. st. civ. Lipova, decedaţi. Vezi şi V. Popeangă,

D.

Op. cit., p. 32.
29
Am intreprins un calcul sumar pe baza datelor statistice ale lui Fenyes Elek
(in Magyarorszdgnak, 'sa'hhozza kapcsolt tartomdnyoknak mostani dllapotja statistikai es
geographiai tekintetben, voi. IV, Pesta, 1839, p. 359 şi lllagyarorszdg geographia szotara,
melyben minden vdros, falu es puszta, beturendiben korulmenyesen leiratik, voi. III, 1851,
p. 32); astfel: dacă în 1851 existau 6290 de locuitori, cu 497 de meşteri, atunci, in 1839,
la cei 5290 de locuitori se putea raporta un număr aproximativ de peste 400 de meşteri.
30 Acesta este Ioan .\fărian (vezi anexa 11, nr. crt. 23) tatăl lui Atanasie Marian
Marinescu, viitorul membru al secţiei literare a Academiei române, lnformapi la Ovidiu
Bîrlea, Atanasie III. 111arinescu-folclorist, in "Analele Universităţii Timişoara", I, 1963;
A.S.A., Col. reg. st. civ. Lipova, botezaţi, reg. nr. 12, p. 225.
31
G. Bariţ, Dicţionar maghiar-român, cuvint "varga".
32
Protocolul al doilea al breslei olarilor lipoveni cuprinde lista celor 180 de meşteri
Vezi Muzeul jud. Arad, secţia Lipova, nr. inv. 2177, Cilele 3-5.
33 Parohia ortodoxă română Lipova, Protocolul breslei cojocarilor, paginile 1, 61.
34
A se vedea "Statutele Societăţii maieştrilor călţunari din Lipova" Budapesta, 1874,
p. 15, care cuprinde 59 de călţunari. Noi am luat ca bază de calcul cifra posibilă de 50
cizmari, valabilă pentru un anumit moment din prima jumătate a secolului al XIX-lea.
35
Registrele de stare civilă de la Lipova constituie unul din cele mai valoroase
surse pentru istoria locală, în lipsa arhivei administrative.
36 A.S.A., Col. reg. st. civ. Lipova, decedaţi ortodocşi-români, reg. nr. 33-35.
37 Fenyes E ., Jf. agyarorszdg geographia szotdra ... , voi. III, loc. cit.
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G. Em. Marica, Op. cit., p. 42.
Precizăm că edificiul şcolar lipovean construit cu un etaj, tn 1818, constituia la
vremea sa o realizare deosebită, mărturie a dezvoltării social-economice a Lipovei. Pe frontispiciul de la intrare se află sculptată data inaugurării sale.
40 G. Em. Marica, J. Haj6s, C. Mare, şi C. Rusu: Op. cit., p. 108.
41 Idem, p. 108, 109.
42 Societatea de lectură din Lugoj poseda lncă de Ia lnfiinţarea ei, in 1845, o bibliotecă. Idem, p. 109.j
~· Sever Bocu, Un veac- al XIX-lea- din istoria Lipovei (conferinţă) Timişoara
(1937), p. 16.
u V. Popeangă, Op. cit., p. 272. C. C. Bodea, P. Cernovodeanu, Primele şcoli ostă
şeşti din Ţara Romd.nt!ască, în "Studii şi articole de istorie" 1966, nr. VIII, p. 108.
' 5 V. Popeangă, Op. cit., loc. cit., G. Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei ... ,
Sibiu, voi. II, p. 565.
48 "Gazeta Transilvaniei", Braşov, 1843, p. 19-20.
47 "Biserica. şi şcoala.", Arad, 1905, nr. 46, p. 396.
48 N. Albu, Contribuţie la. istoria. culturii bănăţene, In "Apulum", XI, 1973, p. !,51.
49 Vezi nota 28.
5 0 L. Emandi, Alexandru Gavra-editor de cărţi romd.neşti, in "Anuarul Liceului pedagogic Arad pe o.nul şcoalr 1972-1973", Arad, 1973, p. 143. Cf. Gh. Ciuhandu, Op. cit.,
38

39

p:

340.
51

C. Bodea, Acum o

sută

de o.ni ... (partea a III-a,) in "Hotarul", Arad 1938, nr. 8,

p. 260.
52 L. Emandi, dr. Ilea Romulus, O "carte de doftorie" manuscris din prima. jumătate
o. secolului o.l XIX-lea, In "Buletin de informare", Arad, 1, 1970, nr. 4, p. 321.
53 Pavel Lăzărescu, Florariu pentru folosul iubitorilor de învăţătură Buda, 1831,
108 pagini.
54 Ibidem, p. XI.
55 La aceeaşi concluzie ajung şi autorii unei alte lucrări privind abonaţii la cărţile
româneşti, subliniind preponderenţa acestor categorii sociale in cîmpia vestică. C. şi V. Velculescu, Livres roumaines a listes de souscripteurs (premere moitie du XIX-ieme siecle,
partea o. Il-o.) in ,.R.E.S.E.E.", 1975, nr. 4, p. 544.
58 Metoda abordată de noi a fost diferită faţă de cea utilizată de către C. şi V. VelcuIescu in lucrările citate, datorită următoarelor împrejurări: a) locul de apariţie a cărţilor
cu prenumeranţi (de regulă oraşul Buda, pentru lucrările studiate de noi); b) predispoziţia pentru anumite genuri (cărţi de ştiinţă şi manuale); c) predominarea apariţiilor editoriale într-o anumită perioadă (1829-1832).
57 G. Em. Marica, Op. cit., p. fala. Analizind situaţia din Banat, cei doi autori ai studiului citat, C şi V. Velculescu, confjrmă faptul că nici intr-o altă regiune a teritoriului
locuit de populaţia românească nu găsim printre abonaţi meseriaşii şi negustorii. C. şi
V. Velculescu, Op. cit., loc. cit. Ecoul îndepărtat al prezenţei culturale (şi, probabil, al prestigiului economic) a negustorilor şi meşteşugarilor de la Lipova transpare intr-unul dintre
primele noastre romane, Mo.ra a lui Ioan Slavici, a cărui acţiune se petrece Ia Lipova pe
a mijlocul veacului al XIX-lea.

R~sum~

L'auteur presente les lisles des souscripteurs aux livres roumains parus dans Ia
premiere moitie du XIX-eme siecle, cherchant la place de Lipova vis a vis des autres centres
culturels roumains. En meme temps, l'auteur annalyse les categories professionelles des
abonnes de Lipova, mettant )'accent sur la periode des annees 1829-1832, ou se manifeste
a plus grande frequence des abonnements.
Les tableaux annexes permettent, d'une maniere systematique, l'etude des centres
d'abonnement et leurs zones afferentes, en suggerant une nouvelle voie d'analyse de Ia
structure des lecteurs abonnes.
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Anexa ·1:

Lista

publicaţiilor româneşti tipărite

de

pe baza de abonamente cuprinzînd cataloage
abonaţi*

l. Samuel Klein, Dictionarium valachico-latino-germanico-hungaricum in genere ... , Buda
1806 (B.R.V., tom. IV, 696).
2. 1. D. Rumpf, Arătarea slăpinirii şi caracterului lui Alexandru I., Buda, 1815 (B.R.V.,
tom. IV., 851; cf. Cornelia Bodea: op. cit., p. 98, nota 93).
3. 1. H. Kampe, Descoperirea Americii, tom. 1, Buda 1816, (B.R.V., tom. III, facs. II).
4. Villaume, Pedagogia şi Metodica' pentru lnvăţătorii Şcoalelor orăşeneşti şi săteşti, Buda,
1818 (B.R.V., tom. III, 993).
5. Z. Carcalechi, Bibliotecă românească, partea 1-a, Buda, 18:ll.
6. C. D. Loga, Gramatica românească, Buda, 1822.
7. Pavel Kenghelaţ, Istoria universală sau a toată lumea ... , partea I-a, Buda, 18:!4 (B.R.V.,
1210).
Daca-Română, Viena, 18:26, (B.R.V.,
Bibliotecă românească, partea 1-a şi a II-a,

8. I. Alexi, Gramatica

9. Z. Carcalechi,
III, H10).
10. Z. Carcalechi,

tom. III, 1266).
Buda, 1829 (B.R.V., tom.

Bibliotecă romdnească, partea a IV"a, Buda, 1830.
11. 1. H. Kampe, Teofon sau iscusitul sfătuitoriu pentru neiscusita tinerime - Carte ll<lorald,
Buda, 1833.
.
12. D. Bojincă, Diregătoriul bunei creşteri ... , Buda, 1830.
13. P. Vasici-Ungurian, Antropologhia, Buda, 1830 (B.R.V., tom. III, 1503).
14. P. Vasici-Ungurian, Dietetica, Buda, 1831.
15. D. Bojincă, Anticile Romanilor partea 1-a, Buda, 183:2.
16. Petru Maller (Cîmpian), Gramatica ungurească de Emericul Salan, Buda, 183:!.
17. Constantin Diaconocivi-Loga, Epistolariul romanesc pentru facerea a tot feliul de scrisori ... , Buda, 1841.
18. I. Rus(u), Icoana pămîntului ... , voi. I~-111, Blaj, 1842-1843.
19. P. Vasici-Ungurian, Macrobiotica sau măiestria a lungi viaţa, voi. 1- II, Braşov, 184!.-

1845.
:20. Dimitriu Konstantini Oraviţanu, Scurtă deducere a Istoriei Vest şi Est Romaniloru ... ,
Timişoara, 185 7.
:l1. \loisi Bota, Modul de educaţiune sau [(rescerea vechilor egipteni, persieni, greci Şi romani,
Sibiu, 1858.

Explicaţii

la anexa 2

Elaborarea explicaţiilor s-a făcut cu intenţia lămuririi modului de întocmire a tabelului,
ilustrînd în acest fel etapele parcurse şi stadiul actual al documentării. Întîi de toate au
fost selecţionate centrele de colectare a abonamentelor, obţinîndu-se o cifră exactă a numărului abonamentelor onorate în exclusivitate pentru o anumită carte, într-un centru
de abonare (vezi rubricile A) şi zona sa aferentă (vezi rubricile B). In mod automat au fost.
excluse din aceste zone localităţile, care constituie, la rîndul lor, centre de colectare, ceea
ce a permis obţinerea unor cifre reale ale abonaţilor şi abonamentelor pentru fiecare din
aceste centre. Trimiterile la pagină în listele publicate sînt greu de făcut deoarece aproape
în toate cazurile lipseşte numerotarea acestor pagini. Localităţile sînt înşirate în ordinea
apariţiei lor în listele de abonare. Excepţie fac localităţile Biserica Albă, Sinicolaul l\lare,
Ghiroda pe care le-am trecut in listă înaintea altora şi Galşa, pe care am trecut-o la 1.1rmă.
în mod excepţional, la coloanele 1 şi II din dreptul Dicţionarului lui S. Clain, respectiv
pentru ediţia din 1804 şi cea din 1814, nedispunînd de cifra abonaţilor şi abonamentelor,
• Numerotarea de la "1" la "21" a acestor publicatii este valabili!. pentru toate tabelele-anexll'
din prezenta lucrare.
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am indicat cu un "da" prezenţa acestora în dreptul localităţilor incriminate. Abonaţii
din Ţara Românească şi ~Ioldova, înscrişi in dreptul rubricilor nr. 33, respectiv 34, provin
în marea lor majoritate din capitalele acestor două principate. Acolo unde abonaţii din
Bucureşti şi Iao;;i sint publicaţi separat, am menţionat acest lucru în rubrica.-\. Cu excepţia
celor 3 abonaţi din Botoşani, ai Dieteticii lui Vasici, pe care i·am trecut in această rubrică,
pentru toţi c~ilalţi precizar~a iniţială r.lmine valabilă. Pentru economie de spaţiu am inclus
ln cadrul coloanei l, alături de persoane, şi instituţiile, în speţă biliotecile acestora. Sub
denumireJ. d~ ArajuJ vechi se exclud actualele cartiere Sinicolaul ~Iic, .-\radu! .\"ou şi ~li
călaca. Abonaţii înscrişi la Lipova, provenind din localităţile Radna şi Şoimoş, situate Ia
nord de Mureş, astăzi cartiere ale oraşului Lipova, şi aparţinînd pe atunci protopopiatului
Aradului, au fost tre~uţi in rubrica B. Fiindcă abonaţii din Juliţa şi Vărădia (azi Vărădia
de ~Iureş) - localităţi apropiate una de alta - erau clerici şi învăţători iar protopopul
Vărădiei locuia in satul Juliţa, am ţinut să reunim cele două localităţi intr-o singură
rubrică. PrJfesorii de teJlogie din dreptul unui oraş (centru de colectare a abonamentelor),
figurind, totojată, în calitate de protopopi in altă localitate, sint socotiţi ca aparţinînd
de localitateJ. în car~ işi ex~rcită prJfeDratul. Pe Andrei Blaş /recte Blaj - n.n./, abonat
la cartea lui Dim. Constantini şi insemn"lt în lista de subscripţie cu titlul de administrator
al parohiei din Pesta, dar care figura in calitate de colector la Torac, l-am socotit •ntre
abonaţii din Buda (vezi D. Konstantini, Op. cit., p. VI). Acolo unde provenienţa abonamentelor din centrul de colectare sau din zona aferentă nu era precizată, cifra globală a acestora am amplasat-o intr-o poziţie intermediară, între rubricile A şi B, în paranteză. În
dreptul cărţii lui Dim. Constantini, semnul "+" între două cifre, indică alăturarea la un
centru a unuia sau a mai multor abon1ţi din acelaşi centru, care figurau cu abonamente în
listele de subscripţie la alt centru de colectare. Am introdus în mod excepţional, în tabel,
cartea lui Vasici, Macrobiotica, sub rezerva că lista în manuscris a abonamentelor din Crişana s-ar putea completa în cazul descoperirii altor liste, oferind în felul acesta noi posibilităţi de comparaţie. Cifrele care li reprezintă pe abonaţi sînt trecute în paranteză. Abonaţii
din Caransebeş la Regimentul de graniţă româno-iliric (rubrica 28 din tabel) au fost trecuţi
din poziţia Ia rubricii 28 în poziţia 1 a rubricii nr. 12 în dreptul celorlalţi abonaţi din oraşul
Caransebeş. îno;;irarea cronologică a titlurilor a fost respectată cu o singură excepţie: cartea
lui I. H. Kampe, Teofron. La Anticile Romanilor pentru abonaţii din Arad (80 la număr),
grupaţi pe localităţi, nu se dau nici un fel de indicaţii cu privire la existenţa centrelor de
colectare. Ca atare am selecţionat abonaţii (şi abonamentele) care sint din Sibiu, Abrud,
Haţeg, Braşov etc., pentru simplu motiv că aceste localităţi figurează in tabelul cronologic
(anexa 2 ), iar pe ceilalţi abonaţi i-am trecut în dreptul rubricii Ba oraşului Sibiu. Rubrica
B din dreptul oraşului Sibiu, respectiv zona sa aparţinătoare cuprinde abonaţii de pe întinsul
episcopiei ortodoxe române a Ardealului, predominînd cei din sudul principatului ardelean.
ln acest caz, m~toda folosită în lucrare, pentru studiul numeric al răspindirii abonamentelor în zonele de colectare din cîmpia vestică, devine inoperantă. În tabel am enumerat
localităţile care au jucat rolul de centru de abonare cel puţin o dată, făcînd o singură excepţie: pentru o parte din abona ţii la cartea Icoana pămîntului apărută la Blaj in deceniul
al 5-lea al secolului al XIX-lea. Centrul principal de colectare fiind Blajul, am adăugat
în rubrica B pe lingă cei 7 abonaţi din zona direct aparţinătoare şi pe cele 242 de persoane
abonate cu un total de 251 de exemplare provenind dintr-un număr de '11 centre de colectare a abonamentelor. Dintre acestea doar lzvinul (cu 3 abonamente) este situat în Banat,
restul centrelor de abonare (Zlatna, Cut, l\Iediaş, Căţcău, Bei, Armeni, Lăpuş, Sălaj, .\"ăsăud
şi Tirgul ~Iureş) aflîndu-se în principat. Pentru oraşul Virşeţ (azi localitatea Vr5ac, situată
In R. S. F. Iugoslavia) am păstrat grafia "Verşeţ" aşa cum se găseşte în listele tipărite
ale abonaţilor.
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Explicaţii

pentru anexa 4

şi

5

Bojincă Diregdtoriul ... , in speţă, pentru abonaţi:
Şiştarovăţul apare pomenit şi in lista învăţătorilor din districtul şcolar al Caransebeşului; fiindcă este vorba de aceeaşi localitate şi de aceeaşi persoană, pomenită intre
abonaţii de la Lipova, optăm să-I luăm în considerare o singură dată Intre abonaţii aparţi
nători de Lipova.
- Acelaşi este cazul pentru localitatea Bata (învăţătorul Toma Răchiţan, pe care
l-am considerat aparţinînd de Arad); la fel - pentru Lugoj (Iosif Manea, pe care l-am considerat aparţinînd la Lugoj deşi figura şi la Arad).
- Şi ultimul caz este al învăţătorului Ilie ~Jiescu din Lugoj care apare şi în cadrul
districtului şcolar al Caransebeşului.

1. La cartea lui D.

-

II. În dreptul coloanei nr. 15 (cuprinzînd abonaţii la D. Bojincă, Anticile Romanilor)
am lăsat liberă căsuţa corespunzătoare pentru localitatea Valea ~Iare deoarece nu am putut
preciza dacă abonatul respectiv nu provenea din localitatea omonimă din apropiere de
Lugoj.
III. Localitatea Zăbrani apar(,inind în acel timp de comuna Guttenbrunn (Hidegkut),
se găsea in cercul (districtul, plasa) administrativ al Lipovei însă nu făcea parte din protopopiatul ortodox român al Lipovei deoarece comunitatea românească de acolo era de
confesiune greco-catolică.
IV. Localităţile sint inşirate şi grupate in ordinea apariţiei cărţilor de sub tipar.
V. Semnul exclamării ( !) în dreptul unei cifre indică existenţa unui centru de colectare
la cartea menţionată in coloana respectivă.
VI. Cifrele din coloane indică numărul persoanelor. care in aceste cazuri coincide cu numărul abonamentelor.
•
VII Semnul "x" pus in dreptul numărului curent al unei localităţi indică faptul că aceasta
aparţinea unui alt protopopiat decit cel al Lipovei şi Vărădiei.
VII 1. yJult mai sugestivă ni s-a părut păstrarea necodificată a indica:ţiei profesionale,
prescurtările permiţind reconstituirea cuvintelor. Astfel că: cler= el eri ci; did. =·cadre
didactice; f = funcţionari; a. = agricultor; e. = elev(i); av. = avocaţi; f.i.p. =fără indicaţii profesionale.
Explicaţii

la anexele 9, 10, 11, 12

şi

13

Coloana intiia indică, prin cifrele subliniate, titlurile publicaţiilor româneşti, aşa cum
se găsesc ele reproduse in anexa 1. Cifrele 1 şi 11 indică, in acest caz, exlusiv numărul persoanelor abonate provenind din centrul de abonare, !;ii respectiv, din zona aferentă. Coloanele de la "a" la "1" reprezintă după cum urmează:
a - clerici; b - cadre didactice; c - comercianţi; d - elevi ; e - militari; f profesii libere; g - funcţionari; h - fără indicaţii profesionale; i - meseriaşi; j - femei;
k - biblioteci şcolare; 1 - agriculturi;
La categoria celor Cără indicaţii profesionale am trecut, de regulă pe cei care nu aveau,
eventual, decît indicaţia: nobil, proprietar, curator (epitrop), cetăţean etc. Ca stare socială,
aceştia aparpn, in general, burgheziei mijlocii, după dum reiese din titulatură.
Explicaţii

la anexa 14

,\colo unde a fost cazul, am transcris ocupaţiile avute succesiv de cite un abonat, conform
listelor de prenumeranţi ale cărţilor respective, coroborindu-le, cu datele găsite in registrele
de stare civilă ale decedaţilor înregistraţi de către parohia ortodoxă română din Lipova
intre anii 1824-1877. (A.S.A., Col. reg. st. civ. Lipova, registrele nr. 31-36). ~edispunind
de suficiente date despre locul unde îşi desfăşurau activitatea Vasile Lungu şi :\loise Bota
în anii 1829-1830, cînd figurează în calitate de abonaţi la centrul Lipova, i-am lăsat
printre abonaţii lipoveni. În mod excepţional, cei doi abonaţi de la poz. 136 şi 137 nu sînt
menţionaţi de ceilalţi opt abonaţi la partea a IV-a a "Bibliotecii româneşti". 2\u dispunem
de nici o dată sigură asupra domiciliului sau provenienţei lor. Aceştia sînt pictorii Dimitrie
loanesfcuf şi Gheorghe Vanga fVancu? - n.n./. În lipsa unor confirmări arhivistice nn
exprimăm temerea ca numitul Kristofor Iancovici, arendaş (la poz. 34), să nu fie una şi
aceeaşi persoană cu Kristofor Ioanovici, meşteşugar (la poz. 120). Consultarea registrelor
de stare civilă pentru decedaţi, de la Lipova, nu a dus la dezlegarea dilemei de mai sus.
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Anexa 2
Tabel cronologic cuprinzind centrele zonale de colectare,

A....,.
B-

Numărul

Numărul

numărul

abonatilor cit

persoanelor şi al abonamentelor din centrul zonal.
persoanelor şi al abonamentelor din a rara centrului zonal,

şi

al persoanelor

aparţinătoare

centrului.

1 ..:... NumArul persoanelor care şi-au dezvăluit numele in listele de subscriplic;
I I - Numărul abonamentelor conrorm listelor de subscripţie.

Nr. crt. al

Centrul zonal sau zona
(provincia)
Careii Mari

1

2

1

publicaţiei

1

1
1

-

A

1

Il

! -

1

Il

-

-

1

-

----------1--- - - - - --- --- --- ---

B

2

Sighetul

1\larmaţiei

A

-

-

-

-

---~

= = = - = = -

------I-A-r-=- _ _--=-----=- _
B

---

-

Il

1

II
1

1

1

-

4

3

1

Baia Mare

3

B

---

1-----------

"

Oradea

-- ---- -----4

"

A

B

79

79

-5

Sibiu

A

B

-6

12
4

4
3

(66)

da

~----.--~-~Făgăraş

~ ~

--7

8

Haţeg

:

::

B

da

;

;

(:)

1 ;

1

:

f--------A-----=- - --=-1-=---Blaj

---1---------- --- --- - - --- --- --- --- -----9

Braşov

A

B

da

-

-

- - - ---

---

-

45
2

(75)

115
3

- - -~-

--

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- - - - - - -

10

11

'Reghln

Timişoara

A
B

-

-

A
B

da

-

2
11·
81
82
--1-----

(55)

-- -------- -- -12

Caransebeş

A
B

(90)
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1
1

-

(10)

1
198

1
198

care

şi-au

subscrip~ie

dal numele In listele de

ale

căr~ilor româneşti.

respectiv.

5

8

7

Il

II

·--~--

10

9
Il

Il

1

-·- - - - - - - - - ----1-----1----

---- --r---- -- - - - - - - --1--- - - -

4

10

24

24

9
41

32

1

4

1

1

41

- - - - - - - - - - - - - - --- - - --·1---- ---1
1
(4)
2
19
(4)
2

22

26

- - - - - - - - - - --1- - - - - - - - - - ----

2

2.

3

2

2

--=---=-

---- --

~-

1
1
- 1 - 11
5
5
- - - - - - - - - - ---1----1---(16)

- - - - - ---- -------------1---34

----

30

30

5
1

5
1

- - - - - - - - - - - - - - - - -------(1)

---- ------ --- --- --- - - - - - - 1 - - - ----1---1

1

2

2

14
18
6
6
- - - - - - - - - - - - - - - - ----1----1---1
8
11
13+1 20+1
1
1
69
69
32
33
2
2
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Centrul zonal sau zona
(provincia)

13

14

A
B

A
B

Lugoj

Buda

Viena

-19

Praga

20

Londra

-21

Lipova

-22

Belinţ-Hasiaş

-23

Făget

-24

Jebcl

25

Ora viţa

-26

Ciacova

- -1

27

---

da

-

-

-

-

(63)

-

-

29

47

(103)

-

-

(24)

-

-

21

28

2

11

- - - - - - - - - -- - - - -- - A
11
56
(20)
(6)
(18)
B
1
1
- - - - - - - - --- - - - - - - - -

-18

4

~

A
B

Pesta

-17

3

8
20
(104)
6
6
- - - - - - - - - -1 - - - - - - - A
1
9
9
(54)
(5)
B
47
47
-- -- -- -- -- -- -- --

Aradul vechi

-16

2

1
1
- - - - - -- - - - - - - - - - - -

Bciuş

--

15

1

'

A
B

da

da

-

1
5
- - - -1 - - - - -- -A
da
B
- - - - -·- - - - - - - - - - - -A
da
B
- - - - - - - - - - - - - -1 - - A
15
15
B
1
1
- - - - - - - - - - - - - - -- 1- A
1+3 1+3
B
27
27
- - - - - - - - - ---- - - - - - A
3
3
B
5
5
---- -- -- ---- -- -- -A
1
1
B
4
4
-- -- -- ------ -- ---A
2
1
B
20
- - - - - -1 - - - - - - - - - - A
1
1
B
21
23
-- -- -- -- ----A
2+1 2+1
B
15
15
' -

Mchadia,
-·
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5

7

6

8

2

10

9

2

- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - ----1---164

174

(100)

14+1 14+1

42

1+49

43

47

8

8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - --·1---- ---2
3
3
5
5
1
13
12
1
33
33
57
56

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ------1---39
1

M
1

27

40

3

38+1 40+1

3

- - - - - - - - - - - - 1 - --·- - - - - - - - - - -

3

(7)

6
1

6
1

1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ------1-----·-

--- ------ --- ---

20

32

---

---

5
~

9

--

--- ---

-- ---- -- ----------------1---(1)

(1)

- - - - - - - - - - - - 1 - - - - - --·1---- ---21
5

22
5

8
6

8
6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----1---1
3
3
1
1
18
18
- - - - ------ - - --.-- - - - - - - ---·!----

1
32

3
7

1
32

4

1
1

7

- - - - - - - - - - - - - - ------1---- ----

-- ------ -- ------------1------2

--

2

2

2

45

45

2+1

2+1

---------------- ---------3
32

3
:12

- - - - - - - - - - - - - - - - __ , --·l----1---·

10
3

11

3

2

2
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Centrul zonal sau
zona (provincia)

28

Regiment de

1

2

4

3

A

graniţă

B
53
53
româno-ilirie
---1--------f---- - - - - - - - - - - - - - - - 29
Zombor
A
(5)
(4)
B
1------------ - - - - - - ----1---

30

Regiment-graniţă
germ-bănăţean

A

1

B

2

2

6

6

(Panciova)

---1--------- --- ------ --- ------ - - -----Şiria

31

A
B

3

3

----------- ---- --1-------32

Ghioroc

33

Moldova

34

Ţara Românească

A

1

1

B

2

2

~ ---=- ---=----=A
B

(415)

(374)

~! 2~! ---=-1
10
2

(200)

16
2

1-------- - - - - - - - - - - - - - - - - - ---

~
36

37

Craiova

A
B

Verşeţ

A

1

2

B

--------1------ --- --Bocşa

A
B

-------11------ -- -- - - - - -----

38

Turda

A
B

1--------1------------- - - - - 39

Alba Iulia

A
B

1--------- - - - - - 40

Gura riului

-------41

Cluj

42

Cernău~i

A
B

--- --- - - -

------ --- - - - -
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--

5

6

7

8

10

9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---·1----

-- -- ---- ------------ ---1--1
13

1
13

· - - - - - - - - - - - - - - - - - ------1---1

---- ----

--- ------ --- --- ---

1

---- ----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ------1---264

1
1
157
147
31
36
36
-- -- - - - - - - - - 1 - - - - - -----1---99
93
93
20
20
(125)
6
6
4
4

-- -- -- -- -- --------------1---120

31

---- ----

120

6

---------- --------6

6

25

25

7
1

9
1

4
1

4
1

-- -- --1- -- --1-------

1

6

1

6

6

2

2

1

----1~--

1

- - - - - - - - - - - - - - ------1----1----

1

4

1

1

3

4

1

1

---------- --------1-------1

1

- - - - - - - - - - --- - - - - - - --- ---+--- - - 5

5

---- ------ ------ ---------1

-

9
4

29

1

1

5
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Centrul zonal sau
zona (provincia)

1

43

Giula

A
B

44

Orşova

A

45

2

4

3

1 2
2
B
1------- - - - - - - - - - - - - --------Trestia
A
(comuna Băiţa
B
-jud. Hunedoara)

1------- ----- - - - - - - - - - - - - - 46

L"zdin

1

A

1

B

--------1--- ------ --- --- --- - - - - - -

47

Zagreb

A
B

48

-------1-- - - - - - - - - - - - - - - - A
Slnicolaul Mare
1
B
- - - -

49

Ghiroda

A
B

1
.

-

-

-

- - --!----- ---

-

1

1

-------1-- ------- -- ---- --

50

Paris

A
_B

51

Biserica

Albă

-

-

-

-

-

-

--=- --=_l=__----

A
B

52

Cerne ţi

A
1

B

-

-

-

-

-

----------------53

Slatina

A
B

--------1--- --- --- ------ - - - - -

54

Abrud

55

Comloş

-

56

Otlaca

(Grăniceri)

57

Şlclău

--

A
B

Banat

A
B

1

1

1----- - - ! - - - - - - - ! - - - - - - - - - - - - -

A
B

A
B
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5

7

6

1

8

9

3

1

10

- - - - - - - --- --- - - -

10

1

1

5

15

-----1
3

2

2

--------

6
3

--- --- --- --- --- --- --- ------1-----1.----3

3

1

1

--- --- --- -----1----1

---

--

--- --- ----- - - - -

------ --- ----

1
--- --- --- ---

1

1

--- ---

--- --- --- --- -----1----(4)

1

1

5

5

1

1

1

1

----1-

1

1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----·>----- - - - - - ---1-----1------
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Centrul zonal sau
zona (provincia)

1

3

2

4

-1--l_!_ ___ ~---58

Şimand

59

Toracul Mare

A
B

60

Sem lac

A
B

--------1- ------ ------ --- --- --- --61

62

Toracul Mic

A
B

1

~---=- ~~---=----=- --=- --=-

Sinmiclăuşul

român (Bihor)

B

-

-

-

-

-

-

-

-:J -3
-

- - - - - - - ------ --- - - 63

A
B

Sintea

-

------- -- -64

Chişlneu-Criş

--- --- ------ ---------------

A
B

1

------1-- ---------- -- ---65

Pădureni

A
B

(Chişineu-Criş)

-------66

-

Comlăuş

(Sintana)

--- ------ --- --- --- ---

------- - - - - - - --· - - - - - 67

Socodor

------

A
B

- - - - - - - - --- -----68

--- - - -

A
B

Salonta

--- --- --- --- --- ---

A
B

- - - - - - - - - 1 - - - ---'------ - - - - - - - - - 69

Munchen

A
B

1------- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

70

Juliţa

de

Văriidia
Mureş

cu

1

A
B

1

- - ---------1--- --- --- --- --- --- --- --- --71

Chesinţ

B

72

1

A

Căpălnaş

---~

A
1

B

1

=
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1

1=

1

5

8

7

6

9

10

1

--- - - - ---

- ,___
___
1

-

1

-

--- 1

1

--- -------

--- --- ---

--------

-~----

-

-

-

-----·-

-lI

===~1-1-

1
, -------

-----------1---

1

-----1-

1

--- --- -·---1----

465
https://biblioteca-digitala.ro

Centrul zonal sau
zona (provincia)

73

Giroc

'

--Mănăstirea

Sin-

Giorgiu

-

-

3

4

B

-

-

-

-

A

B

--

- - ---

75

2

1
1
- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - A

1

74

1

Bccicherecul Mare

----

- - - - - - --- - - -

------

--- --- --- --- ---

---

A

B

---

- - ---

76

Dognacica

A

B

---

--- --- - - - - - - --- --- ---

77

Sinteşti

A

1

B

-78

Kikinda

79

Buteni

·--- --- - - --- --- -----A
B

(fără
Comloş)

- - --A
B

80

In eu

--

- - - - - - - - - - - ___ ,___
1

1

A

B

1

---

-Beliu

- - ---

--

--

------

A

---

··--

Baia de

Criş

--- - 1

B

82

1

1-- - - - - - - - - - - - - - - - - - f - -

---

81

--- - -

--

--- - - - - - - --- - -

--

1

---

A

B

-83

--- --- --- --- - - - - --- --- --A

Pecica

B

-84

--Hălmagiu

---

-- -- --

--- - -

- - ---

--- --- --- --- ------ ---

___ ,___

A

B

85

Peştiş

(Bihor)

A

1

B

--- --- --- ---

-86

Lunea (Bihor)

- - - - - - - - ---

B

-87

A

1

--- --- --Galşa

- - --- - - 1 - --- ---

A

B
Nr. total general al persoanelor abonate şi abonamente

----~---

---:-· -=:-j-:- --:--
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--- --655

974

-

-

-

10

9

8

7

6

5

-

1

-

-

-1------------=1;!-=
-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

---- ----r-- -- -- ------- - - - - - - - - - - - - - - - - ------1--3

1

3

- - - _J_
3+1

------

-----1---1---

3+1

1

1

----

--

!

1

,1_ _ - - - - - - - -

----

l_j!___ .___
1

1

--1----

-- ---1--1
1

----1-1

-------~-- ---1----~---

1

_1_ --~-- - - - - - ----1----~--- - - - - - - - - - - - -- - - ------1---

----

--.--~-

- - . - - - - - - ----1---

-- -- -- -------- ---- ---!--- - - - - - - - - - - - - - - - __ 1---J---

----------------------1--487

242

2SS

329

474

1 SO

366

549

590

351

373
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Nr. crt. al

..

publicaţiei

<.>

Centrul zonal
sau zona
(provincia)

..:

z
1

11

1

....

1

1

II

A B -

1\larmaţiei

-

3

Baia Mare

4

Oradea

5

Sibiu

6

Făgăraş

7

Haţeg

8

Blaj

9

Braşov

10

Reghin

1

A
B

-

-

-

Timişoara

11

-

A
B

-

12

Caransebeş

-

13

Beiuş

-

14

Aradul
Vechi

15

Lugoj

A
B

-

-

16

Pesta

17

Buda

-·

18

Viena
1

2

3

8

27

(36)-

-

-

-

13

14

-

-

8
3

2
6

A •37
B -

38

1
119

2
16

2
119

(1) 7 16 -

-

-- - - - - - - - - - -

= 1=

_!'_!

1

-

-

-

-

--

-

3

- - - - - - - - - - - -3
6

78
10

85
10

---

75
8

101
8

-

- - - - - -- --

43-+-1 148~1 39+3 (73) 1
31
-

-- -- -57

1

64

76

50

54

- -- ---- -- -

II

1
1

1

-----1----

17
3

16
1

- -- - -- - --- - --- - - ---- -- -- -- 35
2
3 32+1 32+1
14
35 - 1
1
1
1 - 7
-- -- - - -- -- --- - --

-·-

1

15

II
1

-- --- - - - - -- - --- --- -- - -- - - - - - - -- 8
- 8+1 39+1
72
151 151
- -- -- ---5
16
38
39
-- -- ---- -- - -- - 1-- - -1
20
- 1 - - - - - - -- 7
2
- - - - - - -- -- -- - -- - 1
- - -- -- -- -- --

3
3
- - - - -- - - - - - 1
6
6
1 - -- -- -- -- ---

A 2
B A BA
B

-il"~

---- -- -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - ----- -- -- -- 97
31
31
31 -(6)
- - -- - -- - - 1- - 1- 9
13
9
11 6
1
6
48
1
6 -- -- -- -- -- 2
-- - -- - -- - -- - -- - -

A 3
B A B -

-

-

-

A 2
B A 1
B A B -

-

-

A 1
B A 3
B 38

-

--

A B -

-

II
1

-

-

Sighetul

1

1

Care il Mari

2

12

6

1
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--

21
1

21
1

29

152
1

433
5

20
2

120
2

25

221

-1 (10)-- -- -4
-- -

- - --1--

21
22
93+3 93+3

- - - --

-

9
-

2
7
2
2
3
2 - - - - - - - - -- - - - - A 10
12
9
9 - B - A
B

8

-

14
7

-- --

22

29

- - -- - -- - - - - - - -- --

-

-

-

-

-

·------------------------------------------------~-----------------

18

17

III

20

19

!

21

11111111

Nr totall Nr. total Nr. to
pe~soane
abona- tai ge

II

mente

= = = '= = = =

=

neral

=

-- - - - - 1 - - - - 1 - .1
1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - ----1-------1------ - - ' - - - - - - - - - - -------1-------- - - - 1 - - - - 1 - - - - - - 7
10
(5)8
117
10
308
648
15
24
8
8
320
(11) 329
11
20 20 22
_-_ _
- __
21__
21_ -_ _
- __
-_·- _ _
- _____
- ____
-_

( 4) 61 (70) 125
59
145

340

13
(16) 16 73
4 4 _ -_ _- _ _
41__
41__
- ___- _ _
- _ -----1---------- __
- _____
41_1_____
41_1-3 3 9
29·
68
_-_ _-_ _
31__
31__
- ___- _ _- __ -------1---------~ ____
39______3_9_1---36 36 50 (16) 45
_-_ _-_ _
24_9 2_5_8 _-___
- __ ------1------ --------1---- -----=2.:.49:_
258
-

17 17 -

-

-

-

-

-

-

-

149 (111) 223

- - : : ---~--- - --=-- ---=-----~--=--~-(1-)-:- - - - - _5__5_ - - - - - - - - 1
16

1
16

3

- '-

3 -

47
3+19

= = _}_ _}_ = = 1~2
1

---66 35 35 66
5 5

57
3+19

319
339

:

10

-----1----5

5

25
28
200
_ _.:_3___1:--3-1---1_3_9

(55) 225
141

421

31 (111) 82
436
437
--·1-----19 (80) 21

630

(80) 2

101

'---------'- - - - - 1 - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - (18)- 254
265 (47)
150
1075 (26.9) 1487 1903
126
64
67
3+23
35
131
147
-~--.--

---

1+6 2+7 3 3 32
- (451)
1+1+1
1+1
205 (583) 242 1504
15
15 24 24 14
399
324
679
- - - - - - · - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -~:....:....:.-1

_-__-_ =-_-__-___-__-___-____-_____-_____
43

96

(63) 702 (103) 765
1_

1

1 -

11

13

869

1

(6) 39

(45) 87

2

2

52
1

(24) 137
5

1

134

- - ' - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - ------1-------=-- - 5

63

1

1

166
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Nr. crt. al
Centrul zonal
sau zonal
(provincia)

20
21

Praga
Londra
Lipova

22

23

Belinţ-

Hasiaş
Făget

Jebel
Ora viţa

A
B
A

A
B

~-

A

Ciacova

A

1\Iehadia

A

B

29

3

A
B -

-

28

-

i -

67

1

Regiment.
de graniţă
românoiliric
Zombor

32

33

3
11

A

B

-

6

1

-

graniţă bănăţean

Şiria

Ghioroc

7

-

69
18

----

1

1

-

1

-

--~-

5
23

5

Moldova

Ţara

Românescă

19
20

20
21

13
13

----

2

-

-- -

-

-

-

-

2

-

1

---- --

-

1-

1

1

-- -

1

1

----

-

-

-

----j---- ---

-

----

-

6
1

' 10

1

1

-

A B -

1

(82)

1

=

'

-- --

13
A 13
4
B 4
-A B - -

-

- A A
B

-

-

12
13

-

--

-- - -- -

-

27 32
15 15

1

II

1

-

A
B

-

1

- - 8+1 9+1 --- - ----- -- -- - - - -- -- -- - -- - -- - -- -- -- - -- - -- - -- - - 7
6
- (7)
8 .
8
2
2
--- _ _ _
2 , _ 2_ _ - -- - --- ---

-

B -

34

-- 1--

66
17

67

1

1

---

-

-

'

-- -- -- - -- - - - - - 1 --

-

-

-

-

-

-

-

--~-

Regiment.(Panciova)

31

-

--------

-- - -

3o

-

-

--!-1--!-

18
1

II IIIII IIII
1

--~--

--4
1

1

~1 ~--~= 1= ~ - -

-

-

-

=-1----=-

1

B

27

1

-

B -

-

26

1

1

-- - -- -

A B -

A

-

25

II

1

16

1_14_ _ _ _
15_!

~.!..!..__ - - -- - -- - - - -23- --

-

24

13

1

1

B

-

II

1

!

19

12

11

publicaţiei

i

-

-

-

-

- -

-- - - - - --- - - 1 1
1
1
------ --

--

-- ---- -- -- (300)
3
20 (93)1
-- - --- - - -- 1 1
44 (128)
1
- 1 - -

1

1

1
1
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-

-

-

-

-

-

-

-

3
1

-- -- ----- -- -- -- -- - - - - ---- -- -9
51
-

-

-

-

1

17

18

19

1

II

1

1

20

jn

1
1

II
1

1

- 291 ----- -

-

--

-

-

-

---

- - - -- - -- - - -- -- - -- -

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-- ---

-

-

-

-

- -- - - 32 32
2 2
-32 32

-

-

-

-

-

-

2+6
-

-

1+2
30

-

1

36
15
30+9
(20)-

-

1
17

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

(1)

--

1

(1)

--- ---

-

--

261
124

273
125

398

22
134

66
134

200

30
123

153

3

43

27
122

·--

-

-

1

-

-- -- -

Nr. total ~
abonatotal
mente general

Nr. total
persoane

--- --

3
34

40
40
136
5
53

(26) 28
41
----- - -

- -- -14
14
- (23) 43
43
- ---3
3
·- - - - - ----

-~

-

-

-

-

-

1+30
24+27

- -

II
1

1

1

'=--

2:12

1

II

- - - - ---- 1 ---- - ---- - - - - -- ---- - --5
6 13 13 2+6
- -- - -- -40- -40- - 2 - 2 --·
4
4 - - 1
37
-37- - - -- -- -- -- - 24+27
-2 - - 2
1+1
13
- - 30
-13- - - -- -- -- · - - 1
- -- - -- -- -30
--10 - - 16
76+5 76+5
9
-- - - 1
-- -- - - - -- -- (26) - (38) - - 1
-- - -- - - - 17
- - - ----

--

21

1

--

--

53 239
186 '
4
55>

(20)

-·

(45) 30
41

-

-

-

79

-116

426

(82) 344

-

(4)-

(5)-

-

-

-

17
23

17
23

-

-

20
43

(23) 20
43

86

-

4
2

4
2

6

-

--

---

-

-

-

-

-

5

-

40

274 (708) 658
52 (300) 104

1470
300

177 (627) 280
45
44

951

----
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-a-1-~1 ~2

,_
publicaţiei
' _ __:_N_r_.
_cr_t_.

1

Centrul zonal
sau zona
(provincia)

Z
35

Craiova

1 1

l

II

Verşeţ

Bocşa

1

15

IIJ

(28) -

A ---; --7- --6B

37

1

A

B
36

i'

12

------,-13--1--1-4_
·1

II

1

1

__

l II
1

1

II

II

= = 1= 1= = = 1 = 1- :-·1--;--6-~--6-

1+46 1+49

1
1
1
2
15 ·
---· -- ----

A

1

---~15---1--~16

15

-4---4-

1

1

2
-- ---- 2- -- - -- -

5

3

3

B-

- - - - --·-- ------1-1-1--38

Turda

39

Alba-Iulia

A
1
BiA 1
B-

15

1

-

--------------1-------

40

Gura Riului

A B-

41

Cluj

A

1

B 42

Cernăuţi

A B -

43

Giula

A -

20

20

4

13

1+17 1+23-

27

-

30

BOrşova

44

A -

- (8)

4

4

------l-=8:....=-- _-_ ___
1 ___
1 _1_ _
1_ - 1- - - - - - - - - r - - Trestia
(comuna

45

46

BăiţaA
5
---=.H::..:u:..:n:..:e.::do:..:a::..:r.::a):...._ __:B:._ _ _ _ _ _ _ __
1
--1-1----Uzdin
A
3
3

-----l..:B:._ __ - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - -

47

Zagreb

A
B

48

.Slnicolaul
Mare

A
B

49

Ghiroda

A
B

50

Paris

A
B

51

Biserica

A
B

---------1---------11

8

1

8

------------~~Albă

1

=

- 1-
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1

17

18

19

III 1II

i

21

20

1

1

1 II
1

1

- 31 31 -- -- - --- 45 - - 44
47 - - 47
-- -- - - 5 - - 4
15
15 - - --- - -

--

-

-

-

-

-~~· -

-

--

2
5

-- - -

'
- ----5
-- - -- - - 2
- - - 1-- - -- 1
- - - - -- - - - --

- - - -- - -- - - - -- -- 10
,11 14
14 --- - - - -

-- ---

-

1
1

71
138

-

-

-

--

- - - -- -

1

-

-

(100)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-- - - - -- -- -- --

5
2

- - --

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

11

11

-

2

2

-

-

-

-

10
4

30
5

2+1
29

2+1
29

81
29

92
29

-

-

-

-

18
2

(8) 46
2

-

-

-

1

37

-

24

1

24

-

---

-

2
3

-

45
13

-

-

1

11

3

35

-121

-56

14

--

1

1

33

- --

18
14

19
14

-

-1
--

2
37

2
37

9

13

---

58

-

-

--

45
13

-

-

1~

--- --

-

-

359

1 1-1

1

-- --

1

49

-

--

~~~

30
19

-

--

1

13

1-

-

1
37
-- --

-

total
general

8
5

-

38
13

6

5
5
- -- - - -

45
18

15
19

-

-

-1

40
20

-

38
13

6
-- --

-

-

-

-

- -- -

7

7

-

--

-

-

-

-- -

-

--

-13
23
- - --~
-

152 (100) 164
94
95

-

-- ------ - - - -- - - - - -- ---11
11
-- - -- - --

-

-

14
3

-

-

14
5

-

(28) 188

172

-

-- --

Nr.
abona111ente

-

-

-

total~~

Nr. total
persoane

-

-

-- --

II
1

1

-- --

-

1

II

-

-

- - - - -

-- -- - 71
121

2 5 -

10 10
19 19

-

1

1

1

-39

-

-

9

9

84
145

94
162

256
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Nr. crt. al

.."'

....

publicaţiei

";

Centrul zonal
sau zona
(provincia)

z

1
1
A B--------------------1---.----.:...-

AB -

4
5

5
5

A
B

8

8

12 12
3 3

8

A

-

B

A B -

2

= = =

!

2

16
5
11

'-

11

== = = = 1.=
--

!

-----------------

A-

1

2

2

2

2

B ------------------1---

:=,=
A -

1

8--

2

2

1

1

9

=~~~~~=
2

-~-

==·=
10

2--·----

--!------- - - - - ------ --- --- ---- --- --- - - - -

61

Toracul Mic

A -

B -----'---- -- -- - - -

---

3
1
--- --- - - - - - -

3
1

- - ---

---

Slnmiclău-

62

şul român
(Bihor)

---'---'----

Sintea

63

2
2
A B - ---- ---- -------- ---3
3
A B ----------

------1 - - - - - - ---

64

ChişineuCriş

A

Pădureni

A
B

1

1

B

------'----1--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

65

(ChişineuCriş)

1

1------ ------- --- - - - - - - - - - - - - , - - Comlăuş

66

(Sintana)

-

~=-

--

1=

1

--·.-.

2

2

- - - - - - _.- - - - - - - - - - - - - _ _ _1_ _ - - - - - - - - - -

67

Socodor

68

Salon ta

69

-

Munchen

A -

4

5

~ = = = = = '~ ~ 1~ ~ ~ ljl
!1 j
B-

-

-

-

1

-

-

-
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-

-

-

17

18
Il

20

19

-~-1-1

1

II

21
II

II

1 -

Kr. total
persoane

Nr. total i"r.
abonatotal
mente general

14

(4) 14

18

6

6

6

27
5

28
5

33

50
8

51
10

61

19

19

19

--------------4

--

4 -

------- -- ---

~1

19 19 -

-------·--

~1

12

12

-------------

-------

--

---------1---1---2

2

4

4

4

2

2

8

8

8

19

20

20

16
2

20

9
1

10

5

5

------------1---- - - - - - - - - --·1----1
3
:1
3 3 ._

----

-

-

(2)-

5

5

2

2

--------------3

3

2

2 -

16
2
9
1

---------------

5

- - - - - - - - - ---1-----1------

(2)

---- - 3

3

3

3
4

3
7

3
10

2

2

2

2

2

2

5

6

6

-----------,---

--

!

1
7

1
- - - - - - - ---:
----

- - - - - - - - - ---:----

___ ===__1_1
1

-

-

,_j-

-

-

--~-----------1

--

---l

1

1

------------1

l- - -

1

1
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Nr. crt. al

1

1

1

J

'E ----,c"""e-:-:-bu~I~-ca_:-~e-:-al_ll._...,.,--1---1-2--l---~-3-- -~-~4_1:1---~-5-- ___1_6_ _ 1

~

sau zona
(provincia)

11

1

II

1

1

Il

1

1

II

Juliţa

cu
de

Vărădia
Mureş

A 4
B -

3

4

2

3

Căpălnaş

-

A

2

-

71 Chesinţ
A B ---------72 ,

II -

1

,.

II

1 3 :
-=---=-~~

4

1

II

1

1
1

70

1

-

1
- -

-

-

4

1

----------1-2--1

2

1

1--

-· - - - - - _B__
-_ - - - -

Giroc

A B-

Mănăstirea

Sin-Giorgiu

-=--1=-- - -

Becicherecul A Mare
B _-___
-----11-=-- _ _-_ _
- ___
- __
- _ -_ -_ _- _ _- _ _- _ _
-_

75
76

Dognacica
(Dognecea)

77

Sinteşti

78

A-----------B 1-=--1-

A B -

1

-=---=---=-----=- ---=- --=- =---!-=-- -=-- =-=---~-~--~- --~-

------

-----1Kikinda

---~---

79

Buteni

A

1

11

B '-

i-

-

-

-

2

2

1

------

1

- _-_ _---=-_ _--=-,
-_

-3 -3

-

-

-

-

-

-

---------- ·-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80
81

lneu
2
A 2
-----1-=B::... _-_ _-_ _ _
-_ - - - - - - - - - - - - - - - Beliu
A B-

------1----·--------- - - - - - - - - - - -

82

Baia de
Criş

A (1)
B

(2)

_ ___.::...__ _ _1 - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - -

83

Pecica

A

3

(1)-

3

(1)- -(1)

-

(2) (1) (1)

-

- -----------------1--- - - - -B84 Hălmagiu
A ---~------B - - - - - - -- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - --- 85

Peştiş

1A

=- -

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

B----------(Bihor)
--1--------- ---- - - - - - - - - -----A
86 Lunea
_<_B_ih_o_r)_ _

~

87

A

= = = = - - =1= - - - -

1

1

20

-

~:!.r~~~~t~b~~~~~al :1 ~~~74 ~ 5~0
B

al abonamentelor

1

li

-

:S4

-

!
1

5~3

-

:9

-

1- -

.~3~~04ll,--3~8
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1

4~0 ~O
;1

'

18

17

19

1

20

21

--

-1

II

1

1

In

1

--

-

---

-

~

-

-- - -

-

- --- -

-- -- - -- - -- -- - -- -- -

-

-

-

-

-

-

-

-

9.5.5

1

(20)-

- ., 38
-- -1
8
-- -1
40
-- -1
-

20

-

9
68

----

-

-

-

-

-

-

1112 689 b98 -

1
8

-

1
40

--

1
.20
11

68

(1)-

--

17
68

-

1
9

7
10

-

23
3

6
(11) -

-

10
9

-

-

3

3

--

(96)

1277

-

(14)

2027

-

-

310

--50

-85

.--

9

11

11

8
29

9
31 '

1

4
16
2
9

(11)

9

--

(14)- (17) 15
5
13

-

-(25)

--744

4

5
(7) 16
2

(12)

9

(18) 15

-

-

5
13

5
13

3
-

-

8039

9
5

-35

-40

-28

-23

-33

-18
--

27

-

(14) -

-

3

(24)

6

-4
1

(20)

-11

-

3

17

--

4
1

-

1
9

52

-

--

5
13

-

--

--

-- -

1-

-

-

--

-

(10) 1

- (14) (15)-

-

-

-

-

-

-

15
68

4
16

-

1

-

3

- (25) (24)-- --

-

-

-

-

12
40
8
42

7
31

-

12
40
8
42

6
29

12

8

5
22

-

12

3
8

79

·-3
11

5
22

2

(7)-

17
(20) 42

--

-

1
1

Nr. total Nr.
abona- 1 total
mente general

16
42

-

---- --

11

-- --

Nr. total
persoane

-- -

-

1

-- -- -- - --

-

11

(20)-

-

-

1
38

1
-- --

-

1

1

-

II

1

-- --1
7
-- - - 9- - 10
-17
-- - - 3- - (1!2_
1
- - 9- --

-

-

Il
1

- 16
-- -l_
- (10) 1
-- -- - -

- - - - - --- - - · -

Il
1

- -- -- --- -- - - - - -- ----- 6 - - 6
- - - - - - -· - - - - - -- --- -- 5
1 1 5
-- -- - - - - - - ---··-- - - - - --- -- - - - - - -- -- - - - -- -- - - - - - - -- -- - - - - - -

1

4

(15)

-

-

---·

23
-

-15

-23

--

111.56
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Anexa 3
Lista centrelor de abonare afiliate altor centre de abonare la cărţile
cu prenumeranţi
Lista reproduce doar acele centre de abonare care Cigurează cu cel puţin o localitate afiliată.
Ea este o emanaţie a travaliului depus pentru elaborarea tabelului :.! (vezi Explicaţii la
anexa 2) şi respectă numerotarea centrelor de abonare. În felul acesta am descărcat de
un balast tabelul anexa 2.
:;\;r.

Poziţia

crt.

Centrul de abonare

Centre afiliate

4

Oradea

2

5

Sibiu

3

11

Timişoara

4

12

Caransebcş

Buteni, Beliu, Sinmiclăuşu
Român, Arad, Giula, Juliţa, Timişoara, Păduren
Blaj, Făgăraş, Braşov, Cluj, Turda, Haţeg, Baia de
Criş, Abrud
Comloş, Toracul :\Iare, Toracul Mic, Sînicolaul Mare,
Ghiroda, :'llănăstirea Sîn-George, Chesinţ, Giroc
Făget, Bocşa, Lipova, Oraviţa, Lugoj, Sinteşti, Belinţ,

5

14

Aradul-vechi

Viena,

~iria, Chişineu-Criş. Beiuş,

Căpălnaş

Şimand,

Timişoara,

Giula,

Şiclău,

Lipova, Lugoj, Vărădia cu
Toracul l\lic, Toracul Mare

Oraviţa,

Juliţa,

Pecica,

Şiria,

15
16
17
21

Lugoj
Pesta
Buda
Lip ova

Pesta,
Giula,

Făget

Sinteşti

12
13

23
25
27
28

14

:Jo

15
16

31
34

17
18
19
20

:J6
43
44
45

21

55

22
23

73
74

24

78

6
7
8
9

Bciuş,
\'irşeţ,

Oraviţa,

Bocşa,

Belinţ,

Sinteşti,

Lipova

Giula

Ţara Românească, Moldova
Şiclău, Pecica, Lugoj,
Bucureşti,
Socodor,
Căpălnaş, Arad, Timişoara, Chcsinţ, :'\lănăstirt>a

Sîn-George

10
11

Oraviţa
Făget, Sinteşli, Dognecea, Bocşa
:'\lehadia
Orşova
Regimentul de
Caransebeş, l\lehadia, Orşova, \'îrşeţ
graniţă românoiliric (cu sediul
în Caransebeş)
Regimentul de
Uzdin
graniţă germano-bănăţean (cu
sediul in Panciova)
Ghioroc, Galşa, Beiuş
~iri a
Ţara Românească
Slatina, Cerneţi, Craiova
(Bucureşti)
\'erşeţ

Dognecea, Giroc, Jebel,

Giula

Chişineu-Criş

Orşova

Cerneţi

Trestia (comuna
Băiţa jud. Hu- Abrud
doara)
Comloş (Comloşul
Kikinda, Sinicolaul :\Iare
:\Iare jud. Timiş)
Giroc
Timişoara
:'\tănăstirea Sîn
Slnicolaul Mare
George
Kikinda
Comloş

478
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Caransebeş,

Bocşa

Tabel cuprinzind localilălilc şi numărul abonamcnlelor conlractah· prin inll·rmediul colt·ctorilor din Lipova

Anexa 4:

Nr. crt. public.
Nr. total de
abonamente

Nr.
crt.

Denumirea

localită~ii

4\5\6\7\81

9

\to Ju \12\

13

1 1

9

161

/s]

22

1 el\

Radna

Ususău

8.

Bata

Ostrov

-11.-

Virişmort

12.

Lalaşin~

-13.-

Bclotin~

14·

Chelmac

15.

Bruznic

16.

Căpălnaş

--

---

-17.
-......

-o

19.

Cuveşdia

1

1

1

3 did

Js
1

ci\
1

2

1

1

1

3 did

1

4 did

1

1

= 4

---

1 cler., 1 did.

= 2

- - - 2- - - -

1 cler., 1 did.

= 2

-

-

-- -

-

-

-- -

-

-

- - - 1- -

-

-

-

-

-- -

-

-

-- -- -

--

-

-

-

-

-

-

-- ---

---

-

-

-

-

-- - - -- -

-

-

-- -- -

-

-

-

-

-

--

-

-

-- - - - - -

-

-

-

-

-

-- -

-

-

---- -

-

-- -

-

-

-- -

-

-

- -- - -

-

-

-

-

-

- - -· -

-

-- -- -

-- -

-

-

-

---

-

-- -- -

- -- - - - -

-

---- -- -

-

1

--

-

-

-

- -

-- -

-

1

--

1

-- -

-- -- 2

1

-- ---

4

---- -- -

- 2- - 3- - - - - - 2- - - -- ---- -

2

-- - - -

3
3

1

1

1

2 cler, 1 did.
1 r.

-- -

-

1

-

--- -- -- -- 2

-

-

-- -

-- -

-

-

-- -- -

-- -- -- -

-

-

-

-

---

-

-

-- ---

-- ---- -

1

2

1
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1 did.

-

-

6

1

81 elerici
33 c. didactice

=6

-

1

1

2 cler., 4 did.

-

1

1

=5

-

---- -

] abonmente pc prorcsii
140

3 cler., 2 did.

-

2

1

1

=3

-

-- -- -

Total

\t9\20 1

3 cler.

-

-

1 18

4 did lt9 did It did

-- -

Căprioara
1

1 6 el

-

-

18.

1

'

Valea Mare

~

1

1

Ţela

-10.-

1

1 17

1 16 1101 19 1 46 1 3 1
\7 el\ 15 el J 11 el \9 el\ 14 el J 12 el J 2 el J

-

--9.-

1

-

1
-

1

16

115\

-

-

Şiştarovă~

5.

--

1

1

1

-1.-3.-

1

1 14

-

-

1 el.,

= 1

3 did., tr. = 5

2 cler, 2 did, 1 a. = 5
1 cler., 1 did.

= 2

1 cler.

= 1

3 cler, 2 did., 1 a.,
1 f., 1 e.
=9

1 cler,. 1 did.

=2

2 cler, 1 did.

=3

1 cler.

= 1

Anexa 4 (continuare)

4/5/a/7T8f_9_/1oŢ1iŢ12fl.l--/-t4
1 1
1 el/
,

1

1

1

1

/

/

/

1 6 18 1
/ 6 el /5
/7

J

1

1

1 3 did 1

1

1

9

1

el/

ci/

1

22

1

16

/15/-16

1

1

1

1 3 did 1 4 did 1

1

1

18

/19/2o/

Total

1

1

lai:Jonamenll··-;~~o-r~-~~i
140

14 el / 12 el / 2 el /

1

/

81 clerici

1 4 did 119 did 11 did 1

1

1

33 c. didactice

1

10

15 el / 11 el /9

17

ci/

19

46

1

3

-

1
•

11
.
'.
_ , _ _ _ _ 1_ _ _1_ _
1 __
1 _1_ _ _
3_
_ _1_,' _ _ ,' _ _ ,
_ , _ 7 cler., 1 did.
III

--

1

1
1 1
'
- - · - ·1- - - -1- - - ---1
- · - - · - - · - - · - · - 3 cler.
1

- - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - - 1 - - - 1 - - 1 - - - 1 - - - ' - - - , _ _,_ _

1 cler.
1 did.
1 did.

- - · - - · - - · - - · - - · - - - 1--1--1--1 - - - · - - - , _ _

.
1 e.

1
•

1

.

.

.

.

.

1 cler.
. 1 1

1

1

1

2 av.

-l-l-l-1--l--1-1-,-,-1-1---l--l-l~--·--·-·-

--·--· - - - · - - - ,__, - - - · - - - ,___ ; - - · - -

2r.

=
=
=
=
=
=
=
=

3
1
1
1
1
1
2
2

-·--·-~-~-~-1-1-1-1- 1_1_1_1_~-~-~-~~-1

1

1

8

1

3 cler., 1 did.,
t f .. 1 b ..
3 c_
= 9
-_._

3 cler.

3

- · - - • - - l - - l - - l - - - 1 - 1 - - 1 -- ' - -- ' - -- 1 - - l - l - - - l - - - l - l - l - - - - - - - -

= 4
1
1 cler.
= 1
- - · - · ·--1--1--1 - - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - - 1 - - - 1 - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - ' - - 1 - 1 - - - - - - - - - - _,_,_ _
1

_
1

_ _ _1_ . _ _
1
1
1
1

_1_/_2_/_/ _ _ / _ _ / _ _ /_/_l3cler., 1did.

1

1 corn.

1

---·---·--·--1------------

1

1

--·--•--1--1--1 ---1--1-1--1---1---1--1---1---1---1--1--1
_,_,_,_,_, _ _ _
1

_
1

_
1

_-3_/_1_/_./_1_/ _ _ / _ _ /_/_/3cler., 2did.

1

1 1_1_1_ -~- -~--~-·-·-

-·-·-·-·-~--~-

2 cler.

1 1
1 ;
3
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1

1

2

=

5

3 cler.

3

3 cler., 1 f.l.p.

4

------ -·-- ·--·-·-

•4 2.

4 3.
-

4 4.
4 5.

-

4 5.
4 7.

Stanccvo

1

Sec aş

---

Sinicolaul Mic (Arad)
Cernătcaz
Hodoş

Pojoga
Ohaba

4 ~-

Miniş

5 3.

Teş

-

-

5 t.

Firiteaz
Ben cec

*5 5.

Sarcca

5 7.
-

5 ~5 ~-

2 cler., 1 did.,

2

1 f. i.p.
= ~
__ ,__ ,_, __ ,__ ,___ ,__ ,__ ,__ ,___ ,_____ ,__ ,___ ,___ ' ----·--1--1------=------1
1 cler.
1 , ___ , ___ ,__ 1 11------------__ ,__ ,__ ,__ ,_, _____ ,__ ,__ ,__ ,_____ ,___ ,__ ,___
1 _ - - - 1 - - - - - - - 12-cler.
__ , __ ,__ ,__ , __ , _____ ,__ ,__ ,__ ,_ _ _ , _ _ _ , __ , _ _
- - - - - - - - · - - -2

1

1

- - - ----- - - -

= 2

2 cler.

----

_,_,_!_l_l_l_l_l_l ___ l_l_1~ _ _ _

2cler.

1

2 f.

(Sălciua nouă)?

2
2

Dubochi

Nădăş

(Timiş)

Felnac

1 did.
1
1 ,___ ,___ ,__ ,__,____________
__ ,__ ,__ ,__ ,_____ ,__ ,__ ,__ ,- - - ,___ ,__ ,___
_
2 cler.
2
1
___ ,__ , ___ ,___ ,____ ,__,__,_____________

__ ,__ ,__ ,__ ,__ ,___ ,__ ,__ ,__ , ___ , ___ ,__ ,___ , ___ ,___ ,__ ,

Satul Mic
(V. VladDelamarina)

1 cler.
1
·1------------

__,-----------

__ ,__ ,__ ,__ ,__ , ___ ,__ ,__ ,__ ,___ , ___ ,__ ,___ ,___ ,___ ,__ ,

1 cler.

1

6 1.

Bacăul

_ , _ , _ , _ , _ _ , _ , _ , _ , _ _ , _ _ ,__ ,_ _ ,_2_1 _ _ 1_1

11cler.,1dld.

6 ~-

Bulza

__ ,__ ,__ ,__ ,__ , ___ ,___ ,__ ,__ ,___ , ___ ,__ , - - - · - -1- ' ___ ,__ ,

1 did.

Groşi (Timiş)

1 , ___ ,__ ,__ ,
__ ,__ ,__ ,__ ,__ , ___ ,__ ,__ ,__ ,____ , ___ ,__ ,___ ' _____

1 did.

-

=
=

__ ,__ , _ , __ ,__ , - - _ - - ; - 1 - - 1 - - 1 - - - 1 - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sălciua

6 3.

-

2
1 ,___ , ___ ,__,__, 2 clPr.
__ ,__ ,__ ,__ ,___ ,__ ,__ ,__ ,____ ,___,__ ,___
3 cler.
3
__ ,__ ,__ ,__ ,___ ,__ ,__ ,_' ___ , ___ ,__ ,___ ,___ ,___ ,__ ,__ , ----------lf.
1
__ ,__ ,__ ,__ ,___ ,__ ,__ ,__ , ____ ,___ ,__ , ____ ,___ ' ___ ,__ ,__,------------

6 ).

-

'Xl
*"'

românească

*5 5.
-

1 1-1--1-1-1-1-1~1....:.:cl.:.:..er._ __
_ , _ , ____ , _ , _ , __ ,__ , _ , _ , _

1

4 ~-

______ ,__ ,__ , ____________
3 cler.
_3

1

2
de Mijloc

6

••-

Hacoviţ

9

).

l\lănăslirl'a

___ , ___ ,__ , ___ ,__ ,___ ,___ , ____ , ___ ,__ , ___ , ____ , ___ ,___ ,__ ,
1

Sin George

Tolal 53

1 cler., 1 did, 1 e

2

localităţi
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=

3

=
=
=

2

1
1

1 pictor= 1
1 ecler

*'-

~

Ane:ra 5:

1

Tab!'l !'llprinzlnd

locnlilă!ill'

Nr. crt. public.

1

4

Nr. total de abonamente 1 39
Nr.
crt.

din zona Lipovt'i abonate la publicatii!!'
localilă!ii Lipova
15 1
1

1

1

1

37 did 1

1

2 el.

6

1 7 /10

româ1wşli

1

11

1

12

/131

1

12 1

7

1

19

1 6 1 17

tel.

1

l2c1.1 6cl. 1 3cl. lscl.l

6did

1

1

1 1 did /16 did 1

1

1

1

7

1

1

15

7

/H 1

1

prin int!'rllll'diul coll'clorilor din afal'rl

T16Ţ19]

20

1

1

1

3

2

Total .

l7cl.j

j17 did 1 11 el. \ 1 el.

1

3

1

1 94

1

abonamente pc

profl'sii 201

67 el.; 3 c; 9 f.i.p.

1

1

/30 did 1 1 did \ 6 a.; 107 c. didactice

/

/

/ 3 f.

11

/ 1 av./1 av.; 8

funcţionari

3 el., 1 did., 1 av.; 1 f.

=

9 el., 2 did.

=

3 did.

=

3

3 did.

-

3

=

7

=

2

2
1___ 1_ _ 1_ _ 1_1_c_l_.,_5_d_id_._ _ _ _ _ _

=

6

=

6

=

3

2
1

1 21

1 7 1

2

1

3

6

1

-----'--------------------l---l--1-----l-l-1---- 1---1-1-----1-1-1--- 1---1------------------------

------l--l-l---l-l-l--1--l-1--l-l---l--l--ll---------

1

1

--=---'-----------------1---1-1----- 1 - 1 - 1 - - - 1 - - - 1 - 1 - - - 1 - - - - 1 - 1 - - - 1 - - - 1---------------------,

6 did., 1 f.i.p.
1 ,___ ,___ ,______ ,______ ,___ ,______ ,___ ,___ ,______
3 ,______ ,__________________
___ , ______ ,___ ,______

~-------

_____ ,___ , _____ ,___ ,___ ,----- '------ ,___ ,______ ,___ ,___ ,_____ '-----1
--~------------------·------·---·------·---·---·------·------·---·------·---·---·------·-----

1- _
1 -1- 1 - 1 -1- 1 - 1 - - 1 - - 1 1

1_ _ 1_

2 d"d
1 .,

-------

1 did.

1 ,___ ,_, ______
1 ,___ , ______
1 ,___ ,______ ,___ ,___ , ____ , _____
3 , ______ 1 el., 4 did., 1 elev
_____

1----~------~-------------

2

= 3
r1-el.,-'2-did.
------t
1
= 6
1 - - l - 1 - - l - l - 1 - - 1 - _ :1_ _ 1 - l - - l - l - l - -3-_ 1_ _ 1 1 el., 4 did., 1 r.
1
1 el., 3 did.
2
= 4
---'--------------1---1-1--- l--l-l------l-----l---l-----l-l-l---1------ll---------------------1 ,___ , _____ ,___ ,___ ,______ ,______ ,___ , ______ ,___ ,___ , ______
2 ,______
______

-:1-1---11-1-1-1-1-1-11-1---!-1-1 :::::·
2
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2
f.i.p.

:

:

1

1

16.

Căpălnaş

17.

Valea Mare

18.

Căprioara

19.

Cuveşdia

20.

Coşari

21.

Brestovăţ

29.

Birchiş

30.

Petriş

31.

Toc

33.

Milo va

35.
- - - Ohaba

.;:..

de

Mureş

Sirbească

38.

Chesinţ

39.

Alioş

40.

Fi scut

Slnicolaul Mic

46.

Hodoş

47.

Pojogn

48.

Ohaba

1

- 2- - -

-

--

-

--

---

-- -

-

-- --

-

-- --

--· -

- - -- -

1
- - - - _l __ -

-- -

--- -

-- -- -

--

·--

---

1

-

1

-- -- -1

-

1

---

1

---

-- --

---

-- - -

---

1

--- ---

__
1_,_
1

4 el., 1 did.

-

1

1
1
- - - - - - -~~- - -

---- - - -

-- -

3

-- -

-- -

1

-

3 el., 1 did., 1 f.i.p.

-

__
1_1-

---

3

--

1

---

_ _1 _

--- ---

--- ---

-

1

-- · - - - - 1

-- - - - - -

--~--

~·
-

--! ---1- __-~-1--
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1 did.
1 did., 1 f.i.p.

_4_

6

=
=
=

5
3
2
1

7

5
4
3
1
2
1

2 el., 2 did.
1 did.

=

1

1 el.

----

=
=

5

1

-- ----

8

=
=

1 did.

- - __ l__
1

3 el.

3

=
=
=
=
=
=
=

=
=

4 el.

1 did.

- - -- -

--

1

_ _ 1_ _

-- - -

1 did.

2 el., 2 did., 2 e., 1 a.

-- -

--

2 did.

6

- - - -- -

1

tel., 4 did.
3 did.

1
- - ·- - - -

_1_ - - _ _ , _ - - · - - _ _ i__

Homânească

-

-- --

1

44.

1

-- -

1 el., 3 did., 1 f.

-

---

(Banat)

1
'- -

3

-- - - -

-- -

1

Secaş

-

3 el., 4 did., 1 f.i.p.

-- -- -

---

43.

---

4

-

---

Seceani

---- -

-- -

-

--

·"X)

w

1

-

Vărădia

*41.

- - - --1---1 _1 1
1
- - - - - - - - - --- 1
1
-- - - -- -- --1
1
- - - --- - - --- - - -

(Chizdia)

32.

1

1

--11

1 did.

el., 3

4

=

1

=

1

~id., 1 r. 1 f.i.p. =

6

=

1

1 did.

Anexa 5 (continuare)

,.ţo.

00

.".

Nr. ert. pt_tb_l_ic_._ _ __

4
39

Nr. total, pc abonam<'nh·
Nr.
ert.

15 1

G

1

1

7

1

It el.

1

2 ~1. 1
Dcnumir<'a

loralită~ii

37 did 1
1

1

7 lw 1 11
12

1

7

1

12

lt:ll

20

1

21

1

19

1-6-Tii_f?l_i- 94

1

3

12 eli 6 el. 1 3 ~1. l5el.l

1 6 did 1

1

1 1 did lt6 did 1

1

1

1

1

Monoroştia

(Birzava)

1

l-t6lt9l
l7cl.l

7

It f 1

1

--~--------------~--~~--~~~--~~

51.

15

1
1

lt7 did 111 el.

1 I:Jo did 11 did
1

1 3 r.

Total

1 abonamente

11 el.

p~ prof~sii 201

67 el.; 3 c.; 9 f.i.p.

1 6 a.; 107 c. didactice

It av. It av.; 8

funcţionari

·_,__,_,__,_,_,_,__:_·,__ll_l__ l_llcl.

=

1

2 el.

=

1

3 el., 1dld.

4

t el., 1 did.

=
=
=

2

1 el., 3 did.

=

4

1

1 did.

=

1

2

1 el., 1 did.

2

1 el., 1 did.
·1
2 el.

2

1

=
=
=

2

1 did., 1 f.i.p.

=

2

1did.

=
=
=
=

1

~~ Lupeşti

3

1 did.

~----------------------·------·---·------·---·---·------·------·---·------·---·---·------

-------------------------]------·---·------·---·---·------·------··---·------·---·---·-----1 1 1
--------------------------1------ 1-·

1
1
1
1 1 1 1 2
1------·---·---·
------·1------,1___ ,1______
,___ ,___ '------·------

1

~-·-·--·-·-

1

1

1

1

1

I========~=I=r_______ __ --- __
1

_

1

,

1

,_,

,_,

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 ·--·------ ,___ ,___ , ------· ______ ,___ , ------ ,___ ,___
____

... ·---·-------------------------,.

1

1

1
- - c -,----

1

1

-~--~------

1

1

1

1

, -----

1

____, _ , _ , _

1
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--1-·---·---

4 did., 1 f.i. p.
1 did.
1 did.
:l nirL

=

5
t

1
:l

73.

_. __ l_l_l_l_l-1-1-1-1-1-1-,-1

Buzad

1

76.

Plrneşti

77.

Ciipruta

78.

Soroşag

79.

Siivtrşln

80.

llteu

---·--·---·--·--·---·---·--·----·--·--·---. - -

81.

Corbeşti

----·--·---1--•--· ---·--·--·--- ·--·--· ---- - -

82.

Roşi a

---·--·---1--•--·---·---·--·----·--·---·---- 1 -

83.

Temeşeşti

- - - ·--· ---1--•--· - - - · ---1--1---- ·--·--· - - - -- - -

84.

Giivojdia

----·--·----1--•--·---·---•--1----·--·--·----- - -

85.

Dumbrăvi ta

86.

Groşi (Groşii-Noi)

----·--·---·-4·--·---. ---•--1--- ·--1--•----- - --·-·

---

----

--·-·-·-· -·--·-·-·-·-·--1
---·--·---·--·--·--- ·---·--·---·--·--·----~---·--·---·--·--·---·---·--·---·--·--·---. - 3
- - - ·--·--- ·--·--· ---· ___ ,__ ,
,_____ ,___. - -

___

1

3

_,_,-l--1-1-,
-

87.
88.

. ~.=~
Conop

.

-

Odvoş

- - 1._ ..

671o<Oiitlll

'

1-,-·-~--1=--

.-~--~--~-~-- --~-~
-1-1-1_1

1

~

r.n
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-2

-r--= :
1

--

-'

=
=

1

1 el., 2 did. 1 a.

=

4

1 did.

=

1

1 el., 2 did.

=

3

1 el.

=

1

1 el.

=

1

1 el.

=

1

=

1

-

=

1

1 r., 1 a.

=

:J

1 el., 1 did.

=

2

2 el., 1 did .
----

=

3

=

8

=

1

ldid.

1

~

4

(Stejar)

1 el.

1

1 did.
1 el.
1 el.,

1 el., 2 did., 2
t itiit
&

............

r.,

3 a.

Anexa 7:

Lista localităţilor afiliate la centrul de abonare de la Arad, care se aflau in afara
limitelor teritoriale ale comitatului Arad

Localităţi

Centre
1o
20
30
40
5o
60
'i
80
o

Oraviţa
Timişoara

Lugoj
Lipova
Giula
Viena
Toracul Mare
Toracul :'\lic

Total: 27

10 Nădlac.
20 Secaş
3. Aleuş (azi Alioş)
4. Pojoga
5. Ianova
6. Mănăştur
7. Zăbrani
8. Bata
9. Z.orlenţul Mare
10. Csongrad

11. Szentes
12. Battonyu
130 Felnac
14. Aradul Nou
15. "Radnot" (?)
16. Mehkerek (azi
Micherechi)
17 Birtin
18. Ghilad
19. Cenad
o

localităţi.

Anexa 8:

Lista localităţilor afiliate la centrul de abonare dE la Lipova care se aflau in afara
limitelor teritoriale ale comitatului Timiş

Localităţi

Centre
1. Bata
2. Bacău! de Mijloc
3. Ţela

1. Giula
20 Şiclău
3o Pecica

4. Lugoj

4. Ostrov

5. Bucureşti
6. Soco dor

50 Bulza

7.

Căpălna7

6.
7.
9.

19 .

Belotinţ

20. Cuvin

Căpălnllş

10. Valea .'\Iare

U.
12.
13.
Total: 34

.'\liniş

Virişmort

8. Bruznic

8. Arad

14. Pojoga
15. Sălciua
16. Ohaba românească
17. Ohaba slrbească
18. Groşi

CăpriQara
Birchiş
Dobreşti

localităţi.

486
https://biblioteca-digitala.ro

21.

22.
23.
24.
25.
26.

Şiclău

Soco~or

Sînicolaul mic
Giula
Lugoj
Satul Mic

Anexa 9
Tabel sinoptic pe profesii al abonatilor
•

~

LIPO\"A

n
4.

1 :
Il:

2
1

9.

1 :

2
5

II:
10.

c

b

4
3

5

1 :
Il:

2

1 :
Il:
1 :

4
3

9
1

3
11

2
4

4

3
12

2

3

3
15

2
4

4

II:
I :
11:

1
14

2
18

1

1 :
II:

3
2

1
1

3

20.

1 :
II:

3

4

1

Total:

1 :
II:

24
88

25
33

48
1

II:
15.

1 :

II:
IG.

17.
18.

1 :

Total

k

15
1

2

5

21
9

5

10
6

1

3
16

14.

h

5

2

1 :

II:

""

7

9

13.

c

5

4

12.

d

2
2
1

11

7

2

4
3

2

1

32

2

67
8

38

5

66
22

9

3

27
16
1

3

12
13

1
1

2

4

6

"6

19
20

1
1

2

1

2

4

5
46
1:~
:~

8

16
7

6

6
2

8
8

14
2
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10

4
1

2

261
144

1

Anexa 10
Tabel sinoplic pe profesii al abonatilor
ORADEA

a
4.
6.

1:
II:

2
43

c

b

d

g

e

k

h

2
36

Total
4
79

1:
II:

1

1

1:
II:

4
24

4
24

8.

1:
II:

7
41

!J.

1:
II:

1

10.

1:
II:

'1.

11.

1:

1

1

9
41
1
1

1

1
1

II:

12.

13

2

2

5

6
1

6

2

8

1:
II:

4

2

1

1:

2

1:

2

4

1

2

31

1

3

1

3

31
1

1

1

II:

13.

1:
II:

15.

16.

II:
17.

20.

Total:

9

6

8
151

7

10
8

451

1:
11:

2

2
6

1:
II:

2
13

1
2

I:

42
124

15
196

II:

1

1

6

27

1

2

2

1

6

11

3

488
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8
15

5

1

117
320

Anexa 11

Tabel sinoptic pe profesii al abonatilor

LUGOJ
a
3.

1:
II:

1

4.

1:
II:

6
47

6.

b

d

c

g

e

h

Total

k

1

1:

3

9
47

2

3

II:
'l.

1:

II:
9.

1:
II:

10.

5
33

5
33
2
18

4
38

3

2

12
56
1

1:
II:

11.
12.

II:

2
6

1:

9

4
3

16

1:

2
6
1

6

2

3

1

4

2

:i

1

2

5

1

2

5

2

17

2

44

II:
13.
15.

1:

11

II:

31

1:

2
2

5
94

5

3
2

2

4

II:

1:
Il:

1
1

3
13

1:

1
10

1
6

8
12

4

II:
16.
17.

18.

1:

II:
20.

1:
II:

21.

Total:

2

1:

51
162

31
151

42
31
21
96
20
2

1

1

1

7
15

1
1
1

-3

:J

4

4
2

2

3

1

1

1

14

25
4

10
3

1
3

4

1:
Il:

II:

2

48

8
1

3

32
14
2

9
3

3
24

4

1

3

1

205
324

4~9
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.4.nexa 12

Tabel sinoptie pe profesii al

abonaţilor

Tll\IIŞOARA

a
4.
6.

s.

1:

b

c

II:

1
81

1:
11:

1

1:

d

g

c

h

k

1

Tola!
2
111

1

.1

II:
9.

1:

1

1

2

II:
10.

11.

1:
Il:

:J
4

I:

1

2
2

1

2

1

14
6

5

2

Il:
1''

I:

II:
13.

16.

17.

20.

8

5

:J:l
1

3

2

12

6

5

35
1

1

5
1

2

1

14
7

2

3

7

2
6

1

2

I:
II:

3
1

:J

1

I:

1
14

1

1:
Il:

2

1

1:

8
10

2
5

2
2

1
1

3

9

35
39

11
90

8

23
6

1:

1:
II:

Total:

11

II:

II:
21.

2

1

Il:
18.

1

6
1

I:

II:
15.

6
1

1:
Il:

1

9
6

1

11

21
1
1

1
16
3

3
1

8

16

47
22

3

5

2

25
3

40
3

42

:JO
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1

200
139

Anexa 13
Tabelul sinoptic pe profesii al

abonaţilor

ARAD
a
1:
II:

4.

1
4

c

b
4

1:
II:

5

7.

1:
II:

1

8.

1:
Il:
1:

g

c

1

h

k

Total

1 1

1

8
6

2

6.

9.

d

164

159

1
5

2

4

5

20

3
5

4
3

3

21

1
2

2
1

6
5

7
4

II:.

3
3

5
3

1:

2

3

1:
Il:

2
1

5

110

1:

2
4

4

57

1

a·

30

5
: 15

6.
10

~ 173

1

7

2

6

3

15
1

42

1

43
8

II:
10.

1:

II:
11.

1:

II:
1:

12.

II:
1:

13.

15.
:..

2

8

2

2

1
2-

4

54

2

3
1

1

61

2

3
2

-'

2

1

8
3
78
10

1

75
8
8

1

II:

16.

j_·~.

II:
1:

18.

1

32

152
1
2

-·.

1

5
1_3

61
12

o

1
1

66

5
35

II:
20.

1:

II:.
:!}.

Toh!l:

~

f·:·
11 :'.

I:_,
II: .

1 ~.
4 '

29
"43

4 "

'4

3

2
1

61

~

56
29

20

751
-4

2
1

2
2

1
4

15
2

69
20

1

2

53
1

70
i5

59
2

1

3
3

6

254
64

6

126
26

12

1075
131

491
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Anexa 14

~

~

t-.:1

Tabel cuprinzind

numărul

Nr. crt. al
Nr.
crt.
pers.

abonamentelor la citeva cărU In limba română cu liste de
In Llpova (liră Radna şi Şoimoş).

41 16171819110 111 112113114115116117118119120 1211 Nr. tot. ge:
15\-\-l-1-122 -~to 1-\66165126]13]2o 15111 1-181-1 261

cărţii

j

Nr. total de
abonamente

Date despre abonaU
(nume, ocupaţie,
naştere, deces)

3.
4.
5.
--6.
7.
8.
---9.
--10.
---

---

11.
---

12.
--t:l.

Partenie Schelegia, paroh,
Lazăr Roşu,

judc, dir.

t 1841

şcolar

local

-

Ezechil Popovici, cojocar

Gh.

Roşu,

Roşu,

n.

negustor

1790

Hristoror Stoica, "alesul comunităţii w,
negustor, +
ani

1855, 78

-

Atanasie, Stoica,
Atanasie

Fogaraşi,

nobil,

t 1845,

71

-

Nicolae Iorgbvici
Zamfir Dccico
ani

(Deşco),

-

comerclanl,

1

1

1

1

1

1

1

1

t 1845,

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 - -1 -1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - - - - - ---·------,--~--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

1-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - -

1

-

1
- 1
- 1

ani

Grigorie 1\lanoili

75

1

1
- 1
- -

Gh. Mihailovici, negust.

Petru

1

1

INr. total d(c
abonamente
(pe abonat)

-1

t 1842

Vasilie Caracioni, protopop,

l

11 1 1 1
1 - - - - -2 - - -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - 1
1
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1

1.
-2.
---

abonaţi şi numărul abonaţilor domiciliaţi

1

https://biblioteca-digitala.ro

-

-

10
2
4
1
1
2
1
4
1
1

1
1
1

14.

Jica Hagici, comerciant

15.

\'asilic Lungu, ,;Zclosu nalionalisl ", fostul

1

1

-------·--·-

lnvăţător

·--·--·--·--·--·--·-- ·--·--·--·--·--·--·--·--·--

__ , _, __ ,__ ,__ ,__ ,__ ,__ ,__ ,__ ,__ ,___ ,__ , __ ,__ ,__ ,_, __ 1

16.

Lazăr

17.

Mihai Dabici, n. Chcsinţ, invăţător

Mihailovici, paroh

--·-- ,__ ,_

1

1

~~Pavel Lăzărescu, n. Jadani (Corncşli),~l-1-1-1-1-1-11-1-1-112_12_12_1_1 1-1-11-1-1-1
Alex. Luchici, casier

20.

Vicbenlie

21.

Gregoriu Mihăescu, maistor simigiu,
("paciagiu"), alesul comunităţii

22.

Ghe. Giurgi, maistor

23.

Ioan Mărian, tăbăcar, arendator, negustor,
proprietar, t1869, 66 ani

Fogaraşi,

şi

tO
Co:l

25.

26.

Moisi

1

6
3

1 , __ ,__ ,__ ,__ ,__
1 ,__ ,__
1 ,__ ,__ ,__ ,__ ,__1 - - - 5- - __ ,__ ,__ ,__ ,__ ,__

1-1-1-1-1-1-11-1-1-11-11-11-1-1-1-1-1-1-1

4

1 ,__ ,__ ,__ ,__ , __ ,__ ,__ ,__ ,__ ,__ ,__ 1 - - 1 - - -1- - __ ,__ ,__ ,__ ,__ ,__

Bild-hauer, sculptor

(Bota), "zclosu nalionalist ",

invă~ător

27.

Marco Dalici, negustor

28.

Nica Duca, negustor

1
1 1
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - l -1-1-1-1 -1-1-1-1-1-1-1-1-1

3

__ ,__ ,__ ,__ ,__ , --·- ··--·--·--·--·--·---·--·--·--·--·--·

2

1

1

3

- - - - - 1 - l - l - l - - l - l - l - 1 - 1 - l - -1-1- - 1 - - l - 1 - l - l - 1 - l - - --

29.

Nicolae Patargii (Tatargii), negustor,

30.

Ştefan

31.

1

-----

1-1-1-1-1-1-11--1-1-1-11-1-1-1-1-1-i-1-1

2

Stoica, negustor, Buhaltcr
1

negoţiancsc
,.1>.

--1-1-1-1-1-1-11--1-1-1 1-11-11-11-11-1-i-1-1-1

cpitrop

Komaroni

Botău

10

1 ,__ ,__ ,__ ,__ ,__1 - - - 1 ,__ ,__ ,__ ,__ ,__ ,__ ,__
3
- - ,__ ,__ ,__ ,__ ,__

nobil, negustor, t1842

C-tin Uroş, maistor cojocar

fostul

3

1 , __ ,__ ,__ ,__ ,__ ,__ ,__ ,__ , __ ,__ ,__ ,__1 - - - -1- - __ ,__ ,__ ,__ ,__ ,__

24.

Laioşi

3

-·--·--·-~---·--·--·--·--·--·--·--·--·--·--·--1------

l__ __l_l_l_l_l_1_l_l_l_1_,_,_,_,_,_,_,_

19.

4

Kristofor Iancovici

_

.-·-~-~-1-1~1-1-1- l-~~-~-~--~-·-·-·-·-

_:______:____
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2

Anexa 14 (continuare)

,.1:.

tO

,.1:.

Nr.
crt.
pers.

415 Isi 71819110 i 11 112113114115116117118119120 1211

cărţii

Nr. crt. al

Nr. total de
abonamente

Date despre abonaţi
(nume, ocupaţie,
naştere, deces)

33.
34.
35.
36.
--37.
---38.
-39.
--40.
41.
42.
---

---

43.
---

44.

Tcodor Hagii, neg.
şilor din Ardeal,

şi

1 Nr.

convcrsator al
77 ani

t1858,

Fogaraşi,

Kristofor

Roşu,

1846
cojocar, 1834

-

Atanasie Georgcvici, gen.

-

lovan Draja, maistor cojocar

Alexa Popovici, maistor
"Arhivul"

şi

biiJiiolt·ca

-

cizmaş

-

cizmaş

şcolii românl'Şti

Stănilă, lnvăţăcel

-

Lazăr E. (?) Popovici, comerci~nt

1

1

1

1

1

1

11
__!___
- - - _1_1
'

1

1

1

1

1

_1 _!_1_1

1

_l_
1

-

1 - 3 - 1 -1 -1 - - 1 - -1 - 1 - 1 - - - - -- 1 -- - - - - 1 -- -1- ---,1
1
- - - - - --- - - -· ---- 1
1 - - - - - -1 - - 1
1 1 1
--- -- - - - - - - - -- 1- - - - - - - - 1 -- - - - -- - - - --- 1 - - - -1- - 1 - 1 - - ---·
-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-~-~--- -

-

-

-

clasei a 11-a

lnvăţător

1

_1 _ _

Gheorghe Stoica, negust., tutor bisu.,
senatorul comunit., t1860, 78 ani
Gheorghe
ulterior

-

gen.

Dionisie Popovici, maistor

1

---- -

maistor curelar,

Nicolae Popovici, maistor

1

cărău-

Teodor Bontilă Vladislav, maistor ferestrariu şi notar al mai multor ţehuri
Florea

261

151-1-\-\-122 \ to 1-\ss 1 65 12sl13\2o \51 11 \-]s 1 -1
1

32.

Nr. tot. gen.

1

-

-

-

https://biblioteca-digitala.ro

-

1
1

-

-

1
1

-

1

-

-

2

-

-

-

-

-

-

1 1

1

1

-

-

-- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

total de
abonamente
(pe abonat)

6

8
4
3
2
3
4
1
1
4
5

-

1

-

3
2

45.
46.
---47.

---48.

Lazăr Dcşco,

Ioan

Ilu~cg,

central inv.

Nicolae Hoşu, crăiese
de sare ( lbraiter)

50.

lgnatie Faur, nobil, maghlstru
t1865, 63 ani

-

-

-

-

-

-

-

-- -

-

-

-

-

-· -

-

-- -

-

-

-- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-- -- -- -

-- -

-- -- -

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-· -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--- -

-

-

-

-- -

-

-

-

52.

Maria Stoica, ,.iubitoarea de ştiinţă Vergură"
n. 1790, ,.Fila iubitoriului de muze"

55.

---56.

Ana

Roşu,

şi

epitrop (Curator)

,.Doamnă"

-

,.Doamnă"

Sepfora Lazii, ,.lubitoarea de
Fogoraşi, calfă

de timariu

57.
Vichcntie Roşu, magistcr cizmaş
--58.
Petru Simeon, magister cizmaş
cizmaş

59.

Atanasie loanovici, magister

60.

Gheorghe Simon, magistru olar

61.

Vichentic

62.

Mihai Bob, magistru fcrestariu

Sechcşan,

· - -- -

··-

--- -

-

-

1

1

-

1

2

· - ·-- --

1

!)

-

-- -------

-

··-

-

-- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

1

-

-

1

1

-- -

1

1

-

2
4

1
1

-

-

1
1
1

-

-

-

_,_ -

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-- -

-

-- -

--- -·-· -- ·- -

_1_

-

-

-

-

---·

-

2
1

-

-- - -

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-- - - - - - - -

·- -

-

1

1

ştiintă,

Vergură"

Spiridon

-

pălărier,

Vasile Drost, negustor

54.

-o

-

51.

Hoşu,

5

-- ----- -

-

1 _ _ _ 1_ _ _ _
1 _

subştituirt măjariu

Ioan Schelcgia, inv.

Sofia

1

-

Nicolae Boarcscu, inv. n. Felnac,

49.

53.

".,

--~_-_ =-===--~-==~=~~-=r

comerciant, n. 1789: t1846

maistor cojocar

------ -- 1

l

1
1

1
1
1
1

1

-

.

-1 -1 -1 ~---;~-----~-
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Aneza 14 (continuare)

~
cn
Nr. crt. al

Nr.
crt.
pers.

63.
64.
65.
---1
66.

Nicolae Radu, negustor,

Ioşca

69.
70.

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

_._._i_l_l_l--1-1-Ld-1-1-1-·l-1-1-1-1

1

1

1

1

1

1-1-l-l-l-l-l-l-1-l-1l-1-l-1-l-l-l-1-l

s~punar

261

1:~:::t~ţ;

t1855, (Radulov?)

2

1

1
1
l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l--:-l-l-1-l-l-l-1----

Căpitan. bărbicriu

Atanasic

Stănilă,

maistor olar,

1 1
l - l - l - l - l - 1 - l - l - l -11
-l-l-l-l-l-1-l-l

t1854, 81

Stănilă,

Filip Moisiovici, maistor simigiu (paceagiu)

cizmaş'

1 1 - -2- - -

1
2
l-l-l-1-l-l-l-l-l-l-l-l-1-l-l-l-l-l-l-----

1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11-1-1-1-1-1-1-1

maistor olar

Petru Arjoc, maistor
_ _ _ Partenic Ghilii, maislor olar
1
Gheorghe Balint, maistor olar

3

ani

(Ahena?)

Lazăr

1

1

1 1 1 1 1
l-l-l-i-l-l-l-l-l-l-1--l-l-l--l-1-1-l-l

71.

72.
73.
74.
75.
76.

1

1

camera!)

Iosif

1

tot. gen.

Borca, cămăresc husariu (pandur

_ _ _ 1 Nicolae
---1

151-[ -1-1-122110 l-166]65126113\20 15111 1-181-1

Dina Hainerih

__1

67.
68.

Nr. total de
abonamente

Date despre abonaţi
(nume, ocupaţi<',
naştere, deces)

Moisi C_ostici, maistor

. 41516171819110 111 ]12113[14115[16117118119120 l21 INr.

cărţii

J

====1==== =======1

1

1

1

1

2

1

2

_ _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _1_ __ __ __ __ __ __ __ __

t1860, 87 ani --··-·--·--·--··-··--·--·--·--·--·--·--·--·--·--·--·
1

1

1

Hislici, maislor cojocnr - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - l - l _ _ ! _ l - l - l - l - l - l - l - l - l -1- - -

Nil'olac Schclcgia, maistor cojocar
---·-----

Alanasic lancovici, neg.

t1847, 56 ani

1

_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_1 ,-,-,-,-,-,-,-,-~
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1

1

77.

Ghcorghc Cimpoicriu, pnndur

78.

Ioan Grecu, pandur orăşl•nesc

79.

Avraam OliUrcscu, pandur

80.

Dimitri<" Sclwlcgia, maistor cojocar,

81.

orăşenesc

1

_____________

t 1841

83.

Simion Muntean, maistor opincar

84.

Maxim Ioanovici, maist. cojocar

85.

Tcodor Firondici,
t 1850, 70 ani

86.

Ioan Firondici, maistor vărgar

:::
90.
91.
92.
9:3.

_

1

l________1__1_ __ __ __ __ __ __

-1-_ -1-______

1_ __ __ __ _

1

1

1 11 1

1

1

1

1

-----

2

-1-1-1--1-I_J-1-1-1-1-1 1-1-1-1-1-1-1-1

1

·

__ __ __ ,
,

--~----·--·--·--

__ , __, __,__

cizmar

-----------------------;--·--·--·--·--·--·--·--·--'--·--·--

•.o
""'
·-J

96.

1\lihni Tmndafir. nllsohtl tcolog

97.

Solia Hadu.

maislor cizmar

Ioanovici.

lnvăţăCl•l

in clnsn-n 11-n

------

-----·-cucoană

_1_

1

,

1\lărin

2

1

-~-----------

de negustor,

95.

4

·-·--·--·--·-·

1 Iacob Bontilă, alias \"lndislav, maistor
Paşca,

1

2

---

Ioan

_

1 1

1

(soţia maistornlui

94.

1
2

!= ==1= ==1= ~=1 : : ___ _ _ ]_1-~-~---111 1 1

Dimitrie Logojanu, mai stor olar (
stor") tutor bisericesc (curator)

văd.

_

__

__ ,__,___, __, __ ,
__ ,__ , __ , __, __,

1
_ , _ , _ , ____ , _ , _ , __ , _ , _

cojocar

Elena Savici, cucoană,
t 1847, 49 ani

_

2

l-1-l--l-l---l--l-1-l--l-l-1-l-1 -1--1-1-1-----

( "căsap '"),

::::.~:::::::~ :~~~;:u~::::;or "ţch
pălărier)

_

1

1

----11

Ioanovici, "moall•r" (pictor)

Ecaterina Dobran

1

=1===1=-'=l=== ========

Ilie 1\luntcan, maistor opincar
Grigorc Stanii, maistor opincar (vărgar) _ _ _

1
1

_ _ _1 _ , _ _ _ _ _ _ _ _
1

1

82.

~ -~axim

1

1

1

orăşenesc

"mcsaroş"

1

1

-------------------

1

-·--·--·-·--1-----_,_,_,_,_,

,-,--,---~-'-~---1~-~------

·--- --_-1- -- -----~-- ----~,-------

----~---~---1-----~-~----1 -~-----https://biblioteca-digitala.ro
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Anexa U (continuare)

>1>-

c.o

00

Nr. crt. al
Nr.
crt.
pers.

4[51 G 171819 !10 lll112113114115116117118111J l:w 121 INr.

cărlii

tot. gen;
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1Nr.
total dec
aobnamente
(pe abonat)
1
1
1
In clasa a II-a
98. Sofia
---1--J-11
de
99. Teodor Achimescu,
----1
1
100. Teodor Codrean, paroh
- - - - - - - - - - - - In clasa a II-a
1
1
101. Andrea Dalici,
- - - - - - 1
In clasa a II-a
1 -- -- -- -- -- -102. Atanasie
-- ---- - - - - - - - 1
Atanasie
In clasa a 11-a
1
103.
-- ---1
Atanasie Petco, cojocar
1
104.
---- - - -- - - - - - - - 1
In clasa a II-a
105. Constantin
1
--- - -- - 1
1
106. Cristofor Popovici, cizmar
-- - - - - - - 1
107. Cristofor loanovici,
1
cojocar
-- - -- - - - - - 1
1
108. Gavriel Nedici, maistor cizmar
- - - - - - -- - - - - -1
1
109. Georgiu Uimi- Iacovici, nagustor
-- - - - - - - - - - - - - 1
1 - -- - _,_ - - - 110. Grigore Onu, sodal turtar
1
1
111. Ioan Teodor Capetanu,
- - - -- - - - -- 1
1
112.
Ioan
olar
-- - - - - ---1
1
113. Ioan Teodor,
In clasa a 11-a
- - - - - -- - - - - - - -- 1
1 - - - - - - ·- - 114.
Schelegia,
In clasa a Il-a
1
1
115.
Leontic Firondici, cojocar
- -----------1
1
116. Ana Florescu
---------1
1
117. Mihai Onu, olar
Nr. total de
abonamente

Date despre abonati
(nume, ocupaţie
naştere, deces)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Mărian, lnvăţăcea

calfă

bărhier

şcolar

==1

='=1:

='=

-

Braşovanu, şcolar
Mihăiescu, şcolar

-

--

-

Neşici, şcolar

-

-

-

-

-

--

-

-·

.,ţehmaistor"

-

-

-

-

_1_

-

bărbier

Dămăcuş,

-

-

-

şcolar

Lazăr

-

-

-

şcolar

-

-

_l_

---~----

----~----
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<:.0
"""
~-::>

118.
1119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.- 129.
--130.
131.
132.
133.
134.
---135.
136.
137.
---138.
139.
140.
141.
---142.
143. j

Nicolae Giurgi, olar

_,

__, _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , __

Mihai Grosrscu, administratorul parohici

Luchiţa, şcolar

1
1
1
1
1
1
1

1

1

Petru Stanciu, cizmar
Petru

,_,_,_,_

_,_,_,_l_l-j-j-1~1-1_1_1_1_ 1 _,_,_,_

in clasa a II-a

_ , _ , __ ,_,_1_ - - - · - _ _ _ _

l_,_,_,_,

Sofronie Mircu, senator
Spiridon Giuchici,
Ştefan

Bibu,

şcolar

şcolar

1

--

1

in clasa a 11-a

-·--·-!-[-[--[--[-1-1-1-1-1-1--1-1-•1

"ţehmaistor" cizmaş-

Teodor Putici.

Teodor Balint, olar

1

Vasiliu Tabacu, cizmar
Vasile Duca,

şcolar

1

Kondan Iosif

Ioan

Ţăranu,

1

lnvăţător

_ _ , _ l _ _ l_l __ l_l

protopop
lnvăţător

Iosif Suciu, paroh
Gheorghe Vanga /Vancu?/,

naţional

Dimitrie Ioancs/cu? /, moaler
Grigore

Raţ

Hristofor
Tit

de

Mişche

Caransebeş

de M. Cestve

Haţeg lnvăţăcca

Mihai Ghina, senator
Petru Kocioba. senator

=

1
1
1

1

1
1

1

_,_,_,_,_,_,

_,_,_,_1 __ 1_1 __

-----

1

1

_,_, __ :_1_1_1_1
__1=1=1=1=1=1=1=11 :=:=:=
--------------

1

_,_, __ ,_____ ,_, __ , _ _!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

pictor

Haţeg, lnvăţăcel

Augusta

--1------ -~--- _1, _

=:=:=~:=:=:=;=i= ====1= == --: :=

Petru Todoresc, paroh
Petru Popovici,

2
--

David /P./ Simeon, comerciant
Silvan Munteanu,

1

--·--·--·--·--·--·--!-1-- l - - l - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - ' - -

-

In clasa a Il-a

-~----~-,-- -~·-·

.---1---,---~---------~-=~ 1=1=:=
--.-1--t------~-----~-----1~-·-·-,-----,---,--,------~-1
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1

1
1
1
1
1
1

LISTA ABREVIERILOR

a.

agricultor, econom.
avocat
cleric
comerciant cumăt, negustor, specult nt
cadru didactic
director
elev

av.
el.
corn.
did.
dir.
e.

r.

funcţionar

f.i.p.
1nv.
m., ma·st.
n.
negust.

-

<ără indicaţii

profesio naic

lnvăţător

meşter meşteşugar, meseriaş

nil.scut In
negustor
- verso

GLOSAR DE TERMENI

alia
acelaşi cu
arendaş
arendator
sculptor (vezi Dicţionarul german-roman)
Blldbauer
Bubalter = vezi Bucbbolter - contabil, In Dicţionarul german-rom;1n
vezi vlrgar
CiUci unar
preotul ajutntor al preotului paroh
capelan
măcelar, mesaroş
casap
probabil persoană care asigură schimbarea atelajelor
convel'8ator
tutor, epitrop, tltor
curator
preot ajutător nesfinţit, fiind ele obicei lnvăţător
dlacon
preot ajutător nesfinţit, fiind de obicei lnvăţător
epiacon
= reprezentantul laic In conducerea unei instituţii ecleziasticc; vezi .,curotor"
epltrop
geamgiu
ferf'&tror, ferestarlu
titlu onoriric purtat de diacon
lerodlaeon
elev
tnvlţ6cel
măJarlu
funcţionar Ia depozitul de sare
malstor, maglater, maglstru = meşteşugar cu diplomă
măcelar, vezi casap
mesaroş
pictor
moaler
namesnlo

locţiitor

prf'numerant
slmlglu

abonat
covrigar

sodal

catră

tlmarlu

tăbăcar

teb

cu caractr ad minstrativ al protopopului

breslăa

breslei

ţebmalstor

conducătorul

tutor

vezi epltrop, curator
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Propuneri privind întocmirea bibliografiei selective adnotate
DACOROMANICA
ION lUĂRUNŢf~LU

Climatul optim in care se desfăşoară activitatea politico-ideologicii
şi cultural-educativă pentru formarea omului nou, cu un larg. orizont de
cunoaştere, de dezvoltare şi punere in valoare a perwnalităţii umane. oferă
posibilităţi ample pentru realizarea la cote valorice superioare a actului
cultural, pentru multiplicarea formelor şi metodologiei cu care acesta ope-

rează. In acest context, ca latură esenţială a educaţiei., permanente, ~e inscriu
şi acţiunile

pentru educaţia patriotică a tuturor categoriilor de oameni ai
muncii. Aceasta însă nu trebuie privită în sens tradiţional - cu precădere
sub raport emoţional, mmărindu-se, de ngulă, de formare a şi d.ezvoltarea sentimentelor. de dragoste şi ataşament pentru patrie şi popor - ci, în primul
rind, sub aspect cognitiv, de cunoaştere aprofundat~. a istoriei poporului
nostru, de-a 1ungul existenţei sale m ultimilenare, formarea com·ingerilor
ştiinţifice in legătură cu toate problemele legate de cultura materială şi spirituală a locuitorilor din spaţiul etno-geografic carpato-danubiano-pontic.
Cunoaşterea istoriei patriei, a valorilor create in acest teritoriu, alături
de lupta necontenită pentru libertate şi dreptate, sînt trăsături de bază
ale poporului român, iar dragostea pentru pămîntul apărat cu singele înaintaşilor a fost cultivată firesc, natural, fără a avea un caracter programatic,
în permanenţă. Poate din această cauză, poate şi pentru că sute şi sute de
ani de-a rîndul au trebuit să învingă timpul cu o mină pe spadă şi una pe
coarnele plugului, românii nu şi-au consemnat de timpuriu in cronici memoriile. Ei au durat însă o operă şi mai însemnată: au rezistat ca popor, au
păstrat şi au dezvoltat o civilizaţie, cu toată furtuna abătută asupra lor
jor din toate direcţiile.
Cu toate acestea, încă din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea oamenii
de cultură din ţările române conturaseră în scris, în linii mari, problemele
esenţiale ale istoriei naţionale cum ar fi : locul şi perioada de formare a poporului român, originea sa latină, dreptul de a convieţui în spaţiul geografic dat.
Studiile şi cercetările realizate în secolele următoare au reuşit să valorifice, într-o măsură impresionantă, datele oferite de documentele arhivistice,
aflate în tară sau străinătate, cartea românească veche, cartea străină. La
aceste izv'oare, valorificate total sau parţial, se adaugă cunoştinţele acumulate ca mmare a cercetărilor arheologice, lingvistice, folclorice, de artă,
istorie şi strategie militară etc.
Un izvor, cel puţin tot atît de valoros, care ar putea pune în evidenţă
noi elemente privitoare la cunoaşterea istoriei patriei noastre, mai puţin
valorificat pînă in prezent, îl constituie cartea străină "eche, fie din cauză
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că

de

aceasta este mai puţin accesibilă, fie datorită răsplndirii ei in mii şi mii
colecţii de stat, ale organizaţiilor obşteşti sau particulare.
Se ştie că încercări in acest sens au fost făcute mai demult, incepind
primii umanişti din secolul al XVI-lea pînă la cercetătorii din zilele noastre.

cu
In această direcţie nu pot fi trecute sub tăcere numele cronicarilor din Moldova,
Ţara Românească sau Transilvania, ale celor care pun bazele mişcării socialculturale din secolele XVIII-XIX, cunoscută sub denumirea de Şcoala
ardeleană, ale savanţilor din epoca modernă şi contemporană: Eliade Rădu
lescu, Gheorghe Asachi, Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, B. P. Haşdeu,
Al. Odobescu, Xenopol. V.A. Urechia, Vasile Pârvan, Nicolae Iorga şi alţii.
A sosit, credem, vremea ca incercările înaintaşilor să fie continuate
la nivelul exigenţelor de astăzi ale ştiinţelor istorice, al posibilităţilor multiple de care dispunem in prezent.
In acest sens propunem realizarea unei lucrări "DACOROMANICA:
Relaţii despre români în cartea străină veche apărută pînă la 1600. Bibliografic selectivă adnotată.
Dintr-o apreciere aproximativă se estimează că in ţara noastră sint
concentrate aproximativ 8.000-10.000 de titluri de cărţi străine vechi, apărute
plnă la 1.600, din care aproximativ jumătate cuprind referinţe dacoromanica.
O parte din aceste lucrări o formează cartea religioasă (de cult, exegeză,
critică, istoria subiectului), iar in marea lor majoritate cele cu conţinut laic:
opere filozofice, filologice, literare, istorice, geografice, de ştiinţe ale naturii,
memorialistică, artă militară, lexicoane etc. Numărul mare de referinţe
(ştiri izolate, capitole sau chiar titluri) privitoare la spaţiul românesc şi
cultura sa se explică prin aceea că românii s-au aflat, cu sau fără voia lor,
implicaţi aproape totdeauna in miezul fenomenelor sociale, politice şi culturale ale timpului. Din această cauză, orice abordare a fenomenelor din
spaţiul sud-est-european, sau chiar egeo-mediteranean, nu s-a putut inchega
fără a fi puse în discuţie şi problemele româneşti (pentru antichitate dacice). Pe de altă parte, cultura românească prezintă particularităţi
proprii, ca rezultat in primul rind al geniului creator al poporului, dar şi al
asimilării unor elemente ale culturilor de contact.
La aceste consideraţii se adaugă şi factorul geografic, aşezarea noastră
la graniţa dintre două tipuri de interese: pe de o parte, civilizaţia greacă,
imperiul roman, apoi bizantin, mai tîrziu otoman, pe de alta, Europa. Or,
în impactul dintre cele două categorii de interese politice dacii la inceput,
românii, după aceea, au trebuit să participe. Astfel, referinţele despre români,
abundente in unele lucrări străine vechi, se constituie ele însele într-un izvor
preţios ce merită, fără indoială, să fie valorificat.
Cartea străină veche, cu referinţe "dacoromanica", existentă în ţară,
tipărită inainte de 1600, in diferite limbi (latină, greaca, franceză, italiană,
germană, spaniolă, engleză etc.) aparţine următoarelor categorii de autori:
- autori antici: greci şi latini (sau aparţinînd civilizaţiei şi culturii
greco-latine);
- autori din cultura greco-bizantină care au trăit şi au creat în primele
zece secole al erei noastre ;
- misionari creştini şi călători;
- istorici, geografi, cartografi, informatori militari, diplomaţi, oameni
de cultură, ştiinţă, artă.

504
https://biblioteca-digitala.ro

Am optat pentru termenul Dacoromanica, in loc de Românica (probabil după turcica, germanica, polonica) sau Dacoromânica din două motive:
în primul rînd că exprimă limpede cele două elemente constitutive ale noţiu
nii de român, făcînd deci legătura logică cu conţinutul in sine şi, in al doilea,
rind pentru că prezintă un aspect fonetic şi grafic mai uşor de sesizat, in
special pentru cercetătorii străini; in sfîrşit, pentru că tradiţia de pînă acum
a termenilor dă cîştig de cauză Dacoromanicii.
Am considerat necesar să se abordeze cartea străină apărută pină la
1600 pentru că această dată reprezintă un punct de referinţă crucial in istoria
noastră naţională, anume: realizarea primei unităţi politice a celor trei ţări
locuite de români: Ţara Românească, Moldova şi Transilvania intr-un singur
stat, sub conducerea lui Mihai Viteazul. Odată cu Mihai, cu această primă
unire, românii intră definitiv in conştiinţa lumii, iar referinţele ulterioare
nu mai prezintă un interes cu totul deosebit, mai ales că marea lor majoritate ne sînt cunoscute. Sigur, rămin de urmărit in continuare şi luate in
considerare lucrările valoroase tipărite după această dată, ai căror autori
au trăit in secolele precedente.
Caracterul "selectiv" se referă nu la aprecierile formale ale eventualilor
autori ai bibliografiei ci la o problemă de esenţă. Considerăm că nu este
necesar să fie descrise numai primele ediţii pe care le avem şi să se admită
ediţiile ulterioare numai in cazul cind acestea aduc informaţii noi (prin comentarii la textul de bază, prefeţe, adnotări ale îngrijitorilor de ediţie etc.). De
asemenea, ar urma, credem noi, să nu facă obiectul analizei compilaţiile
ulterioare după textele consacrate.
Preferăm varianta adnotată in vederea unei audienţe mai largi in rindurile tuturor categoriilor de beneficiari, in special a tineretului studios.
Pentru fiecare (titlu) lucrare care va face obiectul cercetării, descrierea
bibliografică va cuprinde toate elementele necesare individualizării exemplarului descris, indiferent dacă se va adopta formula descrierii moderne
recomandată pe plan internaţional sau cea tradiţională, consacrată in limba
română. Oricum, varianta de descriere adoptată va trebui să cuprindă urmă
toarele elemente:
-autor;
- titlu, subtitlu, date de apariţie (loc, tipografie, tipograf, editor sau
casă editorială, an de apariţie);
- caracterizarea cantitativă
format;
- observaţii: numărul de exemplare existente in ţară, depozitul şi
cota lor; starea fizică a exemplarelor (prin folosirea unor semnale
grafice), succesiunea ediţiilor; bibliografie;
- informaţii: - adnotare generală;
- indic~rea paginaţiei la care se găsesc relaţii Dacoromamca;
- reproducerea în original a unor texte semnificative şi traducerea
lor in limba română.
Ordonarea descrierilor se va structura cronologic (după data apariţiei lucrărilor in cauză, sau a anului de naştere al autorilor) respectiv alfabetic, după numele autorilor, sau al titlurilor considerate anonime.
In final, lucrarea trebuie să cuprindă: un indice general de nume de
persoane (cu anii terminus şi citeva date importante din biografia acestora,
in primul rind pentru acele persoane care pînă in prezent nu au fost încă con-

+
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sacrate în limba română); indici geografici, de tipografi ~i tipografii, de dtţi
nători, cronologic; note, prefaţă studiu introductiv, reproduceri foto ş.a.
Pentru realizarea unui asEmenea proiect este necesară formarea unei
comisii coordonatoare care să stabilească modalităţile practice de lucru,
progr·amul activităţii, eşalonarea în timp. Această comisie va trebui să-şi
desfăşoare activitatea sub egida şi subordonarea Comisiei Centrale a patrimoniului Cultural Naţional ale cărei atribuţii de valorificare a patrimoniului bibliofil în spiritul Legii nr. 63/1974, sînt cunoscute.
Lucrarea va implica pe lucrătorii din biblioteci, pe specialiştii oficiilor
jt:deţene ale patrimoniului cultural naţional, pe cercetătorii şi specialiştii
din unităţile de cercetare şi învăţămînt, pe toţi cei care pot şi doresc să contribuie la realizarea ei.
Propunerea noastră nu presupune, din capul locului, exhaustivitate
în domeniu, deoarece are car·acter selectiv (am arătat mai sus în ce ~ens)
şi se referă numai la cartea străină existentă în ţară. Cît priveşte cercetarea
cărţii străine cu informaţii dacoromanica existente numai în colecţii străine,
deocamdată nu formulăm propuneri, întrucît nu dispunem. pînă în prezent,
de informaţii, cît de cît sumare, privind cantitatea şi aria ei de răspîndire
la nivel european sau extraeuropean. Asta nu înseamnă însă că nu putem
proceda la investigarea patrimoniului informaţional din ţară, ceea ce, în
momentul de faţă, ne stă la îndemînă. Ulterior, cînd dificultăţile de mai
sus vor fi înlăturate, ne vom putea gîndi şi la soluţii de cercetare a surselor
care nu au fost depistate la nivelul nr.ţional.
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Catalog genelal al incunabulelor din Republica
România

Socialistă

VIORICA. SECĂRESCU
Importanţa elaborării şi publicării cataloagelor colective ale diferite
lor categorii de publicaţii preţioase - mai ales al incunabulelor - aflate
în biblioteci publice, muzee ori colecţii particulare din ţara noastră este unanim acceptată iar problema evidenţei incunabulelor, fie pe colecţii fie centralizată, a fost desbătută, pe larg, în comunicări şi articole a,nterioare 1,
deci nu vom mai insista asupra ei. Deasemenea, . şi pe. plan internaţional
observăm un interes deosebit pentru această problemă,. după cum reiese şi
din articolele apărute în nr. 10 din 1979 al publicaţiei "Zentralblatt fiir Bi~
bliothekswesen" 2 •
Prima listă a incunabulelor din România a fost întocmită, în anul
1938, de cercetătorul Constantin Karadja care a comunicat-o şi redacţiei
Gesamtkatalo~ der Wiegendrucke (Catalogul general al incunabulelor) de Ia
Biblioteca Germană de Stat din Berlin, centru mondial de înregistrare a
incunab ulelor 3 • Deşi unele situaţii s-au schimbat, lista poate fi folosiţă ca
bază de documentare şi identificare a incunabulelor: Completind aceste
informaţii, pe de o parte cu acelea din evidenţe apărute ulterior sub formă
de liste ori articole de semnalare sau cataloage ştiinţifice publicate de mari
~iblioteci, pe de altă parte cu fişele centralizate la Biblioteca Ceţ1trală_ de
Stat pînă în anul 1970, apoi la Fişierul central al patrimoniului cultural
naţional, cred că putem afirma că în ţara noastră au circulat mai· mul.te
incunabule decît cele menţionate de C. Karadja. El e înregistrat -1471 exemplare, în fişele de la BCS, însă, apar 1560, dar diferenţa ·nu este numai de
~O exemplare, deoarece au apărut exemplare neinregistrate de el în bibliotecile cuprinse în listă precum şi biblioteci deţinătoare de incunabule pe care
nu le menţionează deşi ale existeau la data cînd s-a ocupat· de această' problemă. Este adevărat că, in unele cazuri, prin reorganizări, incunabulele~ au
ajuns in alte biblioteci dar, şi aşa, încă de .la primele confruntări ne putem
da seama că adunînd exemplarele necunoscute de V. Karadja cu cele cuprinse
în liste, dar neidentificate, obţinem o diferenţă de circa 200 exemplare.
Pentru o privire de ansamblu dau mai jos un tabel comparativ folosind
,
surse din perioade diferite.
Din analiza tabelului reiese că unele reţele nu au fost suficient inves·
tigate, mă refer în primul rind la muzee, bibliotecile;. Arhivelqr Statului
sau acelea din reteaua învătămîntului dar si la bibliotecile cultelor sau la
'
'
'
colecţii particulare. O evidenţă completă este cu atît mai necesară cu cît
-catalogul tipărit trebuie să oglindească situaţia reală.
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Locul de

păstrare

Lista
Karadja

Lista
Barath

2

3

4

1

Lista
Binder &

1
1

"

Bibl. Acad. R. S. România
BCS a RSR

"

~luzcul Naţional

Bucureşti,

de Istorie
Bibl. Aş. Cult.
I.I.c. Brătianu
Muzeul Al. SaintGeorges
Col. particulare

"
"

"

4

1

18

Alte
Cat.l surse

Fişe

1

tipărit

1
1

5

1

6

74

Fişt'

BCS

PCN

7

8

74
136

24
6

sa
18
91 7

1

58

- - -- - - - Jud. Alba
Aiud. Bibl. Col. Bethlen
Alba-Iulia Blbl. "Batthyaneum"
Arhivele· Statului
"
"
"
Gim. Mailath
"
Sebcş, Glmn. evanghelic

19

23
573

550

615
2

1
1

--

- - ---

Jud. Arad
Arad. Bibl. judeţeană
Casa minoriţilor
"
Liceul
"
;.
Palatul Cultural
Col. particularii
"

19

38 1
9
5
1

18

33
9
5
1

- - - --- - - Judeţul

Bihor.

Oradea Blbl. judeţeanii
lnst. Pedagogic
"
Col. particularii
"

4

4

1
1

--- --- - - Blstriţa-NiisAud

Jud.

Bistriţa,

Par.

1

catolică

--- --- Jud.

---

Braşov.

Braşov,

"

Bibl. judeţeană
Arhivele Statului
Muzeul din (Sebei)
Biserica Neagră

"
"

Lic. Honterus
Col. particulară

"
"

2

2
1

1

5+
1 rrg.
1
1

1
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8

6

Tabel (continuare)
2

1

Jud. Cluj
Cluj-Napoca Bibl. Academiei
BCC.
"
"
::\1uzeul Ardelean
"
"
Par. catolică
Bibl. .. Lvccum"
"
"
"

"
"

8
43 10
13
88 11
21

Unitariană

Galaţi

Jud.

Galaţi,

Bibl.

..\".

Jud. Harghita
l\liercurea-Ciuc Muzeul judeţl.'an,
Odorhei, Bibl. municipală
Călugăreni (Ciuc)

11!
23
114 13
414
3

~umulcu-Ciuc

Liizarea
Hadna (Ciuc)
Jud. Hunedoara
Hunedoara, :\lăn.

1

franciscană

7

8

143
89

88
9

--- --- - - --1

8

6

89

1

1

A. Crechia"

5

54
22
95
19
26

Colegiul reformat

Jud. CoYasna
Sfintu-Gheorghe Lic nr. 1
:\luzeul j udctcan
"
"

4

3

1
1

--- --12

1

12
---- --8

5
3

3
22
124
4
3

1

--- - -

5
3

- - - - - - - -- - -

1

- - --- - - ---

laşi

.Jud.
laşi.

7

BCL"
"

Jud. :\laramureş
Baia-:\lare, l\1uzeul

1

judeţean

- - --- --(custodie)

--

----

-

Jud. :\Iurrş
Tirgu- :\1 ureş Bibl. judeţeană
Col. reformat
"
"
"
Bibl. Teleki
"
"
l\1in. franciscană
"
Sighişoara, Bibl. municipală
Lic. Tcutsch
"

7 1&
29
1
7
7 18

70

18

7

8

325

-1

--- - - ---

1

382

3 17

1

382
3
1

1
30
2
"1

1471

264
2
1

1

Bibl. UniversitlHii
Fac. de teologic
Total

61

---

----

"

70
1

---

.Jud. Sibiu
Sibiu, Bibl. Brukenthal
"
Lic. Lazăr
"
Astra
"
"
Consistoriul evanghelic
"
1\lcdiaş, Par. evanghelică

7

--- ---

1

Jud. Prahova
Ploieşti, :\1 uzeul de Istorii.'

Cernăuţi

7

:\luzcul li tera turii

2

- - --- --- ----- --- --- ---

424

33

634

7

1561

1139
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Chiar dacă nu avem situaţia completă, materialul de care dispunem
ne permite să pornim la etapa următoare adică la redactarea descrierii bibliografice a fiecărui titlu. Regula de urmat este simplă şi asigură, ea fiind expusă
în voi. VIII al Catalogului general al incunabulelor 18 şi folosită de cataloage
naţionale apărute în ultimii ani. O consfătuire între specialiştii din bibliotecile
noastre, premergătoare începerii redactării, este necesară pentru a hotărî,
de comun acord, asupra unor puncte de vedere diferite care reies din analiza
cataloagelor tipărite pînă acum la noi în ţară. De ex. cele mai frecvente
neconcordanţe apar la introducerea vedetei uniforme pentru lucrările fără
autor, unele cataloage acceptînd această regulă altele transcriind titlul şi
clasînd lucrarea ca atare: Adresa tipografică şi descrierea cantitativă apar,
deasemenea, diferit. Regula G.W. prevede pentru localitate, limba germană
limba redacţiei G.W. -, pentru numele tipografilor forma modernă în limba
maternă a fiecărui tipograf iar descrierea cantitativă tot în limba germană.
Aplicînd această regulă Catalogul incunabulelor din 1talia foloseşte limba
italiană, catalogul incunabulelor din bibl. Cniversităţii din Cambridge, limba
engleză, cel al incunabulelor din bibl. Academiei de ştiinţe din Leningrad
limba rusă etc . .-\1· fi logic ca şi noi să folosim limba română. De fapt cataloagele
tipărite la noi au folosit metode diferite cea mai frecwntă fiind aceea de a
reda adresa tipografică şi data completă cum apar pe carte iar descrie1·ea
cantitativă in limba română afară de catalogul incunabulelor din biblioteca
judeţeană din Tg. ~1ureş unde descrierea cantitativă şi notele sînt în limba
latină.

O problemă ivită atit in faza de inYestigare cît şi în aceea de întocmire
a fişelor este aceea a identificării exemplarelor în bibliog1·afia de referinţă.
Aceasta are două aspecte: primul, numărul mic de asemenea materiale existent în ţară şi al doilea, necunoaşterea răspîndirii lor în biblioteci. Se 7tie,
în general că marile biblioteci dispun de cataloage de incunabule da1· nu se
ştie exact ce cataloage au şi, mai ales, dacă sînt apariţii mai recente sau
ediţii Yechi depăşite şi ca informaţie şi ca metodă de lucru. O listă completă
a cataloagelor de incunabule aflate în bibliotecile din ţară, întocmită
sub egida C.C.E.S. multiplicată şi distribuită celor ce se ocupă de identificarea şi catalogarea incunabulelor ar fi de foarte mare ajutor.
~u cred că trebuie să insist prea mult asupra structurii catalogului,
toate cele editate pînă acum au adoptat ordinea alfabetică. Aparatul ştiinţi
fic al catalogului, complexul de indici şi tabelele de concordanţă, sint unanim
stabilite în cataloagele anterioare deci necesitatea lor nu mai este de discutat.
Fiind un catalog colectiv vor fi înregistrate bibliografic titlurile existente
cu menţiunea locurilor de păstrare, caracteristicile exterioare specifice fiecărui exemplar nu pot apare decît în cataloagele bibliotecilor.
Desigur că în această expunere nu am epuizat complexul de probleme
pe care le ridică munca migăloasă de identificare şi descriere a incunabulelor
dar experienţa ultimilor ani ne dă curajul necesar de a continua şi duce pînă
}a capăt această acţiune. Trebuie să fim convinşi că elaborarea acestui catalog nu este numai o operă de înregistrare a unei părţi din tezaurul cultural
al ţării ci şi o contribuţie la cunoaşterea istoriei culturii româneşti în permanentă legătură cu Yiaţa spirituală europeană.
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NOTE
1 ~imonescu, Dan, 1 ncunabulele din bibliotecile Republicii Socialiste Romdnia, in:
Studia bibliologica. Culegere de prelegeri ... anul universitar 1964, Bucureşti, Institutul
de a ani, Facultatea de filologie secţia biblioteconomie, 1965, p. 57-76; Simonescu, Dan,
Jnkunabeln in rumdnischen Bibliotheken, in: "Zentralblatt {ur Bibliothekswesen", Leipzig,
VEB Bibliographisches Institut, 1979, Heft 10, p. 482-483; Secărescu, Viorica, Stadiul
actual al înregistrdrii incunabulelor din bibliotecile din R. S. România, in Teorie şi practicd
în informarea documentard şi biblioteconomie, 1977, p. 129-133.
2
"Zentralblatt {ar Bibliothekswesen", Heft 10, Okt. 1979, p. 441-504 (număr con-

sacrat in intregime pr»blemei
3

~

incunabulelor in lumea întreagă).
1 fotocopie la BSC. Serv. colecţii speciale.
Barah, Bela, Osnyomtatwinyok in: "Erdely Tudosito", 1941, nr. 3, 4, 6, 8, IO,
catalogării

Listă dactilografiată;

194:!, nr. 2.
5

Binder, Pavel, /ncunabule pdstrale în bibliotecile documentare din sud-estul Transilvaniei (exclusiv Biblioteca Brukenthal) in: "Studii şi cercetdri de bibliologie", 1972, 12,
p. 169-187.
Astăzi la BCS, prin reorganizare.
Cîteva la Bibl. Acad R.S.R., citeva la BCS, restul neidentificate.
8 Colecţii neinregistrate de C. Karadja.
• Parte la BCS, parte la Bibl. jud. Arad, restul neidentificate.
10 La BCU Cluj.
11 Parte la Bibl. Acad. fii. Cluj.
12 În listă apare Şcoala reformată de fete dar biblioteca a rămas pe loc şi face parte
din bibl. municipală.
13 2 exemplare la :\Iuzeul jud. 1\fiercurea-Ciuc, restul neidentificate.
11 La Bibl. judeţeană "'lure';i.
n Astăzi s~cţii ale bibliotecii judeţene, numărul lor este cuprins mai sus.
16 La Bibl. municipală Sighişoara.
17
Cărăuş, Felicia, Biblioteca liceului - "ll:luzeu al cdrţii", in: "Lyceum" Revista
elevilor liceului Gheorghe Lazăr- Sibiu, 1968, nr. 1, p. 22-23
18
Gesamtkatalot; der Wiegendrucke, Berlin, Stuttgart, :\"ew York, Academie Vrlg.,
Anton Hiersemann, H. P. Kraus, 1972, B. VIII, L. p. 1, 5-10.
6

7

Resume
La premiere liste des incunables conserves dans les bibliotheques de Roumanie
a ete dressee par le bibliophile Constantin Karadja, en 1938, enregistrant 1471 exemplaires.
Ensuite on a dresse des listes partielles et puis, des catalogues imprimes par les grandes
bibliotheques de Roumanie.
A partir de l'annee 1960 on a commence l'enregistrement sistematique, sur fiches,
dans le but d'elaborer le catalogue collectif des incunables, travail important pour connaitre
le tresor culturel du pays et, aussi, pour etudier l'ancienne culture roumaine et ses relations avec la culture europeenne.
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Identificarea unor incunabule veneţiene in biblioteca
judeţeană Satu Mare
IULIU STIER
Existenţa unor vechi biblioteci particulare, oficiale, şcolare sau ecleziastice din nord-vestul Transilvaniei posesoare a unor valori importante
este foarte bine cunoscută cercetătorilor bibliologi de azi 1 •
După informaţiile pe care le deţinem, în patrimoniul bibliotecii jt:deţene
au intrat bibliotecile fostului gimnaziu reformat din Satu Mare, cărţi provenite din colecţia familiei Karolyi, ale fostului Muzeu raional Carei şi o
parte a cărţilor fostului liceu reformat din Sighetul-Marmaţiei.
In fondul tradiţional al Bibliotecii judeţene Satul Mare s-au identificat
în ultimii ani 4 incunabule veneţiene 2 •
Incercăm să facem o descriere detaliată în rîndurile care urmează,
în ordinea cronologică a apariţiei lor.
Sub numărul de inventar 185.164 ni se prezintă volumul al cărui conţinut ni se destăinuie de pe prima filă:

Fig. 1. -

"\ristophan, Plutos, 1498,
Veneţia, f. a.

Fig. :.!. - T . .\I. Cicero. Tusculanas queslionum, '1499, Veneţia, f. 2.
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H aec iusunt in hoc libro :
Theocriti Ecloga triginta.
Genus Theocriti ct de inCientione bucolicorum.
Catonis Romanus sententiae paraeneticae distichi.
Sententiae Septem sapientum.
De inCiidia.
Theognis megarenis siculi sententiae elegiacae.
Sententiae monastichi per Capita ex "arris portis.
Aurea Carmina Pythagorae.
Phocylidae Poema admonitorium.
Carmina Sibyllae et Erythrae de Cltristo J esu domino nro.
Differetia Clocis.
H esiodi Theogonia.
Eiusdem Scutum Herculis.
Eiusdem georgicon !ibri duo.

Pe versoul ultimei foi acest cuprins este adnotat cu

mmătorul

text

tipărit:
<< 1 n hoc
Cloluminc continentur ha ee H esiodi Ascrari poeta theugonia
hac e de generatione deorum opusculum. Eiusde A spis, hac rst de scuto H erculis opusculum. Eiusde Georgicorum !ibri duo dicti. Erga ct Himerar idest
opera et dies •>
In acest volum se află Theogonia lui Hesiod din Ascra, această cărticică
despre naşterea zeilor. Totodată cărticica despre şarpele Aspis de pe scutul
lui Hercule. Tot aici seaflă două cărţi ale Gwrgicclor. llfunci şi zile (cu titlu
în greacă şi latină).
In studiul său Varju Elemer: Drwpre biblioteca Batthyaneum 3 descrie
în felul urmă tOI' exemplarul aflat în celebra bibliotecă: << Theocriti et H esiodi,.
Opera Graecae Venetis Aldus Manutius 1495. Hain, 15477 (C 5 III, 9) )),
Acelaşi exemplar este reluat şi descris în termenii următori de către
Lucia C. Bica şi Iacob Mâ1·za în studiul Cărţi aldine în Bz:blioteca Batthyaneum:
În Apulum- Acta musei Apulensis (Arheologic - istorie- etnografie,
XI.) extras Alba Iulia 1973 p. 311-350. 4
<< Theocritus,
Idyllia Impressum Clenetis, caracteribus ac studio Aldi
Manucii Romani, Mense februario 1495. 295 X 190 mm. 140 f. ţ;raece.
Hain- Copinger 15477, Kulcsar 527, Renouard T. p. ~-10 )),
Textul este in limba greacă pe o singură coloană. Dimensiunea colligatelor este următoarea 319 X 210 mm, textul tipărit cu negru, legătura
în lemn şi piele maro cu ornamente. Iniţiale ornate, ornamente de compoziţie tipografică. Pe ambele coperţi se află un chenar auriu, în mijloc cu un
amoraş cu săg2ată într-un ornament floral, iar marginile cărţii sînt aurite.
Volumul începe cu cuprinsul, purtînd signaturile AA 1 - Ee !III. Pe wrso
primei foi se află dedicaţia h1i Aldus Manutius către Baptista Guerino. La
o analiză atentă distingem şi filigrane. Baszel Aurel în lucrarea sa consacrată lui TheoGrit si idilelor romane aminteste că editia aldină 5 este a doua
ediţie după ediţia p'rinceps ce a ieşit din teas~urile tip~grafiei lui Bonus Accurius la Milano în 1480 şi că cea de a doua ediţie tipărită la Veneţia 1495 conţine 23 de idile datorate lui Theocrit precum şi idilele lui Bion şi Moscos
in stilul lui Theocrit. Editia aldină serveste încă multă vreme ca ediţie de
referinţă pentru ediţiile ~lterioare.
'
.
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Următom·ea lucrare pe care o prezentăm este cartea lui Aristofan
Comoediae norem colligat cu prima lucrare amintită. Lucrarea este descrisă
-de aceiaşi autor·i în lucrările citate similar. << Arisophanis, Comoediae IX,
V metiis, apud Aldum 1498, 315 X 210 mm, 347 f. graece. Hain - Ca pinger 1656; Kulcsar 46; Renouard T p. 21-22 •>.
Signatur·ile sint următoarele: O ( - w, A - T III 347- foi nenumerotate, textul se află încadrat în comentar.
Textul piesei Plutus este precedat de dedicaţia lui Aldus Manutius
către Daniel Clarus în limba latină. Cîteva foi sînt numerotate şi cu cifre
arabe: 2-4. Incepind de la foaia a treia verso, cartea poartă custodele în
-colţul drept inferior al paginii, prima silabă sau cuvîntul întreg cu care incepe
pagina următoare. In continuarea volumului numerotarea paginilor lipseşte,
fiind înlocuită cu signatura, din literele alfabetului grec imprimate în colţul
-drept inferior al foilor, numai pe faţa acestora şi numai pînă la jumătatea
fascicolei, volumul conţine diferite filigrane. Textul latin este cules cu caracter anticva, textul grec este cules cu două mărimi. Textele introductive,
notele de subsol şi cele marginale, cu litere mai mici. Iniţialele sînt gravuri
în lemn, numărul rîndurilor pe pagină nu este constant. Titlurile de pagină
şi cmtod8le sint eulese cu litere mai mici. Dimensiunile colligatului sînt:
210 x 315 mm. In repertoriul alfabetic 6 al gimnaziului reformat datînd
din 1888 se află înscris la poziţia 110 << Aristophanes Comoediae, Venetiis
1495 •> (recte 1498) insemnar·e făcută de profesorul Fi.ilOp G[eza]. Această
:gr·eşală de datare persistă şi la Bakcsy Gergely in monografia dedicată istoriei gimnaziului principal 7 in 1896, unde spune că este cea mai veche carte
străină din fondw·ile biblioteci, care a apărut la Veneţia în 1495 (recte 1498).
Se află intr·-o stare foarte bună, doar foaia de titlu, spune autorul monogr·afiei. lipseşte şi pe ultima foaie se află tipărit următorul text: << Impressum
V cneliis, carac/Pribus ac studio Aldi Manutii Romani cum gratia etc. 1495
( Ronwi s;:,drnmal) mense Februario •>. Cercetătoarea Li via Bacâru consemna aceeaşi dată <V~ apariţie, atunci cind trece in revistă cîteva din cărţile
fondului tradiţional al bibliotecii, in studiul amintit. Datele de apariţie a cărţii
lui .\ristofan menţionate mai sus se datoresc neobservării faptului că avem
de-a face cu un colligat. Datele dP apariţie atrih!rite cărţii lui Aristofan sînt
în realitate ale eărţ.ii cu care este leg'lt<l. împreună, prezentată mai sus. Ediţia
·de faţă cuprinrle Ul'lnătoarele piese: Plutus, Norii, Broaştele, Caralerii, AcharniPnii. FiPspdP, Păsările,Pacea şi Statul femeilor.
Pe coperta interioară se află însemnăr·i in limba gi'eacă urmate de nota:
<< ;Y B . lristophanes Brzmk forditotta helyescn dedkra Ar~entorat 1783 f'Ol. 8.
in 8~ •>. Este Yor·ba de antologia lui Hiehard Fr·ancois Philippe Brunck, Analrcta V Pfcrum popfanun, Strassburg pe aceeaşi foaie se află traducerea insemnăr·ii din limba greacă in limba latină:
<< S cnsus fJersuum Graecorum :
Hunc Librurn caro restor sine frande sodali,
Brernio ut sccurn pignore nostra ferat,
Ex hoc f'irtutis Thcsauros hauriet illc
LignPus, Plutoni quos benc condit oprs. •>
Iată traducerea în proză a textului în limba romana: <<Această carte
o dedic dragului meu Bremus fără gînd rău, ca să ducă cu sine zălogul meu ca
din aceasta să scoată comoara rirtutii bine întemeiate ca să lase comorile lui
Pluta. •> Textul latin este tradus în versuri şi in limba maghiară.
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Pe fragmentul de foaie de gardă se află următoat·ea însemnare manuscrisă:
Adamus a Dietrichstain Baro est hunc librum Martino Bremio Preceptory
optima D D ut su pignus me er~a se notuntatis et ceetissimum amoris amicitreg
tPstimonium. Patavij 3 cal. Novemb. Anno Christo nato JII D X XXXVI>> (1546).
Iată traducerea aproximativă: <c Eu baronul Adam Dir>trichstain dedic
ac(astă carte lui Martin Bremius, celui mai bun învăţător ca să fie zălogul bună
voinţei sale faţă de mine şi ca semn a unei prietenii certe. Padua 3 noiembrie 1546 >>
Pe ultima foaie de verso se află înşirate literele signaturii de la A- T urmate
de textul tipărit: <c Omnes sunt quaterni exceptis li O n quaternis ă a cJ> Z T
ternis a M duerno Venetiis apud Aldum MII Df14.98fldibus Quintilis. In hoc
idem quod in aliis nostris impetravinus. >>
Celelalte două incunabule sint legate de numele lui CicPro.
Cicero. Ylarcus Tullius
Comentarii questionum Tusculanarum Editia Philipo Beroaldo. Yenetiis.
Bartholomaues de Zanis de Portesio 1499, die X\'Il, \Iensis J ulii, 2° text
245 X 164 mm.
·
Cartea este descrisă în continuare după catalogul incunabulelor din
Biblioteca Centrală Universitară din Cluj. La poziţia m. 10, pag. 8 39-40.
Exf'mplarul Bibliotecii judeţene Satu Mare are număr de inventar 205.168.
Foaia 1 recto conţine următorul text tipărit: <c Comentarii questionum tusculanarwn editi a Philippo Beroaldo. >> Pe foaia întîi verso se află dedicaţia îngrijitOI'ului de ediţie Filippus Beroaldus către Philippus Gyulai <c Philippi Beroaldi
Bononiensis ad Nobilem Philippum Gyulanum Pannonium Discipulum suum
epistola >>.
CJ.rtea păstrează signatura a-t şi numerotarea cu cifre arabe a foilor.
Colofonul cărţii se află pe foaia 114 recto <c Comentarios hosce questionum
tusculanae et a Philippo Beroaldo Copositos. lmpressum Venetiis a Bartholomeum
de Zannis de Portesio 1499 die XVII mensis /ulii Oes sunt Ierni a-t >>. Volumul pt·ezintă filigrane, este colligat cu numărul de inventar 20;'>.'167 de acelaşi
autot·:
Cicero Marcus Tullius. Tullius de officiis cum commentariis Petri Jl/arsi
ensqar recognitione Venetiis, 1500.
Foaia întîi conţine următorul text: <c Tullius de Officiis cum commentariis
Prtri Jfarsi eiuscq reco~nitione. Cuius epistolas quaeso P"rlcgas: et in principio.
et in calce operis editas lusunt praeterea paradoxa dr amicitia: de senectute
in interpretibus suis. >>
Descrierea cărţii apare şi în Index rariorum Bibliothecae Unirersitatis Regiae Budensis. Partea 1 A.!. Budae Typis regiae Universitatis
Anni J!DCCLXXX p. 264-266, în lll'mătorii termeni: <c Cicero Jlf. T. Questionum Tusculanarum Libri V cum comentariis Philippi Beroaldi. Commentarios lzosce questionum Tusculanarum a Phil Beroaldo diligentes Compositos.
impressum Venetiis per Bartholomeum de Zanis de Portesio 1499 die XV 1 I
mensis !ulii in folio, Editia rarior. >>
Cartea poartă signaturi şi foile sint numerotate cu cifre romane. Lucrarea
ar!' 157 foi. Foaia a opta nu are cifra romană. Signatura apare conform regulelor cunoscute dar si numerotarea cu cifre romane. Textul este încadrat in
comentar. Volumul' are filigr·an. Colofonul cărţii este: <c lmpraesum Venetiis
MCCCCC die X decembris Ano nativitatis domin ii nostri J esus Christi. >> In
<c
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literele iniţiale Q,O se află inscris anulJ777. Cifra de pe foaia 44 (XLIIJJ)
apare pe două foi, pe cea XLIIII şi cea care urmează (recte XLV).
Lucrarea poartă următoarea insemnare pe prima foaie <<A M. Bartltolomeu E ... [indescifrabil]. Post fata P. Adami Berzdczy Bibl. Kar. Schol
Piar 1797 ,>, cartea poartă sigiliul Muzeului raional Carei, biblioteca documentară. Cartea a fost legată în piele maron. Marginile sînt colorate in roşu.
Prezenţa ediţiilor princeps şi rare din autorii lucrărilor cercetate in
biblioteca noastră subliniază contribuţia la răspîndirea ideilor umaniste şi
ale renaşterii şi în această parte a ţării noastre, scoate in evidenţă legăturile
strînse ce s-au statornicit de-a lungul anilor între ţara noastră şi 1talia.
Dorinţa noastră a fost sii facem cunoscută o parte a colecţiilor bibliotecii noastre, contribuind la eforturile ce se depun pe plan naţional pentru
valorificarea tezaurului cultural al patriei noastre.

:\"OTE
1 Jak6, Zsigmond: Philobiblon transilvan. Cu o introducere de prof. dr. Virgil
Cândea, traducere de Liviu Bacâru. Bucureşti, Kriterion, t977, p. 394.
2 Li via Bacâru: Fondul tradiţional din vechile biblioteci sătmărene. În: Geneze,
supliment al ziarului "Cronica sătmăreană", noiembrie 1970, p. 2. Livia Bacâru: .. Ce se
fntimplă cu biblioteca municipală din Satu Mare? În: Revist::~ Bibliotecilor, 24, nr. 6. iun.
1971. p. 339-340. Li via Bacâru: Identificarea şi inventarierea fondurilor traditionale.
În: Îndrumătorul cultural, 27, nr. 3, mart. 1974, p. 53-56.
3 Varju Elemer: A gyulafejervd.ri Bathany konywir, in: Magyar /{ onyvs=emle -;,
1899, p. 338.
4 Lucia C. Bie a şi Iacob )farza: Cărţi aldine în Biblioteca Batthyaneum, în Act a
Musei Apulensis, extras Alba Iulia 1973. p. 311-350.
5 Bas zel Aurcl: Theocritos ideylljei es a gorog s romai idyll. Tanulmany Budapest
1880, p. 238.
8 A szatmar- nemeti ev, ref. gyimn. konyvtaranak betiisoros :\Iutatoja 18HK tol. (Repertoriul alfabetic al gimnaziului reformat 1888). ms.
7 Bakcsy Bergely: A S=atmd.ri ev, ref, fogimnazium tdrtenete :\"yomalott a "~za
badsajto k6nyvnyomdaban, 1896, p. 105.
8 Mosora Elena şi Hanga Doina: Catalogul incunabulelor din
Biblioteca Centrală
Universitară Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1979. p. 39-40.
Budai Esaioss, Regi tudos vild.g historid.ja ... Debreczen, 1802. p. 48.

Zusammenfassung

Der Verfasser stellt die vier Inkunabeln aus Venedig dar, die dem wertvollen Geistesgut der Kreisbibliothek Satu 7\fare gehoren. In der Beschreibung des bibliophilen Wertes richtette man sich nach wissenschaftlichen Gesetzen, bekannt in der Forschung und
der Bearbeitung der alten Bticher.
Seltene und Princeps-Ausgaben der erforschten Autoren ( Klassiker aus Griechenland - Theokrit, Hesiod, Aristophanes, u!1d Cicero, der Klassiker der Lateinischer Literatur) wurden aueh in dieser Gegend verbreitet. Auch andere Forschungen und Auflagen,
die den Lesern schon vorgestellt worden sind oder in der Zukunrt bekannt werden, zeugen
davon. Sie trugen dazu bei, dass sich die humanistischen Ideen, der Renais&ancezeit verbreiteten und die Verbindungen zwischen Rumănien und Italien enger wurden.
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Tipărituri

din

Ţările

de Jos (secolul al XVI-lea), în Biblioteca
Batthyaneum Alba Iulia
IACOB ;liÂRZA

Abordăm ca tematică d~ cercetare, cu posibilităţi nebănuite de
Yalt:rificai'e, prezentarea şi interpretarea rezultatelor investigaţiilor efectm:te la Biblioteca Batthyan~um asupra tipăriturilor din secolul al XVI-lea,
Nlit a te în Ţă1·ile d~ Jos, aflate la Alba Iulia.
În fondul de "rara et pretiosa" de la această bibliotecă, 1 unde se păstrează
nenumărate ediţii datorate cîton"a tipog~afi renumiţi ai secolelor XVI-XVII
(\lanutius, Estiennus, F1·obenius, Elsevirius, Plantinus ş.a.), 2 au fost depistate,
in ~tadiul actual de cercetare, 136 titluri (151 volume), imprimate în secolul
ai :\:YI -lea in diferite oficine tipog,·afice din Ţările de Jos.

1 Schiţă a de::.voltării imprimeriei în Ţările de jos în secolul al
XV 1-lea
Pentru a putea aprecia şi valorifica mai bine că1·ţile din secolul al XVI-lea,
ajunse din Belgia şi Olanda, pe diferite drumuri, în Transih·ania, respectiY
la biblioteca din Alba Iulia, socotim a fi utilă o incursiune în istoria tiparului
din aceste ţări în epoca respectivă. 3 •
Dezvoltarea impetuoasă a imprimeriei în Ţările de Jos către sfîrşitul
secolului al XV-lea şi in tot cursul secolului următor trebuie raportată, desigur,
la inflorirea economică proprie acestei părţi a continentului: multe oraşe
comerciale, producţie meşteşugărească înaintată, căi de comunicaţie lesnicioase, populaţii compacte şi perseverente, harnice şi ingenioase etc. Debuturile artei tipografice de aici sînt legate de activitatea lui Coster din Haarlem,
căruia i se atribuie un fragment de Donat. Cert este că rezultatele deosebite
în domeniul tipografiei în a doua jumătate a perioadei incunabulare, mai ales
J'ealizăJ·ile notabile din Aalst, utrecht, Louvain, Brug~s, Deventer, Antverpia
(AnYers), Leyda ş.a., presupun existenţa unor meseriaşi pricepuţi, care, la
indemina preselor cu un randament ridicat şi a hîrtiei şi cernelii de calitate,
au tipărit cărţi valoroase sub aspect grafic şi solicitate pentru conţinutul
lor de categorii diverse de cititori, de la clerici şi con ţi pînă la dascăli şi studenţi. Dintre tipografii epocii s-au remarcat: J. de Westfalia, Ger. de Leew,
C. Mansion, J ac. de Bre da ş.a.
Spre sfîrşitul secolului al XV -lea înregistrează un avint deosebit, sub
aspect tipografic, oraşul Antverpia. Port activ, centru financiar şi al comerţului mondial, aşezare cu o viaţă spirituală elevată (numeroase şcoli, universitate, colegii _etc.), Antverpia devine, în secolul al XVI-lea, sediul a numeroase oficine tipografice. Ele vor lansa pe piaţa continentală însemnate cantităţi de carte. Acestei epoci ii aparţine activitatea susţinută de un W. Vosterman
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(1504-1543), M. Hillen (1506-1558), l\1. de Keyser (Caesar, Lempereur)
(1526-1536), J. Graphaeus, l\1. Nutius (l\:ucius), Chr. Plantin (1554-1589),
J. Stelsius, J. Ap. Theobaldeus 4 ş.a. Pe lîngă acest oraş, active în ceea ce
priveşte producţia de carte, trimisă pe diferite pieţe europene, au fost şi
_-\mstelodanum, Franekera, Leodium, Lovanium, Lugdunum BataYor·um
(Leyda) etc.
În a doua jumătate a secolului al XVI-lea, Chr. Plantin va domina,
in mod indiscutabil, activitatea imprimeriei din Ţările de Jos nu numai prin
cantitatea impresionantă de cărţi tipărite sau prin dimensiunile afacer·ilor
sale ci şi prin calitatea şi originalitatea lucrărilor editate. :\"u este cazul. aici
şi acum, să insistăm asupra vieţii, activităţii şi, mai ales în direcţia cărţilor
imprimate intre 1554-1589. Sînt date, în general, cunoscute, accesibile
cercetătorilor, care pot parcurge literatura de specialitate, de la dicţionare
şi manuale pină la sintezele de istoria cărţii şi tiparului apărute în ultimele
decenii 5 . Trebuie, să subliniem, totuşi, în cazul acesta, numărul impresionant
de titluri tipărite (1600) şi varietatea domeniilor abordate, de la cărţi de rituc>J
(biblii, psaltiri, evanghelii etc.) pînă la lucrări din domeniul ştiinţei. Sub
raport tehnic şi estetic, tipăriturile plantiniene au creat o adevărată şcoalii..
Lui Chr. Plantin i se datorează folosirea sistematică a "grarurii în adincime"
pentru foile de titlu şi ilustraţii. De fapt, prin acest procedeu el a inat:gurat
epoca ~ipă1·iturilor b<u·oce.
Bineînţeles, d~zYoltarea tipografică din secolul al XVI-lea în T~irile
de Jos nu se limitează doar la activitatea lui Chr. Plan tin chiar dacă el a
reprezentat o culme a tiparului epocii. Pe linia unor veritabile realiziii·i 6
se inscriu: :\I. de Keyser, care a editat multe lucrări cu litera "bastarda",
considerate monumente ale artei tipografice; L. Elsevier, fondatorul oficinei
cu acelaşi nume, care se va remarca îndeosebi în secolul următor; J. Graphaeus, tipograf actiY la Antverpia, editor de lucrări valoroase sub aspect
grafic şi artistic: J. J anssonius, editor, cartograf şi gravor, autor al unor
recunoscute atlase despre Franţa, Italia, reeditări din Ptolemeu etc. l\1. H illen,
meşter care şi-a pus tiparniţa în slujba idealului umanist al epocii şi care a
a~ordat o atenţie deosebită aspectului artistic al tipăriturilor (frontispicii,
viniete, chenare şi iniţiale în stil italian, caractere romane ş.a.); M. ::\utius,
editor al unor lucrări de filosofie, apreciate în diferite cercuri de intelectuali
ai epocii: W. Silvius, primul tipograf al universităţii din Leyda; J. Stelsius,
reprezentativ pentru nivelul imprimeriei în Antverpia în secolul al X\"1-lea,
care a tipărit şi numeroase lucrări în limba spaniolă ş.a.
2 C entrc tipografice

Revenim la tipăriturile din Ţările de Jos editate în secolul al X\"1-lea,
în fondul de "libri antiqui" de la Biblioteca Batthyaneum 7 cu urmă
toarele consideraţii. Din cele 151 volume, cel mai vechi a fost tipărit în 1526,
la Antverpia, în oficina lui J. Theobaldus Gournensis. Este vorba de Sanctvm
J esv Evanghelirm. Acta apostolorvm, in· 12° (F vii 29), exemplar remai;cabil
şi ca realizare tehnică. Cel mai recent volum, în epoca propusă spre cercetare.
a fost imprimat de Chr. Ouvverx, în Leodium, în 1599: Diri Norberti [ ... J
rita, in 4° (T2 v 49; coli. 2). Aceleiaşi date îi aparţin şi lucrările: J. Livinei,-s,
XII. panegyrici veteres, Antverpis, Ex officina Plantiniana, apud J. ~!ore
turn, in 8° (L 4 v 6); M. Manilus, Astronomicon, Ex officina Plantiniana, apud
Chr. Raphelengium, in 4° (F 4 iii 20, coli. 1).
păstrate
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Fig. 1. J. LivinPius, XII. panegirici
Antverpia, orricina Plantiniana, 1599: foaia de tillu cu adnotările
contelui lgnatius Batlhyani.

veleN'S,

În ceea ce priveşte paternitatea acestor tipăritmi la un centru tipografic sau altul, situaţia 'S€ prezintă astfel. Supremaţia o deţine, în mod cert,
cu 116 exemplare, Antverpia. Această hegemonie <~ulturală, în dom2niul
imprimeriei, se explică, desigur, ca o consecinţă a avîntului atins de or·aş
in epoca respectivă. Ludgunum Batavorum, unde va cunoaşte apogeul activităţii oficina Elzevier, ocupă locul al doilea, cu 12 exemplare. l"rnH"dză
Lovanium cu 6 volume. Leodium este reprezentat cu 3 exemplare. Situaţia
este similară şi pentru Amstelodanum. Cu cîte un exemplar apar oficinele
tipografice din Franekera şi Embden. Aşadar, în direcţia primatului oficinelor
tipografice, care au funcţionat în Ţările de Jos în secolul al XVI-lea, raportat
la situaţia cărţilor de la biblioteca din Alba 1ulia, preponderenţa o are Antverpia.
3 Meşteri tipografi - oficine
Strîns legat de acest aspect al cercetării apare repar·tiţia volumelor
pe tipografi (oficine), începînd cu meşterul anonim din Embden şi cu J. Bellerus din Antverpia şi terminînd cu Joach. Trognaeus şi J. Withagius din
acelaşi oraş. Toţi au ilustrat, desigur, avîntul imprimeriei în Antverpia în
această epocă.

https://biblioteca-digitala.ro

Intîietatea o probează, evident, "architypographus regius" Chr. Plantinus. care controla, la un moment dat, întreaga reţea tipografică din Ţările
de Jos. Au fost depistate, pînă acum, 90 lucrări (101 volume). In acest calcul
nu au fost incluse ediţiile de după 1600, care dovedesc, într-o manieră proprie,
activitatea tipografiei, în fruntea căreia s-a aflat J. Moretus. In ceea ce priveşte tipăriturile plantiniene trebuie să mai reţinem cîteva aspecte. Nu o
.dată, Chr·. Plantin a editat cu concursul unor meşteri tipografi. Faptul a fost
consemnat şi pe foile de titlu ale lucrărilor. Astfel, P. ah Opmeer, Officium
missae, 1570, in 8°, a fost tipăr·it cu ajutorul lui S. Paulus Delphensis (X 3 V 30) 8
Volumul Aeg. Dom. Topiarius. Conciones in epistolas et evanghelia, 1573,
in 8°, poartă pr·ecizarea: << Apud Antonium Tilenium Brechtanum sub Struthio •> (A 2 IV 2:3, coli. 2) 9 . Şapte din lucrările plantiniene, incluse în cercetarea
noastră, poart<l menţiunt~a: "il pud Franciscum Raphelengium", pe lîngă
cunoscuta inscripţie: "r:x officina Plantiniana". Se remarcă, dintre acestea:
J. Heursius, Praxis mcdicinae nova ratia, Lugduni Batavorum, 1590, in 4 °
{H 4 II 34); FI. Vegetus, De re militari libri quatuor, aceeaşi localitate, 1592,
in 8° (F 4 VI 4, coli. 1): ~f. .\lanilus, Astronomicon, 1599, in 4° (F 4 III 20,
coli. 1) ş.a. L'nele dintre plantiniene au fost imprimate, după moartea fondatorului oficinei, de către văduva sa, in colaborare cu J. Moretus. De pildă:
Guidon. f't practicque spiritudle du soldat chrf'stien, A Anvers, chez la Vefue,
& Jan :\lourentorf, 1590, in 8° (1 2 \'III 19); Th. Stapletonus, Promptuarium
nwrale supf'r evangelia dominicalia totius anni. Antverpuae, apt:d Viduam,
1593, in 8° (D 2 ix 16).
După Chr. Plantin, locul al doilea îl ocupă, în direcţia numărului cărţilor
prezente la Biblioteca Batth~·aneum, J. Stelsius cu 11 lucrări (11 volume).
L;rmează tipograful anonim din Embden cu 4 lucrări (1 volum), M. Keyser
cu 3 lucrări (1 volum), Bartl1. Gravius şi J. Withagius cu cîte 2 lucrări
(2 volume). Restul tipografilor, în număr de 19, sînt reprezentaţi doar cu
cîte un titlu. Aceştia sint: .J. Bellerus, Arn. Birckmann, Arn. Coninx, L.
Elsevier, Ph. Galleus, J. Graphaeus. J. J anssonius, M. Hillen, H. Houius,
J. Kerbergius, J. Latius, Gualt. Morberius, P. Mortier, Leon. Niestus, Chr.
OuvYreux, Aeg. Radaeus, Guil. Silvius, J. Theobaldus şi Joach. Trognaesius. 10

4 Cuprinsul

cărţilor

O interesantă problemă, care merită a fi discutată în contextul cerceeste aceea a domeniilor ştiinţei şi culturii, reprezentate de tipărituri.
Cu acest pr·ilej, se desprind două direcţii: a) politica editorială, respectiv
culturală, promovată de tipografii, începînd cu Chr. Plantin şi sfirşind cu
meşt€rul anonim din Embdem, raportată la nevoile spirituale interne şi
externe, deci cerinţele de carte venite în funcţie de comenzile pe care le aveau
de la diferite categorii sociale de cititori: b) trăsăturile caracteristice ale culturii in Ţările de Jos în secolul al XVI-lea, prepondercnţa unui domeniu
al ştiinţei şi cunoaşterii, sugerată chiar şi de rezultatele politicii editoriale
ale şefilor de oficină .
.\vind in vedere aceste două observaţii, abordăm tipăriturile secolului
al XVI-lea sub raportul conţinutului. Cercetarea selectivă a 151 volume
(136 titluri) din acest unghi al investigaţiei ne-a condus al constatări interesante. In mod firesc, lucrările de ritual şi de orientare religioasă, de la biblii
tăr·ii.
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Fi!f . :.! . Foaia de titlu la Biblia, Antverpia, 1534.

Fig. 3. Signetul tipografului din Lovanium în Biblia, 154i .

~i psaltiri pînă la scrierile teologilor dogmatici şi scolastici, au preponderenţă.
~u lipsesc, este adevărat, domeniile gaografiei, istoriei, jurisprt;denţei, filosofiei, medicinei, filologiei, antichitatea clasică gl'eacă şi latină etc., multe
dintre ele cu opere care, şi astăzi, sint perene. Dar acestea sint, trebuie să
t'ecunoaştem destul de modest ilustrate, comparativ cu lucrările din prima
categorie. O trecere în revistă a cărţilor, chiar dacă va fi sumară, în funcţie
şi de spaţiul afectat cercetării, ne va conving3 de această situaţie.
După

calculele întreprinse există 37 volume reprezentind biblii 11 difet·it.c ediţii din Noul şi Vechiul Testament ş.a. In această eategorie intră,
desigur, Biblia belgica, volum in folio, tipărit la Embden, in 20 mai 1565
(F III 10, coli. 1-3); Biblia datorată lui God. Dunaeus, imprimată in folio
în 1534 de către M. Caesar. exemplar valoros şi ca realizare artistică (B III
13, coli. 1-3); Biblia în ediţia exeget ului J. Hentenius, apărută la Lovanium,
in .folio, in 1547, imprimată d:! Barth. Gravius (F II 12); Biblia, exemplar
in 8° tipărită de către văduva şi moştenitorii lui J. Stelsius, la Antverpia,
în 1570 (D V 2) ş.a. Evident, nu putem omite, din această inşirare, celebra
Bîblia poliglota, 1573, capodopera artei tipografice din Ţările de Jos nu numai
a irhprimeriei plantiniene. La cele 8 volume, in folio, tipărite timp de 4 ani,
au trebuit, să lucreze zilnic cite 40 de muncitori. Costul ganeral al imprimării
s-ar fi ridicat, după afirmaţiile capelanului regelui Filip al Il-lea, savantul

521
https://biblioteca-digitala.ro

Ben. Arias :Montanus, unul din învăţaţii care au conceput şi urmărit Editarpa
Bibliei regale, la 150.000 taleri, Chr. Plantin aflîndu-se la un pas de faliment
din cauza lucrării angajate 12 (D 1 1-8).
Mai menţionăm, în aceeaşi grupare, şi diferite Ediţii din psaltiri, liturghii ş.a., care se ridică, după estimarea noastră, la circa 50 volume. De pildă:
DaCJidis regis ac prophetae aliorumgue sacrorum CJatum Psalmi, plantiniană
imprimată în 1574 in 4° (F IV 20, coll. 1): P. Fridericus, [ ... J ECJanghelia
anniCJerssaria, tipărită în aceeaşi oficină Plan tin, în 1581, in 8° ( Q2 VII 48);
Cl. de Sainctes, Liturgiae, editată la Antverpia, în 1562, de către J. StPlsius,
in 8° (Ka V 3): Psalterium DaCJidicum graeco-latinum, Antverpia, J. StPhius,
1543, in 12° (F VII 28); lucrarea se găseşte şi în varianta spaniolă, in 8°,
tipărită în 1555 de către J. Stelsius (F VII 6) 1a ş.a.
In acelaşi fond documentar se mai păstrează şi: Ben. Ari as l\1ontanus,
Commentaria in duodecim prophetas, Antverpia, 1571, in folio (L III 4):
Arg. Dom. Topiarius, Conciones in ec,angelia et epistolas, Anvers, 157 4, în 8°
editat tot de către Chr. Plantin (A IV 23, coli, 1); S. Pagninus, [ ... ] Epitome
thesauri linguae sanctae [ ... J, Antverpis, 1578, in 8° (R 4 VII 2); Fr. Coster·us,
In hymnum ACJe Jlaria Stella, meditationes, Antverpia, 1589. in 16° (R 4 III 1,
coli. 2): S. Lubertus, De principiis christianorum dogmatum, Fr·anekera.Aeg.
Radaeus, 1591, in 8° (G4 X 22); G. Heruet, Le sainct, sacre CJniCJersel. rt
r.eneral Concile de Trente, Anvers, G. Silvius, 1564, in 8° (La V 10); Barth.
Carranza, Summa omnium conciliorum, Antverpia, J. Stelsius, 1556, in 8°
(U VI 16); P. Canisius, Summa doctrinae christianae, Antverpia, J. Withagius, 1570, in 12° (1 2 VII 21) 14 .
:\"umărul ridicat al volumelor de ritual şi de orientare religioasă,dintre
care o parte am menţionat-o mai sus, sug~rează, de fapt, dominanta scolastico-teologică a culturii medievale din 'fările de Jos. Este, de altfel, o
reflectare a rolului îndeplinit în cultura Belgiei şi Olandei de biserică şi de
un?le ordine religioase nu numai în epoca r·efmmei, ci şi în deceniile următoare.
Cn domeniu relativ bine reprezentaţ, printre tipăriturile Ţărilor· de Jos
din secolul al XVI-lea, este istoria sacră şi profană. Vom intîlni, la capitolul
libri historici, fie istorii ale unor sfinţi părinţi sau ordine călugăreşti, fie lucr·ări
care abordează viaţa, moravurile şi religia unor· popoare. De altfel, erau cărţi
răspîndite în evul mediu şi răspundeau, prin conţinut, dar şi prin haina grafic<i.,
anumitor cerinţe d~ cunoaştere ale epocii. ~u lipsesc descrieri şi relatări
despre zone istorice şi geografice puţin accesibile în epocă sau prezentarea
istoriei unor popoare (perşii, de exemplu) şi ţinuturi (Africa, Asia).
Concretizăm această afirmaţie cu cîteva exemple, care ilustrează unele
elemente constitutive ale politicii editoriale în Ţările de Jos în secolul al
XVI-lea şi deosebite înclinaţii spre meditaţie şi lectură în domeniul istoriPi.
Este vorba, în acest context, de: patru volume din Historia ecclesiastica,
Lovanium, Arn. Birckmannus, 1569, in 8° ( Q VI 29-31; S4 VIII 14); Abr
Ortelius, Aurei saeculi imago, siCJe germanorum CJeterum CJita, mores, ritus, &
religio, Antverpia, Ph. Gallaeus, 1596, in 4 ° (Da IV 34); lucrarea editată
în 1569, în oficina lui Chr. Plantin, in folio. Origines AntCJerpiae (B 3 III 8):
interesantul volum al lui P. Bizarus, Persicarum rerum historia in XI/. fibros
descripta, Antverpia, Chr. Plantin, 1583, in folio (D 4 II 9); Rich. Stanihurstius, De rebus in Hibernia · gestis, 1584, volum in 4 °, editat în
aceeaşi oficină (Aa IV 8, coli. 1); Fl. Veg. Renatus, De re militari, Antverpia,
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Fig. 4. Fr. Titelmannus, ~Yaturalis philo~
sophiae compendium, ,\ntverpia, 1561.
ediţia din 1592,
de F1·. Raphelengius, in 8°, la Lugdunum Batavorum (F4 VI 4 coli.

1585, in 4° (H 4 III 4, coli. 1-3); lucrarea de mai sus, in

tipă1·ită

J -2)

15 ş.a.

Comparativ cu lucrările de istorie, 15 în totaL cele 11 volume juridice
aparţin dr·eptului eclezistic şi laic. Dintre Yolumele de drept, eare suge•·ează,
desigur parţial, nivelul ştiinţ~i juridice în secolul al XVI-lea in Ţările de Jos,
menţionăm in cadrul cercetării: Tractatus nouus, de iure tutclarum, & curationum, Lugd. Bat., L. Elsevier, 1597, Yolum in folio (T3 1II 2): Statrta consistorialia [ ... ], Leodium, G. Morberius, 1582, in 4° (P 3 V 13, coli. 2): exegezele
lui L. Russardus şi Fr. Duarenus asupra operei juridice a lui Iustinian, editată de Chr. Plantin, la Antverpia, în 1567, in 8° (N3 VII 8-9: 10, coli. 1-2;
11-13; 14, coli. 1-2) 16 etc.
Pe lîngă istorie şi drept, filosofia medievală, din care tipografii secolului
al XVI -lea din Ţările de Jos au publicat multe lucrări de prestigiu, poate
fi regăsită şi printre cărţile investigate. Trecînd în revistă o parte din titlurile
care ilustrează această sferă a cunoaşterii, 9 ~xemplare în total, precizăm:
Fr. Titelmannus, De consideratione dialectica libri ri, Antverpia, văduva lui
}1. Nutius, 1561, volum in 8° în două exemplare (R 6 III 13 voll. 1; E 4 VI 6,
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Fig. 5. Spes ali! agricolas- signet al tipografului J. Latius la lucrarea: J. Leo
:\fricanus, De totius Afrirae descriptione,
Antverpia, 15.~6.

coli. 1); idem Xaturalis philosophiae compendium, în aceeaşi localitate şi
oficină, 1561, in dublură {R 8 III 13, colL 2; E 4 VI 6, coli. 2); ediţie din 1561
a lucrării lui D. Laertius, De "ita et moribus philosophorum libri X, Ant.-erpia.
în oficina Chr. Plantin, in 8° în triplu exemplar (T VI II 1; X 2 VI 9, coll. 1:
B!l Vl17); S. Eunapius, De "itis philosophorum et sophistarum, Antverpia, în
editura Chr. Plantin 1568, in 8° (X 3 VI 9, coli. 2-3) 17 ş.a.
Geografia a fost, de asemenea, abordată de către tipografii secolului
al XVI-lea din Ţările de jos. Comparativ cu istoria, jurisprudenţa şi filosofia,
geografia este mai slab prezentă, doar prin 6 volume. Dintre acestea spicuim pe cele mai interesante: P. Apianus, G. Frisius, Cosmographia, si"e
descriptio uni"ersi orbis [ ... ], Antverpia, Arn. Coninx, 1584, in 4 (L VII 4);
volumul I din Atlas contractus, datorat lui J. J anssonius, 1566, in folio (V1
IV 9); lucrarea lui J. Afric. Leo, De totius Africae descriptione, apărută în
1556, la Antverpia, în oficina J. Latius, in 8° (B 3 VI 16); Abr. Ortelius,
Theatrum orbis terrarum, €ditat in oficina plantiniana, 1595, la Antverpia,
in folio (F 3 IV 14, coli. 1); Nomenclator Ptolemeim~, cu date similare ca
lucrarea precEdentă (F IV 14, coli. 2) 1 8 •
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In proporţii modeste apar printre aceleaşi tipărituri Ediţiile din autorii
clasici sau din domeniul filologiei. Maximele selectate din opera lui Cicero
şi Demosthenes, editate la Antverpia, Chr. Plantin, 1561, in 16° (F 3 III 22)
se află alături de varianta castclană a lucrării ciceronicne De officio, de amicitia et drc senectute, datorată lui J. Stelsius, 1549, in go (M 4 VII 34) 1 9 • In ceea

"1.

Fig. 6. Foaia de titlu din lucrarea lui
T.
Cicero, Delos of"iicii<, Anver.<, J.StelsiuF, 1549.

ce priveşte filologia am inclus doar: M. A. Cassiodorus, De orthographia
liber, Antverpia, Chr. Plantin, 1579, in 12° (X 4 VI 34, coli. 2) 20•
Nu putem încheia investigaţia conţinutului tipăriturilor din secolul
al XVI-lea, fără să nu menţionăm volumele de medicină şi astronomie, cu
o valoare documentară deosebită, dacii ţinem seama şi de aplicaţiile practice ale domeniilor pe care le reprezintă. Avem în vedere lucrările: J. Heursius, Praxis medicinae nOCJa ratio, Lugdunum Batavorum, Fr. Raphelengius,
1590, volum in 4° (H 4 II 34); P. Forestus, ObseriJationum et curationum medicinalium libri quinquc, în aceeaşi localitate şi oficină tipografică, 1591, volum
in 8° (H 4 VI 6, coli. 1); ediţia anului 1593 din respectiva operă în două cărţi
(H 4 Vi 6, coli. 2); M. Manilus, Astronomicon sub îngrijirea lui J. Scalingarus,
Lugdunum Batavorum, Fr. Raphelengius, 1599-1600, in 4° (F4 111 20,
coli. 1-2) 21 •
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5

Provenienţa tipăriturilor

(Persoane

şi instituţii

posesoare)

O problemă interesantă, pe care o comportă tipăriturile din Ţările de
Jos din secolul al XVI-lea existente la Biblioteca Batthyaneum, este aceea
a provenienţei. Legat direct de această chestiune se ridică întrebarea cu
privire la bibliotecile şi colecţiile de cărţi ale unor bibliofili sau instituţii,
care au posedat, inainte de-a ajunge la Alba Iulia, tipăriturile în cauză. In
acelaşi timp, nu trebuie, să ignorăm notiţele de proprietate, parte integrantă
a personalităţii fiecărei cărţi vechi. Ele ne sugerează, nu o dată, drumul
spiritual al tomurilor de la oficina tipografică sau librărie pînă la cumpără
tari. Reţinem, în acelaşi context, şi interesul unor cititori sau posesori din
diferite medii cărturăreşti faţă de mesajul de idei vehiculat de volume.
Menţionăm că investigaţiile întreprinse n-au fost lipsite de surprize.
Am depistat, cu acest prilej, ex-libris-uri ale unor bibliofili sau colecţionari
dar şi instituţii deţinătoare de biblioteci. Cel mai vechi însemn de proprietate manuscris il datorăm lui Melchiorus Kleselius, prepozit la Viena în
anul 1579, după cum ne mărturiseşte şi ex-libris-ul tipărit, aplicat pe lucrarea
lui Ben. Ren-Andegeus, Locorum praecipvorvm sacrae scripturae [ ... [, Antverpia, J. Stelsius, 1567 (A 2 X 31). Ex-libris-ul cel mai recent, existent pe
aceeaşi categorie de cărţi, a fost tipărit în numele bibliotecii documentare
din Alba Iulia în prima jumătate a secolului nostru. Se găseşte pe volumul:
Sanctvm J esv Christi evangelium. Acta apostolorvm, Antverpia, J. Theobaldeus, 1526 (F VII 29).
In ceea ce priveşte possessores antecedentes ( personae) ne-au atras atenţia, pentru început, cîteva însemnări de proprietate din a doua jumătate
a secolului al XVI-lea. Remarcăm, mai ales, "Ex libris Vincentii Muschingeri. Anno salutis 1586" de pe lucrarea plantiniană: [ ... ] Novum Jessu Christ
D. N. testamentum, 1574 (F VII 32). De asemenea, menţionăm notiţa alografică, din care rezultă transmiterea volumului: Th. Stapletonus, Promptuarium morale [ ... ], Antverpia, Chr. Plan tin, 1593 (D 2 IX 16). de către
episcopul de Oradea, Martinus Pethr. ( ?) în 1595, deci la doi ani după tipă
rir·ea lucrării, omologului său din Jauria ( Silezia), J o an nes Kuthfals ( ... ).
Comparativ cu posesorii de tipărituri olandeze şi belgiene din secolul
al XVI-lea, numărul celor din secolul următor este relativ ridicat. In această
ordine de idei, apare numele unui bibliofil vienez, la 20 ianuarie 1623 - avem
în vedere pe Joannes Leonhardus Fleiner- (A 2 X 31), fără să omitem exlibris-ul lui Petrus Raczkovi, foarte probabil student în Debrecinum (ungaria). Acesta a cumpărat, la 25 august 1627, opui lui Fr. Titelmannus, Natnralis philosophiae compendium [ ... J, Antverpia, M. Nutii vidua, 1561 (Re III
13, coli. 2). Pe lucrarea aceluiaşi autor, De consideratione dialectica V 1, apare
şi transilvăneanul Johan[nes] Ursini Bistric[e]n[sis] (Re III 13, coli. 1). Totodată, transcriem însemnarea: << Sum ex Libris Adami Lampl â Fronsperg
Anno 1630 )) de pe exemplarul reprezentînd comentariile lui G. Stewechius
asupra operei lui FI. Veg. Renatus, imprimată în oficina plantiniana, la 1585
(H 4 III 4, coli. 1-3).
Din cercetarea realizată s-a conturat si o bibliotecă par·ticulară din
prima jumătate a secolului al XVII-lea. Este' vorba de biblioteca lui Endres
Vitius. Acesta posEda, la 1635, cîteva renumite lucrări de drept, semnate
de L. Russardus şi Fr. Duarenus, cu referiri speciale la opera legislativă a
împăratului Iustinian {:\ 3 Yll, 8-9, 10, coli. 1-2, 11-13, 14. coli. 1-2).
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Fig. 7. Gravură in volumul lui _\br. Ortelius, Aurei saeculi imago, Antverpia, Ph.
Gallaeus, 1596.

De o bibliotecă organizată, care avea chiar un catalog, ne mărturiseşte volumul: D. Laertius, De CJita et moribus philosophorum libri X, Antverpia, Chr.
Plantin, 1566 {B 3 VI 17). La 1641, aparţinea lui Ferdinandaeus, după cum
ne demonstrează notiţa: « ln usum Ferdinandaei Cataloga inscriptus 1641 )).
Sensul proprietăţii este cuprins şi într-o altă însemnare de pe lucrarea, tipă
rită în 1537 la Louvanium de către Barth. Gravius, P. Lombardus, Sententiarwn librii ii ii {A 2 II 1 4). (( [ ... ] H ic liber est meus et post mortem nescio
cuius Paulus Ambrus sacerdos catholicus 1650 InG. Z. )). ln fine, în 9 iulie
1687, istoria ilustrată şi explicată a împăratului J osuas, redactată de A. Masius
şi tipărită la Antverpia, în oficina lui Chr. Plantin, la 1574 (E III 7), a aparţinut lui J. Nobla, proprietar de cărţi, neidentificat încă.
Şi pentru secolul al XVIII-lea au fost înregistrate în cursul aceloraşi
investigaţii, cîteva interesante ex-libris-uri sau însemne de proprietate. Din
acestea rezultă, în mod clar, apartenenţa cărţilor la diferite biblioteci partieulare, unele de-a dreptul impresionante, inainte de-a intra în biblioteca de
la .\Iba Iulia. Mentionăm, în mod deosebit, biblioteca din Viena a cardinal ului Christophor ~Iigazzi (1714-1803). Din această instituţie, renumită
in imperiul habsburgic in secolul al XVIII-lea, provin circa 80 volume, imprimate in secolul al XVI-lea in oficinele tipografice ale lui M. Keyser (Lempereur). L. Elsevier, J. Graphaeus. M. Hillen, M. Nutius (Nucius), Chr. Plantin- ca1·e deţine supremaţia -. J. Stelsius, J. Withagius ş.a. In privinţa conţinutului, tipăriturile în cauză tratează variate ramuri ale ştiinţei şi cunoaşterii, de la biblii, testamente, evanghelii sau scrisori ale apostolilor pînă
la lucrări de orientare umanistică 22 •
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Dintre alţi proprietari de cărţi din secolul al XVIII-lea mai înregipe lîngă. cardinalul Chr. Migazzi, pe fondatorul bibliotecii din Alba
Iulia, contele Ignatius Batthyani (1741-1798) 23 • Acesta nu numai că a
posedat cinci cărţi din Ţările de Jos, imprimate în secolul al XVI-lea dar
dar le-a şi parcurs. cu interes socotim, după cum ne dovedesc cîteva însemnări marginale pe exemplarele: J. Heursius, Praxis medicinae nava ratia,
Lugdunum Batavorum, Fr. Raphelengius, 1590 (H 4 II 34); J. Livineius,
XI!. panegyrici fJeteres, Antverpia, J. Moretus, 1599 (L 4 V 6); Psalterium
Davidicum graeco-latinum, Antverpia, J. Stelsius, 1543 (F VII 28).
Cu foarte ptiţine excepţii, restul proprietarilor de cărţi din secolul al
XVIII-lea în diferite domenii ale culturii sau vieţii publice din imperiul
habsburgic, deţin doar cîte un exemplar. Acesta este cazul lui J oannes Grammius 24 , consilier de stat, istoriograf şi bibliotecar regal, senior al Universităţii din Hafnia (Olanda), profesor de limba greacă şi membru al colegiului
ştiinţific din acelaşi oraş (E III 7); contele J oannes Albertus ah Oedt 25
(R 2 VI 14, coll. 2); filologul şi exeg~tul în ştiinţe umanistice şi teolcgice J ohann
August Ernesti ( 1707- i 781 ), activ în diferite oraşe gJrmane ale imperiului 26 (F 4 VI 4, coli. 1-2; L4 V 6); contele Franciscus Gregorius Giannini
cu întinse proprietăţi şi diferite funcţii bisericeşti şi publice în părţile morave
ale imperiului habsburgic (M 2 III 8): contele von Heuel (K 3 V 3); pastorul
Thomas Rukerus Baranguttensis (D Y 2): cancelarul crăiese contele Wenceslaus de Sinzendroff 27 (R 3 VI 5); cărturarul şi teologul Moritz Karl Christian Woog (1684-1760) 28 (A 3 IV 8).
Incheiem trecerea în revistă a principalilor proprietari de tipărituri
din secolul al XVI-lea din Ţările de Jos, existente în Biblioteca Batthyaneum, cu menţionarea a doi dintre ei, actiYi în prima jumătate a secolului
trecut. Sînt posesori de biblioteci, cuprinşi în cercetarea de faţă. Este vorba
de Stephanus Fangh (t 1835), care a îndeplinit, in epocă, diferite funcţii
pe lîngă capitlul rom ano-catolic de la Alba Iulia; J oannes Aemilius Buczy
(1782-1839) 2 9 reprezentant al romanti~m ului în Transilvania, cărturar
cu preocupări filologice, fost custod~ al obserYatorului astronomic de la
Alba Iulia. Primul intelectual a posedat volumul I din Atlas contractus, 156fl
(U IV 9). Al doilea a deţinut, din aceeaşi categorie de cărţi, EfJangelia aniversaria, 1581 ( Q2 VII 48).
Pe lîngă possessores antecedentes ( personae) in aceeaşi cercetare au
mai apărut şi cîteva instituţii (instituta ), este adevărat puţine la număr,
înscrise în rîndul proprietarilor de cărţi. Multe din aceste instituţii, care de
obicei funcţionau pe lîngă o biserică sau ordin călugăresc, aveau biblioteci
organizate, după cum o dovedesc cataloagele, despre a căror existenţă am
aflat cu acest prilej.
De exemplu, pe lucrarea lui CI. de Sainctes, Liturgiae, imprimată lR.
Anvers, în oficina lui J. Stelsius, 1562 (R 3 VI 5) se află însemnarea: <c Collegii Societatis JESV Ratisp [onensis] 1601 >). O altă notiţă, dealtfel Pxtrem
de explicită este: <c Residentiae Albensis Cataloga Inscriptus An[n]o 1613
12 August>), se găseşte pe volumul Fr. Costerus, De universa historia dominicae passionis meditationis quinquaginta, Antverpia, Chr. Plantin. 1587
(R 8 III 1, coll 1) 30 In anul 1620, lucrarea lui D. Laertius, De vita et moribus
philosophorum libri X, imprimată la Anvers, în 1566, de către tipograful
precedent, era înscrisă in catalogul colegiului S. Jesu din Viena (X 2 VI 9, coli,
1). O instituţie vieneză, <c Domus Professae Soc[ieta[tz:s [Jesu·i >), poseda două
străm,
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tipăritur·i plan linie ne· şi o lucraJ·e editat ii. de J. Stelsius. Este vorba, mai
precis, de însemnan~a: (1 lJomus Prof'essae Soc[ieta]tis JESV Viennae Cataloga lnscriptus Littera O. Anno 1645 t) exilitentă pe lucrarea: P. ah Opmeer,
Officium missae, 1570 (X 3 V 30). Un ex-lihris foarte asemănător se află pe
volumele: Epiphanius, A d physiologum, Antverpia, Chr. Plan tin, 1588 (U
V 1G) şi CI. de Sainetes, Liturgiae, Antverpia, J. Stelsius, 1562 (R 3 VI 5).
O instituţie de invăţămint din Transilvania, ne gîndim la Colegiul
S. Jesu din T1·ei Seaune, poseda în 1691 Promptuarium morale[ ... ], lucrare
planliniantt, Lipii.•·ilă in 159:~, la Anvers, după eum ne dovedeşte ex-libris-ul:
~ Cvllegtj HaromlszekiPJnsis ._'l'ocie[ta]tis Jesu Arnno] 1691t) D 2 IX W). Probabil, că a inlrHL in BihliolPl'U Batthyaneum sub forma unei donaţii.
Ordinul t•ălugăi·ilm· L1·initarieni dr~ la Alba iulia a avut sediul, începînd
cu anul 17 Hl, in bisPI'Î<'H. din intp•·iorul cetăţii habsburgice. In jurul acestei
ins ti Luţii s-a t·on:;ti tu it, în at·p)a~i timp, şi o bibliotecă 31 • De aici provine
volumul .1. Janssonius, Atlas contractus, J, tipă1·it în 1566 (l: 6 IV 9). Apartenenţa la biblioLec[t t~ste dovedilă de însemnarea: (1 Ex bibliotheca llcsidcntiae A/bac Carolinmsis ordini.\· Excalceatoru[m] S[anctijss[imaP j Trinitatis dr Rfdnnptione ('apti,,orwn t).
In biblioteca S. JeRu <·.u st>diu Ia Sibiu 32 au fost identificate einci volume
dint.•·e Lipiit·itmile din 'j'ăr·ilP de JoR din secolul al XVI-lea. Spicuim, dintre
acestea: Psalterium grat•co-latinzun, Antverpia, J. Stelsius, 154:~ (F. VJI 28)
şi Biblia din 570, impr·imată in aceeaşi oficină (D. V 2). UILimul exemplar
poa1·tă ex-libr·is-ul <1 Heside[ nLi]ae Soc[ eietatisJJ[ psus] Cibinji 17.~6 t). Este o măi·
turie edifieatmu·e în ceea ee pl'iveste apartenenta lucrăr·ii la colectia din Sibiu.
Dintre alte instituţii poseso~re de tipărit~ri din aeeeaşi cat~gol'ie merită,
să fie pomenite: (1 Collegium Claudiopolitanum t) (foarte probabil al S.Jew),
care deţinea volumul BarLI1. Fumi, Summa sive Aurea armilla, Antverpia,
oficina Stelsiana, 1576 (P 3 VI 13); (1 CongNgatia B[eatae] M[ariae] Vir[ginae]
A[lbae] Carol[inensis] t) cu un exemplar din lucrarea deja citată a lui Fr.
Costerus, imprimată în oficina Chr. Plan tin, 1587 (R 6 III 1. coli. 1); <1 Conventus Virnn[ensis] Carmelit[orum] Discal[ceatorum] t) deţinea comenta1·iile
asupra lucrării De re militari a lui FI. Veg. Renatus, editate la Antve1·pia,
in tipografia lui Chr. Plantin, 1585 (H 6 III 4, col. 1-3); (1 Domus oblatus
Residentiae Benefactoribus Vajda Hunyadensis t) însc1·is printre cărţile sale,
la 1713, şi Conciones in evangelia et epistolas, redactate de Aeg. Dom. Topiarius, Antverpia, Chr. Plantin, 1574 (A 2 IV 23, coll. 1).
Merită, să fie inelusă in rîndul instituţiilor posesoare de cărţi din aeeeaşi
categorie şi <1 Domus Probationis Soqieta]tis J esu Viennae ad S[ anetaj~
Annam t). Ex-libris-ul acestei instituţii vieneze, din care primul datează
din 1703, l-am depistat pe două exemplare: P. Apianus, G. Frisius, Cosmographia, siCJe descriptio universi orbi..r;; [ ... ], Antverpia, Am. Coninx, '1584
(L 4 VII 4) şi P. Canisius, Summa doctrinae christianae, Antverpia, J. Withagius, 1570 (1 2 VII 21). In fine, nu putem omite (1 Domus V rneth[iensis] Soc[ietatis] Jrsu •>, care apare drept proprietar al volumului Fr. Ltu.:as, Notationes
in sacra biblia, impr·imat la Antvcr·pia, în oficina plant ininna, JSRO (O IV iti).

6 Concluzii
Cercetarea tipăriturilor secolului al XVI-lea, imprimate în Tările dr
Jos, păstrate acum la Biblioteca Batthyaneum, a cuprins, după cum S<'
:poate observa, o schiţă a dezyolttu·ii impi·imei·iei în spaţiul istor·ic şi geografic
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respectiv,după

care s-au urmărit centrele tipografoce,meşlerii tipografi (oficine),

conţinutul cărţilor şi provenienţa tipăriturilor (persoane şi instituţii posesoare).
Concluziile, care se degajă de pe urma investigaţiilor, vor să sublinieze
numărul relativ mare de tipărituri- 151 volume (136 titluri)- existent.
Totodată, este de remarcat locul deţinut de oraşul Antverpia ca centru tipografic de prim rang al Ţărilor de Jos in secolul al XVI -lea. Situaţia se reflectă
şi in investigaţiile întreprinse, care includ 116 exemplare imprimate aici.
De asemenea, nu putem să nu subliniem că dimensiunile activităţii lui Chr.
Plantin in domeniul imprimeriei au fost dovedite şi în cadrul limitat al cercetării. Cu acest prilej au fost identificate 101 volume (90 titluri) editate sub

deviza << Labore et constant ia •> între 1591-1600. In ceea ce priveşte conţi
nutul cărţilor, imprimate în diferite oficine din Tările de Jos incepind cu
J. Bellerus şi terminind cu J. Withagius, predomină ca o consecinţă a par·ticularităţilor culturii medievale lucrările de ritual şi de orientare religioasă,
fără să fie absent domeniul ştiinţelor umanistice sau lucrăr·ile de medicină
şi astronomie. In fine, din studiul realizat au rezultat o serie de possessores
antecedentes (personae et instituta) din diferite zone ale imperiului habsburgic,
inclusiv din Transilvania. Cuprinse cronologic între a doua jumătate a secolului al XVI-lea şi primele decenii ale secolului al XIX-lea, notiţele de proprietate ne dovedesc, fiecare în parte şi toate la un loc, circulaţia tipăriturilor
din Belgia şi Olanda, variate lecturi din partea unor gr·upuri de cărturar·i,
citeva dintre ei deţinători de biblioteci. De asemenea, au apărut uneîe instituţii culturale care includeau printre volumele lor şi tipărituri din această
rategorie, multe dintre ele deosebit de valoroase şi sub aspect grafic (mărci
tipografice, caractere, ornamente, ilustraţii etc.) sau al legăturii 33 •
Tipăriturile editate în Ţările de Jos în secolul al XVI-lea nu sint, de
fapt, singurele mărturii ale vechii civilizaţii de carte din Belgia şi Olanda
la Biblioteca Batthyaneum. Printre manuscrisele instituţiei se găsesc exemplar·e redactate de autori ai ţărilor respective (Arnuldus de Lovanio OSB,
Hugo CI'Otius ş.a.) sau copiate acolo (Johannes de Flandra) 34 • Totodată,
sint de menţionat, din cadrul colecţiei de incunabule, trei exemplare imprimate in atelierele lui Rich. Pafraet şi Jac. de Breda, la Daventria sau alte
două, care poartă exlibris-ul bibliotecii imperiale din Utrecht 35 •
Căr·ţile din secolul al XVI-lea imprimate în Ţările de Jos, păstrate la
Biblioteca Batthyaneum - bibliotecă de dimensiuni europene prin excelenţă
fac parte integrantă din impresionantul lot de "rara et pretiosa" purtind
mărcile unor vestite oficine ale continentului. Intrate in biblioteca de la
Alba 1ulia indirect, prin intermediul cîtorva colecţii sau biblioteci particulare din diferite centre ale imperiului habsburgic, ca rezultat direct al legă
turilor spirituale dintre Transilvania şi diferite centre culturale, ele reprezintă nu numai monumente ale artei tiparului din Belgia şi Olanda ci şi opere
remarcabile ale umanismului, renaşterii şi reformei.
:\OTE
1

P,mlru fondul de "rara el pretiosa" vezi, între altele: E. Schilcrn, Die Urkunden-

bibliothek Batthyaneum, în Die Kunst in der Rumanischen Volksrepublik, 10, 1955, pp. 38;i:!: Bibliotera Centrală de Stat. Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, Bucureşti, Edit.
dîd. ;;;i pPd .. 1957, passim.
.
~ Din cf'rcetările recente, care valorifică o parte din aceste tipărituri: Cr. L. Bica,
1. \l;1rza, Clirţi aldine în Biblioteca Ballhyaneum din Alba Iulia, in Apulum, , XI, 1973,
rr. :lll :14~; 1. .\I ârza, Tipărituri el::e,,iriene în Biblioteca Barthyaneum din Alba Iulia
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(Consideraţii preliminare),
115; idem, Les elzevirs de
d'histoire, XVIH, :!, 1979,
thek, I, in Apulum, XVH,

în Biblioteca şi cercetarea, III I, Cluj-:\apoca, 19/9, pp. 106la Bibliotheque Batthyaneum d'Alba Iulia, în Revue roumaine
pp. :!89-312; idem, PlantinianainderBatthyaneum-Biblio1979, pp. 311-332.
a Informaţii preţioase pentru situaţia tiparului din Ţările de Jos în secolul al XVI-lea
pot fi întîlnite in diferite dicţionare şi manuale de specialitate; de pildă: J. Kirchner, Lexikon des Buchwesens, 1-IV, Stuttgart, Hiersemann Verlag, 195:!-1956; G. Leyh, Handbuch der Bibliothelrswissenschaft. Begriindet von Fritz .\Iilkau. Zweite, vermehrte und verbesserte AuC!age, l-lll/2, \Viesbaden, Otto Harrassowitz, 195:!-1961; Esdaile, Manual
of Bibliography. Revised edition by Rog Stokes, London, G ..\llen & Unwin Std., 1967;
A. Bandini Buti, Manuale di bibliofilia, .\Iilano, F . .\lursia & C., 1971. În aceeaşi direcţie,
se consultă cu folos sinteze despre istoria cărţii şi tiparului. Dintre acestea sînt demne de
reţinut: A. Cim, Le livre, 1-V, Paris, Flammarion, 1905-1908; K. i::ichottenloher, Das
alte Buch, Berlin, H. C. Schmidt, 1929; .1 . .\Ielo-Henault, L'art du livre, Patis, Garnier fr.,
1931; P. A. Bennett, Books and Priting, Cleveland and :\ew York, The World P. C., 1951;
L. Febure et H. J. ~fartin, L'apparition du livre. Paris, Al. .\Iichel, 1958; S. 1-1. Steinberg,
Five Hundred years o( Printing, London, Faber and Faber, 1959; Fr. Funke, Buchlmnde,
Leipzig, Otto 1-Iarrossowitz, 1959: Douglas C. .\le . .\Iurlrie, The Book, London, Xew York,
Torunto, 1960: .\. Flocon, L'uni<•ers des livres, Paris. 1-Iermann, 1961; G. H. Putnam,
Books and Their Makres During the ll:liddle Ageş, I- 11, :\ew York, Hillay House Publ.
L TD, 196:!; D. B. Lpdike, Printing Types, Cambridge, .\Iassachusetls, The Belknap Press
orf, 1966; C. Clair, A History of European Printing, London. Xew York, San Francisco,
Acad. Press, 1976; K. Sehottenloher. Bucher becvegten die Welt, l- II, Stuttgart, Ant.
lliersemann, 1968; Liber librorum. Cinq mitle ans d'art du livre. Presente par llendrik
D. L. Vervliet, Bruxelles, Arcade, .\iC.\1 LXX II 1. .\Jerită a fi reciti te, in acela:;;i context,
:;;i lucrările româneşti: H . .\Jalei, Cartea un călător milenar, (Bucureşti), Edit. Tin., 1964;
H. Stanciu, Călătorie in lumea cărţii . .\lica enciclopedic ilustrată, Bucureşti, Edit. did.
şi ped., 1970.
~ ln legătură cu activitatea acestor reprezentant-i ai artei tipografice din Ţările
de Jos, cf. bibliografia selectivă indicată la nota 3.
5 Cf., in mod deosebit, C. Ruelens & A. de Backer, Annales plantiniennes depuis
la fondation de l'imprimerie Plantinienne a Anvers .iusqu'a la marte de Chr. Plantin (15551589 }, Paris, Lihr. Tross, 1866 şi .\1. Hooses, Le .l:fusee Plantin-1l:loretus, An vers, C. Zazzarini & C1", 1913. Informaţii despre acest tipograf pot fi depistate şi în cadrul bibliografici
de la nota :1.
8 Pentru valen!,ele artistice ale tipărilurilor din Ţările de Jos în această Ppocă,
cf. \\'. Xijhoft, L'art typograpltique dans les Pay- Bas, 1-21 livraison ( 1500-1540), La
Haye, \1. Xijhoft, Leipzig, K. W. Ilierssemann.
7 Toale tipăriturile din Ţările de Jos, menţionate în articol, poartă "signatura
rtXen.~". sub care se păstrează actualmente în Biblioteca Batthyaneum Alba Iulia (Mai
departe, abreviat. BB-Al). Ca instrumente de lueru (identificare) am folosit, pe lîngă bibliografia ei tală în cadrul notei a: J. G. Uraesse, Tresor de livres rares et precieux, 1- V II,
Dresdf', 1859- 1860: ,J. Ch. Brunel, ,lfanuel du libraire et du l'amateur de livres, I- VII,
Paris, H!G0-11!80; C. H,uelens & A. de Hacker, op. cit.
8
1. Mârza, Plantiniana, 1, p. :liS, nr. XV. Cf. ~i C. Huelens & A. de Backer, op. cit.,
p. 98, nr. :1.
• 1. .\lâna, Plantiniana, 1, p. 324, nr. XLV; C. ltuelens & A. de BackPr, op. cit.,
p. 146, nr. 1:1.
10 1. :\lârZ<I, Tip<L"ituri din secolul al XVI-lr•rt, edilnte in Ţările de Jos, in Biblioteca
Batthyanewn Alba Iulia (Cata.log ), ms.
11 Pentru a\'easlii categorie de lucril.ri. d. \\' .. \. Copinger, The Bible and its Transmission, London, Il. ~otheran & Co., 1H97.
1~ C. Ruelens & .\. de Backer, op. cit., pp. 1:!8-13!!, nr. 1, CI. ~i 1. :\1 ârza, Plantinlana. I. pp. :ll!l-a:!:!, nr. XXI-XLIV: idem, Ediţiiplantinienein Biblioteca Hatthyaneum din Alba Iulia (Cercetări preliminarii), ms.
1a 1. :\f ârza, Tipărituri din secolul al X V !-lea / ... / (Catalog), ms.; idem, Plantiniana,
I, passi m.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
18 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
u Ibidem.
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Ibidem.
Ibidem.
Cf. Cathalogus Hibliothecae Christophorii Migazzi (scientiis ecclesiasticis, historia,
scientiis profanis ), 1~II 1, în BB~ A 1, XI~ 13~ 15; Cathalogus librorum Cardinali.~ Christophori a Jliigazzi, in BB~AI,şi Xl~26. Cf. Jak6Zsigmond, A Batthytmeum-konyvtar tortcnetebol. I. A .11ignzzi-gyuJtemeny mrgszerzese /Din istoricul Bibliotecii Batthyaneum. Fondul
de cartP \ligazzi/. in Kony11tari szemle, XIII, 3, 1969, pp. 125~29.
2
" Vezi şi Elenchus librorum Excell(entissi)mi D(omi)ni Comitis & Episcopi Transylvnniensis Domr:ni Jgnatii de Batthyan in Biblioteca sua Cibiniensi reperibilium de A(nilo)
1782, in BR~AI. Xl~265.
.
24 Bibliotheca Grammiana, si11e Catalogus bibliothecae. quam reliq11it vir illustris e
magni nominis Joannes Gramminiis S. R. M. Dan. & Norii. a Consiliis status & justitiae
historio~raphus regius (. .. ), Ilavnia, 17 48.
26
Hibliotheca Exc. D. b. m. Com. abq. Oed horis consuetis pro auctione publicabitur.
Anno Christi M D CC LII. D. XVII. Jul. seqq. pars II. In dem Grâfl. Oedischen Hauss
in der Teinfalt-Strasse.
28
Eckslein, Johann A ngrt.•t Ernesti, în AlgemPine deulsche Biographie, 6, Leipzig,
Dunr:kl'r & llumblot, 1!-l77. S. 235~241.
27
Catrrlogus librorrtm. defunctr: Comitis a Sinzendorf, sup. aulac·caes. cancellarii, qui
prtblicae I'Pirditionr: PXponcntur mense No11(em)bri die 18 Anni 174.1. ViennaP Austriao ex
21
22

tipo~raphia .\u~heliana.
28
r.. :\IiiliPr, Moritz Karl Christian JVoo;;-, in Allgemeine dcutsche Riographie, 4'4,
Leipzig. Duncker & Ilumblot, 1898, S. 209.
29
Conscriptio Librorum Re<Jerendissimi Jormnis Aentilii Huczy Canonici, dum
!'i!•eret, Astronomi 11/.3.9, in BH~AJ, XI~420.
30 Jn<Jentarium dP A(nno) 177.1 uni!•ersorrtm bonorum mobilium el inunobilium ad
Residentiam sublatae Societati.< Jesu Albae Carolinensem spectantiurn. Consignatio librorum
communium in Residentia redudae Societatis Albo-Carolinensi repertorum el aestimatorum,
in BH~AJ, Xl~19.
31 Vezi Catalogrts librorum qui continenlur in Hibliothecn Rcsidentiae Carolinensis
Ordinis discalc/eatorum/ Sfancti/ss/r:mae/ Trinitatis dP Redemt/ione/ CaptiP/orum/, in BB~AI,

Xl~272.
32
Catalogus Libroru.m Communium r:n Residentin SuprMsae Societatis Jesu Cibini('l!si repcrlorum & aestimatorum in anno 1774 conspectu.Y, în HH-AI, XI ~27:1.
33 :\'"u este cazul numai al tipărilurilor plantiniene. In general rccunoscute :;;i din
acest punct de vndere. De exemplu, ne gindim la o serin dl' lucrări, cercetate cu această
ocazie, editate de 1\I. Keyser, Arn. Coninx, Ph. Gallaeus, J. <:raphaues, J. Jans..<;onius,
\I. Hillen ..J. Stelsius, J. Theobaldeus :;;.a. În paginile lucrărilor tipărite de ci Intilnim nu
numai mărci t.ipo~rafice desebif de sugestive sub aspectul conţinutului şi al realizA.rii artistice, ci şi gravuri complexe ca tematică :;;i ca tehnică a P.xecuţiei. deosebit d11 reprezentative pentru nivelul artei tiparului in secolul al XVI-lea In Ţării!" de .Jos. În acelaşi· timp,
ne-au atras atenţia citeva exemplare, protejatr de legături artistic!' executate (lf"mn sau
carton învelit in piele sau pergament), unele cu inchizători metalice sau urml' de lanţ.
Sînt de remarcat lucrările: brstitutiones ad christianam theolo{!iam ( ... ), 157:! (X ii 2):
Barth. Carranza, Summa omnium coniliorum, 1556 (L 3 vi 16); Barth. Fumi, Sum.ma si,•c
Aurea armilla, 1576 (P 3 vi 13). Editate la Antvt>rpia, in oficina lui ,J. Stelsius, acPste Pxemplare beneficiază de ornamente geometrice şi vegetaiP, rl"prPZPntări biblicP sau pt>rsdnajl'
simbolice pe exteriorul copertelor.
·
34 H. Szentivânyi, Catalogrts concinnu.• libro~um. manuscriptorum Ribliothecae Batthyanyanae. Editio quarta retractata adaucta illuminata, Sze~red, 195R, p. 72, 110, 193,
293.
35
P. Kulcsar, Catalogus incunabulorum Biblr:othecae Batthyanyanae, Szeged, 1965,
p. 39, 41, 75, 87, 99.

Zusammenfassung
Dcr Verfasser hat 151 Bii.nde (136 Titei), welchc in verschiedenen Offizinen aus
Belgien und Holland gedruckt worden waren, geforscht. Das ist eine Btappe der wissenschaftlichen. Tii.ligkcit, welche die Drucke "rara el pretiosa" des XVI"ten Jahrhundcrts
aus der Bibliolhek Batthyaneum vorwerten wird,
.. - ·
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Umanişti

în ediţii din secolul al XVI-lea existente în
Bibliotecii Academiei - Filiala Cluj-Napoca

colecţiile

DOINA CURTil!EA.N

Studiul de faţă, consanat operelor umaniştilur in ediţii din secolul
al XV 1-lca, se im;crie într-un efor·L de im·cstigan~ a unui material de o mar·n
complexitate - cal'tea din secolul al XVI-lea -- precum şi elaborarea unui
catalog special, consacrat acestor fondur·i sp(J(.:ialc, - operaţie anevoioasă,
dar absolut necesară, cerută de valaOI'ea deosebită a volumelor· pe care le
deţinem. De aceea cer·cf'tarea noastr·ă Ya purta încă amprenta unui anumit
provizorat iar datele statistice prezentate nu pot fi com;ider·atc definitive.
Este însă tol atît de adevărat că cercetarea actuală ar·e deja cîteva
puncte de sprijin, car·e întărese, cu noi argumente, unele din concluziile
noastre anterioare, descoperite în alte două prilejuri. Astfel, în precedenta
sesiune, de la Călimăneşti, am făcut un prim pas în univer·sul căr·ţii din secolul al XVI-lea, abordindu-l dupf1 un criteriu naţional, adieă nm urmărit şi
analizat, sub diver·sc aspecte, tipăriturilr germane, din care deţinem, arătam
atunci, 1340 opere. Ulterior·, in cadrul "Zilelor bibliotecii academice clujene",
din noiembrie, 1980 am abordat alt er·iteriu, decis de apartenenţa autorilor - scriitorii grl'co-latini - şi am analiza!, de asemenea sub diverse aspecte
- un alt lot de 99a de OJWI'c. Opţiunea noastră a\·ca justificate temeiur·i
intl'lwit, aşa cum au demonst.r·at datele statislieP, oper·cle clasici:murlui grpcolat.in deţ.in o pt·eeminenţă 1·arT. pndindea analiza 101' »Jwcialil.
Sîntem, eu altP.cuvint.e. la a 1r·Pia P.xplora•·n a !'i\r·ţii din M!t:ol11l al .\VI-lf!a
şi, pentru e.onsolidarPH eon1·hJZiilor· din JII'PI'I'rlf'nln lwTaJ·n, am optat pent.ru
tema studiului de faţă, a eăr·ei convergenţă m;te uşor· sn~izahilii .
. Cu aceste precizări, nP. îngăduim, ~il ofPrim pr·imPie rr·zuiLale ale cercetării noastre, următ·ite in cîteva repet·~~ statistice care ni ~-au impw; cu
prioritate.

*
Lucrările umanişLilor in ediţii din secolul al XVI-lea iH»umează, conform inventarului alcătuit de noi, un număr de 401 opet·e. Acest lot de lucrări,
va fi aşadar, supus unor examinări variate, iar rezultatele, cînd va fi cazul
vor fi confruntate cu concluziile anterioare, multe din ele vor fi în deplină
concordanţă cu cele stabilite pe parcursul investigaţiilor precedente.
De pildă, pentru început, am fost interesaţi de pro"enienţa cărţilor
l.tmaniştîlor· aflat:e în coleeţiile noastr·e şi am făcut următoarea constatare:
·majoritatea lor covîrşitoare provin din centrele de cultură ger·mană, inţele-
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gînd prin aceasta oraşele ce aparţin istoric Germaniei, da1· incluzînd şi Baselul,
Strasburgul şi Viena. Mai exact, situaţia statistică se prezintă astfel:
1. Germania = 281 opere
= 51 opere
2. l talia
:~. Franta
=
41 opere
4. Tăril~ de Jos = 22 open~
5. Diferite centre = 6 opere
După cwn se vede elar, aprecierea cercetătorului ame1·ican Steinberg,
pc care am citat-o şi in lucrarea noastră despre tipăriturile germane,
primeşte o nouă confi•·mar·e pe teren transih-an şi de aceea se cere citată
pentru valabilitatea ei: (( ... rw;pîndirea tiparului prin filieră germană
poate fi socotită o adrvărată "penctr·ation pacifique" a lumii de "est prin gîndire
germană)) 1 •

Intr-o etapă lll'măloar·e a investigaţiei noastre geografia am făcut o
a acestot· opere pe ora.ye şi am ajuns la următoarele rezultate: Basetul - 110 opere: Koln - 44 opere: Veneţia - 37 opere; Frankfm·t am
~lain - 30 opere: Paris - 27 opere; Leipzig - 23: Augsburg- 20 opere;
Lyon - 14 opere: \\'ittenber·g- 12 opere etc.
Situar·ea pe primul loc al Baselului (cu '110 lucrări) la distanţă apreciabilă de Koln, Veneţia, Paris, Lyon sau celelalte centre tipografice reconfirmă, încă odată, şi pe tet·en transilvan, o realitate unanim recunoscută de
specialişti: Baselul a fost în secolul al XVI-lea un centru necontestat al umanismului european, mai ales după ce s-a stabilit aici Erasmus 2 • Să adăugăm
imediat că această concluzie ni s-a impus şi atunci cînd am cercetat ediţiile
din clasicii antici, de vreme ce din 993 opere, 269 proveneau din Basel.
Pat·curgînd o altă etapă în analiza statistică a celor 401 opere, am întrel)J'ins în continuare, o analiză după un alt criteriu fundamental: cel al conţinutului, al tematicii lor. Desigur că în această ]JI'ivinţă am avut de infruntat
dificultăţi deosebite, rezullînd din însăşi ca•·actet·ul eterogen al operelor
supuse analizei. Umaniştii au fost, deseori, personalităţi plurivalente: filozofi, teologi, islm·iei, literaţi, încît opet·ele lor· se supun mai greu clasificărilor
noast1·e aeLuale. In aeeste condiţii, ne-am decis, în cele din urmă, pentt·u
lll'măloarea cla:;ificar·e, întăr·iLă şi de dorinţa, credem deplin justificată, do
a nu propune o schemă prea dispersată, în care imaginea întregului să se
destr·ame datorită pr·ea multm· subdiviziuni.
AstfPI, întt·-o pr·imă gr·upă conţinînd 107 opet·e, am inclus comentatori
ŞI: exegrţi ai literaturii clasice, ale căr·or lucrări au stat la baza naşterii umanismului în prima lui formă: în gr·upa a doua t'PJH'ezentată de 131 lucrări, am
selecţionat tratatele de gramatică, dicţionarele şi, în general, lucr·ă•·ile de strictă
filologie: în fine, în cea de a treia grupă, am clasat, făr·ă alte subdiviziuni,
posibile dP.sigw·, dar genet·atoare de alte riscuri, lucrări de filozofic, istoric,
literatură şi r•strtică cai'C totalizează în biblioteca noastră 164 opere 3 •
repartiţie

*
1.

EXEGEŢI

Al ANTJCHITA

Ţll

GRECO-LATINE

Această grupă, după cum am văzut, cuprinde 107 lucrări aparţinînd
unor profesori de limbi clasice, de filozofie sau teologie al căror nume, în
multe cazuri, n-a depăşit graniţa ţării de origine. Alături de aceştia intilnim
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însă şi nume ilustre, savanţi de reputaţie emopeawl, eare R-au dedicat.
studiului antichităţii sub diver·se aspecte: istoric, filozofic, filologic, ar-heologic etc. şi, fireşte vom exemplifica mai eu seamă din aceasUi categot·ie de
umani sti.
i\m fost interesaţi, la acest capitol, Ră UJ'măr·im în pr·imul rînd, selecţia
operată de comentatori în cultur·a greco-latinft şi constatib·ile noasli·e anter·ioare au primit o nouă confirmare, întrucît preferinţl'le SP îndreaptă, ea şi
în cazul ediţiilor· de clasici, tot spre Aristotel şi Cicer·o.
Din opera lui Aristotel, spre exemplu, deţinem un număr· de 40 de opere,
din care semnalăm acum doar cele de certă reputaţie europeană. SP
cuvin astfel semnalate, în primul rînd, cele 14 opere ale spaniolului .Francesco Tolet, cardinalul, profesor de filozofie la Roma, care ne-a lăsat cele
mai dense lucrări referitoare la Aristotel, precum celebrele: Commentaria
in octo libros AriRtotelis de phisica ausculatione: item in librum ... de gencratione et corruptione; Commentaria una cum quaestionibus in trrs fibros Aristotelis de anima; Commcntaria, una cum quaestionibus, in uni~Jersam A ristotelis
logicam, toate tipărite la Koln (Coloniae), între anii 1S7o-1S9G, in offidna
Bir·ckmannica. Deţinem, de asemenea, lucrarea unuia dintre cei mai buni
comentatori ai Stagir·itului, logicianul şi filozoful Iacobo Zabar·ella,
profesor la Padua, a cărui lucrare: in duos Aristotelis libros postrriorrw analyticos comentarii, o avem în ediţia veneţiană din 1582 şi cea lyoneză
1586. Nu poate fi omisă, în acest context, o altă lucrar·e celebră apăr·ută sub
auspiciile Colegiului iezuit din Conimbria: Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis I esu in quator libros de coelo, meteorologicos el parua naturatia; Commentarii . . . . in libros Aristotr:lis de anima; Commentarii. . . in
octo libros physicorum Aristotelis . .. _: Commmtarii. . . in libros metrorum
Aristotelis . .. şi altele, apărute la Koln, într·e anii 1596-1599, în tipografia
1ui Lazartrs Zetzner.
Dar, aşa cum era de aşteptat, exegeţii ger·mani ai lui Aristotel sînt
numeroşi în biblioteca noastră, de aceea ne limităm acum doar la menţionarea
unora dintre ei, precum: Martin Borrhaus (cunoscut şi ca Cellarius), profesor·
de teologie la Basel, care ne-a lăsat: In tres Aristotelis de arte dicendi tibros
commentaria. Basel, ex. off. lacobi Parci, 1551.: Filozoful german Fortunatus
Crell este prezent cu: In octo acromaticos Aristotelis libros commentarii. Neustadt, typis Matthaei Harnisch, 1587.; Gerard Matthisius, profesor de teologie şi filozofie la Koln, cu: Prolegomena in uni(Jersam Aristotelis logicam,
Koln, 1556. Chiar dacă mai puţini numeroşi decît exegeţii germani, în bibliotBca noastră există şi alţi comentatori iluştri, proveniţi din alte culturi europene, de rezonantă universală. Avem în vedere, de pildă, ediţii ale umaniştilor
italieni: Pico deha Mirandola, cea mai celebră figură, alături de Ficino, a
Academiei din Florenţa cu In tertium Aristotelis de anima extracta, Padua,
1553; Carlo Sigonio, profesor de limbi clasice la Padua şi Veneţia cu: In_
libros Aristotelis de anima commentarii apărută la Florenţa, 1551 sau nu mar
puţin celebrul 1uliu Caesar Scaliger cu: 1 n l~br?s de pla_.ntis A~istotel_is in~cr~p
tos commentarii. Geneva, apud Ioannem Crrspmum, b66. Sa-I mm ammtim
şi pe iezuitul portughez Petrus Fonseca cu Commentariorum in libros metaphisisicorum Aristotelis tomus I-II. Frankfurt, 1599.
După Aristotel, cum spuneam, locul doi îl deţine Cicero, cu 25 ~de
comentarii. Intre aceştia remarcăm, în primul rînd, opera fun~a~ental_a a
umanistului italian Mat·ius Nizolius, comrntatm fecund al operer cteeromene
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cu: Nizolius sire thesaurus Ciceronianus, din .care deţinem nu mai puţin de
9 ediţii tipăr·ite, toate, la Basel, între anii 1GG9-159G, în tipografia lui Hervagius şi Henricus Petri. Ele rPprezintă, se ştie, adeviirate rarităţi bibliofile,
datorită alît comentatm·ului erudit eît şi impre:;ionantei execuţii tipogr·afice
(in folio, cu peste :~000 pagini numerotate pe două coloane). De valoare apropiatii. este o altă ediţie, remat·c~abilă prin tu·eleaşi calităţi de excepţie ale auton.Jui şi tipugr·afului, Fr·ancisn11; Jlotomanu!i, juril'Lul francez, car·e ne-a lăsat,
intre a!Lele şi Commcntariorum in orationes CiN'ronis vulumen, editată de tipogr·aful savant, H.ober·tus Stephanus, la Geneva, 1554. Tot un tipogr·af celehr·u,
Paulus Manutius eslr~ prm~enl t'U Commentarius in f•pisto/as Ciceronis ad
Atticum, în ediţia veneţiam'i din 1520, in nedibus :\ldi; cea de la Str·asburg~
'157G, în tipogr·Rfia lui lmtsin~; Hiheliu~ şi c·ea de la Fr·Rnkfm·t din 1GRO, apud
Andr·eam Weehelum.
lntr·e exPgeţii eicei'Onieni dP vAloat·e se impun, din nou, l'îţiva tle origine
getmanii. !'R: Ambrosiw; Schmt zet· eu A nnotatioww in 11/. T. CiCf'ronis dialogum df! .w·ncctute, Basd, V)ll4: Gecwgius :\1aior c·u Quc•stiom·s rltl'loricaf' e:c
libris M. '/'. Cicf•ronis, Tiibig,~n. l:JG2 sau ViLus AmPrhtH·h, Comml'ntaria in
Cicwonis /rl's libros de oficciis, :-.:ur·nberg, 1550.
In /l('(~r-;l mnnwn L al !'Om unieăt·ii noast n~ este ne<.:pr-;ar· ~ii dPschidt>m o
pa !'an tezii, s pt·e a in L1·nduce în di~H·uţie o per·sonali tale plm·iv alt->n tii, care
depftşeşle <.:li mult ealifieativul de comentator sau exeget umanist acordat
aulorilm· pînă acum l'itaţi. EsLe vmbA de eelebr·ul Philip :\"lelanehton, nepotul
nn mai puţin eelehrului Johanan Hecuchlin, părintele umanismului german.
Melanchton a fost, duptt Luther, unul din mat·ii refor'ffiatori religioşi ai secolului al XVI-lea, dar, în acelaşi timp, un mare filozof dublat de unul dintr·e
cei mai mar·i specialişti în limbile şi culturile antichităţii. Nu întîmplător,
deci, biblioteca noastră deţine 125 de lucrăt·i ale acestui autor, încît, fireşte,
aclivitatea sa multilaterală ne va pr·eocupa special, într-un alt capitol al
lucrării noastre. Hestr·ingindu-ne, aşa dar, exclusiv la activitatea sa de comentator al literaturilor clasice să amintim acum doar acele lucrări care se încadrează în sfera de preocupări ale comunicării noastre. Din exegdul emerit al
lui Aristotel şi Cicero, al lui Ovidiu sau Yergiliu, biblioteca clujeană are privilegiul de a deţine cîteva celebrităţi bibliofile, pe care le menţionăm: Philosophia moralis epitomes !ibri duo. Item enerratio librorum ethicorum Aristotelis !ibri
qUI:nti, apărută la Strasburg, în 1546, 1548, apud Cratonem Mylium. In
ceea ce priveşte Cicero sîntem posesorii a două ediţii din: In AI. T. Ciceronis
epistolas familiares argumenta, tipărite la Augaburg, 15.63 şi 1565; după
cum nu ne lipseşte ediţia de comentarii o.-idiene: In libros fastorum Oridii
scholia. Wittenberg, 1572 sau ediţia din Vergiliu: Argumenta seu dispositiones
in Eclogas Virgilii. Item acceserunt paraphrases ... et succinta questiones in
eodem eclogas a_u.thore M. St. Riccio. Mulhause, 1565, în tipografia lui Georgiu
~antzch, o edtţie rară şi valoroasă datorită celor doi comentatori minuţiosi
ai lui Cicero: Melanchton şi Riccius.
'
Ceilalţi autori ai clasicismului antic, rep1·ezentati în colectiile noastre
nu se mai bucură de acelaşi mare număr de comentatori, cu alte cuvinte'
s~b raport. cantitativ, o.rice compar~ţie cu Aristotel sau Cicero este greu d~
f~cut. Des1gm· ne t•eferim la lucrările separate consacrate acestora, pentru
ea, aşa ~~m am a~ătat,. în marea lor m.~joritate, cele aproape 1000 de opere
ale clasrCI!or sînt msoţ1te de comPntar·u savante pe care însă; fireşte nu le
mm reluii.m acum ..
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Dacă sub raport cantitatii.!, statistica ne demonstrează o relativă sărăcie
a acestui tip de lucrări, în schimb, sub raport calitatii.!, constatările noastre
sînt mult mai încurajatoare, în sensul că se află în colecţiile bibliotecii dujene cîteva exegeze de valoare excepţională, unanim recunoscute de specialişti şi constituind încă, un punct de referinţă pentru editorii sau exegeţii:
zilelor noastre. Recurgînd la o selecţie severă, avem în vedere lucrăr·i de
notorietate mondială precum: Filippo Beroaldo, comentatorul cel mai stră
lucit al lui Apuleius cu: Commentarii in asinum aureum Lucii Apuleii, apă
rută la Veneţia, în 1504, în tipografia lui Bartholomeus de Zanis; GioYanni
Pontano, umanist, poet, diplomat, cu : Commentariorum in scntentiis Ptolomei, o aldină din 1519; Joachimus Camerarius, unul dintre cei mai mari
specialişti ai clasicităţii din Germania secolului al XVI-lea, prietenul şi sprijinitorul lui Melanchton, exeget ilustru al lui Homer cu: Commentarii in
libri primi (secundi) Iliados Homeri, tipărite la Strasburg şi Frankfurt in
1538 şi respectiv în 1584; poetul şi filologul german J ohannes Stigelius cu:
Commentarii in P. Virgilii Maronis quator libros, apărută la Mulhausen,
în 1574; umanistul elveţian Henrichus Glareanus cu: In duodecim Q. Curtii
argumenta. Basel, 1555. De pe teren francez deţinem de asemenea,
cîteva rarităţi, precum: umanistul :\Iare Antonius Muretus: .-1 rgumentorum
et scholiorum in Terentium libros. Frankfurt, 1592; Henrichus Stephanus.
unul dintre cei mai iluştri tipografi ai umanismului, care ne dă ediţiile cele
mai complete din Sofocle şi Euripide: Annotationes in Sophoclem et Euripide
libros. Paris, 1568, sau Josephus J ustus Scaliger, neîntrecutul specialist în
studii clasice, din care deţinem 2 ediţii din: Castigationes in Catulum, Tibulum, Propertium .. . f carminaf , Anvers, 1566, 1582.

II. TRATATE, MANUALE DE GRAMATICĂ, DICŢIONARE
Existenţa acestui număr apreciabil de lucrări
zătoare intrucit, se ştie, cunoaşterea antichităţii

(131) nu este surprinimplica, în primul
stăpînirea limbilor vechi. Indreptîndu-se spre surse - ad fontes - filologi
umanişti şi-au ascuţit la maximum spiritul critic încît, printr-o răsturnare
aparent neprevăzută, filologia este prima dintre ştiinţele care-şi dobîndesc
autonomia, încetînd de a mai fi ancilla trholoţ!.iae. ~fai mult chiar, nu este
greşit a se afirma, că după un Lorenzo Valla sau Erasmus, care au instituit
exegeza ştiinţifică a textelor teologice, mai degrabă teologia se subordonează
acum filologiei, deoarece studierea ei este imposibilă fără cunoaşterea limbilor sacre, a gramaticii.
Eflorescenţa studiilor filologice în secolul al XVI-lea este deci perfect
motivată şi, precum s-a mai spus, homo grammaticus este o figură centrală
a umanismului.
Această realitate a umanismului european este confirmată şi de statistica prilejuită de biblioteca noastră, în cataloagale ei fiind înregistr-ate
46 lucrări de gramatica limbii greceşti, 37 lucrări referitoare la limba latină,
10 lucrări de filologie ebraică şi 38 lucrări lexicografice.
In ceea ce priveşte filoloţ;ia greacă, cel mai bine reprezentat este l\icolaus Clenardus, filologul flamand, care ne-a lăsat cunoscuta sa lucrare: Institutionse linguae Graecae, existentă la noi în 12 ediţii tipărite, rînd pe rînd,
la Frankfurt, Koln, Leipzig, Veneţia, Paris, între anii 1551-.1590, aceste
reeditări succesive depunind mărturie peremtOI'ie despre notorietatea euro537
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peană a acestei opere de referinţă. Să mai adăugăm şi faptul că unele dintre
.aceste ediţii au apărut sub ingrijirea filologului german de renume, Petrus
Antesignanus, conferindu-le astfel o valoare sporită.
Dealtfel, alte 31 de lucrări de gramatica limbii greceşti se datorează
tot unor specialişti germani, între care menţionăm acum pe Michael Neander
cu Erotemata Greacae linguae, din care deţinem 6 ediţii, tipărite la Basel
intre 1560-1570 şi alta la Wittenberg, din 1586; altă lucrare a aceluiaşi
autor, Graecac linguac tabulae ni se păstrează într-o ediţie de la Wittenberg,
datată 1561. Tol 6 ediţii posedăm şi din lucrarea filozofului şi filologului
Iacob Gretserus, tipărite între anii 1506-1595 la Ingolstadt, Mainz şi Roma
cu titlul: 1nstitutiones linguae Graecae. Alte două 1ucrări de Grammatica
graeca aparţin lui Martin Crusius, cel care a introdus studiul limbii greceşti
moderne in Germania, tipărită la Basel, '1562 şi lui Theophil Golius, profesorul
de limbi clasice din StrasbUI'g, tipărită în 1593 în acelaşi oraş. Vom incheia
această suită de exemplifică1·i din filologii germani cu opera altui profesor
renumit de limba greacă, J ohann Possel din Rostok, a cărui Caligraphia
oratoria linguac Graecae o deţinem în 4 ediţii, tipărite la Frankfurt şi Wittenberg, 1580-1585.
După cum s-a văzut, umaniştii germani sînt în majoritate covîrşitoare
la acest capitol, dar alături de ei se cuvin? amintit şi un redutabil specialist
de pe teren francez, umanistul Guillaume Bude cu Commentarii linguae
Graccaf', tipărită la Basel în 1530 şi apoi la Paris, în 1548, aceasta din urmă,
in tipografia lui H. Stephanus.
In cePa ce priYeşte studiul limbii latine, supremaţia în acest capitol,
cum era de aşteptat, o deţin umaniştii italieni şi statistica noastră nu face
decit să reconfirme o realitate cunoscută şi pe plan european. Desigur în
fruntea listei se situează cel ce a pus bazele criticii filologice şi istorice, marele
umanist Lorenzo Valla, al cămi celebr·u tratat de limba latină, De lin~uae
Latinae elcgantiae sau Elcgatiarum libri sex, îl d3ţinem în 8 ediţii tipărite
intre anii 1503-1577, la Veneţia, Lyon, Ba<>el sau Ki:iln. Se cere citată apoi
o altă celebritate a umanismului italian, Aldus Manutius, cu 5 lucrări, intre
care Ortographiac ratia, Veneţia, 1566, in aedibus Aldi şi Purae, elegantes et
copiosae Latinac linguac phrascs, tipărită la Leipzig, între 1582-1592. Nu
ne lipseşte nici :'-iicolaus Perottus, autorul primului tratat de prozodie latină,
unul dintre fondatorii gramaticii latine moderne, a cărui operă capitală,
Cornucopiac sivc rommentarii linguae Latinac, o deţinem în 3 ediţii: Veneţia,
1513, o aldină, şi Basel 1533, 1536, apud Valentinum Curionem.
Să incheiem această pleiadă ilustră de filologi italieni cu alt nume de
aceeaşi rezonanţă: 1ulius Caesar Scaliger, partizanul violent al lui Cicero,
a cărui carte despre caracterul limbii latine: De causzs Latinae linguae, o
deţinem în 2 ediţii apărute la Heidelberg, 1580 şi 1597.
La şcoala umanismului italian s-a format şi Thomas Linacre, prietenul
englez al lui Aldus, care după 12 ani de studii în Italia, a publicat o cunoscută:
De emendata structura Latini scrmonis libri sex, pe care noi o deţinem în
6 ediţii tipărite la Basel, între 1530-1554 şi Leipzig, între anii 1537-1577.
Chiar selectivă exemplificarea noastră nu poate omite o altă lucrare
de referinţă: Grammatica latina datorată lui Philipp Melanchton şi tipărită
la Leipzig, 1547 şi 1551.
Mai puţin numeroase (10 lucrări), studiile de limba ebraică pe care le
posedăm poartă insă, deseori, semnături ilustre. Este cazul, de pildă, al lui
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J oham1 Heuchlin, marele specialist în Cabală, al cărui Compendium H cbraicac
grammaticae, îl deţinem In ediţia de la Wittenberg, 1581. Alte nume, ehiar
dacă nu de aceeaşi rezonanţă, sînt ale unor specialişti autorizaţi în limba
ebraică precum: Nicolaus Clenard us, cunoscătorul versat al limbilo•· el asi ce
(latina, greaca şi ebraica) cu: Tabulac in grammaticam H ebraeam, K i)ln, 1557;
Johann Isaac, filolog iudeu, cu Grammatica Hebraca, Anvers, 1570 sau .\ntonius Borr·haus: Rudimenta Hebraicae linguae, Geneva, 1592.
Intre cele 38 lucrări lexicografice din secolul al XVI-lea existPnte in
depozitele bibliotecii detaşăm, pentru Inceput, un lot numero:o; de 20 dicţionare greco-latine, Dictionarium Graeco-Latinum, tipărite la Basel, intn~
anii 1556-1577 de tipogr·aful cu preocupări lexicografice Henrie Petri (sau
Hericpetri); multe dintre acestea sînt lngrijite de filologi reputaţi prPcum:
Sebastian Munster, G. Bude sau Conrad Gesner. Acelaşi tipograf a tipăr·it
la Basel, între anii 1553-1598, un alt dicţionar de largă popularitate: Dictionarium Latinum Graecum, opera lexicografului italian Ambrosius Calepinus.
eare s-a amplificat ulterior· devenind JJictionarium srptem liquarum, Dictionariuj decem liguarum şi Dictionarium undecim liguarum, deţinind din aePstP
lucrări, succesiv reeditate, 8 ediţii.
Nu putem Incheia acest capitol lexicografic fără menţionarea a două
opere fundamentale pentru studiul limbilor clasice, socotite pînă astăzi ca
atare şi pe care, de asemenea, le deţinem chiar în mai multe exemplare. Este
vorba de două stefaniene de faimă mondială, cu care s-ar mîndr·i orice bibliotecă. Prima datorată lui Robertus Stephanus (Estienne), Thesaurus linguae
Lattinae (2 ex.), în ediţia din Basel editată de Frobenius, iar a doua datorată
lui Henricus Stephanus, Thrsaurus linf!uae Graecae (3 ex.), uliţia întîia din
1572, de la Paris.
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separat.

Resume
.\yant comme point de uepart une analyse slalislique des ouvrages des humanistes
dans des editions du XVI siecle qui se trouvent a la bibliotheque de Cluj, on est arrive
a la conclusion que ceux-ci totalisent 401 Iivres. Afin de poursuivre la valeur et l'importance extreme de ces ouvrages dans le conte·de de l'histoire universelle du livre on a procede il leur classification en trois grands groupes:
1. Commentateurs et exeg~tes des litteratures antiques - tolalisant 107 ouvrages.
2. Traites de grammaire, dictionnaires-totalisant 131 ouvrages.
3. Ouvrages philosophiques, historiques el litteraires, comprenant au total 1';4
livres.
On tâche ensuite l'analyse des deux premiei"'.; groupes, le dernier a cause de complexite fait l'objet d'une analyse ulterieure.
Dans le cadre de chaque groupe mis en discussion on a procede a des hierarchisations qualitatives et quantitatives ayant a la base les donnees offertes par Ia recherche sur
les fonds de la bibliotheque de Cluj-Xapoca.
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Cărţi italiene din secolul al XVI-lea în colecţiile
Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj-Napoca
~IONICA GĂDĂLEANU

Valorificarea patrimoniului cultural naţional, sarcină de mar·e importanţă şi totodată de onoare ce stă acum mai mult ca oricînd în faţa celor al
căror instrument şi obiect de studiu este cartea, impune şi cunoaşterea valorilor tipografice ale altor ţări.
Unele din cărţile în limba italiană din sec. XVI, aflate acum în fondurile BCU Cluj-Napoca în număr de 43, a căror valoare intrinsecă rezidă
în primul rînd în faptul că ele reprezintă eşantioane ale producţiei tipografice
a Italiei unui secol de maximă efervescenţă culturală, parte din ele ieşind
-din tiparniţele Florenţei Medicilor, pot fi urmărite în drumul lor spre noi
şi anume din totalul celor 43, 29 conţin informaţii sigure d~spre felul cum au
ajuns în fondul dll patrimoniu al bibliotecii noastre. 14 dintre ele au fost
achiziţionate de G. Sion în Italia, căutînd meticulos acele "libreria antica"
de unde a scos la lumină pentru noi mai ales (;ărţi de istorie, pe care nu le-a
cumpărat întîmpliHor, (;i după (;C a aflat în ele referiri la ţările române. Majoritatea acestor cărti eontin în afar·a ex-libris-ului lui G. Sion si însemnarea
manuscrisă a acestuia d~spre locul şi data achiziţionării sau 'legării cărţii.
Alte 14 poru'lă ex-libr·is-ul lui .JosBphus Benigni, sec:retar·ul curţii din Viena,
al Societăţii pentru popularizarea ştiinţelor· in Transilvania şi editorul ziarului Siebenbiirgische Volkskalende, care a colecţion'l.t cu ochi sigur cărţi de
valoare, iar o alta este achiziţia lui \'eress Endre, conform însemnării, primit.'\ la Roma în 1901 şi dată .\luzeului Ard·:dean în 1909 .
.\lulte din acPste cărţi conţin însemnările de proprietate ale unor colecţionari italieni, unrle conţin m'l.i multe însemnări, găsim de asemenea însemnări nuu·ginalr~ r·eferitoare la textul tipărit, chiar copierea manuscrisă
a unor file lip;;;<l după un alt exemplar complet, dar nici una dintre acestea
nu prezintă o importanţă deosebită pentru noi.
Cărţile italiene donate de G. Sion au fost achiziţionate de acesta tocmai
~wntru referirile la pămîntul românesc pe care le conţineau. Italia secolului
XVI. alături de întreaga lume creştină era atentă şi preocupată şi cum ar
fi putut să nu fie, de fenomenul turcesc. Căderea Constantinopolului, puternica expansiune otomană se reflectă în pr·eocupările marilOI' oameni ai culturii
vremii. Apar cărţi de istorie a Imperiului otoman, dintre care amintesc pe
cele ce se află în biblioteca noastră, cum ar fi cea a lui Lazaro Soranzo
L'ottomano. DOCJe si da picno raguaglio non solamente delta potenza dcl presente
.sipwr de' Tur~hi Mehmeto 11/, de gl'interessi ch'egli ha con diCJersi Prencipi,
dL quanto machma contra il Cristianesimo e di quello che all'incontro si potrebbe
a SilO danno oprar da noi. . . Dell' historia uniCJersale dell' origine ct imperio
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de turchi - două ediţii, una din 1560, alta din 1572 şi Gli annali oCJero le Pite·
de' principi et signori delia casa othomana - ambele semnate de Francesco
Sansovino, tipograf şi om de aleasă cultură, ale cărui scrieri istorice pot fi
şi astăzi consultate, sau cele ale lui Gio Nicolo Dogliono, Stefano Guazzo,.
Paolo Giovio, Ascanio Centorio sau Girolamo Ruscelli. L'ottomano al lui
L. Soranzo dedică 5 pagini (p. 100-105) valachilor. Spune el: <c Sînt, cu
siguranţă, transilCJanii socotiţi ca unul dintre cele mai războinice popoare ale
Europei. Aceştia, împreună cu M oldaCJii şi cu Valachii sînt anticii Daci
foarte temuţi de romani, pentru că au înCJins armatele lui Domiţian fiind
obligaţi romanii să plătească tribut sub acelaşi lJomiţian, sub NerCJa şi la începutul domniei lui Traian; ( ... ) îi cunosc foarte bine turâi pentru pierderile
pe care le-au aCJut din partea lui CorCJin şi a celor doi Bathori 1>.
Francesco Sansovino în Gl'annali la p. 21-22, vorbind despre Mircea
cel Bătrîn, îi prezintă pe valahi în felul următor: ((Sînt Valachii şi MoldaCJii
oameni CJaloroşi în ale armelor, trăiesc cei mai mulţi în sate şi se ocupă cu
păstoritul. Această ţară se întinde de la Muntele Orbalo din Ungaria, cuprinzînd marginea TransilCJaniei pînă la marea cea mare. La partea dreaptă,
dacă stai cu faţa la mare, e scăldată de Dunăre, la stînga aCJînd CJecină regiunea ce se cheamă Bogdania. imparte ţara lor un munte ce se întinde în lung
şi care se cheamă PrasOCJ, numit Emo de către antici. ( ... ) Limba CJalachilor
este asemănătoare cu italiana, dar totuşi diferită şi schimbată, aşa încît italienii
pot greu să o înţeleagă, sînt asemănători şi în obiceiuri, în arme, în mod de a
trăi şi în plăceri 1>.
Tot în Gl'annali . .. se fac referiri la Dragoş, la Bogdan, dar un spaţiu
amplu este atribuit lui Mircea cel Bătrîn şi bătăliei de la Rovine: (( ... Mircea
ce era născut din cei mai mari domni ai neamului său, fu domnul lor, ucif!.Îndu-l el pe Dan. Acest Mircea aCJu mulţi fii naturali. Acum Baiazid porni
cu arme împotriCJa lui Mircea, pentru că acesta trecînd Dunărea intrase în
ţara lui făcîndu-i mari daune. Mircea, pe de altă parte adună o armată puternică, puse la adăpost soţiile şi fiii pe muntele PrasoCJ şi urmărind armata lui
Baiazid nu ieşea din pădurile care erau foarte bogate în această ţară şi înconjurînd toată regiunea făcu foarte grea trecerea duşmanului. Apoi, ieşind de
mai multe ori afară şi bătîndu-se cu turcii care se dezmembraseră din corpul
armatei sau care merseseră să jefuiască şi aşa urmărindu-i pe duşmani, unnîndu-şi CJoinţa sa arzătoare ieşi din ascunzătoare. Se spune că, înghesuindu-i
111ircea pe turci într-o trecătoare strîmtă, Baiazid sfătuit de Brenzr, căpitanul
său CJaloros, se retrase cu armata şi se fortifică cu palisade şi în ;:,iua următoare
trecu Dunărea şi lăsă bătălia indecisă 1>.
Tot Sansovino în Dell' historia uniCJersale dell' origine et imperio de'
turchi ne dă informaţii privitoare la Iancu de Hunedoara despre care vorbeşte şi Gio Nicolo Doglioni în L' Ungheria spie{!ata da ... OCJe chiaramentc
si leggono tutte le cose successe in quel Regno, da che prima fu cosi nominato,
fino al'anno corrente 1595 şi la un alt principe al ~1oldovei pe care îl numeşte
Carabogdano (Carabogdania, adică Bogdania neagră era numele dat de turci),
dar care trebuie identificat cu Ştefan, pentru că textul se referă la Chieli
(Chilia) şi Moncastro (Cetatea Albă). <c Fu sempre Carabogdano in gran riputatione appresso i turchi 1> spune istoricul.
Despr·e Mihai Viteazul, Gio Nicolo Doglioni ne relateazu că în anul
1595 ((Mihai VoieCJod principe al Valahiei, adună o armată, se spune de
50.000 de oameni, între aceştia găsindu-se mulţi din TransilCJania (pentru că
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se puseseră de acord acei principi creştini să aibă tot timpul o armată formată
din oamenii fiecăruia), ucise întîi mai multe mii de turci şi găsindu-se acum
sub comanda sa oameni "ajnici ( . .. ) ; deci trecînd Dunărea şi înţelegînd că
Jlllstafa A,1,'a cu mare număr de oameni CJenea să instaleze la tron pe acel principe tînăr din Moldo"a pe nume Bo~dan (. .. )şi care împreună cu unii dintre
ai săi era prrzent acolo, Valahul, însufleţindu-i pe toţi ai săi la bătălie (ce de
către toţi se spune că erau şi transil"ani şi "alahi şi molda"i împreună adunaţi)
cu aşa aPînt îi asaltă pe turci încît la sfîrşit după, multă luptă, rămînînd creştinii
in"ingători, fiind înfrînţi duşmanii cu moartea a mai mult de 30.000 dintre ei
;<:i prinderea lui Mustafa; şi abia a"u timp tînărul principe molda" cu patru
oameni de-ai săi să poată fugi şi să se pună în siguranţă. E ade"ărat că
rămaseră creştini ucişi în această bătălie circa opt mii dintre ei, căci deşi cîşti
gaseră o mare CJictorie, se poate spune că ea a fost sîngeroasă şi i-a costat mult
.şi se spune că se oferi Mustafa să plătească pentru eliberarea lui zece mii
de ţcchini, dar nu CJru Valahul să accepte această ofertă reţinîndu-l prizonier.
Şi urmînd "ictoriei, împreună cu ai săi merse pînă la Sofia, cetatea metropolă a bulgarilor, pîrjolind-o şi prădînd-o, cuceri Silistra şi alte multe locrui
din împrejurimi, unde se zice că deasupra clopotniţei unei moschei, cu in~enio
::.itatc puse împreună maz: multe clopote să sune continuu trei zile în şir dînd
semn de mare bucurie. deci ars şi străpuns fiecare lucru, plecă lăsînd morţi
în multe părţi din acele rrgiuni mii de turci şi de tătari şi ducînd mulţi prizonieri. cucerind în drum cetatea Vesper, lîngă Dunăre, de mare importanţă
pentrn că stăpînind-o îi putea uşor opri pe duşmani să ducă în siguranţă proCJi::.z:i şi armr de la marca cea mare către Ungaria •>.
Desigur, lote aceste informaţii sint in esenţă cunoscute, este vorba,
despre marile per·sonalităţi ale epocii, de a<;emenea unele informaţii sînt
inexacte, necorespunzind rezultatelor cercetăr·ilor· istoriografice ulterioare,
dar nu putem neg:l. valoarea acestor mărturii ale epocii, care fac parte
acmn din fondul nost;·u de carte de patrimoniu. Conştiinţa originii latine
comune, a limbii înruditP- cu italiana - despre care depun mărturie învă
tatii 1taliei luminate de Renasterr., tonul absolut laudativ cu care vorbesc
de~pre poporul nostru şi d<1sp~e voievozii săi - fac ca aceste cărţi să aibă
pentru noi şi mai mare valoar·e.
Dacă aruncăm o privire asup•a 1taliei în Cinquecento - apare evident
progr·esul culturii în toată l talia. Latina şi gre ar; a sint cunoscute aproape de
toată lumea şi orice om cult scrie corect şi elegant în limba vulgară, ce începe
să se numească de aici înainte limba italiană. Prose delta "olgar lin~ua a lm
Pietro Bembo, pe care biblioteca noastră o deţine în ediţia apărută la Florenţa în 1548 la un an d~ In moartea autorului, defineşte limba italiană
literară recomandînd d··ept modal toscana mar·ilor autori din Trecento Dante, Petrarca, Boccaccio. Analiza limbii italiene contemporane lui, văzută
în evoluţia ei din latină pînă la limba tr·ecenliştilor şi a contemporanilor
lui Bembo - soarta neutrului latin deYenit feminin în italiană, dublarea
consoanelor, p, b, c, în verbe - fac din această lucrare un document valoros
pentru studiul limbii italiene şi al limbilor romanice în general. Dealtfel,
consultarea acestor valori ale culturii italiene poate fi punct de plecare în
studiul limbii italiene, a evoluţiei ei de atunci şi pînă azi. O constatare
care se impune este aceea că "lingua volgare" este deja solid aşezată în structmile ei generale, fraza este bogat şi bine organizată, astfel încît, odată fami-
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liarizat cu sistemul de abrevieri utilizat de tipografii vremii, lectura acestor
cărţi nu implică nici o dificultate.
Trebuie să spunem cîteva cuvinte despre editurile şi particularităţile
grafice ale acestui fond de carte. Trei dintre cărţile în discuţie: Commentarii
delle case dei Turchi con gli fatti et la Clita di Scanderbeg a lui Paulo Giovio
şi Andrea Cambini, Aminta: lui Tasso din 1590, care fac parte din fondul
de carte rară şi Lettere Clolgari al lui Paolo Manutio sînt producţii ale vestitei
tiparniţe a lui Aldo şi a urmaşilor săi - alte 6, între care Istoria Italiei a
lui Guicciardini, Viaţa principilor Milanului a lui Paolo Giovio sînt ieşite
din tiparniţa ferrareză a lui Gabriel Giolito şi se remarcă prin bogăţia şi
frumuseţea vignetelor, gravurilor şi emblemei tipografice. O carte bogată
în splendide gravuri (65 la număr) este aceea ieşită din tiparniţa veneţiană
a lui Francesco Marcolini: 1 Mondi a lui A. F. Doni- membru al Academiei Peregrina, constituită în 1549. O altă carte bogată în gravuri P.ste
Ordini di caClalcare et modi di conoscere de nature de caClalli, di emendarc i lor
Clitij d'ammaestrargli per l'uso della ~uerra. Del L'arte della guerra a lui
Niccolo Machiavelli cuprinde 18 pagini nenumerotate ce conţin diverse scheme
de aşezare a armatelor în timpul bătăliilor, iar cartea lui Tarducci: Il TurcoClincibile in Ungaria, apărută în 1600 la Ferrara conţine şi o hartă reprezentînd un dispozitiv de luptă.
Fond de valoare incontestabilă, el cuprinzînd între altele mai sus menţionate şi ediţii rare cum este aceea a Historiei din 1561 a lui Guicciardini,
Aminta lui Tasso, Laberinto d'amore din 1529 şi Fiametta amorosa din 1525
ale trecentistului Boccaccio, colecţia de carte italiană din sec. XVI, pe ca1·e
o deţine B.C.U. Cluj-Napoca poate constitui obiect de studiu în adincime
pentru cel ce consideră că ea poatfl fi şi altceva decît un capitol dintr-un
catalog.
Summary
Of the 43 Italian books of the XVI th century, 30 comprise property information.
:\ part of them are history books acquired by G. Sion in Italy and contain interesting information concerning ?1-Ioldavia and Wallachia.
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lmprimcrii franceze ale secolului al XVI-lea in colecţiile
Bibliotecii Academiei R. S. România -Filiala Cluj-Napoca.
Jean de Tournes
DORA DAISA

Profunda şi-n acelaşi timp, spectaculoasa "aventură intelectuală" 1
pe care o parcurge arta tiparului în secolul al XVI-lea ii rezervă Lyonului
un loc aparte, bine conturat. Departe de inchiziţia Sorbonei şi de tribunalul
Parisului, meşteşugul tipografic lionez se dezvoltă liber şi prosper, in direcţia
umanislă, Lugdunum ajungind, încă din secolul al XV -lea, al treilea centru
tipogr·afic al lumii, după Veneţia şi Paris. Tipografia lioneză,datind din 1473
(cu trei ani mai tîrzie decît cea pariziană), oreră: -prima carte tipărită
în limba franceză (traducerea lui Jean de Vignay a operei Legenda aurea
a lui J acobus de Voragine); - primele ediţii din operele celebrilor Fr. Rabelais, CI. Mar·ot şi Et. Dolet: - prima monografie botanică Historia plantarum
gencralis, a celebrului medie şi botanist Jacques Dalechamps, Lyon, casa
Roville, 1586; - primul tr·atat al eonstructorilor de maşini Theatrum instru.mcntorzun Pt machinarum, de inginerul şi matematicianul J acques Besson,
Lyon. 1570. De aspmenea. devenit centru al ediţiilor de cărţi cavalereşti,
Lyonul publică inaintea Parisului ,trei Ediţii din Romanul Razelor, al lui
Guillaume de Lor-ris şi J ean de ~1eung, opera cea mai citită din Evul
:\Iediu, prima capodoperă a litPraturii fr·anceze: - tipografii lionezi gravează
primele iniţiale decorate (eu 7 ani înaintea Parisului), iar cartea franceză
tipăr·ită la L.von va primi. pr·in Bernard S1lomon, forma sa cea mai originală, :weea a Renaşter·ii de la Fontainebleau. 2 Toate acestea fac din tipogr·afia lioneză o ad~vărată si unică r·i,·ală a celei de la Paris mentinindu-si
cu strălucire locul d2 frunt~ timp de aproape un secol şi integrînd~-se, pri~
v;u·iata şi frumoasa sa produ(·ţie de carte. în aşa numita "epocă de aur·
a tipog1·afici fr·anceze", pe care o reprezintă pr·imii 60 de ani ai secolului
X:\'1 3 • Car·aeter·istic pentr·u istoria dezvoltării tiparului lionez este faptul
că, atunci cînd totuşi competiţia Parisului 1-a im·ins, se găsea în culmea activităţii salP, şi nicid8cum în mizerie şi incompetenţă, aşa cum au sfîrşit
multe din tipogr·afiile de- neeput din Germania şi Italia. 4
~umăr·ul tipogrnfilor· lionezi, care, începînd cu Guillaume le Roy,
se succed aducînd faimă şi onoare, atît tiparului francez, cit şi meseriei
insPşi, ce continuă a-şi cîştiga neîntrerupt pr·estigiu în istoria umanităţii,
este mare şi timpul nu per·mite decît evidenţierea cîtorva: Bonnin, Jacques
i\Iodernc, Claede ~ ouny, Franfiois Juste, J acques şi Olivier Arnoullet,
Jacques şi FranQois Frellon, .Mace Bonhomme, Guillaume de Roville si
mai presus de toţi, Sebastian Gryphe (Gryphius) şi Jean de Tournes (Joann~s
Tornacsius). Aceştia vor menţine reputaţia Lyonului, a cărui imprimerie,
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avind un caracter multilateral şi cosmopolit, oferă deopotrivă publicului opere
de ştiinţă, erudiţie, beletristică, cărţi populare şi frumoase ilustraţii. Căci
este epoca noilor descoperiri, a curiozităţii şi dorinţ 3i de cunoaştere, a ştiin
ţelor· naturii, dar şi a celor aplicate, este epoca noii g.meraţii de tipografieditori, erudiţi, ei înşişi oameni de litere. Este epoca in care, la o ştiinţă
nouă, unei literaturi şi unui spirit nou, le corespunde imprimeria, această
((soră a Muzelor •>, cum o numea Du Bellay.

Fig. 1. )!arca tipografi că a lui J ean de Tournes

Cei doi Jean de Tournes, tatăl (1504-1564) şi fiul (1539-1615) ilustrează într-un mod deosebit această nouă orientare, tipăriturile lor răspîndind
alături de caracterele de litere create de Robert Granjon şi de ilustraţiile
lui Bernard Salomon, o glorie hotărîtoare asupra producţiei lioneze de carte,
din a doua jumătate a secolului al XVI-lea.
J ean de Tournes-tatăl se trag~ dintr-o familie originară din Noyon,
stabilită la Lyon la începutul secolului XVI. A început să lucreze ca meşter
tipog;·af in tipografia lui Sebastian Gryphe, iar apoi, in jurul anului 1540,
se stabileşte în atelierul propriu, alegindu-şi ca deviză dictonul latin "Quod
tibi {ieri non CJis, alt eri non feceris", iar ca simbol al mărcii sale tipografice,
doi şerpi înlănţuiţi. Prima carte tipărită de el, Le r'he;Jalier Chrestien, o traduceJ·e făcută de Louis d3 B:3rquin, după opera lui Erasmus, Enchiridion
militis christiani, din care se mai păstrează astăzi numai trei exemplare,
este deja considerată un exemplu con~ludent d ~ înd3mînare tipografică.
In 1547, J ean de Tournes îşi ia ca partemr pe tipograful Guillaume Gazeau,
colaborarea lor continuind pină în 1563. Pentru măiestria sa d~mebită, in
1559 a fost recompensat cu titlul d} tipogt·af al regJlui. C1riera sa se in~heie
în 1564, cind moare d~ ciumă. împreună cu alte mii de victim~ din Lyon.
Jean de Tournss a acordat multă in~redJre valorii comerciale a ilustraţiei de carte, cît şi eficacităţii ei în înţ?leg~rea şi reţinerea textului. Cel
mai important dintre ilustratorii săi a fo3t BJrnlrd S1lomon, un adevărat
artist. Roadele cele mai valoroase ale colaborării lor, ce a cuprins perioade
anilor 1547-1561, sînt comiderate a fi Biblia din 1553 şi La metamorphose
figuree a lui Ovidiu, din 1557. Nu este d 3loc surprinzător faptul că de Tournes
şi-a con>iderat ilustratorul drept cel mai excelent muncitor din Franţa. 5
Prim operă importantă executată de el pentru tipograf a fost o colecţie de
113 gravuri în lemn, d'lstinate să ilustreze cunoscutele Embleme ale lui
Andrea Alciati, deseori retipărite după '1547.
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Un alt colaborator apropiat al lui J ean de Tournes a fost Robert Gr.anjon, tipograf, gravor şi turnător de litere. 1-a fost furnizor constant (ca şi
lui Gryphe), gravîndu-i frumoasele italice, atît de apreciate la mijlocul
secolului. A lansat şi un nou caracter de litere, pe care-I numeşte <<litera
franceză a măiestriei de mînă •>, cunoscut apoi sub numele de << caractere de
ciCJilite •>, sau << ciCJilite puerile •> (erau frecvent folosite în cărţile pentru
copii, cea mai de largă circulaţie fiind De ciCJilitate morum puerorum libellus,
a lui Erasmus), destinată să înlocuiască italicele. Aceste caractere au fost
mult întrebuinţate în Flandra, în tiparniţele lui Plantin şi Aime Tavernier·.
Ca şi alţi mulţi tipografi ai vremii, de Tournes a fost un respectat
erudit (figurează în Bibliographie de la litterature francaise du XV l-e siecle,
a lui Al. Ciorănescu, cu un Discours du temps, de l'an et de ses parties,
Lyon, 1556 şi cu trei traduceri din italiană 6 ), fiind în bune relaţii de prietenie cu elita intelectuală şi cu saloanele literare lioneze, a căror "regind.
neîncoronată" era Louise Labe, ,.,la belle cordiere" 7 , căreia i-a publicat în
1555 volumul de sonete.
După moartea sa, Jean de Tournes a fost urmat de fiul său. Trăind
în timpurile tulburi ale războaielor religioa~e, în 1567- forţele protestante
ce încercau să captureze Lyonul fiind înfrînte de armata catolică, de Tournesfiul, ca simpatizant al protestanţilor, se numără printre cei închişi. Elibl'rat
după mai bine de două luni, tipograful îşi găseşte casa şi atelierul devastate
şi jefuite. Deseori hărţuit, el continuă totuşi să lucreze, pînă spre sfîrşitul
anului 1584, cînd, devenind tot mai neliniştit şi mai nesigur de viitorul său
îşi părăseşte prietenii şi ţara, luînd drumul Genevei, împreună cu alţi tipografi de aceeaşi religie, printre care şi Henri II Estienne. Acolo îşi va sfîrşi
viaţa, în 1615. Firma de Tournes va reveni la Lyon în anul 1727(1728?).
Fondurile de carte veche tezaurizate de Biblioteca Academiei - filiala
Cluj-Napoca sînt mărturia nemijlocită şi convingătoare a secolelor de istorie
a cărţii, a ştiinţelor şi a culturii. Şi de aceea, unghiurile din care ele pot fi
cercetate sint diverse, iar rezultatele d~osebit de interesante. In rafturile
bibliotecii noastre sînt prezenţi mari tipografi şi editori ai secolului XVI
şi printre numele celor mai valoroşi, se găseşte şi cel al lui de Tournes.
Dar să vedem care sînt autorii şi operele tipărite de marele tipograf
pe care le deţinem noi astăzi, din păcate într-un număr prea redus. Dintre
scriitorii latini, îl avem pe Marcus Manilius, cu un tratat de astrologie
scris in versuri, Astronomicon, tipărit în 1551, de către de Tournes şi Gazeau
cu o prefaţă despre viaţa autorului, scrisă de Petrus Crinitus şi pe Caius
Petronius cunoscutul "arbitru al eleganţei", autor al prozei de moravuri
Satyricon (1575). Dintre scriitori greci, Polyainos din Macedonia, cu Stratagemata în 8 cărţi, editată şi comentată pentru prima oară de Isaac Casaubon.
Textul este paralel bilingv, versiunea latină aparţinînd filologului J ustus
Vulteius. Ediţia datează din 1589 şi are pe foaia de titlu marca tipografică,
iar pe ultima pagină, inscripţia << Art en son Dieu •> scrisă pe o panglică
susţinută de mîinile unei zeiţe. Exemplarul provine din fondul de carte
T. Cipariu, de o valoare inestimabilă pentru noi. Gustului epocii, atit de
constant pentru istorie, îi corespund în tipografia lui de Tournes operele
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Fig. :!. Biblia sacra, 1554, foaia de

titlu.

Fig. 3. Petronius, .\rbiter, Satyricon,
15i5, foaia de titlu.

lui Plutarchos, Herodianos, ale istoricilor francezi Paradin şi Froissart,
sau ale italianului contemporan Vergilio Polidoro, din care avem şi noi
De rrrum inrentoribus libri octo, tipărită in 1558. Această lucrare a avut
un d~osebit succes d9 librărie, alături de Comentar·iile lui Erasmus, de Adagiile lui Crinitus şi altele. Tot de succes erau şi cditările filozofilor platonicieni (Platon fiind in vogă în anii de după 1540, cind in~epe a fi tradus
şi in franceză); avem un mic volum, din 1557, ce-i cuprinde Ia un loc pe
Jamblichos (De mysteriis Aegyptiorum, Chaldaeorum. Assyriorum), pe
Pr·okl03, Porphyrios, Michael Psellos, tradus de Marsiglio Ficino (car·e a tradus
in latină operele complete ale lui Platon) şi pe Mercurius Hermes, tradus
de Ficino şi Lucius Apuleius. Tot platonician, poetul şi umanistul !\larcello
Stellato Palingenio pseudonim al lui Pier Angelo Manzoli, din al cărui
poem ce stirnise un proces postum de erezie, Zodiacus ritae, avem două
ediţii, din 1567 şi 1589, ambele cu prefeţe dedicate de autor prinţului
Hercule II al Ferr·arei. Cmanismul gJrman este repr·ezentat prin exegetul
J ohannes Reuchlin, adversar convins al scolasticii, promotor, alături de
Er·asmus, al studiilor ebraice şi greceşti in Occident. Jean de Tournes-tatăl
i-a tipărit in 1552 Liber de rerbo miri fico. Dintre umaniştii italieni, il avem
pe :\larzio Galeotto, cu lucrarea De doctrina promiscua, apărută in aceeaşi
tipografie şi in acelaşi an. :\" u putem trece peste Biblia sacra, tipărită în
1554, tot de J ean de Tournes 1, cu o foaie de titlu încadrată într-un frumos
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chenar flora!, cu multe ilustraţii în text, exemplar ce s-ar părea a fi identic
cu cel din 1553, semnalat în bibliografie drept capodoperă a colaborării
dintre tipograf şi ilustratorul său. Dm opera apologetului creştin, adept al
stoicismului, Lucius Caelius Firmianus Lactantius avem 3 exemplare, alcă
tuite prin grija poetului Honoratus Fascitelius din Veneţia, cuprinzînd,
pe lîngă DiCJinarum institutionum şi alte lucrări mai mici De ospicio Dei,
De ira Dei etc. Mult căutate erau şi culegerile de maxime moralizatoare
sau sentinţe, de felul celei alcătuite de Octavianus Mirandola lllustrium
poetarum flores, pe care o deţinem în două exemplare, dintre care cel din
1582 apar·ţine fondului de carte T. Cipariu. In fine, cîteva lucrări din
domeniul ştiinţelor medicale, în plină dezvoltare: botanistul şi medicul german
Leonhard Fuchs (întîlnit şi la Seb. Gryphius), cu Ediţia din 1584 din De
curandi ratione şi cu 2 exemplare din De historia stirpium, lucrare cu o influenţă hotărîtoare asupra cărţilor de botanică ulterioare; scriitorul roman
Aulus Cornelius Celsus, cu De re medica libri octo (1587) şi anatomistul
belgian din secolul XVI, Andreas Vesalius, întemeietorul anatomiei moderne,
cu o ediţie din 1551, tipărită de J ean de Tournes-tatăl, din Parafrazele
la opera medicului şi filozofului arab Abubecher al Rasi (Rhasis).
Intreaga operă a lui Jean de Tournes poartă amprenta Italiei, a cărei
influenţă pătrunsese în Lyon încă din secolul XIV, prin numărul mare
de negustori stabiliţi aici. Ea merită din plin a fi cercetată, concretizîndu-se
in exemplare mici de carte, cu un aspect îngrijit şi elegant - dealtfel, istoria
cărţii tipărite în Franţa se evidenţiază prin eleganţa producţiei 8 • Textele
sînt scrise în frumoasele caractere italice, pagina de titlu - deseori considerată a fi o etichetă a unui bun tipograf - este de cele mai multe ori
ornamentată cu un cadru flora!. Ilustraţiile distinse, iniţialele în arabescuri,
motivele florale renascentiste de la sfirşit, toate completează ţinuta cu
adevărat artistică a acestor cărţi, rod al îndemînării, priceperii şi măiestriei
celor trei meşteri-artişti, care şi-au închinat toată strădania lor O:vll'L l'I,
cultivării lui spirituale şi estCJtice.
XOTE
1 Litterature fran(!aise. La Renaissance. II.- 1.548-1570,
Par Enea Balmas
/Paris/, Arthaud, /1974/.
2 Albert Flocon, Universul cărţilor. Studiu istoric de la origini pînă la sfîrşitul secolului
al XVIII-lea. Trad. de H.adu Berceanu. Bucure;;ti, Edit. ştiinţifică şi enciclopedică, 1976,
p. 192.
3 Daniel Berkeley, Cpdike, Printing types. Their history, forms and use Cambridge,
l\lassachusetts, 1966, voi. l.
4 S. H. Steinberg, Five hundred years of Printing, London, Faber and Faber, /1959/.
5 Colin Clair, A History of European Printing, London, ~ew York. San Francisco,
Academic Press, 19i6, p. 169.
6 Al. Cioranesco, Bibliographie de la litterature fran(!aise du X V l-e siecle, Paris,
C. Klincksieck, 1959, p. 666-667.
7 S. H. Steinberg, op. cit. p. 69.
8
Ibidem, p. 61.

Resume
Apres un breve apercue sur le developpement de )'imprimerie de Lyon, pendant
le XVI-eme siecle, l'ouvrage presente l'activite des remarquables imprimeurs Jean de
Tournes - pere et fils, en relevant quelques exemplaires conserves parmi les fonds des
livresanciens de la Bibliotheque de la Filiale Cluj-:-,;apoca de !'Academie de H. S. Houmanie:
Biblia sacra, 1554: des oeuvres signes par Marcus :\Ianilius, Polyainos, Vergilio Polidoro,
Jamblichos, Johannes Heuchlin, Lactantius, Leonhard Fuchs, Andreas Vesalius.
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Enciclopedie ilustrată din sec. XVI din
Bibliotecii Centrale de Stat

colecţia

1\IARILEXA POPESCU

Este imposibil da precizat epoca in care fragmentele de metal sînt
înlocuite de mom:de veritabile, purtind pe ele semne de identificare. Herodot
att·ibuie onoat·ea invenţiei monezilor, lidienilor; alţi autori afit·mă că aparţin
lui Phidon. reg! le Argosului . .\lonezile au avut in Gt·ecia, la început, numele
de "argint". pentru că primele monezi au fost obţinute din acest metal;
ace~t nume a fost apoi înlocuit cu cel de "numisma", de unde denumirea
de n:.~mismatică. Romanii au folosit cuvintul "pecunia", apoi pe cele de
"man eta" şi "numisma".
Guillaume Bude este primul autor al unei enciclopedii numismatice:
Ve assc el partibus eius, apărută în 1514 1 • Lucrarea poate fi comparată
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cu cea a lui Fulvius Andrea, Imperatorum et illustrium "irorum et mulierum
"ultus, apărută trei ani ulterior. Un asemenea exemplar se află în colecţia
noastră
excelent conservat şi care constituie subiectul acestui articol.
Lucrarea este citată în tratatul de numismatică a lui Ernest Babelon Traite
des monnaies greques et romaines, Paris, 1901.
Fulvius Andrea, anticar italian, născut în împrejurimile Palestrinei
către sfîrşitul secolului al XV -lea, fu trimis la Roma în copilărie pentru
studii. Exprimîndu-şi recunoştinţa faţă de papa Leon al X-lea, îi dedică
lucrarea Antiquaria urbis Romae, Roma, Iacobus l\1azochius, 1513-4. Este
un poem în 2 cinturi care a făcut mai mare onoare erudiţiei decît ,-erYei
autorului. A fost e-desea confundată cu altă lucrare a lui Fulvius, cu acE-laşi
subiect, dar in proză cuprinzînd cinci cărţi intitulată A ntiquitates urbis,
Roma, 1527 - in folio. La sfîrşitul lucrării se află un poem in wrs endecasilabic: 1n laudnn populi romani şi un elogiu al aşezării lui Romul us
şi Remus la malurile Tibrului. Lucrarea pe care intenţionăm să o prezentăm este apărută la Roma, Iacobus Mazochius, 1517.-8°. 120 f. (15.5 x
x 10,5 cm), şi cuprinde o culegere de biografii ilustrate de "imagini'· ce
•·ep1·oduc efigii monetare de împăraţi şi alte personaje celebre, în parte copiate ·
după colecţia de monezi a prietenului şi tipog:'afului său lacobus Mazochius.
Cartea începe cu scrisoarea autorului către papa Leon al X-lea şi scr·isoarea
lui Iacobus l\fazochius către episcopul lacobus Sadoletus. Această scrisoare
din mmă aminteşte d2 încercările unor scriitori de a reda în cărţile lo1·
biografiile unor oameni eelebri cu intenţia de a nu se uita că au existat.
lacobus Mazochius 2 îi prezintă episcopului Iacobus Sadoletus intenţia sa
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de a scrie şi el o astfel dP carte. Cartea va fi însoţită de ilustraţii divarse
de pe vechi monezi copiate şi redate. Ba a îndrăznit, spune el, să le execute
nu numai cu ceară, ci şi cu ceară şi cerneală tipografică. Folosirea efigiilor
monezilor ca portrete pentru biografii este o inovaţie a Renaşterii. Fiecare
efigie este încadrată într-o ornamentică bogată ce alternează de la un portret
IR alta) cuprinzînd: sfincşi, măşti, amoraşi, ghirlande, frunze de acant, cornul
abundenţei, motive gaometrice şi florale.
S::opul principal fiind acela de a prezenta biografiile şi nu colecţia de
monezi ne-o atestă şi faptul că nu sînt reproduse ambele faţete ale monezilor. Incercind să identificăm care dintre imagini sînt copii după monezi
şi care sînt contrafaceri am ajuns la concluzia că numărul ilustraţiilor reale
este foarte mic.
Prima efigie, din cele 20::> reproduse şi comentate, capul lui Ianus
- este o contrafacere. Alexandru cel Mare este reprcdus după o camee de
r·en'l.ştere modernă; Marcus Porcius Cato -după un dinar. Vin apoi Cicero,
Lneius Cesar· şi Cleopatra, ce sînt contrafaceri neexistind monezi după chipul
lor. A.ntinous are numai monede greceşti şi nu ar fi apărut chipul său
pe o monedă imperială romană aşa cum este redată în carte.
Dintre efigiile cu corespondent real mai cităm pe cea a lui Vespasianus,
Agripina senior, după o monedă de bronz, Germanicus - după o monEdă
de aur şi cele două Faustine. Monezile folosite sînt republicane romane din
perioada sec. III î.e.n. pînă în sec. V e.n. Biografiile ce reprezintă scopul
lucrării lui Andrea Fulvius ar putea fi grupate după întindere şi conţinut.
Ilustrind viaţa împăraţilor romani precum şi a membrilor familiilo1· acestora,
evident că s-a ocupat de fiecare în măsura importanţei pe care a avut-o
pe arena istoriei. Comparind biogr·afiile intre ele nu putem să nu remarcăm
nota de subiectivitate a autorului faţă de unele personaje tratate.
Importante sint sursele pe care le-a folosit autorul în tratarea subiectelor, surse care probabil s-au pierdut in mare măsură şi din acest punct
de vedere cartea are o valoare în plus.
Andrea Fulvius nu a intirziat să aibă imitatori. El însuşi îndreaptă
un catalog similar publicat la Lyon în 1524 intitulat: lllustrium imaginus opus impressum. După sec. XVI şi XVII se publică Ediţii noi din ce
în ee mai amplificate, imitaţii, contrafaceri, sub titluri de Illustrium imagines
şi de Effigies "irorum sau altele analoga.
Acestei categorii de cărţi iconografice îi aparţine culeg~rea lui Jean
Huttich: Imperatorum et Caesarum CJitae îmbogăţită de cea a lui Jean Spiesshammer Cuspinianus den Schweinfurt. J acques de Strada acuză cartea lui
Huttich de a nu fi decit o contrafacere a celei lui Andrea Fulviut.

1\'"0TE
1 B.A. II 378291 - B. Guillielmus: Libri V de asse et partibus eius post duas ...
Aldus, 1522.
2 Horum ego secutus exemplum, di"ersorum "ultus ex probatissimis miraeque; "etuslatis numismatibus excribi effigique; cura"i non caera solum, sed et caera el linoliterisque
interpretatibus.
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Resume
L'ouvrage /mperatorum el illuslrium virorum el mulierum vullus, Roma, lacobus
l\Iazochius, 1517, que nous presentons dans cet article est une encyclopedie illustree du
XVI-eme siecle. Son auteur, Fulvius Andrea y decrit la biographie de certaines personnalites celebrrs de l'antiquite. Pour les illustrer, il a employe la collection des monnaies de
Jacobus !\Iazochius, son ami et editeur. Ce n'est pas un ouvrage de numismatique, car il
ne decrit pas la collection des monnaies de J acobus :\Iazochius. Dans le li vre on trouve
205 images, or, la collection de monnaies, deja citee, est plus petit. On peut croire que le
reste des images est contrefait. On remarque dans la description des biographies, le caractere subjectif de l'auteur.
Le livre a suscite un grand interet a son apparition. Aujourd'hui, on le considere
un exemplaire assez precieux.
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Lucrări

de istoric din secolele XVI-XVII în Biblioteca
din Aiud

documentată

DIONISIE GYORFI
~e propunem să prezentăm citeva din cele mai semnificative opere
din domeniul istOI'iei apărute în secolele XVI-X\'11. Opei'ele studiate au
un conţinut deosebit de bogat, ele tratînd aspecte multiple şi variate din
trecutul îndepărtat al popoarelor atit de pe continentul nostru, cît şi din
zone geografice mai îndepărtate ale globului. Dată fiind valoarea lor ştiin
ţifică, documentară şi bibliofilă deosebită, aceste opere sînt integrate şi fac
parte din fondul de bunuri ce constituie patrimoniul cultural naţional, ca
tezaur spiritual al întregului nostru popor.
Din secolul al XV 1-lea, semnalăm opera lui Comineus Philippus: De rebus
gestis Ludovici (Istoria faptelor lui Ludovic), editată la Paris în 1545, cît
şi opera lui Paulus Emilius: De rebus gestis francorum (Istoria faptelor
francilor) Editată tot la Paris în 1548. Lucrarea frumos executată, avînd
coperta din pergament, tr·atează evenimentele legate de istoria Franţei din
anul 420 şi pînă în anul 1547, deci pînă în anul ce precede tipărirea cărţii.
ln anul următor, 1549, vede lumina tiparului tot la Paris o altă lucrare
aparţinînd lui Arnoldus Ferronius: De rebus gestis Gallorum (Istoria faptelor
gallilor). Douăzeci de ani mai tîrziu, în 1569, în tipografia veneţiană aparţinînd lui Nicolaus Benilaqua apare Codicele lui Iustinian, tipărit în latină
cu elemente tipografice miniaturale, textul fiind aşezat în patru coloane.
Titlurile, subtitlurile, iniţialele cît şi unele litere din text fiind tipăi'ite în
roşu, toate acestea asigură o notă de frumuseţe în plus textului. Dintre
operele lui Josephus Flavius evidenţiem lucrarea bogat ilustrată cu gravuri
in aramă, legată în tăbliţe din lemn îmbrăcate în piele bogat ornamentată.
intitulată: Historien und Biicher von alten jiidischen Geschichten, tipărită
la Strassburg in anul 1578.
Pe marele istoric al antichitătii Herodot îl mentionăm cu lucrarea sa
Historia, operă legată în pergam~nt, tipărită la F;ancfurt în oficina lui
.\ndreas Wecheli în anul 1584. Principalele oraşe ale Europei le intilnim
descrise în lucrarea lui Bruin: Urbium theatrum(Harta celor mai semnificative oraşe din Europa) Ia Colonia Agrippina în 1593. Provenită din donaţia
făcută bibliotecii de cărturarul maghiar Mik6 Imre fost curator al colegiului
între anii 1838-1876, lucrarea cuprinde descrierea mai multor oraşe dintre
care amintim doar: :\'ordovicum, Brigstown, Edinburg, Marienburg, Rotterdam, Salsburg, Viena, Pisa etc. Iar italianul Machiavelli este reprezentat
printre altele de operele: Historia populi Florentini apărută la Lugdunum
Batavorum în1645, cît şi scrierile Princrps (Principele) tipărită în 1599, legată
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Ja un loc cu opera: Vindiciac contra tyrannos (Leac contra tiraniei) editat
în 1580. Aceste opere provin tot din donaţia lui Mik6 Imre.
Activitatea editorială a secolului al XVII-lea este dominată de dinastia
Elzevier. Prima publicaţie este o ediţie Eutropius în 1592. Din 1594 titlurile
se succed rapid sub emblema: un vultur cu un mănunchi de şapte săgaţi
în gheare, simbolizînd cele şapte provincii, şi deviza ((Concordia parCJac res
crescunt )) (De la cele mărunte la cele mari, prin inţ:!legare ). Adresa editorului <( apud ElseCJiros )) sau (( ex offic~na ElseCJiriorum )) va fi curind cunoscută
in întreaga Europă, cu atît mai mult cu cît in 1629, firma Elzevier a inceput
să editeze seria clasicilor latini: Horaţiu, Ovidiu, Cezar, Pliniu, Teren tiu,
Virgiliu, Salmasiu, J ustinus etc. "Frumuseţea imprimării cu caractere noi
- spune Alphonse Willems - cunoscut istoric al cărţii - claritatea tiparului,
gustul in alegerea ornamentelor, fineţea şi rezistenţa hîrtiei, puritatea şi
~orectitudinea textelor, toate a~estea la un loc fac din Cezar-ul din 1635
una dintre podoabele cele mai de invidiat din rafturile unui bibliofil".
Afirmaţia de mai sus o exemplificăm şi noi cu Opera lui Cezar, tipărită
in 1661 la Amstelodamum şi compusă din patru părţi 1. Commentariorum de
bello gallico, II. Commentariorum de bello ciCJili, III. Commentariorum de bello
Africii, IV. Comentariorum de bello Hispaniae, apoi cu opera lui Salmasius
De re militari romanorum Lugdunum Batavorum 1657, Justinus Historiae
tipărită de Ludovic şi Daniel Elzevier la 1659 şi apoi tot de acelaşi autor
Variorum c ditat tot d~ fraţii Elzevier la Amstelodamum in 1669. Iar opera
lui Curtius apare in două ediţii diferite la un interval de numai 9 ani. Astfel
in anul 1649 apare sub €diţia lui David Lopez şi Fraciscus Moiardus, iar
in 1658 tipărită şi in oficina Elzevier, in ambele cazuri în Lugdunum
Batavorum.
Şirul operelor secolului al XVII-lea îl continuăm cu Dio Cassius cu
Historia romana, coperta din pergament frumos ornamentat, iar textul aşezat
~i tipărit în două coloane şi in două limbi: limba greacă şi latină. Apare
la Hanovia in oficina lui Wechelius in 1606. Urmează apoi C-tin Manasses:
Annales Graecae et Latinae Lugduni Batavorum, in oficina lui Johannes Patii,
în 1616. Provenind tot din donaţia Mik6, lucrarea a fost dedicată lui Gustav
Adolf .,svecorum, gothorum, vandalorum regi et principe hereditario; magno
duci Finlandiae. Estoniae, Westmaniae etc. principi". Iar opera lui Abraham
Bucholcerus: Index chronologicus tipărită la Francfurt în 1634 tratează evenimentele cuprinse intre anii 3970 î.e.n. pînă la 1634 e.n anul publicării cărţii
fiind prevăzută la sfîrşit şi cu un indice de nume şi localităţi. Din anul
1643 dispunem printre altele de lucra1·ea lui Petri Baptista Burgus: De bel/o
suecico, Layden, in oficina lui Henric Edelmann; format mic, avind coperta
din pergament. Cunoscutul istoric Strabo este reprezentat cu opera: De situ
orbis editată in format mic in tipografia lui J a.nsonius junior în 1652 la
Amstelodamum. Despre istoria diferitelor ţări ale lumii intilnim informaţii
in lucrarea: Historiam totius mundi de Johann Cluverius, tipărită la Lugdunum Batavorum în 1657 de Franciscus Moyardus. Pentru istoria poporului
american in începuturile ei dispunem de informaţii din lucrarea lui Georgius
Hornius: De originibus americanis, legată în pergament şi editată la Haga
în 1657, iar pentru cea a Angliei, din opera lui Polidorus: Historia Anglicae
publicată la Lugdunum Batavorum în 1651.
Tot lucrare de mari proporţii o putem socoti şi pe cea aparţinînd lui
Lucas de Lin da: Descriptio orbis, apărută la Jena în 1670, în care intilnim
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informaţii cuprinzătoare asupra Europei (Spania, Germania, Belgia, Polonia),
Asia (China, India, Persia, Arabia, Palestina, Siria, Anatolia) Africa ,America
(Canada, Virg:nia, Florida, Nava Francia, Nova Hispania, California, :\ova
:VIexicana, Cuba, Columbia, Peru, Chile, Paraguay, Brasilia, Guyana). fn
partea a doua a lucrăr·ii întîlnim apoi descrieri amănunţite ale zonelor geografice menţionate mai sus. Tot in catf goria operelor cu o largă arie de
informaţii includem şi Atlas-ul in 2 volume, in folio, al lui Johannes Blaeu,
îmbrăcat in pergament şi tipărit cu caractere gotice la Amste,dam in 1655.
Este o sursă bogată de informaţii istorico-geogtafice cu privire la statele
globului pămîntesc, fiecare ţară avînd anexată şi harta fizica-geografică,
toate> hărţile fiind întocmite de acelaşi J ohannes J ansonius.
Pentru îmbogăţirea cunoştinţelor noastre cu privire la războaiele purtate de turci cu diferite ţări şi popoare europene ne stă la dispoziţie lucrarea:
Guerres des turces a"cc la Polognc, la 1tlosco(Jie et la Hongric al lui La Croix,
ediţie în 1;mba franceză la Paris, în 1684, de către Jacqucs Ganel.
Viaţa politică, economică şi socială din Roma antică se ~oate cuceta
studiind lucrarea: Descriptionc di Roma antica tipărită la Roma in limba
italiană în anul 1697. Pe lîngă text, opera este bogat ilustrată cu aspecte
din vic,ţa economică, politică, cuprinzînd inclusiv portretele împăraţilor
Romei antice.
Informaţ:i mulLiple şi Yariate întîlnim şi în Dictionarium historicum
geograficum, poeticum al lui :\icolaus Loydius, Geneva 1696, rît şi in Dictionarium historicum, grograficum, poeticum de Carol Stephan, Colonia .\llobrogum 1618.
Aspecte legate de trecutul ţării noastre intilnim in lucri!xi ca: Dclineatio
prMinciarum Pannoniae et Imperii Turcicii in oriente, de Johann Christof
Wagner din :\'o;·iberg şi editat la Amgburg în 1684 în tipografia lui Iacob
Coppmayer, în limba g~rmană cu caractere gotice. In cRpitolul rezt-JTal
ţărilor române întîlnim informaţii asupra oraşelor Cluj, Sighişoara, ~Iediaş,
Braşov, Făgăraş, Sibiu, Timişoara, Suceava, Iaşi, TîrgoYişte. Bucureşti,
Giurgiu, Botoşani etc. De asemenea stampele reprezintă oraşe cum a1· fi:
Presburg, Belgrad, Novigrad, Adrianopol, Constantinopol, Ierusalim, Yit>na
cît şi luptători din armata turcă echipaţi pentru război: ieniceri, spahii.
diferiţi sultani ai turcilor·, naYe echipate şi aranjate pentru hl:Jtu etc. Tot
pe>ntru trecutul istoric al patriei noastre sînt demne de evidenţiat şi lucni.rile:
Bethlen Joannes: Das bedrăngte Dacia, Nurenberg, 1666, şi Rrrum transil"anicarum libri, 1663; N rue ungarische und Siebenburgische chronik, Frandm·t
am Mayn, 1642; Ungarischer und Siebenburgischer Kriegshăndrl (1592-10.96 ),
Francfurt am Mayn, 1596.
Cu privire la provenienţa acestor opere se poate arirma cu toată
certitudinea că ele provin din bibliotecile personale ale foştilor profesori
şi studenţi ai colegiului în decursul timpului, şi care au fost folosite in toate
timpurile în scopuri didactice, de predare, de îmbogăţire spirituală a eleYilm·
studioşi. Fiind donate bibliotecii, şi prin aceasta colegiului, aceste Yalori
deosebite au slujit intereselor generale ale învăţămîntului, ale şcolii. Tot
acestui scop fundamental îi este subordonată biblioteca şi în zilele noastre.
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'Cartea de patrimoniu din biblioteca Brukenthal şi valoarea ei
documentară pentru istoria românilor
DOINA NĂGLER

Prezenta în fondurile bibliotecii Brukenthal a unor lucrări, dintre
care unele ~nicate, ale istoriografiei europene referitoare la români, ne-a
determinat cercetarea acestora, cu privire specială asupra acelora oglindind
romanitatea, unitatea si continuitatea poporului român.
Istoriografia europeană a luat cunoştinţă de romanitatea românilor
prin mărturisirile directe ale românilor sau prin observaţii proprii: abia
începînd cu secolul al XVII-lea apariţia istoriografiei naţionale a dus la argumentarea ştiinţifică a originii t·omane a românilor şi a dat posibilitatea răs
pindirii, prin scris. a acestei idei.
Cei mai Yechi locuitori ai acestor meleaguri, a căror existenţă a fost
menţionată in lucrările diYerşilor scriitori, istorici şi geografi ai antichităţii,
au fost gato-d'l.cii. Din lucrarea lui Herodot Historiae libri 1 X în care sînt
prezentaţi geţii. în special cei din Dobrogea, biblioteca Brukenthal deţine
9 ediţii, apărute începînd cu anul 1537. Din aceeaşi perioadă datează şi relatările lui Tucidide care în lucrarea De bello peloponesiaco îi numeşte pe gtţi
<c ca viteji arcaşi călări •> 1 . Date pr6ţioase despre aria locuită de geţi, desprP
civilizaţia lor. ne oferă Strabon în Rerum geoţ;raphicarum libri septem (Basel,
1539) unde autorul îşi exprimă admiraţia faţă d~ capacitatea militară a lui
Bur;>bista.
l:na dintr·e cele mai complete relatări despre Dacia în timpul lui Decebal
şi a războaielor daca-romane o găsim la Dio-Cassius în cartea sa Historiarum
!ibri XXV pe care o deţinem în ediţia da la Geneva din anul 1591. 2
In izvoarele medievale timpurii (cum este cazul lucrării lui Constantin
Porfirogenetul De administrando imperio, populaţia românească locuind la
nordul Dunării este amintită sub denumirea de romani, urmaşi ai coloniştilor
aduşi aici de împăraţii romani 3 . Lucrarea de faţă a apărut în colecţia
By;:,antinae historiae scriptoribus. Veneţia, 1729-33.
Uterior. românii vor fi menţionaţi în scrieri fie sub denumirea de ()[ahi,
de la termenul g~rman prin care se indicau populaţiile de origine romană,
sau blachos ( (J/achos) prin care bizantinii denumeau populaţiile romanice
-din Peninsula Balcanică. In secolele XI-XIII ştiri valoroase despre romanitatea romanilor aduc cronicarii maghiari Anonymus şi Simon de Keza.
Cronica Gesta Hungarorum, alcătuită d3 notarul regelui Bela al III-lea, din
care deţinem ediţia apărută în colecţia "Scriptores" Viena, 1748, descrie amă
nunţit luptele duse de maghiari împotriva autohtonilor, români, în trecerea
lor spre Cîmpia Panonică, pe care cronicarul o denumeşte ca fiind <c păşu
nile romanilor fiindcă şi acum românii pasc aici >> 4 • Simon d9 Keza în Chro-
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nicon Hungarorum arată că românii, fie <c sedentari fie păstori ai romanilor •> 5
au locuit în Panonia, fiind singurii care au rămas <c de bună roie •> si după
trecerea hunilor lui Atila.
'
Incepind cu secolul al XV-lea umaniştii europeni, în special cei italieni,
in dorinţa lor de a cunoaşte cît mai bine antichitatea clasică, cu urmele ei
materiale şi spirituale, îşi îndreaptă atenţia şi spre st d-estul european, spre
romanitatea orientală de aici. Aceste preocupări se vor conjuga ulterior cu
acelea izvorîte din dorinţa d~ a stăvili expansiunea otcmană în Europa.
mai ales după căd?rea Constantinopolului (1453). In aceste condiţii, cînd
ţările române vor forma constant obiectul atenţiei pa pilor în 01 g.onizarea
de cruciade antiotomane, afirmarea romanităţii românilor primeşte şi o
coloratură politică, vizînd n3cesitatea alinierii lor în frontul comun impotriva
pericolului otoman.
l!manistul italian care a contribuit cel mai mult la răspîndirea ideii
despre originea poporului român a fost Enea Silvio Piccolomini. In lucrarea
Opera quae extant omnia (1571) autorul încearcă o exegază etimologică a
denumirii românilor de "valachi" şi a ţării "Valachia" de la generalul .roman
Flaccius 6 , teorie atît de vehement combătută mai tîrziu de eruditul cronicar român Miron Costin. Oricît d? fantezistă ar fi teoria sa. Piccolomini
rămîne important pentru că arăta că locuitorii ţării sînt urmaşii coloniştilor
romani din Dacia.
Aserţiunea lui a cunoscut o largă răspîndire printre altele şi datorită
lucrării lui Hartmann Schedel, Liber Chronicarum, apărută la :\i.irnberg în
1493, care reproduce această idee şi-i asigură difuzarea 7 •
Antonio Bonfini, umanistul italian care a trăit la curtea lui Matei
Con·inul, în calitate de secretar şi lector al soţiei acestuia, Beatrice, i-a cunoscut bine pe români. In lucrarea sa Rerum Cngaricarum decades quatuor cum
dimidia (1568) descrie pe larg cucerirea şi stăpînirea romană în Dacia, ară
tînd că românii sînt urmaşii coloniei şi ai legiunilor romane de aici, lucru
dovedit d3 limba lor şi chiar de numele pe care şi-1 dau ei însişi 8 •
La fel de interesaţi de originea românilor se dovEdesc şi umaniştii polonezi ai secolelor XV -XVI dintre care menţionăm pe Philipp Calimachus, consilier la curtea jag2llonă, în care calitate a întreprins numeroase
călătorii în ~1oldova, cunoscîndu-i "de visu" pe români, despre care spune
că sînt de origine romană, fiind descendenţi ai coloniştilor romani. Cronicarul Martin Cromer afirmă şi el romanitatea românilor fiind şi primul istoric
care nu este de acord cu etimologicul "Flaccus - Valachus" propus de Piccolomini 9 •
Interes pentru romanitatea românilor manifestă, începînd mai ales
cu secolul al XVI-lea şi umaniştii germani (Johann Boemus, Joachim Camerarius, Konrad Gessner), elveţieni (Joachim Vadianus) sau moravi (Stephan
Taurinus) care vor susţine romanitatea românilor, fie prin trecutul lor roman
şi a numelui pe care-I dau străinii acestui popor de "origine italiană" (Vadianus) 10 , fie încadrînd limba în familia limbilor romanice (Gessner) u.
In secolul al XVI-lea apar numeroase lucrări în care sînt descrise ţările
române, cel mai adesea rezultate ale unor călătorii personale şi deci ale unor
observatii proprii ale autorilor lor, prilej pentru a fi remarcată limba de
origine ;omanică a românilor, de a cunoaşte trecutul istoric al acestui popor.
Este cazul unor autori ca Georg Wernher care în lucrarea De administrandis
Hungariae aquis Hypomnenation (1595) arată că în Transilvania există o
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numeroasă populaţie românească, urmaşii romanilor colonizaţi odinioară
aici: spune că deşi folosesc in scris şi in biserică limba slavă, ei vorbesc o
cu totul altă limbă 1 2 •
Ascensiunea Imperiului Otoman, în special după cucerirea Ungariei
(1526), căde;-ea ţărilor române sub dominaţie otomană, precum şi transformarea Mediteranei intr-un cimp de activitate pentru flota otomană, evidenţia tot mai mult necesitatea organizării unei ligi antiotomane, iar problemele Imperiului Otoman devin probleme ale intregii politici europene.
În această conjunctură internaţională, rolul european al ţărilor române
ca fitavile in faţa tăvălugului otoman este tot mai recunoscut, iar afirmarea
romanităţii românilor este folosită pentru propaganda antiotomană. Din
mulţimea lucrărilor dedicate Imperiului Otoman, dar in care sint descrise
şi ţările române, menţionăm cartea italianului Lazaro Soranzo Ottoman(j
sive de rebus turcijs (1600) în care autorul arată vitejia românilor in lupta
antiotomană, vitejie moştenită de la romani 13 ; cronicile germane apărute
la mijlocul secolului al XVII-lea remarcă în special înrudirea limbii române
cu celelalte limbi romanice şi cît de vie este amintirea Romei şi a romanilo1·
in simţirea poporului român.
De timpuriu, manifestă interes pentru români şi istoriografia săsească
şi maghiară din Transilvania. Era firesc ca, în condiţiile unei convieţuiri
zilnice cu românii, într-o perioadă in care limba latină era predominantă,
ee! puţin in cultură, saşii şi maghiarii să remarce asemănarea limbii române
ru cea a romanilor, iar de aici pînă la afirmarea romanităţii lor nu mai era
decit un pas. Astfel Johann Troster în lucrarea Das Alt und Neu-Teutsche
Dacia (1666) arată că, aşa ca şi odinioară în Dacia, românii <<urmaşii romanilor •> locuiesc în zilele noastre în cele trei ţări Moldova, Ţara Românească
şi Transilvania 14. Medieşanul Lorenz Toppeltinus, autorul lucrării Origines
et occasus transilvanorum (1667), tradusă parţial în limba română de Miron
Costin, arată că românii se trag din vechii romani iar termenul de "valachus"
vine de la cuvîntul "valli" prin care garmanii îi designau pe italieni 15 • Dintre cronicarii secolului al XVIII-lea, Johannes Filstich este acela care se
distinge in mod deosebit pentru contribuţia sa adusă la cunoaşterea istoriei
românilor. Atît in Schediasma historicum de valachorum historia, cît şi în
Tentamen historias Valachiae, el arată continuitatea poporului român, unitatea sa etnică precum şi interdependenţa economică, culturală şi politică
a celor trei ţări româneşti 16 • Dintre cronicarii maghiari amintim pe Stephan
Szamoskozy care in lucrarea Analecta lapidum vetustorum et nonnullorum
in Dacia antiquitatum (1598) arată că românii sint urme vii ale stăpînirii
romane în Dacia 17 iar Andras H uszti ne spune că românii folosesc <<limba
diecilor •> (adică limba latină) 18 •
In timp, conştiinţa de sine a poporului român se transformă în conştiinţă naţională, fapt care va impulsiona procesul d 3 desăvîrşire a unităţii
naţionale, infăptuit la 1 Decembrie 1918.
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2
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Zus&Jilmenfassung
Der Reichtum der Brukenthalbibliothek an \Verken europăischer Historiographieeinige davon Unikate -, die auf die Rumănen Bezug nehmen, hat uns dazu bewogen,
dieses Buchgut auf Daten iiber Romanităt, Einheit und Kontinuităt des rumănischen
Volkes hin zu untersuchen.
Wertvolle Daten iiber den Lebensraum der Dako-Geten und ihre Zivilisation erfahren wir von Herodot, Strabon, Dio-Cassius.
In den friihmittelalterlichen Quellen werden die Rumânen entweder als \Valachen
bezeichnet, einem deutschen Ausdruck, unter dem Volkerschaften romischer Herkunft
verstanden wurden, oder blachos (vlachos) mit dem die Byzantiner die romanischen Volker der Halkanhalbinsel benannlen.
Verdanken wir wertvolle Zeugnisse iiber d:e Romanităt der Rumănen dem Piccolomini, Bonrinius so wie der polnischen Kronisten wie Callimachus, Cromer u.a.
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