Eugen Gliik
Cercetările

efectuate în bibliotecile din Budapesta, au dovedit că în patrimoniul
un însemnat tezaur de carte românească veche. Nu este nimic întâmplător în
această constatare, dat fiind faptul că începând cu ultimul pătrar al secolului al XVTII-lea,
atât Pesta cât şi Buda au jucat un rol important în editarea cărţilor româneşti. Cele mai
multe dintre acestea au fost imprimate in tipografia universităţii şi între colaboratorii
acestora au figurat şi cei trei corifei ai Şcolii Ardelene: Samuil Micu Clain, Gheorghe
Şincai şi Petru Maior. De asemenea, pe parcursul perioadei, până în anul 1919-1920, din
diverse motive politice, culturale şi juridice s-a concentrat la Budapesta o importantă
intelectualitate românească, între care figurau şi nu puţini bibliofili a căror lăsăminte, în
bună parte, au ajuns în patrimoniul public, ca de exemplu colecţia Todorescu.
Cercetările noastre s-au concentrat la cele două colecţii principale de carte
românească veche: Biblioteca Universitară şi Biblioteca Naţională Szechenyi. Spre norocul
ştiinţei şi al culturii, cărţile sunt conservate cu mare grijă, doar metodologia cataloagelor
crează anumite greutăţi.
În Biblioteca Universităţii cărţile româneşti vechi au ajuns în principal prin
depunerea exemplarelor legale din partea tipografiei amintite. Cercetările noastre s-au putut
concentra doar asupra patrimoniului actual, fără să putem identifica exemplarele ce au căzut
victimă zguduirilor istorice. Nu am avut posibilitatea să cercetăm exhaustiv poeziile
omagiale deoarece această colecţie aşteaptă recatalogarea.
Biblioteca Naţională Szechenyi, fondată în 1802, a căutat să colecţioneze cărţi
româneşti vechi. În acest sens, un rol deosebit l-a jucat preluarea bibliotecii ~dorescu,
prin donaţia văduvei colecţionarului, înscrisă în evidenţe din 19221•
La fel, după cel de al doilea război mondial, s-a catalogat lăsământul lui
Constantin Şulică, fost director al Bibliotecii Universităţii din Seghedin şi profesor la Cluj
(1940-1944 f
Imprimatele româneşti nu au fost înregistrate unitar. lmprimatele mai mici au fost
incluse în colecţia denumită "Apr6nyomtatvânytâr". la un moment dat, imprimatele
româneşti şi slovace, în parte au fost extrase din cutiile care grupează pe ani lucrările,
creîndu-se două colecţii speciale. Identificarea imprimatelor din această categorie, fără
catalog sistematic, este facilitată de cunoscuta lucrare bibliografică româno-ungară a lui
Veres Endre3 , zisul catalog de Miinchen şi cel de specialitate privind "Regi Nyomtatvănyok
Târa" 4 • Nici această bibliotecă nu a fost imună de zguduirile trecutului, ceea ce a determinat
ca unele lucrări cunoscute din patrimoniul bibliotecii să nu se mai găsească.
În Biblioteca Naţională Szechenyi am înregistrat 194 titluri, disponibile în 217
exemplare5 • în depozitele Bibliotecii Universităţii sunt în evidenţă 54 opere în 69
lor se

găseşte

1 Din motive de spaţiu am redat prescurtat titlurile cilrţilor identificate. În problematica studiată vezi: Akantisz
Viktor, Dr.Todorescu Gyula
neje Horvtith Aran/ca regi magyar kănyvttira. (Biblioteca veche maghiarA a lui dr.
Todoreszku Gyula şi a soţiei lui Horvăth Aranka) Budapest, 1922; Millich Jănos, Dr. Todoreszku Gyula (18661919). MagyarKănyvszemle, 1919, p. 118-120. .
. .
.. . .
. .
. .
2 ŞulicA Szilărd, Tudomâny
szerete~. A ~/~svari.~gyet~ roma~ lro~a/~m.torle~e/1 tanszekenekfeladatalrol.
(ŞtiinţA şi iubire. Sarcinile catedrei de 1stona hteraturn romane a Umvers1tăţn dm CluJ), Kolozsvăr, 1942.
3 Veress Andrei: Bibliografia româna-ungara 1-ni, Bucureşti, 1931-1935.
• Orszăgos Szechenyi Kănyvtăr (în cont. O.Sz.K.), Regi nyomtatvtinyok tara. cyri/lbetiis gyiijtemeny, (mss).
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exemplare. Deci în cele două mari biblioteci budapestane figurează 248 titluri cu 286
exemplare. Studierea paralelă a evidenţelor a dovedit identităţi de opere, ceea ce face ca
numărul lor să se reducă la 223. Marea majoritate a patrimoniului provine din tipografiile
din Ungaria, respectiv Transilvania contemporană, potrivit tabelului de mai jos:
Locul apariţiei

Opere

%

Buda şi Pesta
Blaj

Veneţia

126
22
16
15
8
7
7
5
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

56,50
9,86
7,17
6,72
3,58
3,13
3,13
2,24
1,79
0,89
0,89
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44

Total:

223

Bucureşti

Oradea
Sibiu
Viena
Iaşi

Râmnic
Târgovişte
Buzău

Timişoara

Calocea
Târnavia
Govora
Câmpulung
Tg.-Neamţ

Alba-Iulia
Braşov

Petrograd

În ceea ce priveşte distribuţia zonală vom găsi următoarea situaţie:
Zona de apariţie

Opere

%

Ungaria
Ardeal, Partium, Banat
Austria
Moldova
Rusia

128
49
29
8
8
1

57,39
21,97
13,00
3,58
3,58
0,44

Total:

223

Ţara Românească

în ceea ce priveşte timpul de apariţie putem întocmi următorul tabel:
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2
12
15
14
19
13
40

sec. XVI
sec. XVII
1701-1750
1751-1775
1776-1790
1791-1800
1801-1810
1811-1820
1821-1830
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%

Opere

Epoca

0,89
5,38
6,72
6,27
8,52
5,82
17,93
24,66
23,76

55
53
223

Total:
Este evident

românească

că

elementul principal în

colecţiile

studiate I-au reprezentat

cărţile

bisericeşti, reprezentând un stoc de 69 opere. În urma reducerii importului de cărţi
bisericeşti

transcarpatice şi apoi, sistarea lui, rolul dominant în editarea acestora a revenit
Budei, Blajului şi Sibiului. Tezaurul de carte bisericească se divide în următoarele opere:
Opere

Titlul
Acatist
Apostol
Catavasier
Ceaslov/Polustav
Chiriacodromion
Liturghier
Minei
Misterion
Molitvenic
Octoih
Psaltire
Stomic
Strastnic
Tipicon
Triod
Tropariu

5
3
8
12
1
6
2
3
3
6
Il
1
1
1

5
1
Total:

69

În cele două biblioteci s-au identificat şapte ediţii majore ale textelor biblice, în
opt exemplare, ce puteau fi utilizate atât în cadrul ceremoniilor, dar şi pentru studiu
individual sau în grup6 . între ele primează "Noul Testament", apărut în 1648 la Alba-Iulia,
ce stă la dispoziţie în două exemplare. Menţionăm şi "Evanghelia", tipărită la Bucureşti în
1682. Este o raritate şi "Evanghelia" tipărită în 1769, la Calocea cu litere latine şi ortografia
limbii maghiare, editorul, călugărul piarist Bir6 Daniel, neavând la înd~m~! ortografie
românească modelată la literele amintite. Apariţia a fost asigurată de o~2ş~~~de origine

~cJ..4~~~

e Q.Sz.K.

şi Egyetemi Konyvtăr (în cont. E.K.) Cll.rţile rituale au fost catalogate pe baza titlului./
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din Sântana (judeţul Arad)."Evanghelia" ce a văzut lumina tiparului în 1799, la
Buda, de fapt este a doua ediţie a celei din Calocea. Opera amintită s-a reeditat şi în 1812,
la Buda7•
Din import provine "Noul Testament", publicat în 1817, la Petrograd, potrivit
dispoziţiei Sfăntului Sinod al bisericii ruse. Menţionăm şi "Apocalypsul", produs în 1816 de
tipografia din Buda8 •
Găsim un număr de exegeze biblice, catechizme, dispoziţii de disciplină
bisericească şi îndrumătoare pentru o viaţă morală creştină (25 opere, 33 ex).
Între exegezele biblice prioritar apare "Evangheliile cu învăţătură" , editată la
Alba-Iulia în 1641. Peste şase ani, a fost difuzată din Iaşi, cu binecuvântarea mitropolitului
Varlaam, "Cartea românească de învăţătură", ce provine din colecţia Todorescu. Tipografia
de la Mănăstirea Dealul, în 1644 a imprimat "Evanghelie învăţătoare". În 1642, o lucrare
similară apăruse la Govora. Poate fi consultată "Cazania de prăzmuire", apărută în 1742 sub
îngrijirea lui Ilie Miniat. O carte cu conţinut similar a ieşit la 1781, de sub teascurile din
Rârnnic. 9 Tot cu acelaşi subiect s-a realizat opera lui Gessner, de fapt o istorie biblică
transplantată în româneşte în 1818, de Alexandru Beldiman cu titlul "Moartea lui Abel" 10 •
Catehismele în general au aparţinut sistemului educaţional religios al grecocatolicilor şi se adresau unor grupuri sociale având exigenţe diferite, (9 opere, 10 ex). Prima
ediţie reparată este cea tipărită în 1726, la Timavia, sub îngrijirea iezuiţilor. De fapt, a fost
tradus textul destinat iniţial rutenilor cu titlul "Catechizmu sau învăţătura". Odată cu
consolidarea bisericii unite au intrat în circulaţie opere originale. "Învăţătura crestinească" a
fost publicată la Blaj în 1755. În 1780 au fost puse în circulaţie catechismele mari şi mici,
anume "Catechizmul cel mare pentru învătarea tuturora" şi "Catechizmul pentru învăţătura
tinerilor" 11• În continuare catechisme au apărut în paralel la Buda şi Blaj. Din tipografia
capitalei ungare s-a identificat "Învăţătura creştinească", iar de la Blaj cea îngrijită de Ioan
Bob, cu titlul "Carte de învăţătură".
Renumita operă a lui Claude Fleury "Catechismul cel mic istoricesc " a fost
tradusă de V. Colosi, în 1814 12 .
Probleme de disciplină bisericească conţine "Cartea deSjlre datorinţele presbiterilor
paroicalnici" ce provine dintr-un original rusesc, transpus în sârbă şi apoi în limba română,
fiind multiplicată la Buda, în 1798. Lucrarea originală din acelaşi domeniu, ieşita de sub
condeiul lui Dimitrie Ţichindeal, a apărut tot la Buda în 1808, cu titlul "Epitemul sau scurta
arătare pentru sânta biserică". Cărţulia dădea indicaţii practice, mai ales în legătură cu
liturghia de rit răsăritean. "Cuvântarea despre posturi", editată la Buda în 1828, oferea
orientare în legătură cu sistemul posturilor în biserica răsăriteană 13 •
"Cuyântări duminicale" (Buda, 1815), de fapt cuprinde schema ungr predici
duminicale. In ambele biblioteci poate fi citită lucrarea lui D. Darvari "Mai mMte găsire
spre cunostinta de Dumnezeu" tălmăcită în româneşte de E. Poseca. Dinicu Golescu a
publicat la Buda în 1826, o "Adunare de pilde". Poate tot lui îi aparţine şi lucrarea
"Adunarea de tractaturi", editată în acelaşi an. Promovarea vieţii religioase a servit o
celebră carte a lui Toma de Kempis cu titlul "])e 'Urmarea lui Hristos". tradusă chiar de

/

7
O.Sz.K. 504606,821914, 824852, 1967/ b 398-54.
"Ibidem, Bibl. Xll 871, E.K., G.A 6490 co1ig. 3.
9
O.Sz.K. 1966N. 242-2198143, 2189/96, 19521 b.4206.
10
Ibidem. 821913, E K, A a 1365.
11
O.Sz. K. 322808, 323941, XII catech 380, 541
12
Ibidem, 323941, 631812, XII. catech 594 a, E K, G A 6490 co1ig 3.
11
O.Sz.K. XII. Lit. 1460, E K Ae 4 e 474 colig. 1, A e 4761, G A 6461
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Samuil Micu - Clain şi tipărită Ia Buda, în 1812. Răspândirea ideilor deiste şi chiar ateiste
în secolul al XVIII-lea, a detenninat apariţia multor lucrări apologetice în apărarea
credinţei. Astfel, am putut vedea o asemenea lucrare apărută Ia Bucureşti în 1819, ce viza în
special ideile lui Voltaire 14 • Tot de domeniul publicaţiilor bisericeşti aparţine şematismul
diecezei greco-catolice din Oradea, publicat în 1813 15 •
Laicizarea treptată a vieţii sociale, spijinită într-un fel şi de regimul absolutismului
iluminist, instaurat la Viena, a dat impuls şi literaturii moralizatoare (Il opere, 15 ex).
Ideile iluminismului străbat în "Floarea adevărului pentru pacea si dragostea de obste"
(Blaj, 1750). Idei similare a plămădit şi "Floarea darurilor", tipărită la Braşov în 1807 ~
"Pravila de obste asupra faptelor rele si pedepsirea lor", ieşită dintr-o imprimerie vieneză
în 1788, tratează probleme penale în spirit iozefinist 16 • Au fost traduse şi câteva din lucrările
valorosului poet sârb Dositei Obradovici. În primul rând, amintim "Adunarea de lucruri
moralicesti", tălmăcită de Dimitrie Ţichindeal (1808). Peste trei ani, din tipografia
universitară a ajuns Ia public "Îndemnuri către învătătura tinerimei cei româneşti" ,
destinată ca dar de Anul Nou, generaţiei tinere 17 • Tot pe un ton paterna) a fost concepută
cărţulia "Chiemarea Ia cercare a tinerimei", care prin prezentarea realizărilor şcolii din
Lipova a căutat să îndemne tineretul la afecţiune faţă de învăţătură 18 •
În anul 1813, au fost publicate Ia Buda alte două cărţi, cu scopul explicit de a pune
în lumină problema ascensiunii morale. Protopopul ortodox Ioan Theodorovici, din
comitatul Caraş, pe spesele lui a obţinut tipărirea disertaţiei intitulată "Moralnice sentinţe".
Un alt autor, rămas anonim, a căutat să stârpească slăbiciunile umane morale prin publicaţia
"Îndreptări moralicesti". Tot la Buda, în 1815, Ioan Tincovici a căutat să influenţeze
cititorii săi prin lucrarea intitulată "Înţelepte învăţături". Într-o tonalitate patetică au fost
fonnulate bunele sfaturi materne, adresate tineretului în creştere prin "Sfatul maicei către
tinerime" (Buda, 1815).
În timp ce cărţile amintite aveau drept scop ridicarea morală, o altă publicaţie
urmărea educaţia civică, desigur în spiritul fidelităţii faţă de regimul existent. "Datorinţele a
subdetilor către monarhul lor" a apărut atât în 1805 cât şi în anul următor 19 •
Din tipografia universitară de la Buda au ieşit câteva lucrări filosofice şi socialpolitice. În acest sens, s-au identificat patru titluri, în cinci exemplare. La vremea respectivă
cel mai mare răsunet 1-a avut cartea lui Dimitrie Ţinchindeal ieşită în 1814, cu titlul
"Filozoficesti si politicesti prin fabule moralnice învăţături". De fapt, autorul a mers pe linia
lui Dositei Obradovici, dar fabulele lui au depăşit menirea de a contribui la înnobilarea
morală, şi au conţinut câteva critici categorice la adresa rânduielilor feudale şi a
absolutismului imperial vienez. După apariţia volumului, în scurt timp, autorul a avut
neplăceri, reuşind să evite încarcerarea cu ajutorul abil a lui Petru Maior.
Între lucrările filozofice teoretice găsim opera lui Baumeister "Logica", ce a fost
pusă în circulaţie la Buda în 1799, pe baza tălmăcirii lui Samuil Micu-Ciain. Un fragment
din opera lui Reineccius a fost prezentat în versiune românească de E. Poteca. O lucrare
originală şi voluminoasă a fost publicată în 1830, de Pavel Vasici-Ungurean, care în 285
pagini a dezbătut problemele indicate de însuşi titlul volumului "Antropologhia" 20 • Mai

14

E K, Ab 10357, 10358, 07435, G A 6493, A a 5592.
u O.Sz K 8177, 286341, 308294, 801396, XII Mor 5588, 1954/B 4205, 4871.
16
Ibidem, 324007, 821938, XII pr, 555
11 Ibidem, 5971/ 1, E K, G B 1873, A d 10810, F C 5045.
1K Ibidem, Co1ec~a de imprimate marunte.
1Y O.Sz. K. 301896, xn Mor 5568, VII Ah sp 1165, E K, A b 10797, F c 5049,5058
20 O Sz K 202528,234518, 285732, VI Antr 800, E K, Fa 6170 G B 1971, DA 1289.
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multe cărţi oglindesc străduinţele referitoare la organizarea şi înbunătăţirea programei
analitice a şcolilor româneşti. Ideile respective au fost difuzate atât prin regulamente
oficiale cât şi materiale de îndrumare. Cunoaştem trei tipărituri de acest fel însumând cinci
exemplare. "Regulele scolasticesti" au fost publicate în două ediţii în 1806 şi 1816.
Dimitrie Ţinchindeal a oferit publicului "Arătare despre starea acestora nouă
introduse scholasticesti învătături ale natiei româneşti", Buda 181321 • îmbunătăţiri
metodologice au fost promovate prin tălmăcirea unei renumite lucrări a lui Villawne de
către Naum Petrovici, cu titlul "Pedagogia si methodicaia" (Buda, 1818). Tot acolo şi în
acelaşi an, a văzut lumina tiparului şi îndrumătorul "Manuductor pentru învăţători
sholasticesti". În sfărşit, am dat de urma lucrării lui Damaschin Bojincă "Dregătorul bunei
cresteri", întocmită cu acelaşi profil22 •
Alături de aprovizionarea comunităţilor bisericeşti româneşti cu cărţile de cult, o
sarcină fundamentală a tipografiilor în funcţiune în bazinul intracarpatic, a fost
aprovizionarea şcolilor cu manuale. O sarcină prioritară a constituit editarea abecedarelor,
nwnite "Bucoavne". Au fost găsite trei ediţii din anii 1787, 1793, 1797, prima provenidn de
la Blaj, iar celelalte două de la Sibiu23 .
Cunoştinţe mai elevate au constituit obiectul unor lucrări care căutau să ofere
îndrumări pentru îmbunătăţirea compunerii. În această direcţie în 1803 a fost publicată la
Sibiu "Învăţătură foarte folositoare pentru facerea răvasului sau scrisoarelor", găsită în două
exemplare. Acelaşi subiect este abordat şi în "Ducere de mână către frumoasa scriere
românească" (Buda 1811 ), identificat tot în două exemplare24 • De asemenea în două
exemplare poate fi studiat îndrumătorul redactat de Constantin Diaconovici-Loga
"Orthografie", multiplicată la Buda, în 1818. Aceluiaşi autor de seamă i se poate mulţwni şi
"Gramatica românească", Buda 1822, disponibilă în două exemplare. Ambele biblioteci
budapestane studiate dispun de "Gramatica românească" a lui Radu Tempea, apărută la
Sibiu, în 1797. Paul Iorgovici a elaborat "Observaţii de limbă românească", de fapt o
disertaţie filologică, difuzată în 179925 .
Cunoaşterea istoriei, respectiv predarea ei, a urmărit P. Kenghelat, prin redactarea
cărţii intitulată "Istorie universală" 1 part. 1. i, ce a ieşit din tipografia din Buda în 1824. De
fapt, textul original a fost întocmit sârbeşte şi apoi, tradus în româneşte. În domeniul
geografiei apare "Gheografia sau scrierea pământului", de 1. Theodorovici, publicată la
Buda, în 1814 şi 1815, în patru fragmente. În sfărşit, a fost cuprinsă între obiectele
programelor analitice şi matematice ceea ce a generat un necesar de manuale. Deocamdată,
necesarul a fost descoperit prin traduceri. S-au putut vedea în două exemplare manual
"Povăţuire către învăţătura săcoatei sau arithmetică", imprimată în 1805. În 1822 a succedat
"Povăţuire către aritrnetică" 26 •

În studiul limbilor străine, în mod natural în Transilvania, a existat interes prioritar
de însuşirea limbii germane. Nu în ultimă instanţă necesitatea cunoaşterii limbii
germane era corelată şi de faptul că era limba oficială a armatei cezaro-crăieşti.
Macedoromânul Gheorghe Roja în 1808, a căutat să-i sprijine pe confraţii lui, obişnuiţi cu
scrierea greacă, să poată trece la cea românească cu litere latine. Opera lui purta titlul
"Măiestria ghiovăsirii româneşti cu litere latine".în două ediţii (1821, 1823) şi patru
faţă

21

Ibidem, 118484, 198559, E K F C 5057, F e 580.
O Sz K 305851, 308294, 801396, VI Paed 5083, E K. 07435
23
O Sz K, 323949, 801470, 86525.
24
Ibidem, 323288, n. Graph 400, E K, F C 52/3, 6, Il.
2
l O Sz K 802583, 821935, 185, 192, 1952/135049, XII Lit. 536/1, E K, H C 2557, 2644.
26
O Sz K III Geo 410, Math 407, VI Paed 1162 a, 19521 b 7779, E K, G A 6477
22
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exemplare s-a identificat cartea lui Clemens An<ireas "Walacbiscbe Sprachlebre", destinată
doritorilor de a-şi însuşi limba română27 •
Tot Clemens Andreas a pus în circulaţie la Buda, în 1823, dicţionarul său romângerman, respectiv german-român, cu titlul "Kleine walachiscb-deutsch und deutscbwalachische Worterbuch". Apariţia "Lesiconului românescu-latinescu-ungurescunemtescu" a fost un eveniment cultural de seamă28 •
Lucrările geografice, respectiv tratarea situaţiei altor state, a constituit subiectul
mai multor cărţi. S-au identificat în cele două biblioteci studiate şapte publicaţii de acest
fel. În 1816 a ajuns în mâna cititorului prezentarea lui 1. H. Kampe "Descoperirea
Americei" din care au fost reperate două exemplare. Peste zece ani, tot acolo, s-a ridicat
scrierea lui T. Thorthon "Starea Valachiei si a Moldovei". Dinicu Golescu, tot în capitala
ungară, a editat în 1826, "Însemnare a călătoriei mele", care se păstrează în nu mai puţin de
şase exemplare. Învăţătorul pestan George Montani a publicat o lucrare, "Gesprach". în
care simulează o conversaţie între un prieten din Turcia şi un cetăţean din Pesta, ceea ce îi
oferă prilejul să abordeze importante probleme sociale şi politice în viziune iluministă. În
"Străinul în Pesta" apare un cetăţean din alte părţi care încearcă să se orienteze în acest oraş
de pe Dunăre şi care înregistrează cele văzute, trecând tot printr-un filtru iluminist 29 •
Mai multe publicaţii urmăreau ridicarea economică a ţărănimii prin popularizarea
metodelor avansate de producţie. Au fost găsite 13 titluri în 17 exemplare. O consultanţă
agricolă conţinea "Povătyirea către economia de câmp", difuzată în 1806. În două ediţii,
publicate în 1807 şi 1819, a apărut o lucrare mult mai largă de sinteză, pusă în circulaţie
într-un tiraj neobişnuit de mare, cu titlul "Cartea de mână pentru bine orânduită economie.
Lucrarea câmpului si pentru plămădirea si pinduirea vitelor si a păsărelor celor casnici".
Lucrarea de fapt, a fost traducerea originalului elaborat de G. Obradovici 30 •
Vinificaţiei modernizată i-a servit tălmăcirea studiului redactat de renumitul abate
Mitterpacher şi publicat la Buda în 1813, cu titlul "Agonisirea viţei de vie". Cartea
"Cresterea frăgarilor", editată la Buda în 1823, pleda pentru înmulţirea plantaţii lor
respective, având ca scop final promovarea producţiei de mătasă. În acelaşi an şi în acelaşi
loc Ioan Tomici a pus la dispoziţia celor interesaţi cartea "Cultura bonbinelor". oferind
sfaturi practice. De asemenea, a publicat la scurt timp după apariţia cărţii precedente,
îndrumătorul privind "Cultura albinelor" 31 • La sfârşitul secolului al XVIII-lea statul a
început să promoveze cultura tutunului. În acest scop, în 1790, s-a publicat Ia Viena o
metodologie cu titlul "Învăţătură pentru tăbăcari". Tipografia universitară din Buda s-a
raliat cu întârziere acestei sarcini. În două exemplare poate fi citită "Învăţătură pentru
lucrătorii de tabacă", tipărită în 1823.
La începutul secolului al XIX-lea a existat credinţa că în Ungaria şi Transilvania ar
fi. posibilă o producţie voluminoasă de bumbac. În acest context s-a publicat în 181 O, în
traducere la Buda, îndrumătorul lui Carol Filibert de Lastryne "Învătătură despre bumbac".
Înviorarea culturii sfeclei de zahăr urmărea şi cartea editată Ia Buda în 1812, cu titlul
"Paintru zahăr". O lucrare editată în 1828, tot Ia Buda, căuta să atragă atenţia asupra
utilităţii cultivării cânepei. Ca urmare în 1828, la Buda a fost întocmită "Învătătură despre
cultura sau lucrarea cânepei". Atât aceasta cât şi cea dedicată producţiei de zahăr, figurează

27

O Sz K 302462, 628015, VI Lit. f. 533, 535, E K, G B 6704, Hb 4232/3, H C 219.
O Sz K 313593,624013.
/bidem, 102043, 131856
Jo O Sz K 308584, V Oec 1254, E K, F C 4477.
11 O Sz K 308831, 308440, 71933, 68511, 209802, 801879, V Oec 1173.
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în câte două exemplare32 • Pierderile mari în şeptelul de animale, datorită epidemiilor
respectiv lipsa Asistenţei medicinei veterinare, a constituit o problemă majoră a epocii. În
această direcţie au oferit anumite remedii lucrările "Învăţătură adevărată a vindeca
sfranţului", tipărită la Sibiu, în 1803. La Buda, în 1811, apare "Doftorie împotriva galbeziei
oilor". fiind urmată în acelaşi loc, în 1816, de "Învăţătură despre doftoria boalelor de vite".
Cele trei lucrări sunt înregistrate în patru exemplare33 .
În rândul oamenilor de ştiinţă locul prim revine corifeilor Şcolii Ardelene.
Patrimoniul respectiv în cele două biblioteci se oglindeşte în următorul tabel:
Autor
Samuil Micu Clain
Gheorghe Şincai
Petru Maior
Total:

Operă originală

3
6

Ex.
7
7
13

14

27

5

De numele lui Samuil Micu-Ciain se leagă în primul rând un exemplar din
"Elemente linguae daco-romanae si ve valachichae", editată la Viena în 1780, având
concursul lui Gheorghe Şincai. Tot în anii petrecuţi la Viena, a tipărit "Dissertatio canonica
de matrimonio" (1781) şi "Dissertatio de ieiuniis" ( 1782). "Theologia moralicească", a
părăsit tipografia din Blaj în 1796 . Remarcăm şi apelul lui din 1806, redactat la Buda, în
care pledează pentru răspândirea amintitului dicţionar redactat în paralel în patru limbi 34 .
În cele precedente am amintit deja traducerile lui privind logica lui Baumaister şi
"De urmarea lui Hristos" 35 .
Din lucrările lui Gheorghe Şincai, în ordine cronologică, găsim prima dată
gramatica lui destinată şcolilor româneşti şi care a fost multiplicată în 1783, la Blaj, cu titlul
"Prima principia Iatinae gramatici gue ad usum scholarum valachico-nationalium".
În trei exemplare se găseşte scrisoarea deschisă adresată în 1804 prietenului său
Lipsky într-o problemă cartografi că /"Epistolia " .. ./ Atât aceasta cât şi ediţia revăzută Ia
1805 din "Eiementa linguae daco-romanae sive valachiche" au apărut la Buda, cea din urmă
găsindu-se în trei exemplare 36 .
Petru Maior apare în colecţiile budapestane studiate cu un număr mai apreciabil de
opere. Astfel, în 1809, a publicat la Buda "Didachii .. .învăţături pentru îngropăciunea
pruncilor morţi", precum şi "Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi". Aceste două
cărţi aveau menirea să ofere o schiţă preoţilor cu ocazia predicii rostite la înmorrnântări. Se
pot identifica trei exemplare din lucrarea lui "Prediche... Ia toate duminicele si sărbătorile
anului", Buda 1810-1811.
Din manualele editate de el remarcăm "Orthographia romana ' sive Iatinovalachica", Buda 181937 •
În patru exemplare se poate studia principala lui operă istorică intitulată "Istoria
pentru începuturile românilor în Dachia". Buda 1812. Din această lucrare Damaschin
Bojincă a realizat o sinteză în limba latină cu titlul "Animadversiones ... ", imprimată în
12

Ibidem, 921, 915,918, E K, Be 1165.
Ibidem, 319167,209817, A Vet 173.
10
Ibidem, 128272, 631810, Polgl 312, E K, H C 225, 1658, Ad 620.
H lbidem, 320057, 1954/ b 4871.
6
J Ibidem, 822015, 314154,312891,268499, 314155, O C 58487, E K, H C 1018.
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1814, în tipografia universităţii. În sfărşit, amintim şi activitatea de traducător a lui Petru
Maior care printre altele a tălmăcit celebra lucrarea a lui Fenelon: "ÎDtâmplările lui
Telemah" 1 Buda, 1818-2 exP.
În cursul cercetărilor au fost identificate şase opere literare în nouă volume. La
limita istoriei şi beletristicii se găseşte cărţulia lui Nicolae Horga - Popovici "Oglinda
arătată omului înţelept", Buda, 1807. Se evidenţiază "Tragedia lui Orest", Buda 1820,
identificată în două exemplare, care de fapt este tălmăcirea unei lucrări a lui Voltaire de
către Alexandru Beldiman. O răspândire apreciabilă au avut trei lucrări beletristice, editate
la Sibiu. Scrierea lui Pietro Metastasio "Ahilefs la Schiro", a fost tradusă de S. Cătineanu
(1797). Aron Vasile, în 1807, a oferit publicului" ... jalnica întâmplare a lui Piran si Tisbe",
precum şi "Istoria lui Sofronin si a Haritei" 39 .
Calendarele în epoca respectivă au atras un public cititor foarte numeros atât din
mediul urban cât şi treptat din lumea satelor . Acestei exigenţe i s-a acomodat prioritar
tipografia Universităţii din Buda şi a trecut la editarea anuală a acestor publicaţii. Din
păcate, din apariţii s-au putut înregistra doar şase anuităţi, anume 1806, 1814, 1824, 1825,
1828, 1829. Tot în capitala ungară a fost imprimat "Calendarul pre 100 ani", în 1814
realizează "Carte de mână si calendar pe anull825", de Carchalechi, precum şi "Calendarul
românesc", întocmit de Şt. Neagoe40 • Tipografia Universităţii nu a putut rămâne în afara
sferei politicului, care a exercitat influenţe asupra planului editorial. Ultimul deceniu al
secolului al XVIII-lea şi începutul celui următor, caracterizat de războaiele duse împotriva
Franţei, a impus editarea unor cărţi explicit propagandistice. În acest context se încadrează
broşurile "Trista întâmplare a cetătii Drezda", publicată în 1814, "întâmplările războiului
francezilor ... si întoarcerea lor de la Moscova", publicată tot în 1814, precum şi "Napoleon
Bonaparte ce a fost si ce iaste", difuzată în 1815. Aceste materiale totalizează patru
exemplare41 •
Probleme istorice cu adânci repercursiuni politice au fost abordate de autori
români care au intrat în polemică cu tezele vehiculate de Sabbas Techeli, care a căutat să
infirme in cartea lui concluziile referitoare la geneza poporului român. De fapt, autorul sârb
căuta să contracareze operele protagoniştilor Şcolii Ardelene,sintetizând poziţia lui într-o
carte in 1823, care a avut o mare circulaţie. Prima replică a ieşit de sub condeiul lui
Damaschin Bojincă în 1827, publicând disertaţia "Animadversiones", inspirată din opera lui
Petru Maior şi pe care o putem găsi în două exemplare. Acelaşi autor şi-a defmit poziţia în
problemă in lucrarea "Respundere degustătoare" în 1830. Totuşi, cea mai importantă
publicaţie în domeniu a fost elaborată de Eftimie Murgu "Wiederlegung" ... , care dincolo de
polemică a concretizat programul apărării drepturilor ortodocşilor români (trei exemplare).
O conotaţie politică are şi cartea lui G.C. Roja "Untersuchungen ... " (1808), în care pe
fundalul istoriei românilor de la sud de Dunăre se abordează atât situaţia lor cât şi drepturile
ce le compet. Menţionăm şi un exemplar din "Teatru politicu" de Nicolae Mavrocordat, din
ediţia a treia, tipărită în 1802, în Veneţia42 •
Tot în nomenclatorul tipăriturilor vechi româneşti intră "Diaru sau ziariu",
publicaţie bilingvă română şi sârbă (Buda 1817), precum şi a doua ediţie din "Biblioteca
românească", de Zaharia Charchalechi, editată la Buda 183043 •
1
"

O Sz K 222006. 301838, 47795, E K, Gb 426, 1471, a,b, Ad 10351/5, H C 4864.
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Mai multe imprimate au fost ocazionale de salutarea unor persoane, evenimente
sau instituţii sau înregistrează unele festivităţi. Cele mai multe au fost redate sub formă de
poezie, iar limbajul lor de regulă este influenţat de formulările în stil baroc, la modă la
sfârşitul secolului al XVIII-lea şi primele decenii ale celui următor. Am putut înregistra 25
materiale în 26 exemplare, dar lista lor nici pe departe nu este completă. Printre ele amintim
volumul "Onomasticon", imprimat la Buda în 1805, în cinstea palatinului Iosif, printre
autori figurând şi Gheorghe Şincai. Un răsunet apreciabil au stâmit cele două publicaţii
intitulate"însernnarea", redactate în 1809 şi 1810, de către Constantin Diaconovich-Loga cu
ocazia examenelor finale ale şcolii româneşti din Pesta, unde funcţiona ca învăţător44 •
Între personalităţile stimate prin poezii omagiale apare des Samuil Vulcan, episcop
greco-catolic la Oradea, fapt explicabil prin meritele lui dobândite în promovarea culturii
româneşti. S-au identificat nouă imprimate de acest fel, apărute în anii 1807 (3), 1809,
1816, 1823, 1827, 1828 (2), toate tipărite la Oradea. Cuvântul de salut rostit de Sarnuil
Vulcan cu ocazia instalării cornitelui suprem Rhedey Lajos a fost intercalat într-un
imprimat cuprinzător, 1 Igaz hazafi .... Oradea 1808./
Între productele tipografiei din Oradea găsim poezia presbiterului Kovâcs
Demeter, adresată canonicului greco-catolic Ioan Komely, om de cultură/ "Orom versek" 1808/.
Nu putem ignora nici străduinţele lui Moise Novac, care a valorificat aptitudinile
sale poetice publicând poezii omagiale, atât episcopului Vulcan cât şi celui romano-catolic
din Oradea, Lajcsâk Ferenc, /"lsitarion" - 1827/, canonicului Hohenlohe/ "Heroicon" 1830/ şi abatelui Iohannes Dilinger/ "Elegia" - 1824/. în oraşul de pe Crişul Repede a văzut
lumina tiparului şi publicaţia jubiliară a regimentului grăniceresc român din Năsăud, 1
"Poemation"- 1830/.
în 1821, Constantin Diaconovici Loga, deja în calitate de profesor a preparandiei
din Arad, a lansat o chemare însufleţită tinerilor în vederea publicării unor cărţi şi care s-au
identificat În două exemplare45 .
Instalarea episcopului Nestor Ioanovici la Arad, a constituit o victorie a românilor
ortodocşi în lupta lor dusă pentru o biserică naţională. Cu această ocazie, s-au adresat lui cu
poezii omagiale studenţii din Pesta, Moise Suciu /"Semnul bucuriei" - 1829/ şi Petru Moller
/"Simbolul"- 1829, precum şi învăţătorul Moise Bota /"Dedicatie ... "- 182946 •
În acelaşi an s-a editat o publicaţie marcând instalarea lui Maxim Manuilovici în
fruntea eparhiei Vârşeţ - Caransebeş/ "Cuvântarea... " - 1829 /. La fel , instalarea episcopului
IosifPutnik la Timişoara a prilejuit în 1829, două lucrări/" Ode ... ", "lnstalation... "47 •
44

O.Sz.K. 205148
•
Ibidem, 302642, E K, FC 5210.
•E K, Hf168.
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În încheiere trebuie să subliniem că deşi colecţia de carte românească de la cele
mari biblioteci budapestane nu este completă, totuşi, în esenţă, cuprinde toate
compartimentele tematice, ceea ce reiese din tabelul de mai jos:
două

Terna

Opere

Exemplare

Cărţi

69
7

73
8

30,94
3,13

Calendare
Periodice
Poezii ornagiale

25
Il
4
6
20
7
13
14
6
3
4
7
2
25

33
15
5
7
27
15
17
27
9
4
9
9
2
26

11,21
4,93
1,79
2,69
8,96
3,13
5,82
6,27
2,69
1,34
1,79
3,13
0,89
11,21

Total:

223

286

Sf.

rituale

scriptură

%

Morală şi disciplină
religioasă

Morală laică

Filozofie
Pedagogie
Manuale
Geografie
Sfaturi economice
Şcoala Ardeleană
Literatură
Politică

Mişcarea naţională

În tot cazul, colecţia de carte românească veche existentă la Budapesta este un
element de seamă al relaţiilor culturale rornâno-rnaghiare.
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An important Romanian Old Book Collection
(Summary)
The researches from Budapesta's libraries had proved that in their patrimony
there is a significant thesaurus of old Romanian book.
Starting with the second half of XVIII-th century, both Buda and Pesta had an
important part in publishing Romanian books. The most numerous were printed in
university's printing works, among contributors of this publishing house were the three
leaders: Samuil Micu Clain, Gheorghe Şincai and Petru Maior . Also, because of different
reasons (politica/, cultural, juridica/), during 1919-1920, in Budapest there was an
important Romanian intel/ectuals.
This paper is based on the researches upon Universitary Library and Szechenyi
National Library. The entire inventory is wel/-preserved, only the methodology of the
catalogues is causing afew difficulties.
In this collection we remark: ritual books, Scriptures, religious discipline and
ethics, lay ethics, philosophy, pedagogy, geography, economic counsels, literature, politics,
national movement calendars, journals, poems of homage.
The Romanian old book collection from Budapest is an important factor of
Romanian-Hungarian cultural relationships.
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