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Gioacchino Rossini - Mi Lagnero Tacendo
Gioacchino Rossini (1792-1868) a 
fost unul dintre cei mai aclamaţi şi 
mai populari compozitori, 
bucurându-seîn timpul vieţii de o 
faimă rar întâlnită, datorită 
frumuseţii melodiilor, strălu
citoarelor şi optimistelor arii, pline 
de vervă şi ironie, aflate din 
abundenţă în creaţia sa. Stilul său 
se conturează încă de la vârsta de 
18 ani. El compune cu o extremă 
uşurinţă lucrări dintre cele mai

diverse şi, într-un interval de circa 
17 ani, oferă publicului 40 de opere, 
dintre care aproape jumătate s-au 
menţinut în repertoriu. Fie drame 
lirice, fie opere comice, lucrările 
sunt animate de acelaşi elan care 
se regăseşte în accelerarea ritmică 
şi în celebrele crescendo-uri, atât 
de caracteristice pentru opera sa. 
Spectatorul nu are timp să se 
plictisească, ariile sunt vii şi 
pasajele de umplutură respiră

veselie şi tinereţe. Oricare ar fi 
natura libretului, lucrările lui Rossini 
emană bucuria de a trăi.
Seria de piese vocale Mi lagnerd 
tacendo a fost compusă de Rossini 
după ce, la 37 de ani, când a 
cunoscut un adevărat triumf cu 
ultima sa operă Wiiheim Teii, a 
renunţat a mai compune pentru 
teatru, retrăgându-seîn casa lui din 
Paris. Se cunosc mai multe variante

ale acestor piese, ce conţin atât 
schimbări de tonalitate, cât şi ale 
acompaniamentului de pian; în 
lumea colecţionarilor sunt deja 
semnalate aproximativ o sută de 
astfel de variante. Compoziţiile 
vocale, unele foarte scurte, 
formează un sistem de tipuri şi 
versiuni care implică deopotrivă 
structura, morfologia şi aspectele 
paratextuale.

Daniel Achim
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Gioacchino Rossini, Mi lagnerd tacendo, Bologna,12 octombrie 1846; pentru voce şi pian. 2f.,210x130mm, B. A. R., Manuscris 3156
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Mărturii externe si interne din secolele XV-XVI
Limba poate fi asemuită unui 
organism viu, care se naşte, creşte, 
se dezvoltă şi moare odată cu 
poporul care a creat-o şi căruia i-a 
servit drept mijloc de comunicare. 
De aceea, istoria limbii nu poate fi 
tratată distinct de istoria poporului 
respectiv, iar tentativa unor astfel de 
abordări separate poate conduce la 
aberaţii. Prin urmare, era firesc ca 
poporul cel mai numeros din 
sud-estul Europei, singurul 
moştenitor de astăzi al romanităţii 
orientale - poporul român - să dea 
naştere unei limbi neolatine, 
asemănătoare prototipului latin şi 
limbilor născute din acesta.
Călătorii străini şi localnicii (istorici, 
literaţi, militari, negustori, clerici 
etc.) au remarcat în chip constant 
această asemănare, încă din 
Evul Mediu, iar umaniştii au 
încercat să dea chiar explicaţii 
istorice adiacente, referitoare 
la evoluţia românilor, la 
descinderea lor din romani.
Câteva mărturii din secolele al 
XV-lea şi al XVI-lea sunt 
lămuritoare în acest sens.
Astfel, Enea Silvio Piccolomini 
(1405-1464), devenit papă sub 
numele de Pius al ll-lea 
(1458-1464), în desele referinţe 
despre români din scrierile 
sale, spune la un moment dat: 
„Acest popor [al românilor] are 
până acum un grai roman, deşi 
schimbat în mare parte şi abia 
putând fi înţeles de un om din 
Italia” {Opera Geographica et 
Historica, Helmstadii, MDCIC). 
Nicolaus Olahus sau Nicolae 
Românul (1493-1568), unul 
dintre marii umanişti ai Europei 
Centrale, român, după cum 
spune şi numele său, 
descendent din familia 
domnească a Ţării Româneşti, 
născut în Transilvania şi 
devenit catolic, s-a referit şi el 
în câteva rânduri la poporul 
său. Secretar al regilor Ludovic 
al ll-lea şi Ferdinand I de Habsburg, 
al reginei Maria (văduva lui Ludovic 
al ll-lea), arhiepiscop primat şi 
regent al Ungariei habsburgice, 
Nicolae Românul a ajuns la cele mai 
înalte demnităţi la care putea să 
spere o persoană din afara 
dinastiilor consacrate. Vorbind 
despre moldoveni, spune că „se 
folosesc de aceeaşi limbă, aceleaşi 
obiceiuri şi aceeaşi religie ca cei din 
Ţara Românească”, adăugând: 
„Limba lor şi a celorlalţi români a 
fost odinioară cea romană, ca unii 
care sunt colon! ai romanilor; în 
vremea noastră se deosebeşte mult 
de ea, dar multe cuvinte de- ale lor 
pot fi înţelese de latini”. în alt loc, 
Olahus spune: „Românii, după cum 
este tradiţia, sunt nişte colonii ale 
romanilor. Mărturia acestui lucru 
este faptul că au multe elemente 
comune cu vorbirea romană 
{Hungaria sive de originibus gentis,
regionis, situ, divisionis....Viena,
1763). Michael Bocignoli din 
Ragusa (azi Dubrovnic, în Croaţia), 
născut în secolul al XV-lea şi mort 
după 1534, scrie despre români că 
„se folosesc de o limbă italiană, dar 
ceva mai restrânsă” şi că „sunt

creştini, dar schismatici” {Epistola 
ad Gerardum Planiam, 1524).
Georg Reicherstorffer (înainte de 
1500 - după 1550), sas aflat în 
slujba lui Ferdinand I şi loan 
Zapolya, după ce arată că românii 
locuiesc şi sunt răspândiţi în toată 
Transilvania, fără vreun sediu precis 
{Valachi etiam hanc terram, sed 
sparsim, sine certa sede, incolunt), 
arată că „seminţia originară a 
acestei naţiuni a plecat din Italia, 
fapt arătat clar de limba lor 
{Chorographia Transilvaniae que 
Dacia..., Viena 1550). Tranquillo 
Andronico (Andreis), dalmat din 
Trau (azi Troghir, în Croaţia), născut 
la finele secolului al XV-lea şi mort 
la 1571, arată că după cucerirea

romană care se mai păstrează până 
şi acum la acest popor, dar totuşi 
atât de coruptă în întregime, încât 
abia este înţeleasă de un roman”. 
Mai departe, vorbind despre 
Transilvania şi Ţara Românească, 
acelaşi umanist german revine 
(preluând din amintitul Petancic): 
„Aceasta este provincia Dacia, 
despre care am amintit mai sus, 
numită de către antici Colonia 
romanilor, din care cauză şi în 
timpul nostru localnicii utilizează 
peste tot limba latină” 
{Chorographia Transilvaniae quae 
Dac/a... Viena, 1550).
Din toată seria acestor autori, 
majoritatea reprezentanţi ai 
Renaşterii, cel mai frumos elogiu 
adus românilor ca urmaşi ai
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Tranfyl-
uaniaregio

6o . JVicohi Olâhi
gis ftrenuos; ecjuis praftant Sspius a 
Rege Hungari» defecerunt; fepius cum 
Rege PolonisB bellum gelTere. Ad qua- 
draginta, & vltra, miîlia hominum ariua- 
torum dicuntur cogere poffe. Sermo eo- 
rura, & alJorum (i) Valachorum, fuit 
olira Romanus, vt qui fint colonia Ro- 
manorum: noftra tempeftate, maxime ab 
eo difFert 5 praeterquam quod multa eo- 
runi vocabula, latinis fmt intelligibilia.

C A P V T XIV.
De Tranjyluania.

T^ranfyluania, vndequaque cincta eft 
J- altiffimi.salpibus,ex ea maxime par

te, qua a Tranfalpinis fecernitur: vno 
faltem ex latere, quo Septentrionera, & 
Moldauos refpicit, patentiorem habet 
aditum. Ex Hungaria, tres ad eara pa
tent vise, ha;que diificiles & falebrofae. 
Vna appellatur via Mezes, ex ea parte, 
qua.Sflmw,' alia Keres dicitur, qua Keiires y 
tertia Porta Fema dicitur, qua Maros, la- 
buntur flumina. Ex Tranfalpina, angu- 
ftus & arduus ell ingreflus. Hanc ob

rem,
® Valachorum Liiigua, vide, LÂURENTIl 

TOPVhLTlNl, Origincs 0 Oceafus Tranfylic. 
Cap. VIU. Et, dc Pratackonan Origine, Cap, VL 
Lugduui, A. 1607..forma duod.

Samuel Klein, Elementa linguae daco-ro- 
manae sive Vaiaehieae. Viena, 1780

Nicolaus Olahus, Hungaria sive de origini
bus gentis ... Viena, 1763

Daciei, romanii şi provincialii 
„s-au contopit ca într-un singur trup 
şi acum îşi zic romani, dar nu au 
nimic roman în afară de limbă şi 
chiar şi aceasta este foarte stricată 
şi este amestecată cu multe graiuri 
barbare”(De rebus in Hungaria 
gestis ...., în Maria Flolban, Călători 
străini despre Ţările Române, voi. 1, 
p. 247) Acest autor aduce nu numai 
mărturia latinităţii limbii române, ci 
şi a existenţei numelui de român 
(rumân) - derivat de la numele 
strămoşilor romani - pe care şi-l 
dădeau românii înşişi (spre 
deosebire de străini care îi numeau 
vlahi, valahi, olachi etc.). Felix 
Petancic (Brutus), raguzan şi el 
(născut înainte de 1445 şi mort 
după 1517), după ce vorbeşte 
despre „provincia numită Dacia de 
către antici, colonie a romanilor”, 
adaugă faptul că „băştinaşii ei şi în 
vremea noastră se folosesc 
pretutindeni de limba latină”. 
Sebastian Munster 0489-1552), 
umanist ebraizant şi cosmograf 
german, arată, la rândul său: 
„Romanii, după ce i-au învins pe 
geţi şi i-au distrus, au trimis acolo o 
colonie [...], Valahia”. în sprijinul 
acestei opinii, se invocă limba

romanilor şi limbii lor de origine 
latină, îl face umanistul italian 
Antonio Bonfini (1434-1503), 
devenit, în 1486, secretar la curtea 
regelui Matia Corvin (1458-1490): 
„Căci românii se trag din romani, 
ceea ce mărturiseşte până în 
timpurile de acum limba lor, care, 
deşi se afla în mijlocul unor neamuri 
barbare felurite, nu a putut fi 
răpusă. [...] Deşi invazii barbare de 
tot felul s-au revărsat asupra 
provinciei Dacia şi asupra poporului 
roman şi asupra regiunii geţilor ca şi 
asupra Panoniei, totuşi s-a văzut că 
nu au putut fi răpuse coloniile şi 
legiunile romane care se^ 
dezvoltaseră de curând. înecate 
sub valul de barbari, ele totuşi mai 
emană limba romană şi, ca să nu o 
părăsească nicidecum, se 
împotrivesc cu atâta stăruinţă, încât 
îi vezi că luptă nu atât pentru 
păstrarea intactă a vieţii cât a limbii. 
Căci cine nu s-ar minuna - dacă ar 
sta să socotească desele puhoaie 
ale sarmaţilor şi goţilor şi, de 
asemenea, ale hunilor, vandalilor şi 
gepizilor şi incursiunile germanilor şi 
longobarzilor - că s-au mai păstrat 
încă până acum la daci şi geţi 
rămăşiţele limbii romane?” {Rerum 
Ungaricarum decades quatuor cum

dimidia, Basel 1568). Ce vorbe de 
laudă mai măgulitoare ar putea fi 
adresate de către un străin unui 
popor întreg decât acestea, anume 
că poporul respectiv a vieţuit şi a 
supravieţuit în lume, de-a lungul 
secolelor, deoarece a ştiut să lupte 
pentru conservarea limbii mai mult 
decât pentru apărarea vieţii? Cu 
alte cuvinte, românii au preţuit mai 
mult limba lor latină decât viaţa şi s- 
au identificat între alte popoare prin 
grai, prin forma de comunicare, 
păstrată ca un tezaur, 
în continuarea celor spuse de 
numeroşii autori medievali şi 
umanişti - dintre care unii au fost 
citaţi mai sus - vine mărturia 
tulburătoare a unui izvor de la finele 
secolului al XVI-lea. Faţă de toate 
textele invocate mai sus şi care fac 
parte din categoria izvoarelor 
narative, acesta este diferit, fiind 
vorba despre o sursă documentară, 
fără finalitate istorică. Cu alte 
cuvinte, textul despre care va fi 
vorba a fost elaborat ca să 
servească în epocă, atestând un 
drept al cuiva şi nu ca să fie 
transmis posterităţii spre 
cunoaşterea trecutului. De aceea, 
valoarea sa este mult mai mare. 
Pregătind pentru tipar un volum 
miscelaneu din opera postumă a lui 
loan Mihalyi de Apşa (fost membru 
al Academiei Române), am dat 
peste un document, aparent banal, 
emis la Sighet în 14 noiembrie 
1592. Din păcate, nu este vorba 
despre un original - probabil pierdut 
astăzi - ci despre o copie făcută la 
5 martie 1765 , de către conventul 
din Lelez (azi în Slovacia). Atunci, în 
1765, un nobil şi preot român din 
Borşa, numit loan Mihai (Mihaly), în 
numele său şi al rudelor sale de 
sânge şi de moşie, cerea 
respectivului loc de adeverire, 
transcrierea şi confirmarea a opt 
documente latine de odinioară, 
emise între anii 1456 şi 1694, 
dovedind drepturile lor patrimoniale 
străvechi. între aceste opt înscrisuri 
cu valoare juridică se afla şi 
pomenitul document din 1592. 
Acesta a ajuns, din păcate, alterat 
până la noi, din cel puţin două 
motive: mai întâi, din câte se pare, 
notarul de la 1765 nu a înţeles 
decât parţial textul menit a fi 
transumptat şi confirmat, făcând o 
serie de erori; în al doilea rând, 
copistul din preajma anului 1900, 
care a transcris întreg textul de la 
1765, cu toate cele opt documente 
în transumpt, nu a putut descifra în 
chip mulţumitor manuscrisul din 
secolul al XVI ll-lea, lăsând o serie 
de spaţii goale. Dar chiar şi aşa, în 
formă de mai multe ori mediată, 
textul provenit din 1592 conţine 
date extraordinare. Emitenţii 
documentului sunt autorităţile 
comitatului Maramureş, adică 
vicecomitele Gheorghe Pogany de 
Cseb împreună cu cei patru juzi ai 
nobililor, anume Matei Coteţ de 
Şieu, Petru Rad de Somoş, Matei 
Maroş de Virişrnort şi Toma Stoica 
de Ciumuleşti. înaintea acestora, 
întruniţi la Sighet, în locul consacrat 
şi în ziua obişnuită (marţea, în 22 
februarie 1592) a scaunului de 
judecată comitatens, s-a înfăţişat în 
persoană nobilul Damian Mihai de
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Despre latinitatea limbii române
Borşa, care şi-a expus pricina prin 
mijlocirea nobilului Dumitru Maroş 
de Cuhea, odinioară jude al 
nobililor. în acest fel, Damian Mihai 
a povestit membrilor scaunului de 
judecată cum, în anii trecuţi, luase 
pentru sine un anumit „loc de 
curătură”, potrivit pentru rodire, 
aflat în hotarul moşiei Borşa, 
„aproape de poalele muntelui şi ale 
dealurilor numite...”, loc pe care, 
„despărţindu-l dintr-o pădure foarte 
deasă, l-a ocupat înaintea altora, l-a 
curăţat, l-a lăţit” {extirpasset et 
dilatassef). Altfel spus, nobilul în 
cauză, „prin propriile sale munci şi 
cheltuieli”
(propriis laboribus et expensis), 
despădurind pomenitul pământ, „l-a 
făcut al său propriu şi pentru 
totdeauna” {proprium sibi et 
perpetuam redidisset)”, numai 
că, în tot acest laborios şi 
complicat efort, lui Damian 
Mihai i-au venit în ajutor „toţi 
fraţii săi din acelaşi neam şi 
devălmaşi, care au fost de 
acord să i se pună ca soţi şi 
părtaşi {fratres suos 
generationales et 
condivisionales universos 
penes se in adiutorium 
commovisset, qui se socios et 
pârtieipes prebere remissent)”.
Ca urmare, după cum cerea 
dreptatea, nobilul Damian Mihai 
dorea ca aceşti fraţi şi urmaşii 
lor să fie puşi în chip legiuit 
drept părtaşi, atunci şi în viitor, 
la stăpânirea acelei curături, 
ceea ce scaunul de judecată al 
comitatului Maramureş a şi 
făcut. înainte de finalul actului, 
după obicei, sunt descrise 
hotarele pământului aflat în 
discuţie: „...locului, se numea în 
graiul getic Gruiu Vinului, de 
unde se întinde către Gruiu 
Broscului, de unde spre Gruiu 
Piatra Roşie, apoi spre Pasul 
Prislop şi Piuţa, apoi spre Gruiu 
Muncelui, apoi prin faţa Izvorului 
Ursului şi, în sus, prin cursul apei 
numite Repedea, unde se sfârşeşte 
(... ioci, getice sermone, vocaretur 
Grunvinuiaj, inde tendit ad Grun 
Broscuiuj, inde ad Grun Piatra 
Roşie, inde ad Prisiopas et Piutsae, 
inde ad Grun Moncsiuiui, inde prae 
Izvorui Vursuii et intra per meatum 
aquae Repide vocatae ibique 
terminaret)”. Examinarea acestor 
toponime şi oronime conduce la 
câteva concluzii interesante. Cum 
se vede, mai toate culmile de 
dealuri şi munţi se cheamă gruie 
sau gruiuri, termen moştenit în 
româneşte din latinescul grunnium 
(neutru, singular, de declinarea a II- 
a). Aceste gruie (gruiuri) se cheamă 
„al Vinului”, „al Broscului” (poate „al 
Broscoiului”), „Piatra Roşie” şi „al 
Muncelui”
(poate „al Muncelului”). Toţi aceşti 
termeni enumeraţi până acum, 
făcând parte din denumirile gruielor 
respective, sunt de origine latină. 
„Prislop” (plural prisloape) este, se 
pare, slav şi înseamnă în româneşte 
loc îngust între munţi, trecătoare 
sau pas. Tot slav este şi cuvântul 
„izvor”, însă „urs” este latin, ca şi 
adverbul substantivizat „repedea”.

Dacă „piuţă” este cumva un 
diminutiv de la piuă, atunci şi acest 
toponim este tot latin, dar dacă este 
o formă coruptă de la 
„Bistriţă” (provenită din 
neînţelegerea notarului), atunci 
cuvântul este tot slav. De altminteri, 
aceste râuri numite „Bistriţa” poartă 
ori au purtat în multe cazuri, pe 
cursurile lor superioare, numele 
românesc de „Repedea”, semn că 
slavii nu au făcut decât să traducă 
denumirea romanică şi apoi 
românească. Cu alte cuvinte, mai 
toate denumirile din hotărnicirea de 
mai sus sunt româneşti şi de origine 
latină. Din zece toponime şi 
oronime (am numărat termenul 
„grui” o singură dată), opt provin

mai vechi denumiri de acest fel a 
limbii române, consemnată într-o 
sursă internă, din mijlocul societăţii 
româneşti. Cu alte cuvinte, un notar 
din Sighet - centrul istoric al 
comitatului Maramureş, rămas 
covârşitor românesc în Evul Mediu - 
îi aude pe români vorbind, le 
consemnează, atât cât se pricepe şi 
cum poate, numele de locuri şi de 
ape şi spune (pe la 1592) că toate 
acestea erau în „limba getică” sau 
în „graiul getic. Faptul este 
copleşitor din mai multe 
perspective, inclusiv pentru ceea ce 
avea să însemne moştenirea daco
română în conştiinţa publică 
românească modernă. Totuşi nu 
putem să nu observăm că, în
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Sebastian Munster, Cosmographia. Basel, 1550

din latineşte, ceea ce dă o proporţie 
de 80%. Aceasta înseamnă că 
graiul getic era de fapt latin şi că 
aşa-zişii urmaşi ai dacilor liberi (cum 
se scrie azi, în grabă, de către 
eseişti) erau printre cei mai vajnici 
latinofoni! Lăsând paradoxurile la o 
parte, constatăm că notarul (scribul, 
diacul), care nu ştia româneşte, a 
numit totuşi limba română sermo 
geticus, expresie tradusă de noi 
prin „graiul getic”. Lucrul este de 
mirare şi nu prea, fiindcă ne aflăm 
încă în această parte de Europă în 
epoca Renaşterii, care, prin 
umanism, introdusese maniera de a 
arhaiza denumirile în conformitate 
cu exigenţele clasicismului greco- 
latin. Desigur, firesc ar fi fost ca 
notarul să scrie sermo vaiachicus 
sau, după moda umanistă, sermo 
dacicus, fiindcă provincia formată 
de romani s-a chemat Dacia şi nu 
Getia, însă autorii umanişti 
cunoşteau unele texte antice din 
care reieşea identitatea, de la un 
moment dat, a dacilor cu geţii, 
considerând probabil Dacia şi Getia 
drept sinonime. Dar chiar şi aşa, cu 
aceste explicaţii posibile, după 
ştiinţa noastră, suntem în faţa celei

secolul al XVI-lea, într-un document 
emis de câţiva nobili români 
maramureşeni (numai vicecomitele 
era alogen), despre realităţi 
româneşti, aceştia îşi numesc 
propria limbă „getică”. Chiar dacă 
acest nume ar fi fost introdus în text 
din iniţiativa diacului, ne îndoim că 
el era inovaţia acestuia. Cel mai 
probabil ar fi să presupunem că 
noţiunea de „grai getic”, atribuită 
limbii române, circula în societatea 
elitară locală. E greu de crezut că 
un modest notar, care ştia să scrie 
într-o latinească aproximativă (textul 
este plin de erori gramaticale), va fi 
„inventat” singur, pe baza unor 
studii umaniste, acest nume pentru 
limba vorbită de români. Dacă 
documentul ar fi fost emis la 
mănăstirea Sfintei Cruci din Lelez, 
ori la vreo curte regească 
(imperială), s-ar fi putut presupune 
intervenţia vreunui umanist 
ecleziastic ori laic, bine instruit în 
istoria veche. Dar actul nostru 
provine din Sighet şi, în aceste 
împrejurări, trebuie să admitem că 
la finele secolului al XVI-lea exista 
deja un rudiment de conştiinţă 
publică locală elitară despre 
originile românilor (chiar dacă limba

lor nu putea fi getică decât în sens 
geografic, fiindcă se vorbea pe 
locul vechii ţări numite şi Getia. [...] 
Se vede cum, în pragul epocii 
moderne, în jurul anilor 1600, ca şi 
în plin Ev Mediu, se practicau 
lăzuirile, curăturile, extinderile de 
terenuri arabile în „desimea 
pădurilor”, semn al creşterii 
demografice şi al existenţei din 
belşug a terenurilor propice 
agriculturii. Documentul citat 
vorbeşte despre un pământ „potrivit 
pentru rodire” [...]
în acest sens, trebuie să subliniem 
că Maramureşul a fost singura Ţară 
Românească organizată ca 
voievodat, cucerită de Regatul 
Ungariei şi transformată integral în 
comitat. In cadrul acestui comitat, 
aproape toată nobilimea a fost în 
Evul Mediu de origine cnezială 
românească, nobilii alogeni 
pătrunzând în număr mic, târziu şi 
doar în zonele marginale. Cnezii 
români - vechi stăpâni de sate, 
adică de pământ şi de oameni - 
s-au adaptat relativ uşor regulilor 
feudale (cvasi-feudale) apusene, 
fiindcă fondul rânduielilor lor era de 
aceeaşi esenţă. Stăpânirea în 
devălmăşie între cnezi (prin cote- 
părţi nealese pe teren) nu era un 
impediment în această adaptare, 
deoarece, până în secolul al 
XlV-lea cel puţin, şi nobilii unguri, 
membri ai clanurilor 
„descălecătoare”, îşi stăpâneau 
pământurile în acelaşi mod. Abia 
regele franco-napolitan Ludovic I, 
în a doua parte a secolului al 
XlV-lea, încearcă să frângă această 
rânduială, impunând posesiunea 
funciară individuală şi moştenirea 
bazată pe primogenitură 
masculină, fără să reuşească pe 
deplin. Abia în secolul al XX-lea, 
Şerban Papacostea (urmat de unii 
elevi ai săi) a arătat ce realitate 
puternică era conştiinţa romanităţii 

la români în Evul Mediu {Geneza 
statuiui în Evui Mediu românesc. 
Studii critice. Bucureşti,1999). La 
fel. Bogdan Petriceicu Hasdeu a 
revenit în secolul al XlX-lea, 
învingând clişeul - pornit de 
cronicari, perpetuat de Dimitrie 
Cantemir, fortificat de către Şcoala 
Ardeleană şi de cea latinistă - 
arătând cu argumente solide că 
dacii sau geţii nu pieriseră, lată că 
astăzi se mai poate adăuga un 
argument în acest sens: în secolul 
al XVI-lea limba română - de 
evidentă origine latină - era numită 
în interiorul societăţii româneşti 
„limba getică”. Cu alte cuvinte, cel 
puţin din secolul al XVI-lea încoace, 
cele două componente 
etnico-lingvistice originare, care au 
conferit fiinţa istorică a românilor - 
elementul roman şi cel daco-getic - 
erau prezente în anumite cercuri 
elitare, urmând să joace apoi în 
imaginarul colectiv modern un rol 
determinant. Astfel, dincolo de 
legendele eroilor eponimi care au 
concurat la formarea mitologiei 
naţionale, se conturează şi la 
români, odată cu zorile epocii 
moderne, conştiinţa originii daco
române. [...]

Acad. loan-Aurel Pop
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TIPARUL TRANSILVĂNEAN

în Transilvania, ultimele decenii ale 
secolului al XVII-lea sunt marcate 
de două evenimente ce merită 
semnalate. Primul este apariţia în 
1683 a lucrării lui loan Zoba din 
Vinţ, Sicriul de aur, unica tipăritură a 
efemerei tiparniţe din Sas-Sebeş. 
Este prima carte conţinând o 
culegere de omilii funebre, tradusă 
şi alcătuită de preotul cărturar loan 
Zoba după izvoare precum Biblia 
maghiară de la Viszoly din 1590, 
Noul Testament (1648) şi Psaltirea 
(1651) de Bălgrad. Cele 15 predici, 
diferenţiate tematic după auditoriu, 
au în vedere diferite categorii: omul 
bătrân, preotul, fiul iubit sau fata de 
boier, cei vestiţi, cei singuri etc.
De numele lui loan Zoba se leagă şi 
primele tipărituri ale tipografiei din 
Alba-lulia, reactivată în 1685, după 
trei decenii de întrerupere a 
activităţii tipografice, după unii 
cercetători chiar cu materialul

deAthanasie Anghel, Mitropolitul 
Ardealului, dar şi de Constantin 
Brâncoveanu, fapt ce se reflectă şi 
prin împodobirea cu frontispicii şi 
iniţiale ornate roşii, cu viniete şi 
gravuri pe teme religioase, precum 
Sfinţii Constantin şi Elena încadrând 
crucea latină.
La începutul secolului al XVIII-lea 
tipografia bălgrădeanăîşi încetează 
din nou activitatea, o nouă 
tipografie transilvăneană luând fiinţă 
la Blaj abia peste cinci decenii, în 
1747, prin străduinţele Mitropolitului 
Petru Pavel Aron, care cumpără 
teascuri noi de la Sibiu, 
încredinţează organizarea tipografiei 
lui Dimitrie Pandovici şi aduce 
meşteri tipografi din celelalte ţări 
române, de la Râmnic, Dimitrie, 
loan şi Petru Râmniceanu, iar de la 
laşi. Sandul tipograful. Fabricarea 
noului material tipografic, incluzând 
atât caractere chirilice, cât

naţională. Nu trebuie uitat că 
străvechiul oraş transilvănean este 
în secolul al XVIII-lea centrul Şcolii 
Ardelene, manifestare a 
iluminismului european şi spaţiu în 
care şi-au desfăşurat activitatea 
cărturarii ei reprezentativi, SamuiI 
Micu şi Gheorghe Şincai.
Colecţia de carte românească 
veche a Bibliotecii Academiei deţine 
exemplare ce ilustrează pas cu pas 
diversitatea şi mărimea producţiei 
tipografice a Blajului până la 1830.
O categorie importantă o reprezintă 
în continuare cărţile liturgice, 
necesare serviciului religios, 
imprimate în mai multe ediţii, care 
nu mai puteau fi aduse din celelalte 
provincii româneşti ca urmare a 
interdicţiei Mariei-Thereza: Ceaslov 
(1751, 1786), Strastnic (1753,
1773,1804, 1817), Liturghii (1756, 
1775, 1807), Molitvenic (1757,
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tipografic de la Sas-Sebeş. Prin 
eforturile de traducător şi editor ale 
notarului sinodal din Vinţ, dar şi prin 
truda unor tipografi sosiţi din Ţara 
Românească şi Moldova, precum 
DaniiI tipograful, Mihail Iştvanovici şi 
Chiriac Moldoveanul, au fost tipărite 
la Bălgrad, până la sfârşitul 
secolului, importante scrieri liturgice 
şi de învăţătură creştină.
Trei dintre acestea se regăsesc şi în 
colecţia Bibliotecii Academiei: 
Molitvenicul (1698), în cinci 
exemplare, din care unul a parţinut 
lui Dionisie Romano, Episcopul 
Buzăului şi un altul lui Melchisedec 
Ştefănescu, Episcopul Romanului, 
Povestea la 40 de mucenici (1689), 
în două exemplare, din care unul a 
fost donat în 1929 de loan Micu 
Moldovanu, şi Chiriacodromionul (o 
reeditare a Cazaniei lui Varlaam de 
la laşi), în 1699, lucrare patronată

şi caractere latineşti, este 
asigurată de meşterii tipografi 
maghiari Pâldi Istvan Szekeiy,
Mihâly Becskereki, Petru Tekeid. 
Activează aici de-a lungul timpului o 
serie de gravori înzestraţi precum 
Vlaicul, Vasile Constantin, familia 
Râmnicenilor, dar şi loanichie 
Endredi, care semnează ilustraţia şi 
pentru unele cărţi în română, 
încadrându-se într-un demers 
complex, care viza consolidarea 
spiritului naţional, educarea şi 
progresul spiritual şi cultural prin 
înfiinţarea de şcoli, tipărirea cărţilor 
de cult şi a cărţilor laice 
fundamentale (manuale, dicţionare), 
formarea şi instruirea preoţimii, 
constituirea de biblioteci, activitatea 
intensă şi îndelungată a Tipografiei 
Blajului, prelungită până în secolul 
al XlX-lea, reprezintă un capitol de 
referinţă în istoria culturală

1784, 1815), Octoihul {1760, 1770, 
1783, 1792), Acatistul (1763, 1774, 
1786, 1791), Psaltirea (1764 1773, 
1780, 1786), Evanghelia (1765,
1776, 1817), Apostolul (1767, 1802, 
1814), Catavasierul (1762, 1777), 
Penticostar {1768, 1808), Triod 
(1771, 1800, 1808, 1813), Polustav 
(1773), Arhieraticon (1777).
Lor li se alătură cărţile de învăţătură 
pentru preoţi şi credincioşi, precum 
şi textele de polemică şi teologie 
greco-catolică: Vito Piluzio,
Doctrina christiana (1757), scrierile 
lui Petru Pavel Aaron, Epistola 
consolatoria (1761) şi Soborul de la 
Florenţa (1762), Operele filosofice şi 
teologice ale lui loan Damaschin, în 
variantă latină, tipărite în 1763, 
Catehismul cel mare, alcătuit de Gh. 
Şincai, în 1783, lucrările teologice

ale lui SamuiI Micu Clain, Teologhia 
moralicească, în 1796 şi Theologhie 
dogmatică, în 1801 şi cele 7 taine 
sacramentale, prezentate fiecare 
într-un volum separat, în 1801 
-1802, lucrările lui loan Bobb, 
Episcopul Făgăraşului, Carte de 
învăţături creştineşti, în 1805-1806 
şi Forma clerului şi a păstorului bun, 
în 1809, Thomas a Kempis, Imitatio 
Christi sub titlul De urmarea lui 
Hristos patru cărţi, în 1812.
Blajul este în această epocă şi cel 
mai important centru românesc de 
învăţământ din Transilvania, aici 
funcţionând din 1754 patru şcoli: 
Şcoala de obşte, devenită mai 
târziu Şcoala Normală, la care a 
predat şi Gh. Şincai, Şcoala 
latinească, unde a predat SamuiI 
Micu, Seminarul crăiesc de la Sf. 
Treime şi Seminarul Bunei Vestiri 

sau diecezan. Tipografia 
blăjeană s-a îndreptat 
astfel firesc către 
tipărirea de cărţi şcolare, 
printre care mai multe 
ediţii de Bucoavne 
(1759, 1796, 1823) şi 
două lucrări ale lui Gh. 
Şincai, Prima principia 
latinae grammaticae, 
apărută în 1783, şi 
îndreptare cătră 
aritmetică, \r\ 1785. 
Tipăritura emblematică a 
centrului tipografic de la 
Blaj rămâne însă Biblia, 
editată în 1795 de 
Episcopul
loan Bobb, în traducerea 
lui SamuiI Micu. Cea 
de-a doua traducere 
integrală a textului biblic 
foloseşte ca surse prima 
ediţie din 1688 apărută 
la Bucureşti, traducerile 
româneşti mai vechi, 
fragmentare, dar şi 
varianta grecească a 
Septuagintei tipărită în 
1709, la Franeker, ediţii 
mai vechi imprimate la 
Fleidelberg (1586, 1599, 
1616), în reeditări de 
secol XVIII şi ediţia 
poliglotă cu adnotările lui 
Vatable. Traducerea lui 
SamuiI Micu contribuie la 
modernizarea limbii şi la 
consolidarea limbajului 

biblic. Larga circulaţie de care s-a 
bucurat este demonstrată şi de 
numărul mare al exemplarelor din 
colecţie (19), din care unele au 
aparţinut unor personalităţi sau 
instituţii, binecunoscuţi posesori ai 
unor impresionante biblioteci: losif 
Naniescu, de la care provin trei 
exemplare, Dimitrie Sturdza- 
Scheianul, deţinătorul a două 
exemplare. Ion. I. C. Brătianu, 
menţionat pe un ex-libris etichetă, 
Nicolae lorga. Petre Gârboviceanu, 
posesor a două volume. Mănăstirea 
Antim care vinde cartea unui 
ierodiacon din Sfetagora.
Cărţile tipărite la Blaj sunt realizări 
tipografice deosebite prin calitatea 
imprimării şi prin bogăţia 
ornamentaţiei, chiar dacă de multe 
ori sunt reluate gravurile artiştilor 
munteni (v. Penticostarul din 1768 şi
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1808, cu gravurile lui Petru Papavici 
Râmniceanul). Unul dintre primii 
artişti gravori, care au influenţat 
stilul gravurii de Blaj, este monahul 
Vlaicul, a cărui viziune aduce ca 
element nou introducerea unor 
detalii realiste, locale în 
reprezentările iconografice 
tradiţionale. El realizează ilustraţia 
pentru Ceas/ovtv/din 1751 şi 1753 
(cu un ciclu din care nu lipsesc 
teme majore precum Patimile lui 
Hristos, Răstignirea, învierea, dar şi 
o imagine a Mănăstirii Sf. Troiţă din 
Blaj, temă care revine în cele două 
ediţii ale învăţăturii creştineşti, din 
1755 şi 1756 sau în Molitvenicul 
din 1757). în Strastnicul din 1753 
Vlaicul semnează o reprezentare a 
Sfintei Treimi \n maniera vedutelor, 
incluzând detalii arhitectonice ale

poate observa amprenta lui 
loanichie Bakov, dar şi cele 
moldoveneşti (foaia de titlu a 
Penticostarului, inspirată de 
Antologhionul de laşi din 1755). 
Incontestabile sunt şi influenţele 
ucrainene, ale tipăriturilor de Lvov şi 
Kiev, din care sunt preluate 
compoziţii pentru Pilda vameşului şi 
a fariseului din Triodul de la 1771 
(după Evanghelia de Lvov din 1636), 
pentru reprezentarea Răstignirii şi a 
Intrării în Ierusalim, în Strastnicul de 
la 1773 (după Apostolul de Lvov din 
1639), pentru portretele celor trei 
Părinţi ai Bisericii în Liturghia de la 
1775 (după Liturgierul de Kiev din 
1620). Operele fundamentale ale 
marilor cărturari ai Şcolii Ardelene 
au văzut însă lumina tiparului în 
afara spaţiului românesc, la Buda şi

învăţătură creştină, precum şi cărţi 
de cult: Ducere de mână către 
cinste, în 1798, Aritmetica lui 
Gheorghe Obradovici, în 1805, 
Povăţuire către aritmetică, în 1806 
şi 1822, Ducere de mână către 
frumoasa scrisoarea românească, în 
1811, Măiestria ghiovăsirii 
româneşti cu litere latineşti, lucrarea 
lui Gh. Const. Roja, în 1809, alte 
două scrieri filologice ale lui C. 
Diaconovici-Loga, Ortografie sau 
dreapta scrisoare, în 1818 şi 
Gramatica românească‘in 1822, 
învăţătură creştinească, în 1806, 
Nicolae Morga Popovici, Oglindă 
arătată omului înţelept, în 1807, 
îndreptări moraliceşti tinerilor foarte 
folositoare, în 1813, Fabulele lui 
Dimitrie Ţichindeal în 1814, 
Povăţuitoriul tinerimii, din 1826, un

neîntrerupte între cele trei provincii 
româneşti, a circulaţiei ideilor şi 
cărţilor fiecărei epoci, a faptului că 
Ţările Române şi-au construit şi 
şi-au afirmat unitatea mai întâi prin 
cultură, limbă şi credinţă o 
constituie publicarea unor autori şi 
a unor lucrări din şi despre spaţiul 
moldo-valah în centrele tipografice 
din Buda şi Viena. O scriere aparte, 
tipărită în 1826, la Buda, după ediţia 
pariziană din 1812, este Starea 
Valahiei şi a Moldovei de Thomas 
Thornton, rezultat al cunoaşterii 
nemijlocite a celor două principate 
valahe, în urma activităţii de 
cincisprezece ani ca ambasador la 
Constantinopol. 
în aceeaşi oficină maghiară 
universitară, tot în 1826, se publică 
memorialul de călătorie al lui Dinicu

I

Strastnicul din 1753

burgului ardelean. Cel mai 
reprezentativ gravor al Blajului, elev 
al lui Vlaicul, este Petru Papavici 
Râmniceanul a cărui concepţie 
artistică, influenţată de aceea a 
înaintaşului său, se distinge, după V. 
Molin, prin „trei particularităţi 
distinctive: folosirea elementului 
autohton, orientarea spre realism şi 
tratarea grafică stilizantă”. Totodată, 
el este şi „cel mai productiv gravor 
în lemn de la Blaj” şi un „remarcabil 
continuator al tradiţiei bizantino- 
balcanice şi bizantino-ruse”, care 
îmbină stilul răsăritean cu elemente 
renascentiste şi baroce occidentale, 
în realizări grafice de un „accentuat 
eclectism”(Virgil Molin, Xilograful 
Petru Papavici Râmniceanul, în 
„Mitropolia Olteniei”, nr. 3-4, 1968). 
Astfel, în compoziţiile lui se 
regăsesc influenţe multiple, cum ar 
fi cele muntene, de exemplu 
gravurile din Penticostarul de la 
1768 sau din Strastnicul de la 1773 
(Intrarea în Ierusalim), unde se
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Fenelon, întâmplările lui Telemah, 1818

Viena.
în tipografia „Crăieştii Universităţi” 
din Buda au ieşit de sub teascuri 
cele mai multe şi mai importante 
dintre ele: Retorica lui loan Piuariu 
Molnar, tipărită în 1798, Observaţii 
de limba românească. Gramatica lui 
Paul lorgovici, apărută în 1799, 
Istoria românilor alcătuită de SamuiI 
Micu, în 1806, Hronica românilor, 
lucrarea lui Gh. Şincai, tipărită în 
1808, după ce apăruse fragmentar 
şi în două Oalendare tipărite tot aici, 
în 1808 şi 1809, operele lui Petru 
Maior, Istoria pentru începutul 
românilor în Dachia, la 1812, Istoria 
Bisericii Românilor, în 1813 şi 
Ortografia română în 1819, Lesicon 
românesc- latinesc-unguresc- 
nemţesc, cunoscut ca Lexiconul de 
la Buda, elaborat de SamuiI Micu, 
Petru Maior şi loan Teodorovici şi 
tipărit sub patronajul lui SamuiI 
Vulcan la Buda în 1825. Sub 
influenţa aceluiaşi curent iluminist, 
s-au tipărit manuale şi cărţi de

îndreptar pentru „dreapta citire” al 
marelui profesor Gh. Lazăr, 
Diregătoriul bunei creşteri de 
Damaschin Bojincă, în 1830. 
Laicizarea masivă a tiparului, 
îndeosebi la începutul secolului al 
XlX-lea se observă în tematica 
lucrărilor publicate, multe dintre ele 
fiind cărţi de literatură practică, 
utilitară, vizând educarea şi 
civilizarea maselor, dar şi lucrări de 
beletristică, memorii de călătorie, 
cărţi de istorie şi geografie, 
prezentări ale situaţiei provinciilor 
româneşti. Atrag atenţia primele 
traduceri din Voltaire, Tragedia lui 
Oreste, în două ediţii, 1817 şi 1820, 
din Fenelon, întâmplările lui 
Telemah, în 1818, din Salomon 
Gessner, Moartea lui Abel tot în 
1818, din Pierre Blanchard, Plutarh 
Nou, în 1819 şi din Johannes 
Kampe, Descoperirea Americii, în 
1816.
O dovadă a legăturilor strânse şi

Golescu, însemnare a călătoriei 
mele, operă care proiectează 
imaginea specificului românesc în 
contextul civilizaţiei europene. Cu 
un an înainte, în 1825, apăruse 
Plângerea şi tânguirea Valahiei, 
scrierea lui Barbu Paris Mumuleanu. 
Din seria cvasi-completă, cu 
numeroase ediţii, a cărţilor liturgice 
tipărite la Buda {Evanghelie, Octoih, 
Oeaslov, Oatavasier, Acatist, Triod, 
Oatehism, Tipicon, Polustav,
Psaltire) trebuie evidenţiată 
retipărirea, în 1805, cu cheltuiala lui 
loan Piuariu Molnar, a Mineielor 
apărute la Râmnic, între 1778 şi 
1780. La Viena, în 1787, este 
tipărită de către Joseph Kurzbeck, 
tipograful crăiesc al Curţii, 
gramatica lui lenăchiţă Văcărescu 
sub titlul Observaţii sau băgări de 
seamă asupra regulelor gramaticii 
româneşti, odată cu ediţia de 
Râmnic.

Luminiţa Kovari
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MANUSCRISELE lOAN BUDAI-DELEANU

loan Budai-Deleanu 1760-1820

în ziua de 24 august 1820, în 
Lemberg, actualmente Lvov (Liov, 
Lwoiv sau Lwow), înceta din viaţă 
loan Budai-Deleanu, unul dintre 
corifeii Şcolii Ardelene, autoexilat 
aici de peste trei decenii. 
Funcţionarul imperial (ocupase, în 
urma unui examen, postul de 
secretar al tribunalului provincial, 
devenind apoi consilier aulic şi 
judecător la Curtea de Apel din 
capitala Galiţiei) era apreciat pentru 
foarte buna cunoaştere deopotrivă 
a limbilor germană şi română, dar 
îndeosebi pentru excelenta sa 
pregătire juridică. (După studiile 
teologice, obişnuite pentru 
intelectualii greco-catolici ai 
generaţiei sale, urmase la Viena

cursuri de drept canonic şi 
natural şi obţinuse, după 
unele surse, chiar titlul de 
doctor în drept). 
Contemporanii îi cunoşteau, 
cu siguranţă, activitatea din 
domeniul juridic, deoarece 
multe dintre textele pe care le 
tradusese sau le revizuise 
(uneori chiar înainte de a se 
stabili în Lemberg), fuseseră 
imprimate în volume 
independente sau ca broşuri 
(foi volante, ce legiferau 
situaţii juridice particulare), 
toate piese importante în 
procesul de introducere a 
legislaţiei austriece în 
Bucovina de nord. în 1786 
vedeau astfel lumina tiparului 
în versiune bilingvă (germană 
şi română) trei dintre 
„aşezămintele” lui losif al II- 
lea traduse de el, numite în 
formulare modernă:
Rânduială pentru ţăranii din 
Bucovina, Orânduiaiă de 
pădure pentru Bucovina şi 

Orânduiaiă pentru vânătoare; un an 
mai târziu se tipăreau, doar în 
română, Instrucţiiie pentru 
paşapoarte şi emigraţia din 
Bucovina, respectiv prima parte a 
codului civil austriac: Cartea iegiior 
pârgăreşt\, iar în 1788 apărea la 
Viena şi traducerea pe care o 
dăduse codului penal utilizat în 
imperiu: Praviiă de obşte asupra 
fapteior reie şi a pedepsirii ior. 
Competenţa sa în domeniile juridic 
şi administrativ fusese validată şi de 
numirea, prin decret imperial, în 
comisia de anchetă a activităţii 
desfăşurate de Vasile Balş în 
Bucovina. Iar memoriul întocmit cu 
această ocazie, Kurzgefasste

Bemerkungen Ober Bukowina, 
studiu detaliat şi avizat asupra stării 
politice, administrative, sociale şi 
culturale a părţii de nord a 
provinciei anexate de austrieci, 
trebuie să fi fost cunoscut de mulţi 
dintre contemporani, chiar dacă 
textul s-a păstrat doar în manuscris. 
Aprecierea competenţelor 
lingvistice şi juridice ale lui Budai- 
Deleanu justifica, desigur, şi 
însărcinarea de a revizui pentru tipar 
noua traducere a codului penal 
austriac, tipărită în 1807 subtitlul 
Carte de praviiă ce cuprinde iegeie 
asupra fapteior răie şi a căicăriior 
greie de poiiţie, şi pe aceea a 
codului civil ce trebuia aplicat 
atunci în imperiu, intitulat, în 
varianta apărută în 1812, Cartea 
iegiior praviiiior de obşte pârgăreşti. 
Preocupările lui loan Budai- 
Deleanu, competentul funcţionar 
imperial, depăşeau însă cu mult 
domeniul juridic-administrativ şi 
sfera sarcinilor de serviciu (care 
explică, de altfel, şi absenţa numelui 
său din textele pe care le tradusese 
sau le revizuise pentru tipar), 
învăţatul ardelean era preocupat 
intens, ca de altfel toţi reprezentanţii 
de marcă ai mişcării latiniste 
ardelene, de problemele limbii 
române şi de acelea ale istoriei 
poporului român, cu atenţie 
specială asupra stării românilor 
trăitori în Transilvania, pentru care 
limba şi istoria erau considerate, în 
epoca iluministă, modalităţi 
principale, programatice de obţinere 
a emancipării culturale, sociale şi 
politice.
Mai multe documente pun astfel în 
evidenţă schimburile de idei şi de 
texte cu conţinut lingvistic, 
respectiv istoric avute de Budai-

Deleanu cu câţiva învăţaţi 
contemporani. în 1807 îi trimitea lui 
Johann Christian von Engel o formă 
preliminară a Introducerii istoriceşti 
scrise pentru Lexiconul românesc- 
nemţesc, la care lucra cu multă 
dăruire şi pentru care va primi, în 
aprilie 1818, aprobarea de 
imprimare din partea comisiei de 
profil (Bucher Revision) din 
Lemberg. (Peste o săptămână de la 
primirea aprobării pentru tipar 
solicita împăratului Francisc un 
avans necesar pentru imprimarea 
textului, iar un an mai târziu, în 
martie 1819, înainta conducerii 
Tipografiei Regale din Buda un 
proiect detaliat al Lexiconului, 
însoţit de scrisori lămuritoare 
asupra unor detalii juridice privind 
drepturile de autor). Iar prin 1815, 
extrăgea din Fundamenta 
grammatices linguae romaenicae, 
gramatica lui „de tril ani gata de 
tipar”, un fragment privitor la scrisul 
românesc cu litere latine 
{Excerptum ex capitae secundo 
operis mei sub titlu Io Fundamenta 
...) pentru a-l trimite lui Petru Maior, 
dovadă a schimbului intens de 
opinii pe probleme de ortografie a 
limbii române între cei doi foşti 
colegi de studii.
Izolat, din cauza marii distanţe faţă 
de ţară, de colegii de generaţie, cu 
care împărtăşea în totalitate 
idealurile iluministe de emancipare 
şi de ridicare intelectuală şi socială 
a românilor din Transilvania, şi 
depărtat, în mod aparent, prin 
sarcinile de serviciu, de domeniul 
filologic, loan Budai-Deleanu 
desfăşura deci o intensă activitate 
ştiinţifică, de care aveau ştiinţă cel 
puţin unii dintre contemporani. Doar 
astfel poate fi explicată invitaţia

JJoUmilÂlUH , lîi/AOAUHTh AOliţ/jHAOf, niHTjV HIIIJÂBHH-
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Af WliEH I* ÂilA IKOnOlV, KA (%. (T, IIOATT, AA^yi AHHTfÂtlliiA 
W ^OTtfS T'k IAAA1. Aî WAAAIHH* jjlllf'kEHf't [Tli TjV BOBinSlH- 
J!, KA
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Orânduiaiă lui losif II pentru vânătoare, Viena, 1786 Aşezământul lui losif al ll-lea pentru cadastru. Sibiu, 
1786

il 6 1,1 H A (5) f

lir/lBHiMIA
UJKtjJE IlTApnApElIJH. 

niHTpS 
TOATf JţlpHAf AlOl^fHHTOHpt 

4 MoHAp^fVeH ^ C T p î’ 4 E l[J H.

‘lefHT.SjttH.
oâ'i TVnlpHT aÂ ITfTCp 6k)C4PA OpHSHAErî'fT 
TvnorpÂcfi â EWKOSHnffi, aa Ait'^A i8is.

Cartea legilor praviiiior de obşte pârgăreşti. 
Cernăuţi, 1812

Editat de Biblioteca Academiei Române împreună cu Asociaţia „Stefadina"



DECEMBRIE 2020

LA BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMANE
formulată, în 1815, deVeniamin 
Costachi, mitropolitul Moldovei, de 
a accepta să fie profesor la 
Seminarul de la Socola. Postul 
oferit, pentru care avea libertatea să 
aleagă „ce materie poate să 
paradosească... şi în ce limbă”, nu 
viza, desigur, domeniul teologic 
(Budai-Deleanu nefiind ortodox), ci 
o materie de cultură filologică, în 
care pregătirea marelui cărturar era, 
se pare, unanim apreciată. 
Achiziţionarea şi apoi cercetarea 
manuscriselor rămase în Lemberg 
după moartea lui loan Budai- 
Deleanu au depăşit însă cu mult 
informaţiile cunoscute de 
contemporanii cărturarului. în 1868, 
Gheorghe Asachi a adus în ţară şi a 
predat Ministerului Instrucţiunii 
Publice un fond cuprinzător de 
scrieri originale, ce însumează 
aproximativ 4000 de file, fond trecut 
la Biblioteca Centrală, apoi la 
Muzeul de Antichităţi din Bucureşti 
şi, în final, în colecţiile Bibliotecii

Dascălul românesc pentru 
temeiurile gramaticii româneşti, 
menit să popularizeze, în spiritul 
epocii, idei ştiinţifice de mare 
noutate privitoare la limba română 
literară.
Lexiconul românesc-nemţesc, de 
mare întindere, rezultat final al 
încercării de a realiza nu doar un 
dicţionar bilingv, util pentru românii 
trăitori într-un imperiu în care 
germana era limbă oficială, ci un 
dicţionar „naţional”, similar celor 
alcătuite anterior pentru limbi 
romanice apusene, cuprindea 
„vorbele de obşte”, adică lexicul 
comun, predominant de origine 
latină, dar propunea şi utilizarea 
curentă a numeroase neologisme 
latineşti şi romanice, precum şi a 
altor împrumuturi, mai vechi sau 
mai noi, necesare unei limbi ce se 
dorea a fi elevată. Acestui dicţionar 
îi stau alături un Lexicon nemţesc- 
românesc neterminat, şi mai multe
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Fundamenta grammatices lingua romanica..., B.A.R., Ms. rom. 5200

Academiei. O operă originală, 
formată din texte despre care 
existau informaţii în epocă 
(gramatica limbii române scrisă, 
potrivit uzanţelor epocii, în limba 
latină, lexiconul român-german de 
mare întindere, ambele pregătite 
pentru tipar, respectiv studiul 
asupra stării Bucovinei, anterior 
menţionat), dar şi din multe alte 
scrieri lingvistice, istorice sau, fapt 
singular pentru deceniile de 
cumpănă dintre secolele al XVIII-lea 
şi al XlX-lea, din câteva valoroase 
scrieri beletristice, toate atunci 
necunoscute sau despre a căror 
existenţă nu avem semnalări. Astfel, 
gramaticii intitulate Fundamenta 
grammatices lingua romanica seu 
Ita dictae valachica, revizuită şi 
pregătiră pentru tipar, în care erau 
prezentate structura limbii române, 
problemele scrierii cu litere latine, 
dar şi componenţa pe origini a 
vocabularului românesc, i se alătura 
versiunea românească, şi ea 
revăzută şi adăugită a acestei 
scrieri, intitulată Temeiurile 
gramaticii româneşti, precum şi un 
comentariu dialogat asupra ideilor 
cuprinse în această lucrare, intitulat

scrieri lexicografice şi ele 
fragmentare: Lexicon latlno- 
romanicum seu valachicum, Lexicon 
lătinescu-românescu, Lexicon 
român- latin-german, respectiv un 
Lexicon pentru cărturari, ultimul, 
exerciţiu pentru primul dicţionar 
românesc de neologisme.
O disertaţie istorică de mare 
întindere. De originibus populorum 
Transylvaniae, păstrată în variante 
diverse de lucru, prezintă punctul 
de vedere al cărturarului asupra 
istoriei poporului român şi asupra 
limbii vorbite de acesta, 
remarcându-se nu doar bogăţia 
surselor documentare utilizate 
(scrieri istorice, în copii nu 
totdeauna cunoscute astăzi, dar şi 
istorii, respectiv colecţii de 
documente publicate în Apus), ci şi 
argumentarea juridică minuţioasă a 
statutului românilor transilvăneni şi 
a drepturilor istorice ale acestora.
Iar poemul Trei viteji şi cele două 
versiuni ale ŢIganIadel, admirabilul 
„poemation eroi-comic-satiric”, 
„alcătuirea poeticească”, 
surprinzătoare prin îndrăzneala 
compoziţională şi prin valoarea 
artistică pentru scrisul nostru

literar din deceniile imediat 
următoare anului 1800, 
completează imaginea unui scriitor 

iluminist plenar, 
talentat şi cu mare 

;i deschidere spre 
valorile culturii 
europene.
Formează toate 
aceste scrieri o operă 
ce ilustrează o 
activitate extrem de 
intensă şi mai 
complexă, din 
anumite puncte de 
vedere, decât aceea 
desfăşurată de ceilalţi 
corifei ai Şcolii 
Ardelene. (Nu au fost 
achiziţionate atunci şi 
alte texte, manuscrise 
sau tipărituri, ce 
făcuseră parte din 
biblioteca extrem de 
bogată a lui loan 
Budai- Deleanu şi 
relevau lecturile sale 
cuprinzătoare, între 
acestea marile 

dicţionare ale limbilor 
romanice importante - dicţionarul 
Academiei Franceze, cel al 
Academiei della Crusca, sau cel al 
latinei medievale - Glossarlum
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mediae et Infimae latinitatis alcătuit 
de Ch. du Cange, toate intens 
folosite de marele cărturar.)
Cele paisprezece manuscrise 
româneşti (ms. rom. 2421-2429, 
2634, 3728-3731 şi 5200, două 
dintre acestea, ms. rom. 2424 şi 
ms. rom. 2427, fiind constituite prin 
reunirea unor fascicule iniţial 
independente) şi cele trei 
manuscrise latineşti (ms. lat. 113- 
115), au fost integrate, în 1903, în 
fondurile Bibiliotecii Academiei din 
Bucureşti, care a devenit astfel 
păstrătoarea tuturor scrierilor 
originale ale lui loan Budai- 
Deleanu. {Excerptum-u\ ajuns, din 
fondul Petru Maior, la Biblioteca 
Academiei din Cluj-Napoca, este 
traducerea unui fragment din 
capitolul al ll-lea al scrierii intitulate 
Fundamenta grammatices lingua 
romanica, păstrate la Bucureşti.) 
Aceste scrieri dovedesc valoarea de 
excepţie a operei unui mare 
cărturar, a cărui contribuţie la 
conturarea direcţiilor şi la definirea 
principiilor de dezvoltare a culturii 
noastre moderne încă mai are 
nevoie, la două secole de la 
moartea sa, de cercetări de detaliu.

Gh. Chivu - Membru corespondent 
al Academiei Române
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REPERE ALE ÎNFĂPTUIRII MARII UNIRII
Evenimentul major al anului 1918 
a fost desăvârirea statului naţional 
român, înfăptuit prin unirea 
tuturor provinciilor locuite de 
români, aflate sub o stăpânire 
străină, cu România.

27 martie/9 aprilie 1918:
Sfatul Ţării, întrunit la Chişinău, 
votează unirea Basarabiei cu 
România.
La Chişinău, Sfatul Ţării întrunit 
în şedinţă solemnă votează unirea 
Basarabiei cu ţara - mamă. 
România, cu 86 de voturi pentru, 3 
împotrivă, 36 de abţineri şi 13 
absenţi. După anunţarea rezultatului 
votului de către Ion Inculeţ, 
preşedintele Sfatului Ţarii, prim- 
ministrul Alexandru Marghiloman, 
aflat la Chişinău, împreună cu alţi 
reprezentanţi ai guvernului român, 
este invitat la tribuna de la care 
declara: „în numele poporului 
român şi al Regelui Ferdinand I, iau 
act de unirea Basarabiei cu 
România de aici înainte şi în veci! 
Trăiască România Mare!”

15/28 noiembrie 1918:
Congresul general al Bucovinei 
votează în unanimitate unirea 
necondiţionată a Bucovinei cu 
Regatul României, în contextul 
destrămării Imperiului Austro- 
Ungar.

12 noiembrie 1918:
în Transilvania s-a constituit 
Consiliul Naţional Român Central, 
din care au făcut parte şase 
reprezentanţi ai Partidului Naţional 
Român - Teodor Mihaly, Vasile 
Goldiş, Aurel Vlad, Alexandru Vaida- 
Voevod, Ştefan Cicio-Pop, A. Lazar 
- şi şase ai Partidului Social 
Democrat - loan Flueraş, Basil 
Surdu, losif Renoiu, Tiron Albani, 
Elena Grapini, losif Jumanca. 
Consiliul a avut sediul la Arad şi a 
devenit structura centrală a luptei 
românilor pentru Unire. Consiliul a 
devenit Marele Sfat al Naţiunii din 
Transilvania şi Ungaria.

22 noiembrie 1918:
Consiliul Naţional Român Central 
anunţa la Budapesta că va prelua 
puterea deplină în Transilvania şi a
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hotărât organizarea Marii Adunări 
Naţionale de la Alba lulia. Adunarea 
a avut loc la 1 decembrie 1918. Ea 
a reunit peste 1 228 de delegaţi şi

conducerile provizorii ale puterii de 
stat: Marele Sfat Naţional, condus 
de Gheorghe Pop de Baseşti şi 
Consiliul Dirigent, care a fost

Cea mol inore sărbătoare o Bucovinei.
împlinirea visului de aur.

După o lungă ţi dureroasă aşteptare. Bucovina şi-a recăpătat astăzi libertatea. Rupând lanţurile 
robiei austriace, ea prin votul de astăzi ai congresului general s’a realipit la simil patriei mame de 
unde fusese ruptă.

Visul nostru de aur 8*8 împlinit Părinţii noştri cari au murit de dorul acestui vis, de azi înainte 
vor găsi odihna cuvenită în pământul liber şi desroiiit

O veche fărădelege, săvârşită fată de tară şi de poporul ei băştinaş, s’a reparat şi firul istorie 
ce fusese întrerupt cu silnicie înainte de un veac şi lumătate, s’a reluat astăzi şi se vă putea continua 
în ticnă spre binele şi propăşirea tuturora.

Cu smerenie ne plecăm capetele înaintea Dumnezeului părinţilor noştri care ne-a învrednicit de 
a trăi aceste Clipe înălţătoare şi făgăduim că ne von i strădui a ne arăta vrednici de dânsele.

IVioascn Bucovine dcfirobJtă. fi }sdit-o!o Pomenîpi Mari.
Trăiască regele nostru liberatori

I. Nistor.

peste 100 000 de participanţi. 
Gheorghe Pop de Băseşti a 
proclamat unirea „acelor români şi a 
teritoriilor locuite de dânşii cu 
România”, unire recunoscută şi 
de celelalte naţionalităţi din 
Transilvania. A doua zi s-au ales

prezidat de luliu Maniu. Astfel, pe 
parcursul anului 1918 a fost 
înfăptuit procesul istoric prin care 
toate provinciile istorice locuite de 
români s-au unit în cuprinsul 
aceluiaşi stat naţional. România.

2 decembrie 1918:
Are loc întrunirea Marelui Sfat 
Naţional în sala Tribunalului din Alba 
lulia care hotărăşte constituirea unui 
Consiliu Dirigent pentru 
administrarea Transilvaniei, format 
din 15 membrii, avându-l ca 
preşedinte pe luliu Maniu. Marele 
Sfat Naţional şi Consiliul Dirigent îşi 
stabilesc sediul la Sibiu.

24 decembrie 1818:
Regele Ferdinand I emite Decretul- 
lege de unire a Transilvaniei cu 
România.

31 decembrie 1918:
Este promulgat Decretul-lege 
privind unirea Bucovinei cu 
România.
La câteva luni după Marea Unire de 
la Alba lulia, din 1 decembrie 
1918, România s-a confruntat cu 
dificultăţi în instalarea 
administraţiei româneşti în 
provinciile istorice locuite de 
români.

:

18 noiembrie/1 decembrie 1918: Marea Adunarea Naţionaiă de ia Aibă luiia 
prociamă Unirea cu patria-mamâ a provinciiior româneşti de peste Carpaţi.

Intrarea soiemnă în Bucureşti a Suveraniior Ţării, aiături de generaiui H. M. Bertheiot şi 
a armatei române - 14 decembrie 1918
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1919 - VIZITA FAMILIEI REGALE IN TRANSILVANIA
La câteva luni după Marea Unire de 
la Alba lulia, din 1 decembrie 
1918, România s-a confruntat cu 
dificultăţi în instalarea 
administraţiei româneşti în 
provinciile istorice locuite de 
români.
în primăvara anului 1919, regele 
Ferdinand şi regina Maria au

făcut o vizită în Transilvania şi s-au 
oprit în localităţile: Oradea, Oarei, 
Baia Mare, Jibou, Dej, Bistriţa, 
Gherla, Cluj, Turda, Câmpeni, 
Abrud, Ţebea, Alba lulia. Blaj, 
Copşa, Sibiu, Sălişte, Făgăraş şi 
Braşov. Familia Regală a pornit din 
Bucureşti cu trenul regal pe 22 mai 
1919.

In jurnalul său, regina Maria 
consemnează: „A venit şi marea zi 
când s-a hotărât ca regele 
împreună cu mine să mergem în 
primul nostru tur prin Transilvania, 
pentru a ne vizita poporul de 
curând eliberat. Acesta era 
momentul suprem; era pecetea 
pusă pe victoria ţării, realizarea

finală a marelui vis pentru care aşa 
de mulţi au luptat, pentru care aşa 
de mulţi au murit” (Maria, Regina 
României, însemnări zilnice - dec. 
1918 - dec. 1919-, voi. 1, Editura 
Albatros, Bucureşti, 2005).

-eiMPENI

REII MARI
t*---

& 1

CLUJ SIBIU
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o COLECŢIE SI UN COLECŢIONAR CELEBRU

Constantin Orghidan 1874 - 1944

Este un fapt cunoscut acelora care 
şi-au făcut o meserie şi o pasiune 
din cercetarea, publicarea şi 
recuperarea artefactelor trecutului 
că Biblioteca Academiei Române 
administrează o excepţională 
colecţie numismatică. De cele mai 
multe ori însă sunt uitate 
poveştile aflate în spatele unor 
monede având nu de puţine 
ori statut de unicat sau al 
căror grad de raritate 
poate fi numărat pe 
degetele unei singure 
mâini. Despre oamenii 
aflaţi în spatele 
acestora, publicul larg 
nu a auzit, aceste 
informaţii fiind fie 
ocultate de regimurile 
politice "binevoitoare” 
sau fiind foarte greu de 
aflat în contextul 
meandrelor unui comerţ 
internaţional anevoios de 
urmărit. Cu atât mai mult, 
efortul de a da de urma unor 
astfel de informaţii, fără de care 
povestea artefactelor nu ar fi 
completă, merită a fi adusă la 
cunoştinţa opiniei publice - 
"istoria este cea mai frumoasă 
dintre poveşti”.
Numele inginerului Constantin 
Orghidan, deşi faimos în perioada 
interbelică, nu spune astăzi nimic 
celor mai mulţi dintre noi; spune 
însă foarte multe cercetătorilor 
şi colecţionarilor de monede.
Industriaş din cel mai elitist 
segment al antreprenorilor români 
interbelici, cu acţionariat consistent 
la Reşiţa, Călan, Cugir, rege 
neîncoronat al oţelului românesc 
până la cel de Al Doilea Război 
Mondial, preşedinte al Camerei de 
Comerţ şi Industrie din Bucureşti, 
vicepreşedinte al Societăţii 
Numismatice Române, Constantin 
Orghidan a fost şi proprietarul celei 
mai mari, valoroase şi 
spectaculoase colecţii 
numismatice, pe care a alcătuit-o 
de-a lungul a câteva decenii din 
toate colţurile Europei, frecventând 
cele mai selecte case de licitaţie şi

cei mai cunoscuţi 
anticari. La moartea sa, 
colecţia a fost 
donată prin testament 
Academiei Române, la 
finalul lunii august 
1944. Totalizând 
aproximativ 10000 
monede, sigilii, pietre 
gravate, mai ales antice 
(greceşti şi romane), dar 
şi bizantine şi 
medievale, inclusiv 
un lot consistent de 
monede de aur şi argint 
ale Principatului 
autonom al Transilvaniei 
(sec. XVI-XVII), fără de 
care istoria monetară a 
acestuia cu greu ar 
putea fi scrisă; 
de cele mai multe ori 
sursele acestora sunt 
greu de urmărit, atât din 
cauza trecerii timpului, 
dar şi a lacunelor 
majore ale surselor de 
informare privind 

comerţul interbelic de antichităţi, 
mai ales îri spaţiul cultural din 
România. în plus, apare şi

aur din timpul lui Constantin cel 
Mare, în valoare de 1,5 scripulum 
respectiv 9 silicve (1,68 g; 15 
mm), bătută la Thessalonic. Este o 
emisiune foarte rară, fiind cunoscut 
în afara acestui exemplar doar un 
altul, vândut de casa de licitaţie 
Numismatic Fine Arts în august 
1991. Cu alte cuvinte, în momentul 
în care Constantin Orghidan a 
achiziţionat piesa, aceasta era un 
unicat mondial, statut pe care l-a 
păstrat încă aproape o jumătate de 
secol. Mai mult decât atât, este şi în 
prezent singurul exemplar din lume 
aflat într-o colecţie publică, situaţie 
care-i conferă o valoare 
documentară de excepţie. Piesa 
datează din anul 325 p. Cr., fiind 
legată de sărbătoarea vicennalia (20 
de ani de domnie ai împăratului), 
aniversată la Nicomedia în iulie 325 
p. Cr. respectiv Roma, iulie 326 p. 
Cr. şi are o iconografie specifică: pe 
avers bustuldiademat şi cuirasat al 
împăratului spre dreapta (diadema 
ca accesoriu iconografic fiind 
introdusă în anul 324 p. Cr., după 
Conciliul ecumenic de la Niceea), 
iar pe revers o Victorie aşezată pe o 
cuirasă spre dreapta şi scriind pe

Monedă romană de aur din timpui iui Constantin cei Mare, bătută ta Thessaionic

dificultatea de a ajunge la sursele 
de informare din marile biblioteci 
occidentale. Pentru a oferi cititorului 
un ordin de mărime este suficient 
să spunem că există circa 70000 de 
cataloage de licitaţie ale marilor 
case de comerţ de profil din Europa 
şi America, pentru secolele XIX şi 
XX. Multă vreme, nimeni nu a avut 
iniţiativa adunării acestora, fără a 
mai vorbi de indexarea lor, aceasta 
rămânând o sarcină pentru viitor. 
Convinşi de importanţa diseminării 
unor astfel de informaţii, aducem un 
pios şi cuvenit omagiu memoriei 
inginerului Constantin Orghidan, 
istorisind cititorilor povestea a trei 
dintre piesele foarte spectaculoase, 
dar şi cu un pedigree impresionant, 
din colecţia sa, aşa cum am reuşit 
să o reconstituim în urma unor 
minuţioase investigaţii. Prima dintre 
acestea este o monedă romană de

un scut VOT XX.
Povestea acestei piese este la fel 
de spectaculoasă. Ne aflăm într-una 
dintre situaţiile fericite şi rare în care 
putem urmări circulaţia acestui 
exemplar prin marile colecţii 
europene vreme de aproape 150 
de ani. Piesa a aparţinut în a doua 
jumătate a secolului al XlX-lea 
faimoasei colecţii Montagu, vândută 
la finele aceluiaşi secol în licitaţia 
Casei Rollin et Feuardent din Paris, 
la 20-28 aprilie 1896 (nr. 813). Din 
acest moment, moneda noastră 
intră pentru următorii 40 de ani într- 
o altă colecţie faimoasă, aparţinând 
familiei de bancheri Trau de la 
Viena. După decesul lui FranzTrau 
jr. în anul 1931, colecţia avea să fie 
vândută câţiva ani mai târziu, în 
1935, în licitaţia Casei Fless din 22 
mai, nr. 3917.
Din acel moment, urma ei se pierde.

cumpărătorul (Const. Orghidan) 
păstrându-şi anonimatul. Deşi 
donată în 1944 Academiei Române, 
preluarea sa avea să se facă după 
finalul războiului, între 1946 şi 1948. 
Instaurarea regimului de 
"democraţie populară” începând cu 
1948 avea să ducă la desfiinţarea 
Academiei Române, înlocuită cu 
Academia R. P. R. şi intrarea într-un 
con de umbră şi uitare a fabuloasei 
colecţii a lui Constantin Orghidan, 
ca şi a nu mai puţin faimosului 
personaj, asimilat de noul regim cu 
un susţinător al regimului 
antonescian. Ca atare, moneda, ca 
şi multe altele, avea să fie 
redescoperită după aproape 70 de 
ani, odată cu publicarea volumului 
consacrat monedelor de aur 
greceşti şi romane din colecţia 
inginerului Constantin Orghidan.
O altă piesă faimoasă, de 
asemenea având statut de unicat 
mondial şi aparţinând aceleiaşi 
colecţii C. Orghidan, este legată tot 
de perioada domniei lui Constantin 
cel Mare. De data aceasta ne aflăm 
în prezenţa unui nominal mare de 
aur, un medalion în valoare de doi 
solidi, bătut la Cyzic (8,75 g; 26 
mm). Pe aversul monedei se află 

efigia împăratului, cu diademă, 
spre dreapta, cu privirea 

aţintită în sus. Aceasta 
este o inovaţie 

esenţială, 
introdusă în 

anul 326 p. 
Cr., care 
este de 
altfel şi 
anul 
baterii 
monedei. 
Ea are o

simbolistică 
profundă, 

fiind legată 
de revelaţia 

Sfintei Cruci, 
din ajunul 

bătăliei 
victorioase 

împotriva lui 
Maxentius. Pe revers, 

vedem pe Constantin cel 
Mare învestmântat 

în togă, în picioare, ţinând un glob 
în mâna dreaptă şi sceptrul în mâna 
stângă. Circular, legenda SENATVS. 
Cum spuneam, este singurul 
medalion bătut la Cyzic. Alte 
medalioane provin din atelierele din 
Roma (2 exemplare), Thessalonic (1 
exemplar), Nicomedia (1 exemplar). 
Legenda de pe revers sugerează cui 
îi era destinată de fapt 
această emisiune restrânsă, şi 
anume membrilor Senatului roman, 
în faţa cărora împăratul Constantin 
cel Mare ţine faimosul său discurs 
în vara anului 326 p. Cr., cu ocazia 
singurei sale vizite la Roma, după 
victoria asupra lui Maxentius, 
aceasta fiind de altfel şi ocazia cu 
care a sărbătorit la Roma 
vicennalia. Moneda are o 
covârşitoare importanţă istorică, 
fiind singura emisiune cu valoare de 
doi solidi bătută în 326 p. Cr., 
imediat după revelaţia Sfintei Cruci 
şi victoria asupra uzurpatorului
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Maxentius, respectiv intrarea în 
Roma, reproducând scena 
discursului lui Constantin în Senatul 
roman într-un moment cu o 
încărcătură politică uriaşă, asociind 
simbolistica creştină elementelor 
tradiţionale legate de serbarea 
vicennaliei în Cetatea Eternă în 
vara lui 326 p. Cr.
Despre provenienţa acestei 
excepţionale monede, nu avem 
deocamdată nici o informaţie.
O a treia piesă este un 
medalion de 4, 5 solidi din 
vremea lui Constantius II, 
bătută la Antiohia la mijlocul 
secolului al IV-lea, anii 347-350 
p. Cr. (22 g; 40 mm), având pe 
avers bustul diademat şi cuirasat 
al împăratului, privind spre stânga, 
iar pe revers Constantinopolis pe 
tron, spre stânga, având în mâna 
dreaptă o Victorie pe glob,iar în 
mâna stângă un sceptru.
Piesa provine din licitaţia Evans din 
anul 1922. Este vorba de fapt 
despre faimoasa licitaţie a Casei 
Ars Classica organizată în Elveţia,la 
Lucerna, pe 16 iunie 1922, în care 
au fost puse în vânzare piese din 
colecţia lui Sir Arthur Evans, 
faimosul arheolog englez 
descoperitor al Cnossosului. Potrivit 
datelor din catalogul de licitaţie, 
piesa a fost descoperită în Egipt. 
Piesa vândută în licitaţia 
Evans,deşi de acelaşi tip, este 
totuşi alta decât aceea aflată 
astăzi în colecţia Orghidan, 
singura explicaţie fiind că la un 
anumit moment piesa a fost 
schimbată de faimosul 
colecţionar cu un exemplar de 
acelaşi tip. Acestea sunt doar 
câteva dintre nenumăratele 
piese care pun în evidenţă atât 
anvergura colecţionarului 
Constantin Orghidan şi a colecţiei 
sale, dar se şi constituie într-un 
motiv de profundă reflecţie asupra 
mediului cultural şi legal românesc 
şi european în care astfel de colecţii 
fabuloase se puteau forma.

Dr Viorel Petac

%

N. \
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Moneda de doi solidi bătută în 326 p. Cr.

Medalion de 4, 5 solidi din vremea lui Constantius II, bătută la Antiohia.
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PATRIARHIA ROMANA 

t DANIEL PATRIARHUL 

BISERICII ORTODOXE 

ROMÂNE

Profesorul Gabriel 
Ştrempel, harnic 

cercetător şi director al 
Bibliotecii Academiei 

Române

Am aflat cu tristeţe vestea trecerii 
din această viaţă, în ziua de marţi, 
1 decembrie 2020, la vârsta de 94 
de ani, a marelui istoric şi filolog 
Gabriel Ştrempel, cunoscut 
cercetător, care şi-a dedicat viaţa 
studiului operelor Sfântului Ierarh 
Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul 
Ţării Româneşti.

S-a născut în data de 8 
septembrie 1926, la praznicul 
Naşterii Maicii Domnului, într-o 
familie de agricultori credincioşi 
din comuna Pomi, judeţul Satu 
Mare. între anii 1947-1951, a 
urmat cursurile Facultăţii de 
Istorie a Universităţii Bucureşti, în 
anul 1967 obţinând titlul de 
doctor în istorie la Universitatea

\w

Babeş-Bolyai din Cluj, cu lucrarea 
Copişti de manuscrise româneşti 
până ia 1800.

în anul 1950, pe când încă era 
student, a început să lucreze ca 
bibliotecar la Secţia de manuscrise 
şi documente istorice, actuala 
Secţie de manuscrise şi carte rară 
din cadruţBibliotecii Academiei 
Române. întreaga sa viaţă şi-a 
dedicat-o studiului manuscriselor şi 
cărţilor vechi, din 1975 fiind director 
adjunct al Bibliotecii Academiei 
Române, apoi din 1994 până în 
2006 director general, iar după 
pensionare director onorific, 
preocupându-se în mod special de 
coordonarea cercetării, a organizării 
şi dezvoltării colecţiilor din marea 
bibliotecă bucureşteană.

A format mulţi tineri în domeniul 
biblioteconomiei, continuând cu 
pasiune linia de cercetare a

academicianului loan Bianu. A fost 
cercetător al Academiei Române, la 
Institutul de Istorie „Nicolae lorga” 
din Bucureşti şi a susţinut cursuri 
de Istoria cărţii şi Istoria civilizaţiei 
şi culturii româneşti la Facultatea 
de Litere a Universităţii Bucureşti. 
Domnul Gabriel Ştrempel a publicat 
numeroase volume, studii, articole, 
ediţii critice şi bibliografii, 
aplecându-se cu mult interes 
asupra scrierilor Sfântului Antim 
Ivireanul, Grigore Ureche, Miron 
Costin, Nicolae Costin, loan 
Neculce sau lanache Văcărescu.

A alcătuit şi a coordonat realizarea 
unor instrumente de lucru foarte 
utile pentru cercetători între care 
amintim volumele Copişti de 
manuscrise româneşti până ia 
1800, publicat în 1959, sau 
Cataiogui manuscriseior româneşti 
din Biblioteca Academiei Române, 
în patru volume, alcătuit alături de 
Florica Moisil şi Lileta Stoianovici, 
publicat în perioada 1978-1992.
Sub coordonarea sa au mai fost 
tipărite Bibiiografia românească 
modernă, 1831-1918, Pubiicaţiiie

periodice româneşti, voi.III, pentru 
perioada 1919-1924 şi voi. III din 
Cataiogui manuscriseior greceşti.

Pentru activitatea sa prolifică de 
cercetare, în data de 12 noiembrie 
1993, Gabriel Ştrempel a fost ales 
membru de onoare al Academiei 
Române. A fost şi membru titular al 
Uniunii Scriitorilor din România, 
membru al American Biographical 
Institute, membru de onoare al 
Societăţii Numismatice Române, 
membru de onoare al Societăţii de 
Ştiinţe Filologice.

Pentru realizările cărturăreşti 
deosebite a fost distins cu diverse 
premii: Premiul revistei 
Manuscriptum (1972), Premiul 
„Timotei Cipariu” al Academiei 
Române (1976), Premiul Uniunii 
Scriitorilor (1999), Premiul Naţional 
al Ministerului Culturii (2001).

A fost decorat cu Ordinul Naţional 
Steaua României în grad de Ofiţer 
şi cu Ordinul Meritul Cultural.

Din toată activitatea ştiinţifică 
extrem de bogată, se remarcă o 
grijă deosebită faţă de opera 
literară a Sfântului Ierarh Martir 
Antim Ivireanul, Mitropolitul Ţării 
Româneşti. Ediţia critică din 1972, 
Opere, prezintă pentru prima dată 
tot ceea ce istoria literară atribuie 
creaţiei Sfântului Ierarh Martir Antim 
Ivireanul. Numeroasele sale 
cercetări cu privire la viaţa şi 
activitatea Sfântului Antim Ivireanul, 
Mitropolitul Ţării Româneşti, 
publicate în decursul timpului, au 
constituit repere bibliografice 
fundamentale în elaborarea 
argumentelor de canonizare a 
acestuia, în anul 1992. Domnul

profesor universitar Gabriel 
Ştrempel a fost un mare admirator 
şi un ucenic indirect al Sfântului 
Antim Ivireanul, pe care l-a iubit 
mult şi despre care a vorbit atât 
lumii academice, cât şi oamenilor 
simpli, spre a-l face cunoscut pe 
cel care, deşi georgian de origine, a 
fost un mare dascăl de limbă şi 
spiritualitate românească.

Ne rugăm Domnului lisus Hristos, 
Cel ce este învierea şi Viaţa (cf. 
loan 11,25), să odihnească sufletul 
robului Său, Gabriel, împreună cu 
drepţii, în lumina, pacea şi iubirea 
Preasfintei Treimi, să mângâie 
familia îndurerată, ucenicii îndoliaţi 
şi pe toţi cei care, astăzi, sunt 
întristaţi de plecarea dintre noi a 
unui om erudit şi credincios.

Veşnica lui pomenire din neam în 
neam!

Cu părinteşti binecuvântări şi 
condoleanţe pentru cei îndoliaţi,

tDANIEL

TEZAUR - Foaie a 
Bibliotecii Academiei Române. 
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