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pariþia ultimului volum al corpus-ului consacrat însemnãrilor de pe manuscrise ºi cãrþi
vechi din Þara Moldovei este un eveniment
cultural de excepþie. Demersul întregitor al editãrii acestei categorii de izvoare este cu atît mai îmbucurãtor cu cît
apariþia celor patru tomuri s-a realizat într-un timp record,
de aproximativ un an, deschizîndu-se, astfel, calea integrãrii acestor informaþii în cercetare.
Din punctul de vedere al tratãrii temei, volumul
[Însemnãri de pe manuscrise ºi cãrþi vechi din Þara
Moldovei, Un corpus editat de I. Caproºu ºi E. Chiaburu,
Iaºi, Casa Editorialã Demiurg, vol. IV (1829-1859),
2009, 683 + XXIV p.] este alcãtuit identic cu cele trei
care îl preced, ceea ce oferã ºi un model de metodã de
editare. Se remarcã aceeaºi durabilã colaborare cu doamna Elena Chiaburu, cercetãtor recunoscut în domeniul
istoriei cãrþii, care a realizat tehnoredactarea ºi indicele
materialului documentar. De asemenea, se redã, în succesiune cronologicã, cvasi-totalitatea Însemnãrilor cunoscute din fonduri româneºti sau strãine ºi din publicaþiile
de pînã acum privitoare la Þara Moldovei, din perioada
1829-1859. Acestea sunt precedate de o Bibliografie ºi de
lista cu Siglele ºi prescurtãrile folosite. Foarte folositor
este ºi Indicele general, în cadrul cãruia vocile au fost
ordonate alfabetic, iar trimiterile s-au fãcut la numãrul
paginii. Fireºte, normele de editare a textelor slavone ºi
de întocmire a indicilor sunt similare celor adoptate la
publicarea colecþiei Documenta Romaniae Historica,
seria A, Moldova, iar regulile ºi principiile de transcriere
a textelor chirilice sunt comune lucrãrii Monumenta linguae dacoromanorum. Biblia 1688, în cadrul cãrora domnul I. Caproºu are o contribuþie substanþialã.
Mai mult, bogatul conþinut al tomului dezvãluie un
profesionalism excepþional, legat de preocuparea de a
strînge astfel de informaþii timp de cinci decenii. Aspectul
dezvãluie viziune, respect pentru izvoare, abilitãþi de sintezã, calitãþi dublate de pasiune ºi de o putere de muncã
demne de invidiat, toate puse în slujba completãrii principalelor categorii de izvoare pentru istoria Moldovei.
Impresioneazã numeroasele surse documentare folosite,
grija cu care au fost culese ºi pãstrate datele selectate,
precum ºi acurateþea redãrii textelor, pentru care s-au
fãcut întotdeauna toate verificãrile necesare, s-au comparat variante ºi s-au respectat cu stricteþe normele
editãrii unor asemenea izvoare. Fiecãrei însemnãri,
indiferent de mãrimea ei, i s-a acordat aceeaºi atenþie,
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realizîndu-se o cercetare prealabilã, pe mai multe paliere,
al transcrierii, al stabilirii cu o precizie cît mai mare a
numelor sau a datei. Prin urmare, demersul surprinde nu
doar prin dimensiuni, eclipsînd toate studiile de acest gen
de pînã acum, ci, mai ales, prin calitate. Astfel, ceea ce se
va mai putea adãuga va fi legat doar de completãri, avînd
în vedere cã nu toate manuscrisele ºi cãrþile vechi sunt
intrate în circuitul ºtiinþific, ºi nu de schimbarea metodei
de editare sau a conþinuturilor deja ieºite de sub tipar.
Este de la sine înþeles cã fiecare însemnare în parte este
importantã pentru filologi, istorici, teologi, sociologi etc.,
cã valoarea acestor informaþii creºte odatã cu coroborarea
lor cu alte izvoare ºi cu introducerea în contexte mai largi,
dar lucrarea este plãcutã de citit ºi în sine. Dispunerea
cronologicã ajutã la raportarea permanentã la evenimentele
istorice importante, oferindu-ni-se ºansa de a afla detalii
sau nuanþe, încãrcate de mentalitatea timpului sau de
diferite stãri afective. Întîlnim, aºadar, referiri despre
evenimente politice importante ale vremii, precum
rãzboaiele ruso-austro-turce, pãcile încheiate, cutremure,
evenimente personale importante, precum data ºi locul
hirotonisirii, fapte din viaþa familiei, fericite, ca, de exemplu, cãsãtoria, dar ºi tragice, moartea unei rude, eventual cu
descrierea bolii, a tratamentelor încercate etc. Foarte
frecvente sunt relatãrile privitoare la proprietarul cãrþii, la
blestemul apotropaic, la preþ, la vînzarea-cumpãrarea lor
º.a.m.d.
Volumul al IV-lea al lucrãrii mai-sus enunþate este ºi o
sursã primarã de cercetare pentru deceniile conturãrii limbii române moderne, dar ºi de analizã a diversificãrii
titlurilor tipãrite, a ponderii numãrului de cãrþi laice, a
raportului carte-proprietate al unei colectivitãþi sau al unor
persoane private. De asemenea, se poate evalua cu probitate, datoritã numãrului mare de însemnãri adunate, circulaþia cãrþii moldoveneºti sau strãine, în spaþiul est-carpatic.
Este neîndoielnic cã prezentul demers ºtiinþific
reprezintã una dintre cele mai importante ediþii de documente publicate. De aceea, apariþia editorialã menþionatã
este una de maxim interes pentru toþi istoricii preocupaþi
de dezvoltarea economicã, socialã, culturalã, religioasã ºi
politicã a spaþiului dintre Carpaþi ºi Nistru, întregindu-se,
astfel, colecþiile de izvoare medievale existente pentru
Þara Moldovei, alcãtuite din cronici, documente diplomatice ºi însemnãri ale cãlãtorilor strãini. Lîngã acestea,
numeroasele inscripþii aºteaptã sã vadã lumina tiparului.
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