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Civilizația cărții 

Ioan Bianu şi contribuţia colaboratorilor săi la 

Bibliografia românească veche 

de Mihaela Vladu 

 

Ioan Bianu și Apelul pentru cărți vechi 

asiunea şi profesionalismul, dublate de un 

entuziasm de cercetător fervent, i-au asigurat lui 

Ioan Bianu, chiar de la începutul activităţii de 

bibliotecar, forţa şi energia necesare pentru a se dedica 

acestui proiect de anvergură, căruia îi va rămâne fidel 

până la sfârşitul vieţii – Bibliografia românească veche.  

După mai multe încercări – fără rezultate – de a se 

ajunge la definitivarea unui repertoriu al cărţii româneşti 

vechi, în şedinţele organizate la Academie se pune în 

discuţie problema întocmirii unei bibliografii naţionale. 

Acest plan bibliografic a fost întocmit, prezentat şi 

aprobat în şedinţa Academiei Române din 28 februarie 

1895, în care Ioan Bianu considera că bibliografia 

românească „din punctul de vedere al desvoltăriĭ istorice 

a culturiĭ şi literaturiĭ nóstre”
1
 se împarte în trei clase de 

cărţi:  

I. Cărţile vechi de la 1507
2
 până la 1830. 

II. Cărţile moderne de la 1831 până astăzi. 

III. Cărţile străine privitoare la români. 

După prezentarea planului, bibliotecarul avea, dealtfel, 

să treacă la redactarea celui dintâi punct al acestuia, sub 

titlul de Bibliografia românească veche (1508–1830), ca 

o primă parte componentă a operei bibliografice propuse. 

ărţile din prima categorie, cuprinse între 1508-

1830, incluse în Bibliografia românească veche, 

„sunt relativ puţine şi rare, şi tocmaĭ de aceea ele aŭ o 

fórte mare însemnătate pentru istoria culturiĭ, literaturiĭ 

şi arteĭ tipografice la Români. Este, decĭ, de grabnică 

trebuinţă ca acéstă parte a bibliografieĭ române să fie maĭ 

întâĭ publicată”
3
, deoarce aceste cărţi sunt expuse 

degradării şi dispariţiei. Ele au fost descrise în ordine 

cronologică, după anul de apariţie. Fiecare dintre cărţile 

care alcătuiesc această categorie este prezentată după 

următoarele criterii: 

                                                           
1 Academia Română (A.R.,), fond Biblioteca Academiei Române, 
dosar A-101(21)/1894-1896, f. 104. Acest plan se găseşte şi în Prefaţa 

primului volum al lucrării Bibliografia românească veche (1508-1830), 

realizată de I. Bianu şi N. Hodoş. Vezi: Ioan Bianu; Nerva Hodoş, 
Bibliografia românească veche (1508-1830), Tom. I, Bucureşti, 

Stabilimentul Grafic J. V. Socec 1903, p. VII-VIII. 
2 În realizarea planului bibliografiei cărţii româneşti vechi, iniţial a fost 
propus anul 1507, însă prima carte aflată pe teritoriul ţării noastre este 

Liturghierul de la 1508.  
3A.R., fond Biblioteca Academiei Române, dosar A-101(21)/1894-
1896, f. 104.  

a) Titlul şi descrierea bibliografică. 

b) Dedicaţiile, prefeţele şi epilogurile sunt reproduse 

complet pentru cărţile în limbi străine (slavă, greacă 

etc.), cu textul original şi traducerea în limba 

română. Pentru cărţile în limba română, înainte de 

1600, transcrierea este realizată cu litere chirilice, 

iar pentru cele de după 1600, cu litere latine.  

c) Cărţile tipărite cu caractere deosebite, în comparaţie 

cu cele precedente, care prezintă un element nou din 

istoria tipografiei la români, sunt prezentate în 

facsimile şi modelele de tipar. La sfârşitul lucrării au 

fost adăugaţi indici alfabetici speciali pentru 

localităţile în care au existat tipografii româneşti 

între anii 1508-1830, cu prezentarea cărţilor în 

ordinea cronologică a tipăririi, indice de autori, 

traducători, tipografi şi corectori care şi-au adus 

contribuţia la descrierea cărţilor. 

cest plan prevedea, mai departe, elaborarea de 

cataloage descriptive pentru colecţiile de 

manuscrise şi documente ale bibliotecii şi indica, de 

asemenea, metoda alcătuirii lor. 
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upă ce s-au adunat câteva sute de cărţi în 

Biblioteca Academiei şi s-au obţinut informaţii 

despre existenţa altor câtorva zeci aflate în diverse 

fonduri din ţară sau din străinătate, I. Bianu face o 

solicitare publică denumită Apel pentru cărţi vechi, 

însoţită de o Listă de cărţi vechi cuprinzând titlurile 

celor 621 de cărţi cunoscute până la acel moment.  

a 30 iunie 1898, prin intermediul presei vremii, el 

adresează acest Apel „către toţĭ preoţiĭ, învĕţătoriĭ, 

profesoriĭ şi către tóte persónele, carĭ, saŭ prin meserie 

saŭ prin tragere de inimă, posed saŭ cunosc asemenea 

cărţĭ vechĭ tipărite între aniĭ 1508-1830”
4
. 

Intelectualitatea acelei perioade este rugată să aducă la 

cunoştinţă existenţa cărţilor, mai ales a celor care nu se 

aflau consemnate în listă, precizând „titlul lor întreg, 

locul şi anul tipărireĭ, dacă sunt complete şi în bună stare 

saŭ stricate, şi dacă s’ar puté comunica acele cărţĭ 

Biblioteceĭ Academieĭ Române pentru un timp orĭ cât de 

scurt”
5
, urmând a se înregistra datele necesare descrierii 

lor bibliografice. 

ibliografia românéscă veche îşi propunea să 

cuprindă, în amănunt, „tóte cărţile românescĭ, 

slavonescĭ, grecescĭ saŭ în alte limbiĭ, tipărite în aniĭ 

1508-1830 în ţĕrile românescĭ de Românĭ saŭ de streinĭ, 

precum şi cele tipărite de Românĭ în ţĕrile streine”
6
, care, 

la propunerea forului academic puteau fi înlocuite cu 

                                                           
4 B.A.R., secţia Manuscrise, fond Arhiva Ion Bianu, Dosar IX (2) Varia 

3 – Apelul Academiei Române şi corespondenţa oficială purtată pentru 
urmărirea cărţilor vechi româneşti cu ocazia întocmiri Bibliografiei 

vechi româneşti a lui Ioan Bianu: Piesă 3.  
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 

altele noi, dacă posesorii lor îşi dădeau acordul, mai ales 

pentru cărţile vechi bisericeşti.  

n 1898, după ce Ioan Bianu publică Apelul adresat 

posesorilor de tipărituri româneşti vechi, în legătură cu 

strângerea materialului pentru bibliografia româneacă, 

Nerva Hodoş, celălalt autor al lucrării, întocmeşte un 

,,Tablou de cărţile bisericescĭ nouĭ, de dat în schimbul 

altora vechĭ, propuse prin rĕspunsurile la «Apelul pentru 

cărţĭ vechĭ»”
7
, indicând numele persoanelor care acceptă 

schimbul de carte. 

Colaborarea cu Ioan Micu Moldovan 

cest Apel pentru cărţi vechi a fost tipărit în câteva 

publicaţii centrale, iar în provincie, în cele din 

Transilvania, unde iniţiativa a fost primită cu entuziasm 

de către intelectualitate şi a trezit 

un interes deosebit, concretizat în 

scrisorile de răspuns, care au fost 

de mare folos bibliografilor 

Academiei Române. Personalitatea 

culturală care i-a oferit cel mai 

important sprijin, preţ de câteva 

decenii, s-a dovedit a fi chiar 

profesorul I. Micu Moldovan, 

deţinătorul unei vaste biblioteci de 

carte veche, în care I. Bianu îşi 

făcuse ucenicia chiar în timpul 

studiilor şi a cărei valoare îi era 

familiară. Nu numai cărţile l-au 

determinat pe Bianu să conteze pe 

fostul lui profesor în a-l sprijini în 

dificilul demers al documentării 

pentru Bibliografia românească 

veche, ci mai ales erudiţia acestuia, 

vasta exeperienţă de viaţă şi 

sfaturile pe care le aprecia şi pentru 

care era recunoscător, în scrisoarea 

din 4 ianuarie 1896: ,,Îţi 

mulţumesc apoi, cu fiiască 

recunoştinţă pentru bunele sfaturi 

pe care mi le dai asupra lucrării 

mele în viitor [...]. Preţuesc mult 

foarte aceste sfaturi, căci le ştiu 

eşite dintr’o minte pătrunzătoare şi îmbogăţită cu multă 

şi variată experienţă de ale vieţii”
8
. 

Ajungând să fie unul din cei mai constanţi colaboratori, 

de-a lungul întregii vieţi, apreciindu-i activitatea, 

profesorul I. Micu Moldovan îi va facilita fostului său 

elev accesul la colecţiile de carte veche păstrate în 

Biblioteca arhidiecezană din Blaj. Şcolar fiind şi 

pasionat de carte, Bianu cunoscuse această bibliotecă, 

                                                           
7 B.A.R, secţia Manuscrise, fond Arhiva Nerva Hodoş, dosar I(1) Varia 
70 – Tablou de cărţile bisericescĭ nouĭ, de dat în schimbul altora vechĭ, 

propuse prin rĕspunsurile la «Apelul pentru cărţĭ vechĭ», f. 87-90. Vezi: 

Ileana Băncilă, ,,Nerva Hodoş şi Biblioteca Academiei”, în Studii şi 
cercetări de documentare şi bibliologie, An IX, Nr. 2-3, 1967, p. 193. 
8 Nicolae Comşa, Corespondenţa între Ioan Micu Moldovan şi Ioan 

Bianu: un capitol din corespondenţa între Blaj şi Bucureşti, Blaj, 
Tipografia Seminarului, 1943, p. 61. 
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frecventând-o cu regularitate, dovadă fiind mulţimea 

informaţiilor pe care le ştia despre cărţile aflate aici, şi 

mai mult, despre biblioteca personală a fostului său 

dascăl, ori despre fondurile rămase din biblioteca lui 

Timotei Cipariu.   

Ntrucât, în acea perioadă, fostul său profesor ocupa o 

poziţie înaltă în conducerea Bisericii greco-catolice, 

fiind vicar general arhidiecezan şi prepozit capitular, 

acesta adresează un ordin circular întregului cler greco-

catolic, prin care atrăgea atenţia asupra importanţei 

cărţilor vechi pentru istoria şi cultura română, deşi 

majoritatea acestora o constituiau cărţile de cult. 

Dificultatea consta în faptul că aceste cărţi se găseau 

răspândite prin diferite biserici, iar unele nemaifiind 

folosite erau abandonate şi expuse, în genere, 

deteriorării: „pe unele locuri sunt puţin grijite, ba lăsate 

sau chiar date pierii ca lucruri netrebnice”
9
. 

reoţilor li s-a sugerat să onoreze pe cât posibil 

solicitarea Academiei Române, care dorea să adune 

„astfel monumente literare, ca dintrânsele să poată 

completa istoria literaturii române”
10

, în felul acesta 

oferind şi posibilitarea evitării degradării sau distrugerii 

acestora. Ioan Micu Moldovan le recomanda preoţilor să 

furnizeze informaţii cât mai complete şi să întocmească 

evidenţe separate pentru cărţile vechi şi pentru 

manuscrisele din perioada anterioară anului 1830, fără să 

omită „cărţile de şcoală şi fragmentele şi chiar şi foile 

siguratice”
11

. Prelaţilor li se ofereau toate detaliile 

necesare şi aveau ca termen pentru încheierea şi 

expedierea consemnărilor, către oficiile protopopiale, 

luna decembrie 1898.  

oan Bianu primeşte, la 22 august 1898, de la 

profesorul I. Micu Moldovan un exemplar din nota 

trimisă de acesta către preoţii din zonă, prin care acesta îl 

încunoştinţează că „după ce vom primi răspunsurile 

                                                           
9 Zevedei-Ioan Drăghiţă, Muzeul şi patrimoniul cultural din Blaj 
(1848-1918), între educaţie şi identitate naţională, Alba Iulia, Editura 

Altip, 2007, p. 169.  
10 Ibidem.  
11 Ibidem. 

fraţilor preoţi, nu vom lipsi a împărtăşi O[noratei] 

Academii rezultatele dobândite”
12

. Prin urmare, preoţii 

greco-catolici din Transilvania s-au grăbit să dea curs 

solicitării circularei de la Blaj şi foarte curând după acea 

dată au început să sosescă, din toată ţara la Bucureşti, 

răspunsuri la Apel. Astfel au fost consemnate 140 de 

răspunsuri adresate bibliotecarului Academiei Române, 

Ioan Bianu, privitor la existenţa anumitor cărţi vechi 

datate între 1508-1830 care nu figurau în cuprinsul listei 

anexate. 

ceastă lucrare bibliografică s-a dovedit, pe 

parcursul elaborării sale, o operă de largă 

informaţie, care a întărit colaborarea între capitală şi 

centrul spiritualităţii transilvănene, tocmai prin relaţia 

dintre profesorul Ioan Micu Moldovan şi fostul său elev 

Ioan Bianu, de la Liceul greco-catolic din Blaj, relaţie ce 

susţine o lungă colaborare viitoare bazată pe respect şi 

preţuire profesională.  

a vremea când I. Micu Moldovan avea în grijă 

Biblioteca arhidiecezană, înzestrată cu o colecţie 

bogată în manuscrise şi tipărituri vechi, el şi-a asumat 

misiunea de a-l ţine la curent pe Bianu asupra tot ceea ce 

înseamna noutate pentru colecţiile Bibliotecii 

Academiei. De multe ori, în corespondenţa lor, Bianu 

cerea lămuriri, solicita intervenţii la alte biblioteci din 

Transilvania, şi în anumite cazuri chiar descrieri de texte, 

copii şi fotografii, obţinând un bogat material pe care l-a 

folosit eficient la redactarea Bibliografiei, aceasta 

dovedindu-se din ce în ce mai completă comparativ cu 

cele anterioare. 

oan Bianu a fost constant impresionat de vasta 

cultură bibliografică a profesorului său, care îl 

îndemna să realizeze o lucrare cât mai riguroasă. Înainte 

de a fi tipărită, I. Bianu îi trimitea acestuia, întotdeauna, 

fiecare fascicolă prelucrată, cerându-i părerea. Dar nu o 

dată se întâmpla ca fascicola să ajungă la Blaj chiar după 

ieşirea de sub tipar, însă indiferent de forma în care ea 

ajungea, suferea schimbări şi de formă, şi de conţinut. 

                                                           
12 Ibidem.  
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Astfel, Ioan Bianu accentuează, într-o scrisoare din 27 

octombrie/8 noiembrie 1898, cât de mult simte nevoia ca 

un specialist să îl atenţioneze asupra eventualelor erori: 

,,Cum de m-aş putea supăra că-mi corectezi greşelile, 

lucru cu care sunt obişnuit de mult, de aproape 30 de 

anişori. Corectează deci totdeauna fără cruţare, căci, 

Doamne!, mult îmi place să ştiu că urmăreşti puţinul ce 

eu pot face cu vechiul interes pe care de atâta timp mi-l 

arăţi”
13

. Aşadar, contribuţia lui I. Micu Moldovan la 

Bibliografia românească veche nu s-a rezumat, am putea 

spune, numai la informaţia bibliografică sau la cea 

directă, cum ar fi descrierea textelor, ci şi la verificarea, 

corectarea sau revizuirea acestora. 

olaborarea acestor două personalităţi este jalonată 

de pasiunea comună pentru cartea veche, pentru 

limba şi istoria românilor, şi susţinută de sentimentul de 

stimă reciprocă şi recunoştinţa dintre profesor şi elev, 

având ca liant ataşamentul pentru carte ca factor de 

cultură. Tot ea ilustrează legătura profundă dintre cei doi 

cărturari, în plan intelectual, cu accent pe dorinţa 

elevului de a fructifica vastele cunoştinţe şi experienţa 

dascălului său, pe de o parte, iar pe de alta doleanţa 

profesorului de a sprijini şi pe mai departe evoluţia în 

plan cultural a elevului la a cărui formare contribuise de-

a lungul anilor. 

espre contribuţia lui I. Micu Moldovan la 

Bibliografia românească veche, cât priveşte 

cantitatea informaţiei, putem desprinde o concluzie doar 

prin parcurgearea corespondenţei dintre cei doi. Cărţile 

trimise de la Blaj la Bucureşti, pentru alcătuirea 

Bibliografiei, sunt multe, dar nu în toate scrisorile este 

menţionat numele lor. În afară de ,,cărţile trimise, cele 7 

cărţi, cele 5 broşuri”
14

 sau cele menţionate sub forma 

altor asemenea expresii imprecise, folosite în 

corespondenţa acestora, credem că numărul lor este mult 

mai mare. Chiar şi numai din acest schimb de scrisori s-

ar putea alcătui o listă cuprinzând titlurile cărţilor vizate: 

Psaltirea lui Corbea, Învăţătura peste toate zilele 

(1642), Pravila aleasă a lui Eustatie, Evanghelia cu 

învăţătură (1641), Tetraevanghelul, Cazania lui Coresi, 

Catehismul (1656), Cuvânt păstoresc, Cartea de 

rugăciuni a lui Klein, Ceasloveţul de sub Vaarlam, 

Ceaslov de Sibiu (1689), Liturghia (1680) etc, volume 

care lipseau din fondul de carte al Academiei şi care au 

fost introduse în fişele Bibliografiei.  

entru a ilustra mai elocvent modul în care cei doi 

erudiţi au colaborat am recurs la câteva extrase din 

corespondenţa lor. Ioan Micu Moldovan, nerefuzându-şi 

elevul, răspunde la insistenţele acestuia de a-i trimite o 

carte pe care el o considera destul de valoroasă, dată 

fiind raritatea ei, cu oarecare rezervă, mărturisindu-i: 

,,Eu am fost descris formatul cărţii acesteia [Catehismul] 

şi atât socotesc a fi de ajuns […]. Dacă doriţi mai mult, 

vă pot descrie o pagină cu formatul originalului, dară de 

trimis nu-l pot trimite”
15

. Răspunsul lui I. Bianu, din 16 

                                                           
13Nicolae Comşa, Op. cit., p. 68-69. 
14 Ibidem, p. 31. 
15 Ibidem, p. 100. 
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februarie 1901, pare a cuprinde o notă de insolenţă: ,,Nu 

ne dai Catehismul – îmi pare rău, căci asupra acestui 

punct publicaţiunea bibliografică va fi defectuoasă. L-aş 

fi înapoiat îndată!”, dacă nu cumva de nepăsare: ,,Dacă 

nu ne trimiţi exemplarul de acolo, cum ne-ai dat altele 

multe şi bune, nu se pierde lumea nici ţara: rămâne 

lucrarea necompletată în acest punct până altădată”
16

.  

ulte dintre scrisorile trimise de la Bucureşti la 

Blaj sau de la Blaj la Bucureşti atestă fie 

îngrijorarea, fie prudenţa, când a unuia când a celuilalt, 

faţă de posibilitatea întârzierii, rătăcirii sau mult mai rău 

a pierderii vreunei cărţi valoroase, dar nicicum a lipsei 

de încredere, atitudine relevată în scrisoarea din 28 

iunie/11 iulie 1902, în care Bianu îl roagă pe fostul său 

profesor: ,,sub nici un motiv nu lăsa să scadă încrederea 

dtale în mine, căci – apriori să ştii – că este greşeală 

orice bănuială ar întuneca încrederea dtale în mine”
17

. 

fortul conjugat al celor doi, grija pentru acoperirea 

lacunelor din fişele ce cuprind descrierea 

bibliografică a cărţilor le regăsim în corespondenţa 

purtată pe tot parcursul editării lucrării: ,,Acum o rugare 

bibliografică. Mă rog să fotografiezi pentru noi titlul 

pravilei mici de la Govora, ediţia făcută pentru 

Ardeal”
18

. Altădată: ,,Prin poşta de astăzi trimit Liturghia 

                                                           
16 Ibidem, p. 72. 
17 Ibidem, p. 76. 
18 Ibidem, p. 62-63. 

– 1680, Bucureşti, împreună cu [...] următoarele două 

rugăminţi: [...] să ne spui dacă în exemplarul lui Cipariu 

se află prefaţă şi dedicaţia şi dacă are apoi să binevoiţi a 

reconstitui pasagiul următor de la f. 4 verso, rândul 

ultim”
19

. Bianu aştepta cu nerăbdare punctul de vedere al 

profesorului: ,,Ai examinat fascicola a doua a din 

Bibliografie? Ce zici de ea?”
20

. 

n scrisoarea din 2/14 iunie 1898, I. Bianu îi adresează 

profesorului blăjean, în legătură cu Liturghia (1680) 

de la Bucureşti ,,următoarele două rugăciuni: 

1. să faci bine să ne spui dacă în exemplarul 

Cipariu se află pre faţă şi (dedicaţie) dacă are, 

apoi să binevoieşti a reconstitui pasagiul 

următor de la f. 4 verso rându ultim (a treia 

foaie) din prefaţă dedicatorie [...]. 2. să ne spui 

iar dacă acel exemplar se termină cu foaia 126 

sau mai urmează ceva după acea foaie? şi să ne 

copiezi ce mai urmează”
21

. Desigur că aceste 

solicitări erau în concordanţă cu ce îşi 

propusese Bianu să consemneze în fişele 

cărţilor şi (prefaţă, dedicaţie, titlu, pagină de 

final etc) şi neîndoielnic răspunsul lui I. Micu 

Moldovan îl găsim în fişa pentru cartea vizată.  

Munca de căutare, identificare, recon-

stituire a unor cărţi, documente, fragmente de 

text greu de descifrat etc, depusă de canonic 

pentru întocmirea cât mai exactă a fişelor este 

dublată, nu fără cheltuială, şi de fotografierea 

unor pagini, documente la cerinţa 

bibliotecarului Academiei: ,,să-mi faci şi 

trimiţi fotografia de pe foaia din urmă a Paliei, 

cum am vorbit” sau ,,mă rog să fotografiezi 

pentru noi titlul pravilei mici dela Govora – 

ediţia făcută pentru Ardeal”
22

. Însă nu o dată 

această acţiune eşua, fie din vina fotografului 

,,pentru că este rău făcută, dar şi pentru că nu 

reproduce pagina care mie îmi trebuie”
23

. 

Cheltuielile vor fi suportate, desigur, de 

solicitant: ,,Ştiu că nu ţi-am trimis banii 

cheltuiţi cu fotografierea Paliei. Îi voiu restitui 

însă toţi deodată”
24

.  

trânsa lor colaborare pe marginea cărţilor din 

Bibliografie reiese din numeroase scrisori, dar în 

mod deosebit din cea datată în 27 octombrie/8 noiembrie 

1898, la care I. Bianu ataşează un Post Scriptum 

amuzant: ,,Era să trimit scrisoarea fără rugări nouă. Ar fi 

păcat, dar iată ce mă rog […]”, solicitându-i alte câteva 

exemplare şi informaţii, ultima fiind aprecierea ,,Pânea 

pruncilor nu o mai pot cere dacă au mâncat-o şoarecii 

dar îmi pare rău după ea”
 25

.  

                                                           
19 Ibidem, p. 70. 
20 Ibidem.  
21 Ibidem, p. 70. 
22 Ibidem, p. 63. 
23 Ibidem, p. 65. 
24 Ibidem, p. 63. 
25 Ibidem, p. 69. 
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eliniştit de ce s-ar putea întâmpla cu vreo carte 

mai rară, I. Bianu îi cere lui I. Micu Moldovan cu 

insistenţă în scrisoarea din 2/14 iunie 1898: ,,Mă rog, mă 

rog şi iar mă rog să ne daţi mssul Mitropolitului 

Gheorghiţă Ştefan Vodă ca să facem de pe el o copie să 

nu cumva să se prăpădească din vre-o nenorocire cel 

original, căci prea ar fi mare păcat, pe sufletul 

dumitale”
26

.  

alitatea de colaborator al lui I. Micu Moldovan pe 

care I. Bianu contează indiscutabil o atestă şi 

faptul că îl ţine la curent cu stadiul în care se află 

Bibliografia, informându-l pe cărturarul blăjean, în 

epistola din 22 octombrie 1901: ,,[...] sântem la sfârşitul 

fascicorei a 4-a, mult mai mare decât cele precedente”, şi 

precizând că la sfârşitul volumului I se va include o 

,,Addenda et corrigenda, în care adăugăm ce am aflat 

despre unele cărţi, după tipărirea descrierilor sau 

îndreptăm oarecari greşeli”
27

. 

Rolul lui Nerva Hodoș 

n prefaţa primului volum al Bibliografiei, I. Bianu şi 

N. Hodoş le mulţumesc, în mod special, canonicului 

I. Micu Moldovan, de la Blaj, şi episcopului Dimitrie 

Radu, care le-au comunicat titlurile de cărţi rare, lui Ioan 

Bogdan şi Constantin Erbiceanu, care au întocmit sau 

cercetat traducerile în slavonă şi greacă, precum şi 

francezului Émile Legrand prin intermediul căruia au 

obţinut traducerile din limba arabă şi georgiană.  

elorlalţi colaboratori ocazionali – preoţi, profesori, 

membrii ai clerului, persoane particulare –, care au 

furnizat note, detalii, informaţii despre cartea veche, le 

adresează în aceeaşi prefaţă următorul mesaj: „Toţi cei 

care au contribuit întru câtva la această lucrare, şi a căror 

nume se vor vedea în capitolele respective, sunt rugaţi a 

primi mulţumirile noastre cele mai vii”
28

.  

incolo de toţi aceştia, persoana care a contribuit 

în cea mai mare măsură la realizarea lucrării, în 

mod concret, este Nerva Hodoş al cărui nume se află 

înscris alături de cel al ilustrului academician pe coperta 

Bibliografiei. Nicolae Iorga este îndreptăţit, credem noi, 

să îi aducă indirect acestuia un elogiu apreciind că ,,o 

lucrare de proporţiile acesteia nu putea fi înfăptuită de o 

singură persoană, care mai avea pe umerii săi şi 

răspunderea funcţionării bibliotecii”
29

.  

ransilvănean de formaţie filologică, Nerva Hodoş 

ajunge ,,scrietor”
30

 la Biblioteca Academiei în 

1891, student fiind la Facultatea de Litere şi Filosofie din 

Bucureşti, şi foarte curând face dovada bogatelor sale 

cunoştinţe fiind promovat ajutor de bibliotecar. Calităţile 

care l-au consacrat – meticulozitatea, disciplina, spiritul 

                                                           
26 Ibidem, p. 70. 
27 Ibidem, p. 73. 
28 Ioan Bianu; Nerva Hodoş, Op. cit., Tom. I, p. IX.  
29 Dimitrie Caracostea, Studii critice, Bucureşti, Editura Albatros, 
1982, p. 142. 
30 Ileana Băncilă, ,,Nerva Hodoş şi Biblioteca Academiei Române”, în 

Studii şi cercetări de documentare şi bibliologie, An IX, Nr. 2-3, 1967, 
p. 192. 

de organizare, capacitatea de sintetizare – l-au 

determinat pe I. Bianu să-i încredinţeze în 1898 acţiunea 

de cercetare a câtorva depozite de cărţi vechi ,,de la 

Universitatea, Seminarul şi Mitropolia din Iaşi, precum 

şi la biblioteca Mănăstirii Neamţ”
31

. În 1906 a făcut 

călătorii de studiu atât în ţară – la Oradea, Cluj, Blaj şi 

Sibiu
32

 –, cât şi în străinătate, la Budapesta şi Belgrad, 

iar în 1908 a cercetat cărţile din expoziţia istorică 

organizată la Iaşi, ca în 1909 să viziteze, în scop 

documentar, biblioteci publice şi particulare din Braşov 

şi Sibiu.  

ăspunsurile primite în urma Apelului pentru cărţi 

vechi le organizează într-un tabel notând numele 

celor care acceptă schimbul de carte, titlul şi numărul de 

exemplare urmărind ca acest transfer să se realizeze 

efectiv, degrevându-l în acest fel pe I. Bianu de povara 

acestei sarcini administrative.  

articiparea sa concretă la elaborarea a numeroase 

fişe din Bibliografiei nu a putut fi constatată în 

mod real, după cum am mai precizat. Cercetând fondul 

documentar aflat în Arhiva ,,Nerva Hodoş” am identifica 

câteva notări întocmite chiar de el, reunite într-un dosar 

denumit ,,Carnet cu note şi evidenţe pentru «Bibliografia 

românească veche»”
33

, în care sunt consemate titlurile a 

950 de cărţi vechi din perioada 1508-1830, menţiuni 

asupra datei şi locului tipăririi, precizarea numelor 

bibliografilor străini – Picot, Safarik şi Karataev etc –, şi 

multe alte detalii pe care le vom regăsi în fişele lucrării, 

fapt ce ne îndreptăţeşte să considerăm că o bună parte 

dintre acestea au fost realizate chiar de el.  

                                                           
31 Ibidem, p. 193. 
32 Ibidem. 
33 B.A.R., secţia Manuscrise, fond Arhiva Nerva Hodoş, I Varia 10 – 
Carnet de note şi evidenţe pentru ,,Bibliografia românească veche”.  
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ctivitatea desfăşurată pe mai multe planuri – 

bibliotecar şi bibliograf, profesor şi autor de 

cursuri şi volume de cercetare, publicist pentru 

numeroase reviste ale vremii –, toate au contribuit treptat 

la deteriorarea stării lui de sănătate, ajungând să-şi dea 

demisia din funcţie, iar la câteva luni, la 1 noiembrie 

1913, să se consemneze decesul lui, la un sanatoriu din 

Sibiu, la doar 44 de ani. 

ceastă dispariţie subită va avea o influenţă nefastă 

şi asupra lui I. Bianu, dar mai ales asupra 

Bibliografiei, care era departe de a fi încheiată. Într-o 

scrisoare trimisă la 7/20 iulie 1905 lui I. Micu 

Moldovan, academicianul îi mărturisea: „M-am pus cu 

ceilalţi la lucru şi am dat gata toate notele şi extrasele 

necesare şi astăzi înapoiez totul prin poştă”
34

, făcând 

referire explicită la colaboratorii săi. După şapte ani de 

muncă intensă împreună cu aceştia, îi va comunica 

aceluiaşi că la „12/25 iulie 1913 Deleg. relativă la 

primirea demisiei Hodoş”
35

, prin care ia notă de faptul că 

problemele de sănătate îl determinaseră pe adjunctul lui 

să-şi piardă interesul pentru muncă. 

Continuatorul: Dan Simonescu 

imp de două decenii, apariţia fascicolelor 

Bibliografiei a fost sistată, ceea ce a lăsat impresia 

părăsirii acestui proiect, însă următorul colaborator al lui 

I. Bianu îşi va asuma sarcina de a continua şi încheia 

grandioasa lucrare: profesor universitar Dan Simonescu. 

Fost student şi apoi asistent al academicianului la 

                                                           
34 Nicolae Comşa, Op. cit., p. 79. 
35 Marieta Croicu; Petre Croicu, Scrisori către Ioan Bianu, Vol. II, p. 
436. 

Catedra de istoria literaturii române de la Universitatea 

din Bucureşti va prelua 1 martie 1931 întregul material 

rămas în dezordine al lui N. Hodoş şi N. Cartojan, găsind 

aici notiţe olografe ale acestora, folosite ulterior în 

lucrare. El va continua tipărirea fascicolelor până la 30 

iulie 1936
36

, când va apărea cel de-al treilea volum al 

Bibliografiei. Revăzând etapele de elaborare a lucrării, 

D. Simonescu aminteşte că ,,în perioada cea mai grea a 

lucrării, aceea de a verifica, îndrepta, şi uniformiza 

materialul primit, am avut ajutorul gratuit al d-lui Ion 

Berciu, chemat de Ion Bianu”
37

.  

dată cu apariţia ultimului volum intitulat Addenda 

et Corrigenda în 1944, Dan Simonescu 

consemnează: „Cu împrimarea acestui volum se 

împlineşte o dorinţă fierbinte, pe care Ioan Bianu a 

purtat-o în inimă, până la moartea lui”
38

. 

in cercetarea surselor şi a fondurilor arhivistice 

conexe Bibliografiei nu am putut stabili care au 

fost alţi colaboratori ai lui Bianu pe lângă cei menţionaţi, 

dar suntem convişi că această lucrare a implicat un efort 

colectiv – traducători, corectori, redactori etc –, şi că 

meritele de necontestat pentru întocmirea şi finalizarea 

proiectului celei mai originale bibliografii întocmite până 

atunci revine celor trei – Ioan Bianu - Nerva Hodoş - 

Dan Simonescu. 

 

 

                                                           
36 Ioan Bianu; Nerva Hodoş; Dan Simonescu, Bibliografia românească 
veche (1508-1830). Tom. III (1809-1830), Bucureşti, Atelierele Grafice 

Socesc & Co. Soc Anonimă, 1912-1936, p. VIII.  
37 Ibidem, p. VII.  
38 Ibidem, p. XIII. 
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