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Virgil Cândea, Mărturii româneşti peste hotare. Creaţii româneşti şi 

izvoare despre români în colecţii din străinătate, serie nouă, vol. VI. 2, 
Ungaria, Editura Academiei Române, Muzeul Brăilei „Carol I” / Editura 
Istros, Bucureşti, Brăila, 2018, LXXIV + 852 p. 

 
Renumitul om de ştiinţă şi de cultură care a 

fost academicianul Virgil Cândea (29 aprilie 1927 – 
16 februarie 2007), descendent dintr-o veche 
familie cnezială a Transilvaniei, ale cărei rădăcini 
ajung până în jurul anului 1300 (în Râu de Mori), a 
murit înainte de a-şi vedea finalizată una dintre 
operele capitale, cu siguranţă cea mai amplă: 
Mărturii româneşti peste hotare. Pe parcursul vieţii i-au 
fost tipărite doar două volume, ambele la Editura 
Enciclopedică din Bucureşti: vol. I. Albania-Grecia 
(1991) şi vol. II. India-Olanda (1998). Sarcina nobilă, 
dar dificilă totodată, de a-i finaliza munca uriaşă a 
căzut, în primul rând, pe umerii distinsei fiice a 
savantului (cercetător ştiinţific I la Institutul de 
Studii Sud-Est Europene al Academiei Române 
din Bucureşti1), care, cu multă răbdare şi inspiraţie, 
a creat o echipă, reuşind să ducă la bun sfârşit 
demersul academicianului. Astfel, din 2010, Ioana Feodorov a început să publice o 
nouă serie a Mărturiilor, reeditând cele două volume apărute iniţial, revăzute şi 
adăugite, pentru ca apoi să scoată din manuscris, cu evidentă acribie, cele peste 10000 
de fişe rămase de la tatăl său. Descrierile de piese au fost împrospătate cu cele mai 
noi informaţii şi, de asemenea, li s-a sporit numărul, ca urmare a noilor investigaţii 
întreprinse de harnica echipă de cercetători de la ISSEE şi de numeroşii lor 
colaboratori. 

Dacă cuprinsul volumelor publicate iniţial în anii 1991 şi 1998, divizat de data 
aceasta în trei tomuri (vol. I. Albania-Etiopia, 2010; vol. II. Finlanda-Grecia, 2011; vol. 
III. India-Olanda, 2011), a fost coordonat numai de Ioana Feodorov, următoarele 
volume, care prezintă doar informaţii inedite, provenite în bună parte din fişe, au 
apărut sub coordonarea a doi editori: Ioana Feodorov şi Andrei Timotin (din 2017, 
directorul ISSEE, acest lucru fiind de bun augur pentru amplul proiect, care rămâne 
deschis, aşa cum nu este greu să ne imaginăm, spre a primi noi date). Ca atare, vol. 
IV. Polonia-Rusia (2012), vol. V. Serbia-Turcia (2014), vol. VI.1. Ucraina-Vatican (2016) 
şi vol. VI.2, Ungaria (2018), apărute sub egida Editurii Academiei Române şi a 
Editurii Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, au adunat într-o matcă un număr 
impresionant de descrieri de piese culturale româneşti păstrate peste hotare. 
Colectivul lucrează la alcătuirea volumului VII, care cuprinde Indicii generali ai 
tomurilor precedente. Totodată, se păstrează un „laborator” în cadrul institutului 

 
1 În continuare ISSEE. 
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gazdă, care să fie permanent în alertă la noile descoperiri şi să le pună în circulaţie, 
în conformitate cu aceeaşi metodologie de lucru. 

Volumul de faţă, Virgil Cândea, Mărturii româneşti peste hotare. Creaţii româneşti şi 
izvoare despre români în colecţii din străinătate, serie nouă, vol. VI. 2, Ungaria, alcătuit de 
următorul colectiv de editare: Ioana Feodorov, Claudia Nichita, László Wellmann, 
Mihai Ţipău, Andrei Timotin, Cătălina Vătăşescu şi Daniel Cain, constituie o lucrare 
mult aşteptată de cercetătorii români, maghiari şi nu numai. Capitolului Ungaria, 
reprezentând cea de-a 58-a ţară şi ultima prezentată în lucrare, i-a fost alocat un corp 
de carte de sine stătător (ca parte a doua a volumului al VI-lea). Însumând peste 5000 
de piese, acesta este „cel mai voluminos şi, fără îndoială, cel mai important, din punct 
de vedere istoric, din întreaga lucrare iniţiată şi realizată – în mare măsură – de Virgil 
Cândea”, aşa cum afirmă Ioana Feodorov în Nota editorilor (p. XXI). De asemenea, 
prin lectura textului, „Ungaria apare clar ca fiind teritoriul cel mai bogat în urme 
româneşti”. Încă înainte de a apuca să-l parcurgi, volumul impresionează prin 
dimensiuni: LXXIV p. + 852 p. şi 52 de oraşe care păstrează „mărturii româneşti”! 

Cartea debutează cu Prefaţa (p. V-XX) preşedintelui Academiei Române, acad. 
Ioan-Aurel Pop, urmată de Nota editorilor (p. XXI-XXXII), semnată de Ioana 
Feodorov, Mihai Ţipău şi László Wellmann. Nota cuprinde şi o Descriere a principalelor 
colecţii (p. XXXII-XXXVIII). Aceste texte premergătoare sunt prezente în volum şi 
în versiune engleză: Editors’note (p. XXXIX-LI) şi Description of the Main Collections (p. 
LI-LVII), pentru ca partea introductivă să ajungă la final odată cu paginile de Sigle şi 
abrevieri (p. LIX-LXXIV). Următoarele 843 de pagini cuprind descrierea efectivă a 
celor 5215 piese, lucrarea fiind încheiată de Cuprins (p. 845-852). Ni se perindă în 
faţa ochilor un repertoriu ştiinţific extrem de bogat şi variat, constând din piese scrise 
de mână sau tipărite (cărţi, documente, hărţi), dar şi confecţionate, pictate, gravate 
sau scoase de sub pământ (opere de artă, monede, odoare bisericeşti, piese 
arheologice etc.), însoţite, totodată, şi de referinţe bibliografice, piese ajunse în 
diverse împrejurări în instituţii publice, precum muzee, arhive, biblioteci sau varii 
colecţii. Segmentul cărţilor este de departe cel mai larg, cuprinzând de la volume 
create pe teritoriul locuit de români, până la roadele muncii de creaţie a unor străini 
care au scris despre noi. Pare că niciun aspect al multiplelor legături nu a fost omis.  

Biblioteca Naţională Széchényi, sau Országos Széchényi Könyvtár, fondată 
de contele Ferenc Széchényi (1754-1820), şi-a deschis porţile în vara anul 1803, astăzi 
fiind cea mai mare deţinătoare de „mărturii româneşti” din Ungaria, dar totodată şi 
din afara spaţiului locuit de români. Dintre cele peste 1200 de poziţii care fac referire 
la obiecte deţinute de această prestigioasă instituţie, 941 (de la poziţia 3838 la 4778) 
sunt cărţi datând din perioada cuprinsă între anii 1471 şi 1878. De la Chronica 
Hungarorum, la prima carte tipărită în spaţiul românesc, respectiv Liturghierul lui 
Macarie, la Calendarele lui Ştefan P. Niagoe de la Buda şi la cărţile tipărite la Blaj în 
1878, ni se aşterne în faţă un câmp de lucru inestimabil. Tipografia Universităţii din 
Buda a tipărit între 1780 şi 1830 multe cărţi pentru români (deţinând locul al III-lea 
pentru perioada 1508-1830, după Bucureşti şi Iaşi, şi locul I pentru perioada 1800-
1830), ca atare nu ne surprinde prezenţa bogată a titlurilor aflate în Biblioteca 
Universităţii „Eötvös Loránd”, dar şi în Biblioteca Naţională a Ungariei.  
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Este de la sine înţeles că nu a fost deloc uşor să coordonezi o lucrare de o 
asemenea amploare, care nu trebuie să lipsească din bibliografia niciunui cercetător 
din domeniul Istoriei, cu ştiinţele ei auxiliare, dar nici a celor pasionaţi de alte 
domenii precum arta, teologia, filosofia, lingvistica, etnografia etc., meritul ei 
incontestabil fiind, până la urmă, acela de a fi deschizătoare de drumuri spre noi şi 
noi cercetări2. 

 
Anca Elisabeta TATAY* 

 

 
2 Spre exemplu, în ultima perioadă am avut în derulare, împreună cu Bogdan Andriescu din Sibiu, de la 
Biblioteca ASTRA, două proiecte care sperăm să se finalizeze anul acesta cu următoarele volume: Carte 
românească veche în Biblioteca Naţională Széchényi. Budapesta şi Carte românească veche şi modernă la Roma, în 
Biblioteca Apostolică Vaticană (sec. XVII-XIX) / Libri romeni antichi e moderni a Roma, nella Biblioteca Apostolica 
Vaticana (sec. XVII-XIX). Deşi la momentul începerii proiectelor (2012 şi, respectiv, 2016) nu aveam 
cunoştinţă despre mărturiile aferente, în momentul în care am avut la dispoziţie volumul VI.2 (pentru 
Ungaria, 2018), respectiv VI.1 (pentru Vatican, 2016), cercetarea a căpătat o nouă turnură, primind o 
plus-valoare de netăgăduit, întrucât volumele lui Virgil Cândea, coordonate de Ioana Feodorov şi 
Andrei Timotin, abundă în informaţii pe care noi nu le deţineam, deşi petrecusem luni bune de studiu 
în cele două biblioteci. Desigur că, lucrând în biblioteci de o asemenea talie, precum cele menţionate, 
criteriul exhaustivităţii rămâne un deziderat greu de atins.  
* Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, România; e-mail: ancatatai@yahoo.com.  


