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La început a fost cartea manuscris...

La începuturile evului mediu, pentru a fi multiplicate, cărţile erau transcrise de
copişti în scriptoriile mănăstireşti

În acele timpuri, scrierea era o artă pe
care o stăpâneau foarte puţini oameni.
Copistul trebuia să fie înzestrat cu
deosebit talent pentru că se cerea
adesea, pe lângă o scriere frumoasă, ca
paginile cărţilor să fie împodobite cu
miniaturi şi iniţiale ornamentate.

În Ţara Românească, valoarea unei cărţi manuscris în secolul XV
echivala cu valoarea unei moşii

Cartea manuscris în Ţările Române
Informaţii necesare pentru înţelegerea problematicii cărţii româneşti medievale:

• Limba de cult şi de cancelarie în Ţările române era slavona;
• Limba română ca limbă de cultură este atestată din secolul al XVI-lea;
• Alfabetul oficial era alfabetul chirilic;
Alfabetul chirilic s-a folosit în mod curent în spaţiul românesc până în 1860.

• Tipurile de carte-manuscris: - cartea religioasă: liturghier, evngheliar,
psaltire, apostolul etc.
- cartea istorică: cronici şi letopiseţe ;
- cărţi de legi (pravile);
- cartea populară: texte religioase necanonice
(apocrife), povestiri populare, povestiri istorice.

Cartea manuscris în limba slavonă
Limba de cult (limba bisericească) şi
limba de cancelarie (limba în care se
scriau documentele oficiale ale statului)
a fost slavona, până în secolul XVII.
Cel mai vechi manuscris din spaţiul
românesc este Evangheliarul lui
Nicodim (1404-1405) scris la mănăstirea
Prislop .
Cele mai importante scriptorii (centre
de copiere) au fost: mănăstirea Bistriţa
(Ţara Românească), mănăstirile Neamţ
şi Putna (Moldova), mănăstirile Feleac şi
Prislop (Transilvania).

Manuscrise şi cartea manuscris în limba română

Cel mai vechi document
păstrat în limba română
este Scrisoarea lui Neacşu
din Câmpulung (1521).
Mărturii despre folosirea
scrierii în limba română
există din secolul al XV-lea.

Limba română s-a scris cu alfabet chirilic până în 1860

Cele mai vechi documente religioase în
limba română sunt traduceri ale psalmilor:
Psaltirea Hurmuzaki şi Psaltirea Scheiană.
Ele sunt datate cu aproximaţie în prima
jumătate a secolului al XVI-lea. Nu se
cunoaşte locul unde au fost redactate.

Cel mai puternic centru de traducere în
limba română din secolul al XVI-lea a
fost Biserica Sfântul Nicolae din Şcheii
Braşovului.
Cea mai veche carte laică în limba română
este Floarea darurilor, tradusă din italiană.
Fiore di virtu era o culegere de poveşti
populare moralizatoare italiene publicată la
Florenţa în 1491. Traducerea românească
este de la începutul secolului XV.

Şi apoi a apărut tiparul …

Tiparul cu litere xilogravate
Prima formă de tipar a fost xilogravura,
folosită încă din secolul IX în China. Ea
presupunea inscripţionarea textului pe o
placă de lemn cu ajutorul căreia se
produceau exemplare în serie.

Xilogravura a fost folosită în Europa mai
întâi în Olanda şi Germania pe la 1430.

Tiparul cu litere mobile
Tiparul cu litere mobile a fost inventat, în
Europa, de germanul Johannes Gutenberg,
pe la 1440.
Gutenberg foloseşte litere de plumb pe care le
asamblează una câte una pentru a forma
cuvinte.

Prima carte publicată în serie de către Gutenberg este Biblia (1456), în 48 de
exemplare. Ea avea 2 volume şi cuprindea peste 1200 de pagini. Munca de imprimare a
durat peste 2 ani.

Începuturile tiparului în spaţiul românesc
• În 1508 şi-a început activitatea prima tipografie în Ţara Românească, probabil la
Mănăstirea Dealu, lângă Târgovişte. Ea a fost înfiinţată din porunca domnitorului Radu
cel Mare, de către călugărul muntenegrean, Macarie. Macarie învăţase arta tipografică la
Veneţia şi tipărise mai multe cărţi la Cetinje (Muntenegru).
Macarie a tipărit trei cărţin limba slavonă: Liturghierul (1508), Octoihul (1510),
Evangheliarul (1512), apoi tipografia şi-a încetat activitatea.
• În 1544 tipografia de la Târgovişte, sub îndrumarea lui Dimitrie Liubavici, reia seria
tipăriturilor slavone.
• La sfârşitul secolului al XVI-lea apare o tipografie la Bucureşti, în cadrul Mănăstirii
Colentina.
• În 1528 a început să funcţioneze prima tipografie în Transilvania, la Sibiu, sub
conducerea sasului Lucas Trapoldner. În perioada 1544-1552 a existat şi o secţiune care
tipărea cu litere chirilice, în limba slavonă şi română. Aici a fost publicată prima carte în
limba română.
• În 1643 apare, la mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi, prima carte tipărită în Moldova,
Cazania lui Varlaam, o culegere de 75 de predici ale mitropolitului Varlaam.

Pagină din Liturghierul lui
Macarie (1508)

Tiparul românesc în spaţiul Transilvaniei

Tipografia de la Sibiu.
Activitatea lui Filip Moldoveanul (Phillipus Pictor)
•

În tipografia sasului Lucas Trapoldner din Sibiu, se pare că a existat o secţie
românească aflată sub conducerea lui Filip Moldoveanul . El s-a ocupat de tipărirea
primelor cărţi în limba română: Catehismul românesc (1544) si Tetraevanghelul
slavo-român (1551-1553). Alături de acestea, a apărut şi Tetraevanghelul slav (1546).

•

Catehismul din 1544 se mai numeşte şi Catehismul luteran pentru că el a fost
redactat după învăţătura luterană. Preoţii saşi doreau, prin acesta, să obţină
convertirea unora dintre români la această confesiune. Prozelitismul religios era
foarte la modă în acea perioadă.
Din Catehismul românesc nu s-a păstrat niciun exemplar, însă există documente în
arhiva oraşului care dovedesc că lui Filip Moldoveanul i s-au plătit 2 florini pentru
tipărirea unui Catehism în limba română; un exemplar incomplet al acestui Catehism
a fost identificat, în biblioteca mănăstirii din Blaj, şi descris de Timotei Cipariu, dar
din păcate, nu mai există.

•

Tetraevanghelul slavo-român este cea mai veche tipăritura în limba română care a
ajuns până la noi, păstrată fragmentar, într-un singur exemplar, în colecţia de cărti
rare a Bibliotecii “Saltykov-Scedrin” din Sankt-Petersburg.

Tipografia de la Braşov.
Activitatea Diaconului Coresi (1559-1583)
•
•

•

•

•
•

Diaconul Coresi era originar din Târgovişte, unde a învăţat meşteşugul tipografic de la
Dimitrie Liubavici. El s-a stabilit la Braşov unde şi-a creat propria tipografie. În toţi anii săi de
activitatea a tipărit 11 cărţi în limba română şi 24 în slavonă .
Scopul venirii sale la Braşov este încă neclar. El a fost chemat aici, se pare, de judele
Braşovului, Johannes Benkner. Motivul nu este cunoscut de istorici, dar se poate presupune că
judele Braşovului urmărea să obţină convertirea românilor la luteranism. Un argument în
sprijinul acestei ipoteze este oferit de faptul că primele tipărituri ale sale în limba română nu
respectă tipicul ortodox.
Activitatea sa tipografică în perioada 1559-1565 este foarte prolifică, după care lâncezeşte mai
mult timp pentru că în anul 1565 a decedat protectorul său, J. Benkner, care îi finanţase o parte
din cărţi. Cele mai importante tipărituri din această perioadă sunt Catehismul(1560),
Tetraevanghelul românesc (1561), Pravila Sfinţilor Părinţi(1560-1562), Apostolul (1563),
Cazania I şi Molitvenicul (cca 1567)
După 1569, Coresi reia legăturile cu Ţara Românească şi tipăreşte la comanda Bisericii sau a
domnitorului de aici, ori la comanda ortodocşilor din Transilvania. Dar în această perioadă
devine şi editor, finanţând personal unele cărţi. Lucrările în limba română publicate acum sunt :
Psaltirea(1568), Psaltirea româneasca si Liturghierul(1570), Psaltirea slavo-româna (1577) si
Cazania a II-a (1581).
Cărţile coresiene s-au imprimat în aproximativ 100 de exemplare, cu excepţia Psaltirei
româneşti care a cunoscut 500 de exemplare. Ele au cunoscut o largă difuzare în tot spaţiul
românesc.
Fiul lui Coresi, diacul Şerban, a tipărit la Orăştie prima traducere (parţială) în limba română a
Vechiului Testament, numită Palia de la Orăştie (1582).

Pagini din tipărituri coresiene:
Octoih mic slavonesc (1578) şi Pravila Sfinţilor Părinţi (1570)

Pagini din tipărituri coresiene:
Evanghelia cu învăţătură (1581), în limba română şi Evanghelia slavonească (1582)

Tiparniţa Diaconului Coresi de la Muzeul primei Şcoli româneşti (Braşov)

Tipografia de la Alba-Iulia (Bălgrad)

•

•
•

•

La cererea principelui Gh. Rakoczy I, tipograful si dascalul Popa Dobre este trimis din
Ţara Româneasca la Alba Iulia, pentru a pune bazele unei noi tipografii, donată de
Matei Basarab. Noua tipografie româneasca a funcţionat cu intermitenţe până în anul
1702.
Prima carte tipărită aici a fost Evanghelia cu învăţătură (în anul 1641), o reluare a
Evangheliei lui Coresi(1581).
Din porunca şi cheltuiala lui Gh. Rakoczy I, s-a tiparit prima traducere integrală în
limba română a Noului Testament cunoscută ca Noul Testament de la Bălgrad din
1648. Acesta se bucura de o prezentare grafică deosebită, cu 6 file de început
nenumerotare si 330 file numerotate, grupate pe caiete (coale), litere subţiri, drepte,
elegante, imprimate cu cerneală neagră si roşie; partea de ornamentică cuprinde: iniţiale
ornate în cadru, un frontispiciu vegetal la începutul textului, iar pe verso-ul foii de titlu,
stema principelui Transilvaniei.
În 1699 a fost tipărit aici primul abecedar în limba română, Bucoavna de la Bălgrad.
Bucoavna este un abecedar care cuprinde învăţături religioase şi principalele momente
ale liturghiei.

Pagini tipărite din Noul Testament de la Bălgrad (1648)

Pagină din Bucoavna de la Bălgrad, reprodusă după ediţia critică din 1988.
Alături se află transcrierea textului cu alfabet latin.

Tipografia de la Blaj
În 1747 ia fiinţă Tipografia de la Blaj, tipografia oficială a Bisericii greco-catolice.
Timp de 200 de ani ea va publica fără întrerupere cărţi de cult, cărţi laice şi manuale
şcolare.
• Primele cărţi tipărite aici sunt lucrări de dogmă : Floarea adevărului (1750),
Dogmatica învăţătură (1760) şi cărţi de cult: Ceaslovul (1751), Liturghierul (1756),
Molitvenicul (1757), Octoihul (1760), Evangheliarul (1765) etc.
• Cu Bucoavna tipărită în 1777 se deschide seria bucoavnelor greco-catolice.
• Îndreptare cătră aritmetică, din 1785, este primul manual de aritmetică în limba
română tipărit în Transilvania. El este tradus de Gh. Şincai, după un manual austriac.

Pagini din aritmetica tipărită la Blaj, în 1785

Tipuri de cărţi liturgice
care au făcut obiectul primelor tipărituri
Cărţi cu slujbele cotidiene
Liturghierul este o carte liturgică, folosită de preot și diacon, care cuprinde esențialul
slujbelor săvârșite în biserică. În acest sens, Liturghierul trebuie să conțină întotdeauna
măcar rânduielile celor trei Sfinte Liturghii și rânduielile obișnuite ale Vecerniei și Utreniei.
Ceaslovul sau Cartea Orelor, conţine slujbele din Ciclul Zilnic. În acest cadru stabil sunt
inserate numeroase părţi schimbătoare ale slujbelor. Ceaslovul este cartea de bază a
citeţului şi a cantorului.
Mineiul este o carte de cult ce conţine slujbele sfinţilor şi sărbătorilor cu dată fixă pentru
fiecare zi din lună, de peste anul bisericesc. Sunt deci douăsprezece mineie, pentru cele
douăsprezece luni ale anului.

Cărţile folosite în cele trei mari perioade ale anului liturgic

Octoihul este cartea care va conduce slujbele din perioada liturgică cea mai
lungă din anul bisericesc, care durează din lunea de după Duminica Tuturor
Sfintilor şi până în Duminica Vameşului şi a Fariseului. Se numeşte "octoih"
pentru că este structurată pe opt glasuri.

Triodul este cartea de cult care cuprinde cântările, citirile şi regulile tipiconale din
perioada prepascală. Timpul Triodului ţine de la Duminica Vameşului şi Fariseului
şi până în Sâmbăta Mare (înainte de Paşti), în total 10 săptămâni.
Penticostarul este cartea liturgică ce cuprinde cântările din cele 8 săptămâni de
după Înviere, începând cu ziua Paştilor până în Duminica Tuturor Sfinţilor.
Numele Penticostarului, de la grecescul Pentikostarion πεντηκοσταριον, i se trage
tocmai de la perioada de cincizeci de zile ale cărei cântări le cuprinde, numită
Cincizecime (gr. "penticosti", πεντηκοστή).

Cărţi liturgice care utilizează textul Sfintei Scripturi
Evangheliarul cuprinde cea mai mare parte a celor patru evanghelii împărţite în lecţii
zilnice (pericope) pentru toate zilele anului pascal. Textul sacru este împărţit după cum
urmează: Ioan în 67 pericope, Matei în 115, Luca în 114 iar Marcu în 71 de pericope.
Apostolul este partea Noului Testament care cuprinde faptele şi epistolele apostolilor.

Psaltirea este parte a Vechiului Testament care conţine psalmii (imnurile religioase)
compuşi de regele David. Psalmii sunt în număr de 150 şi sunt grupaţi în 20 de catisme.

Cărţi de învăţătură
Catehismul este este principala carte de învăţătură a unui creştin, care expune
principiile religiei sub formă de întrebări şi răspunsuri.
Cazania este o culegere de predici (omilii, didahii).

Tiparul şi arta tipografică…
În spaţiul românesc s-au folosit în
secolele XVI-XVII două tehnici de
tipărire:
• Xilogravura
• Tiparul cu litere mobile

Xilogravura
A fost tehnica folosită de Diaconul Coresi la tipografia sa din Şcheii Braşovului

Xilogravura presupunea faptul că mai
întâi fiecare pagină de text era gravată
pe o placă de lemn.
Literele şi cuvintele erau realizate în
oglidă pentru ca tipărirea să poată fi
corectă.

Placa de lemn gravată se aşeza în presă. Se pregătea apoi cerneala (în recipientele
aflate în imagine pe pervazul ferestrei) cu care se îmbiba un tampon cilindric
(aflat, în imaginea de mai jos, pe masa din stânga).

Peste placa de lemn
gravată se trecea
tamponul cu cerneală, se
aşeza coala de tipărire, se
punea apoi o bucată de
piele groasă pentru
protecţie, iar deasupra
un suport de lemn de
mărimea colii de tipar.
Totul se încadra cu o
ramă de lemn pentru
fixare.

În imagine se poate vedea directorul Muzeului Primei Şcolii Româneşti, pr. dr.
Vasile Oltean, care explică modul în care funcţiona tiparul diaconului Coresi.

Apoi se introducea totul sub teasc şi
se presa cu ajutorul unui dispozitiv de
fier. Acesta era alcătuit dintr-un
cilindru vertical, spiralat, ca un şurub
uriaş, care avea un braţ
perpendicular, de care se rotea .

Tipografia cu litere mobile

Personalul unei tipografii era alcătuit din:
• Meşterul tipograf era, de obicei, şi şeful
tipografiei sau directorul ei.
El tocmea şi plătea ucenicii, coordona
activitatea, făcea prima corectură a textului
tipărit, asigura literele mobile, uneori realiza
şi xilogravuri.
• Ucenicii calificaţi
- zeţarul (jătariu): culegea literele
textului, le aşeza în rânduri pe un dispozitiv
numit galion şi apoi le aşeza în presă;
- drugarul: mânuia presa
- pilicarul: ungea formele literelor cu
cerneală cu ajutorul unor tampoane;
• Ucenici necalificaţi: în eventualitatea în
care existau, făceau diverse activităţi pe lângă
personalul calificat.

Operaţinui pentru tipărirea unei cărţi:
Tipograful se ocupa de confecţionarea literelor pentru tipar
Turnarea literelor era activitate realizată de
meşterul tipograf. Literele erau confecţionate
dintr-un aliaj din plumb şi cositor care se turna în
matriţe metalice.
Matriţele pentru turnarea literelor erau fie
cumpărate din mari centre tipografice,
fie confecţionate în tipografie; ele constituiau
apoi un adevărat patrimoniu.
Cea mai importantă parte a matriţei era
poansonul, o bară de oţel paralelipipedică, de
aproximativ 5 cm. lungime, la capătul căreia era
gravată o literă. Litera era mai întâi conturată cu
un ac şi apoi lucrată cu dălţi şi pile speciale.
Poansonul imprima pe matriţă negativul literei.

Zeţarul alcătuia paginile pentru tipărire

Zeţarul stătea în picioare în faţa unei
case de litere din care culegea literele
şi albiturile (spaţiile albe ale textului)
cu ajutorul unui vingalac sau culegar.

Casa de litere

Rândurile culese se aşezau
pe un galion sau şif, până
la completarea zaţului unei
pagini.

Pilicarul ungea zaţurile cu cerneală cu ajutorul unor tampoane.

Zaţurie erau aşezate pe presă. Peste zaţuri se aşeza o coală care urma să
fie imprimată.

Drugarul mânuia presa pentru
tipărire. El trebuia să stăpânească
tehnica imprimării uniforme a cernelii
pe pagină.

Secvenţe din ateliere tipografice (gravuri occidentale)

În concluzie…

Pentru a înţelege istoria cărţii tipărite în România în general, şi în particular
în Transilvania, trebuie să reflectăm asupra câtorva aspecte fundamentale:
- de ce tiparul a însemnat o revoluţie în istoria culturală europeană;
- ce se tipărea şi cum se tipărea în Europa la vremea respectivă;
- care este ritmul difuzării tehnicii tipografice în spaţiul românesc;
- care este conţinutul cărţii tipărite pentru români;
- în ce ritm se schimbă viaţa culturală sub influenţa tiparului etc.

Pornind de la cele câteva informaţii din această prezentare privitoare la
conţinutul cărţlor tipărite în Transilvania şi tehnica tiparului, putem face un
studiu mai amplu al istoriei culturale româneşti, prin prisma tipăririi şi
difuzării cărţii.
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