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Importanța misionară a tiparului în 

Biserica Ortodoxă Română

 Activitatea tipografică din țările române a fost precedată, în 
mod firesc, de o perioadă de câteva secole, în care cartea a circulat ca 
manuscris. Cercetările, întreprinse de o serie de slaviști, au ajuns la 
concluzia că în spațiul românesc s-a început a fi copiate manuscrise 
în limba slavă, începând cu secolul al XI-lea, care prin îmbogățirea lor 
cu miniaturi, au devenit adevărate opere de artă. Secolele XIV-XV au 
fost foarte rodnice în acest sens, constituindu-se în țara noastră bi-
blioteci de manuscrise, dar și formarea de adevărate școli de  copiști 
și miniaturiști, amintind, în acest sens, școala de la Mănăstirea Bis-
trița Vâlcii, Mănăstirea Cozia, Mănăstirea Govora, dar și Mănăstirea 
Neamț, Dragomirna sau Putna.
 Odată cu perfecționarea tiparului, în a doua jumătate a seco-
lului al XV-lea, prin invenția lui Johannes Guttenberg, nu s-a așteptat 
mult până acesta a început producția de carte religioasă și în spațiul 
românesc. Astfel, Ieromonahul Macarie, care mai întâi tipărise carte 
liturgică în Muntenegru, după ce învățase meșteșugul tiparului în 
Veneția, vine în Țara Românească în timpul domnitorului Radu cel 
Mare, unde tipărește cu sprijinul acestuia, care i-a pus la dispoziție 
o tipografie, prima carte tipărită din țara noastră, Liturghierul (1508). 
S-a presupus că această tipăritură a fost scoasă de sub teascurile ti-
pografiei instalate de acesta la Dealu, însă tot mai mulți cercetători 
susțin, în ultima vreme, că Liturghierul din 1508 a apărut în tipografia 
de la Mănăstirea Bistrița. Demn de subliniat este că toate tipăriturile 
Ieromonahului Macarie purtau stema Țării Românești, ceea ce întă-
rește faptul că acestea au apărut la o tipografie domnească, nu parti-
culară ca, mai târziu, în Transilvania, în timpul diaconului Coresi și 
al ucenicilor acestuia.
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ţinutul vâlcean a fost Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica. Dovadă a 
iubirii lui necumpănite faţă de carte sunt şi cuvintele din testamentul 
său: „n-am câştigat averi sau mişelii, numai sfinte cărţi”.

Fără îndoială, o realizare de excepție din timpul păstoririi sale 
o reprezintă înființarea unei tipografii proprii, la Râmnicu-Vâlcea, în 
anul 1860, de sub teascurile căreia aveau să vadă lumina importante 
cărți de slujbă și de învățătură bisericească, pentru luminarea preo-
ților și a credincoșilor din cuprisul eparhiei și nu numai. După cum 
avea să mărturisească mai târziu, tiparnița, înființată cu „bani împru-
mutați”, nu lucra cu mașini aduse de peste hotare, ci cu „teascuri cu 
anevoință, nefiind tipografie cu mașină”.

În plus, unul dintre punctele pentru care Calinic a militat 
întreaga sa viaţă de episcop a fost acela de a se scrie şi vorbi „într-o 
limbă neaoş românească”, aşa cum doriseră şi vrednicii săi înaintaşi 
din scaunul episcopal de la Râmnic. În afară de contribuţiile aduse 
la publicarea cărţilor, a purtat de grijă pentru toate tipăriturile sale, 
unele dintre ele fiind prefaţate şi împodobite cu propria-i mână 

Fiind însă singura tiparniță din oraș și regiune, serviciile ei vor 
fi solicitate repetat de administrația urbei. În aceste condiții, la 26 
ianuarie 1867, cu un an înainte de moartea sa, Sfântul Calinic ia deci-
zia de a dona tipografia, cu tot inventarul și cărțile aflate în depozit, 
orașului vâlcean,  iar veniturile sale, jumătate să fie folosite pentru 
întreținerea schitului Frăsinei, iar cealaltă jumătate pentru întreține-
rea școlilor din Râmnic, a studenților săraci și a Seminarului. 

Astfel, observăm că tradiția culturală vâlceană nu doar în ceea 
ce privește cartea tipărită este strâns legată de cultura bisericească. 
Nu putem vorbi în Vâlcea de tradiție   culturală   fără   a   vorbi   de   
spiritualitatea   monahală   din   spațiul vâlcean, care a făcut posibilă 
dezvoltarea tiparului, a cărții tipărite, ca emblemă a Vâlcii.

Sfântul Sinod al Bisericii noastre a declarat anul 2016 drept 
Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al ti-

În Țara Românească, tiparul a continuat după Ieromonahul 
Macarie prin Dimitrie Liubavici, la Târgoviște, și apoi, prin ucenicul 
acestuia Coresi, de numele căruia se leagă și apariția tiparului în 
limba română. Evoluția tiparului în limba română în Transilvania a 
fost mult stopată apoi de presiunea calvină și catolică.

Secolul următor aduce un reviriment cultural, concretizat 
și în dezvoltarea tiparului, prin grija domnitorilor Matei Basarab și 
Vasile Lupu. În acest sens, în jurul anului anul 1635, din porunca şi 
pe cheltuiala lui Matei Basarab, la Mănăstirea Govora s-a înfiinţat 
o tipografie, unde s-au tipărit o serie de cărți, ce au înscris această 
mănăstire în cronica de aur a culturii românești. De mare impor-
tanță este Pravila de la Govora, născută din dorința domnitorului de 
a pune la îndemâna poporului hrana cea duhovnicească de care are 
nevoie, așa cum arată Mitropolitul Teofil, în Predoslovia sa, în limba 
română, la această carte: „Socotit-am că mai toate limbile au carte pe 
limba lor, de aceea cugetai și eu, robul Domnului meu Iisus Hristos, 
să scot această carte, anume pravila pe limba românească, sfințiilor 
voastre, frați duhovnici români, care sunteți păstori oilor celor cu-
vântătoare a turmei lui Hristos”. 

La Râmnicu-Vâlcea, la 1705 Antim Ivireanul, unul dintre cei 
mai buni tipografi ai vremii, a fost hirotonit ca episcop, cu sfatul și cu 
voia prea luminatului și învățatului domn Constantin Brâncoveanu, 
martir sfânt al Bisericii noastre strămoșești. Urmare a acestei numiri, 
în secolul al XVIII-lea, la Râmnic se desfășura o bogată activitate cul-
turală, datorată cărturarului Antim Ivireanul, cel care a pus aici baze-
le unei tipografii unde au ieșit la lumină o serie de tipărituri. Alături 
de o serie de scrieri bilingve, s-au tipărit și cărți liturgice în limba 
română: în 1706 a tipărit un Evhologhion ce cuprindea atât Liturghie-
rul, cât și Molitfelnicul. Aceasta a fost prima ediție în limba română a 
Liturghierului și a Molitfelnicului in Țara Românească.

Însă cel care a marcat cu adevărat istoria cărţii tipărite în 
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pografilor bisericești în Patriarhia Română, accentuând astfel moș-
tenirea spirituală și culturală a acestui sfânt martir, care a păstorit 
aproape trei ani ținuturile Olteniei de sub munte, la împlinirea a 300 
de ani de la moartea sa martirică, precum și importanța tiparului în 
dezvoltarea misiunii Bisericii.

Prin tipar nu doar că s-a răspândit cuvântul lui Dumnezeu, ci 
s-a și format conștiința de neam, contribuind astfel la unitatea nea-
mului românesc și formarea României Mari. Unitatea de credință și 
cultură a condus firește și la unitatea de neam. Slujitorii Bisericii au 
fost aceia care au întărit sentimentul național al unității, pregătind 
făurirea României Mari și implicit autocefalia Bisericii Ortodoxe  
Române.

Binecuvântăm cu părintească dragoste apariția volumului de 
față la Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului și îi felicităm pe 
autorii ei, Arhimandritul Dr. Veniamin Micle, duhovnic cunoscut și 
cărturar erudit al Bisericii noastre, și Dl. Petre Cichirdan, jurnalist 
apreciat al ținuturilor vâlcene, care au reușit  să expună cu claritate 
istoricul tiparului bisericesc din țara noastră, într-un dialog jurnalis-

tic de certă valoare.

† VARSANUFIE

Arhiepiscopul Râmnicului

1 septembrie 2016

CUVÂNT ÎNAINTE

  Cartea de față apare după un demers publicistic, de forță, 
timp de un an, când cele trei publicații ale Editurii Intol Press, 
CULTURA vâlceană, Povestea vorbii 21, „Forum vâlcean” au publicat 
în patrusprezece capitole dialogurile dintre cei doi autori sub titlul 
generic „Istoria tiparului”, structurate sub formă de interviu, fiecare, 
păstrându-și specificul tematic dinainte propus: Arhim. Veniamin 
Micle, parcurgând o adevărată istorie a tiparului, dar mai ales a 
tipografilor, cu precădere cei din cultura religioasă, românească, 
în timp ce Petre Cichirdan, încercând să însoțească demersul pur 
istoric, savant, al scriitorului monah de la Mănăstirea Bistrița, cu o 
istorie similară, mult mai sumară, a mașinii de tipărit, dar mai ales 
a „mașinii” computer electronic, care s-a născut și impus în secolul 
XX și care are toate atuurile să „înghită” în secolul XXI tiparul lui 
Gutenberg! ...desigur, nu și era cu același nume. Cartea se vrea, în 
concepția autorilor, și un produs al noului demers literar beletristic, 
afirmarea „romanului publicistic”, pe bază de dialog; dar și un produs 
al conceptului de „ecoartă” sau „ecoștiință” în care știința și arta 
conviețuiesc cu spiritul, contribuind la adevărata „curățenie” la care 
speră omenirea în secolul XXI și care nu va exista în afara spațiului 
religios...

Un demers publicistic care începea la sfârșitul anului 2015 
și venea să întâmpine într-un mod inedit un eveniment de mare 
importanță pentru întreaga cultură românească, care se produce 
prin Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca anul 
2016 să fie „Anul comemorativ al tipografilor bisericești”; demers care 
se finalizează în toamna lui 2016 prin apariția unei cărți închinate 
tipografilor bisericești. Ca să respectăm întrutotul hotărârea înaltului 
for bisericesc, am optat pentru titlul cărții: „Tiparul bisericesc la 
români”. 

*
A reușit calculatorul electronic să pună capăt erei Gutenberg? 

A reușit calculatorul să pună capăt cărții produse tradițional prin 
tehnologia Gutenberg? Desigur, cititorii vor constata mai bine 
acest lucru, din cele văzute și auzite, citite, din propria experiență, 
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dar noi credem că produsul cărții tipărite în secolul XXI va fi încă 
multă vreme făcut după modelul tiparului Gutenberg!... mașina 
electronică, neintervenind decât sub aspectul de ușurare al acestei 
munci, sisifice, de transpunere a literei pe suportul tipografic! ca în 
mai toate domeniile de activitate, calculatorul, căutând să scutească 
omul de efort fizic, și, îndemnându-i creierul la o treabă mult mai 
înaltă... 

Autorii

TIPARUL BISERICESC LA ROMÂNI 

(DIALOGURI)

CUVINTE ÎNAINTE

Petre CICHIRDAN: – „La început era Cuvântul, și Cuvântul 
era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu”, așa începe textul 
din Evanghelia după Ioan. Am descoperit târziu acest citat, până să 
cunosc Vechiul Testament, atribuindu-l  chiar începutului biblic al 
omenirii. Biblia arar se întâlnea în casele creștinilor de rând, aceștia, 
având cărți religioase care urmăreau conduita liturgică, învățătura 
desprinsă din viața, moartea și învierea lui Iisus Hristos... În 2002, 
după ce am pictat pe sticlă seria de tablouri „Carmina Burana”, ca 
ilustrare prin desen și culoare a imnelor mele aduse celebrei cantate 
profane compusă de Carl Orff după textele originale ale călugărilor 
studenți de prin 1200 (aprox.), și descoperite în secolul XIX în 
localitatea Beuern din Germania, land bavarez, am îndrăznit să citesc 
Biblia prin metoda istoricului Hendrik van Loon („Istoria omenirii”, 
Editura Națională Gh. Mecu, 1943). Această metodă înseamnă să 
citești și să conspectezi cu ajutorul desenului. Sfântului desen! care 
utilizează mâna ca prelungire a creierului. Așa am pictat pe sticlă 
„Vechiul și Noul Testament”.

Organul gurii este important, nu pentru că conține darul 
vorbirii sau limba fără de care nu se poate trăi așa cum știm noi 
(cu ajutorul ei, copilul, educându-și toate simțurile; articulându-și, 
când toate lucrurile sunt clare, însăși cuvintele), ci pentru că prin el 
ne hrănim. Și, atunci, am început să-mi notez ceea ce citeam prin 
desene oarecum simbolice, în genul scrierii hieroglifice. 

Citind „Geneza”, deci chiar începutul Bibliei, și căutând să 
însemnez, am constatat cu stupoare că această colosală carte, Vechiul 
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Testament, pune la începutul timpurilor, semnul! Am strigat: – Linia 
apare când lumina se desparte de întuneric! și am trasat o linie între 
culorile alb și negru; albul către ceruri – lumina – și negrul înspre 
pământ – întunericul. Deci, nu cuvântul a fost primul, ci linia, desigur, 
care rezultă din separația culorilor sau din unirea a două puncte... 
Este drept, proorocul Ioan (după patru sau cinci mii de ani) spune că 
la început a fost Cuvântul fiindcă totul apare datorită lucrării prin 
graiul lui Dumnezeu, care a durat șase zile, și, când, la început, „a 
zis”: „să fie lumină”; dar, înainte, „a făcut”!...„Cerurile și Pământul”. 
Înțelegem sintagma lui Ioan, care a vrut să sugereze că începutul este 
de atunci de când apare vorbirea, act care îl desparte pe om de animal 
și care îi dă dumnezeirea; dar, să nu uităm, îi alătură chiar înainte 
de a rosti, semnul (mâna – palma rupestră – din peștera Altamira). 
Dar asta este altceva, fiindcă nimic nu există înaintea faptei. Primul 
punct al Vechiului Testament rezolvă întreaga dilemă, dacă putem 
să-i spunem așa. În cartea citată mai sus, a olandezului Hendrik 
van Loon, scrierea hieroglifică este supranumită „scriere sfântă”, 
recunoscând astfel că semnul și însemnul au stat la baza scrisului, 
această scriere fiind numită „scriere fonetică” (H. van Loon). Desigur, 
pentru omul inteligent, „homo faber”, cuvântul este însăși viața, 
realitatea, definită fiind prin cuvânt. Lumea se va zdruncina amarnic 
în filosofia ei când va descoperi informația numerică, binară, și prin 
semn, „0” și „1”; în realitate stări, și când va putea fabrica și spune 
cu ajutorul lor orice (mâna și desenul, rămânând primordiale) de 
la plăcerile și neplăcerile vieții până la fisiunea nucleară! Scrisul și 
înscrisul așa cum le cunoaștem noi din abecedarul lumii întregi, 
din Cartea Cărților – sfântă – și cea mai dreaptă – au ținut cel mai 
important fanion al vieții, drept și sus, cel mai important de la 
apariția omului faber, Adam, și, care, încă se mai luptă să rămână 
acolo unde sunt și astăzi; mai mult, unii dintre noi, iubind scrisul 
tipografic mai mult decât pe cel electronic... Dar timpul și fapta nu 
stau în loc. Dacă semnul și însemnul, scrisul cu mâna, existau de 
la ruperea fructului din arborele vieții – cel al cunoașterii, scrisul, 
care utilizează tehnica tipografică (tehnologia tiparului fiind aceea 
care a inventat scrierea în serie – producția scrisului) are o scurtă 
existență, și stă la baza perioadei moderne de existență a omului... 
Era Gutenberg, a tiparului, începe în Renaștere, și, acest tipar, a fost o 
invenție fără egal! cea mai de preț cucerire a omului, altfel zis, scrierea 

în serie. Aceasta precursează procesul tehnologic al tipăriturilor în 
masă; al semnelor și însemnelor! care pot „vorbi”, comunica, în orice 
colț al lumii și al Universului, fără gură! Vedem, că, încă din perioada 
lucrării evreilor în Egipt, prin Iosif, fiul lui Iacov, cel vândut lui Potifar 
în timpul copilăriei, aceștia (evreii) știau să conceapă și să citească 
desenele tehnice de construcție; prin aceasta, impunându-se în fața 
celor mai avansate culturi ale lumii din acele timpuri (aproape trei 
mii de ani î. H.).

 – Părinte Arhimandrit Veniamin Micle, îmi dați voie să 
adaug...din „cetatea de scaun” a tiparului românesc, Mănăstirea 
Bistrița!...așteptăm să ne vorbiți despre această marea descoperire 
a dumneavoastră, a tipografului, primul tipograf român, Macarie 
de la Bistrița, în contextul revoluționarei istorii a Tiparului!... Rolul 
nostru în acest dialog, al dumneavoastră cu precădere, va fi ca să se 
înțeleagă mai bine, cititorul să înțeleagă, însemnătatea acestei mașini 
a Tiparului, produsului său – scrisul multiplicat – sub toate aspectele 
materiale și spirituale în această lume a Informației! Lume pe care, 
mai nou,  Ștefan Dumitrescu (după mine, poate, cel mai important 
scriitor al momentului, născut în Vâlcea și lucrând și locuind în 
Tulcea) o numește chiar așa, a Informației!

Arhim. Veniamin MICLE: – Problema în care v-ați lansat, 
după părerea mea este cu bătaie lungă și ea vizează un aspect al 
lumii contemporane și a viitorului, care, amândouă, pun la baza 
comunicării una dintre multiplele teorii legate de informație, ca 
parte a unei documentații; și, nu ca particulă care intră și iese din 
cutia cibernetică, feed back-ul, care stă la baza cercetării științifice 
moderne, astăzi. Știu că dumneavoastră, cum este și logic, dată 
fiind experiența, situați sistemul acesta informatic, nou, în urma 
sistemului informațional. Eu aș dori ca lectorii noștri să trăiască – să 
simtă – pe parcursul anului care urmează, prin intermediul revistei 
Cultura vâlceană, starea emoțională ca o stare harică, pe care ne-o 
oferă această invenție, cum îi spuneți dumneavoastră, și care de vreo 
șase sute de ani produce-răspândește civilizație... M-am gândit să 
începem cu începutul, cu apariția tiparului și pe care l-aș creiona, 
așa, pentru început, cu titlul generic de „Precursorii Tiparului”...1* 

1 Cuvinte înainte, în „Cultura Vâlceană”. Anul VIII, nr. 117, decembrie 
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PRECURSORII TIPARULUI

Arhim. Veniamin MICLE: – Întrunit, la Reședința patriarhală, 
în ședință de lucru, sub președinția Părintelui Patriarh Daniel, în 
zilele de 28 și 29 octombrie 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române a hotărât, printre altele: Declararea anului 2016 ca „Anul 
comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al 
tipografilor bisericești la împlinirea a trei sute de ani de la moartea sa 
martirică (1716–2016)”.

Petre CICHIRDAN: – Da, iată, ați găsit cel mai propice moment, 
acest an, în care să trecem în revistă o istorie a tiparului, desigur, 
văzută în primul rând de aici de la noi, de pe meleagurile oltene; dar, 
care, cred că unui specialist ca dumneavoastră nu-i va scăpa prilejul 
să o extindă contextului național și internațional, întregului areal 
european. Toată lumea cunoaște demersurile dumneavoastră, de 
până acum, privind întâietatea bistrițeană în ceea ce privește apariția 
tiparului în Țara Românească; personal, neputând să uit că prin 
anul 2009, un cercetător din Târgoviște, o doamnă, explica-provoca 
într-un simpozion, că „Arhimandritul Veniamin Micle a declarat 
această întâietate bistrițeană, privind prima carte tipărită pe meleag 
românesc, dar nimeni, până acum, nu a putut să-l contrazică cu 
argumente științifice”. Anul 1705, Antim Ivireanul episcop de Râmnic, 
înființează la Râmnicu Vâlcea o tipografie. Dar, tipăritura unicat, ca 
imprimerie, opera grafică – dacă vreți – executată prin matrițare, a 
existat cu mult timp înaintea lucrării tipografului Antim Ivireanul 
sau al lui Macarie de la Bistrița... Eu consider tiparul de care vorbim, 
ca fiind prima mașină de multiplicat, mecanică, care să transmită 
texte compuse din litere și având alăturat, desene... 

Arhim. Veniamin MICLE: – Cunoscutul istoric american J. 
D. Bernal (1874–1948), care a studiat apariția și evoluția științei și 

2015, p. 7, col. 1-2. 

tehnicii în viața societății, scria în lucrarea sa intitulată: Știința în 
istoria societății,  că „tehnica imprimării n-a fost prea greu de inventat 
sau de practicat. De fapt, ea a fost folosită din timpurile cele mai 
vechi, sub formă de ștampile, reproduceri cu ajutorul frecării și al 
gravării”. Avea dreptate. Cu mult timp, anterior epocalei descoperiri 
a tipografului german Johannes Gutenberg, care a trăit între anii 
1400 și 1468, au existat multiple și variate încercări de imprimare a 
semnelor de scriere cu ajutorul unor forme fixe, precum ștampile, 
peceți, sigilii cilindrice, imprimarea țesăturilor și tipărirea tabelară, 
până s-a ajuns la descoperirea literelor mobile.

Petre CICHIRDAN:  –  O mașină de reprodus texte și desene 
cu mult înaintea celei numită „Gutenberg”. O mașină construită cu 
dalta și ciocanul (iată sculptura e-n toate), artă vizuală și mecanică!...
ce îngemănare – interferență! gravezi chipul cezarului sau idolului, 
îl ungi cu vopsea, și copiezi; sau îl sculptezi, și-l gravezi... pe lemn, pe 
piatră, în plumb...pe pereți; fără aceste tehnologii (modern numite 
ale copierii), astăzi, nu am mai fi avut dovezi scrise despre cultura 
milenară a omului faber și sapiens, și religiosus, și ludic (așa, ca să ne 
aducem aminte și de Mircea Eliade, și de Alexandru Trifu – profesorul 
de psihologie pedagogică de la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” 
– anii 80...)!

   
Arhim. Veniamin MICLE: – Pentru multiplicarea textelor, 

omul  a întrebuințat încă din mileniul al III-lea î. Hr., la Sumer și Elam, 
ștampile și peceți ca forme de tipar pentru imprimarea tăblițelor scrise, 
cum sunt cele din renumita Bibliotecă a palatului regal din Ninive, 
formată din cărămizi imprimate, apoi arse. De asemenea, la Babilon 
s-au descoperit sigilii cilindrice, cu ajutorul cărora se transpuneau, 
prin rulare în lutul proaspăt, diferite semne pe cărămizile destinate 
construcțiilor, iar în Egipt, pietre de sigilii gravate în formă de 
cărăbuș, având în partea inferioară câteva hieroglife. Anticele sigilii 
ușurau activitatea de multiplicare a textului, îndeplinind una dintre 
însușirile tiparului, ceea ce lipsea manuscrisului, în calitate de unicat; 
cu toate acestea, textele erau foarte scurte, uneori simple sigle. Pe 
parcurs, sigiliul sumerian de lemn și cel egiptean de piatră au fost 
înlocuite cu altele de metal, mai rezistente, cum demonstrează cele 
întâlnite pe produsele minelor din Spania, exploatate de romani.
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Petre CICHIRDAN: – Am nominalizat lemnul, piatra, plumbul, 
bronzul, oțelul călibil – ulterior bronzului... dar ce rol uriaș! cu efect 
colosal pentru dezvoltarea ulterioară a mașinii de copiat, a tiparului, 
a avut tehnologia de imprimare a țesăturilor...

Arhim. Veniamin MICLE: – Un progres însemnat spre arta 
tipografică reprezintă tehnica de imprimare a țesăturilor, inventată 
în Orient; ea consta în acoperirea cu un strat de vopsea a unei plăci 
gravate și aplicarea ei pe o pânză întinsă foarte bine. Procedeul a 
fost adus în Europa, probabil în timpul cruciadelor; el este foarte 
asemănător cu tipărirea xilografică prin placa de lemn gravată, încât 
mulți cercetători consideră că ultimul derivă din primul. Practica 
era foarte costisitoare, fapt ce a obligat pe regele Iacob Cuceritorul 
(1213–1276) al Spaniei – în cursul unei campanii de austeritate, din 
anul 1234 – să interzică supușilor săi îmbrăcarea de „estampados”, 
adică a țesăturilor imprimate ce imitau brocardul. Totuși, ea este 
menționată și la începutul secolului al XV-lea, când Cennino 
Cennini din Florența tratează despre „arta de a lucra țesătura cu un 
tipar”. De asemenea, potrivit  unor documente, meșterul orfevru 
Prokop Waldvogel, originar din Praga, se îndeletnicea la Avignon cu 
imprimarea pe pânză și cu „arta scrierii artificiale”.

Petre CICHIRDAN: – Una din preocupările mele în 2002 a fost 
să pictez pe sticlă „Vechiul și Noul Testament”, dar mai ales lucrarea 
„Carmina Burana”, de Carl Orff, compusă după cantatele profane 
de prin 1200 (d. H.), descoperite în înscrisuri grafiate manual prin 
1800 într-un land bavarez din Germania, Beuren. Imaginile păreau 
desprinse dintr-un clișeu care se derula tabelar ca într-un album, filă 
cu filă, desen și text. Cred că este vorba despre o fază care a precursat 
destul de recent tiparul... este vorba de așa zisa „tipărire tabelară”?

Arhim. Veniamin MICLE: – Într-adevăr, o interesantă tehnică, 
precursoare a tiparului, consta în așa numită tipărire tabelară, de 
origine chinezească, inventată prin secolul al VIII-lea. Din China, 
procedeul ajunge în Europa, fiind menționat la sfârșitul secolului al 
XIV-lea și folosit la reproducerea cărților de joc și a imaginilor cu 
caracter religios. Tipărirea cu placa de lemn, numită și tipărirea „în 

bloc” sau tabelară, a fost practicată  înainte de inventarea literelor 
mobile, dar și scurtă vreme după aceea, în perioada anilor 1400–
1530, pentru reproducerea imaginilor, iar uneori chiar și a textelor. 
Perioada maximă a dezvoltării cărților tabelare o întâlnim după anul 
1430, în Olanda, la Haarlem, prin activitatea lui Lourens Coster. De 
asemenea, în Germania se tipăresc astfel de cărți, redactate în limba 
vorbită și destinate marelui public; dintre ele, menționăm: Biblia 
pauperum sau Biblia săracilor, cu text și aproximativ cincizeci de 
ilustrații, care s-a bucurat de o largă popularitate, fiind multiplicată 
în trei ediții; o gramatică latină, numită Donat după autorul ei, Aelius 
Donatus, cunoscut gramatician din secolul al IV-lea; apoi, celebra 
Speculum humanae salvationis, adică Oglinda mântuirii oamenilor. 
Prin raritatea lor, aceste cărți au o valoare inestimabilă, constituind 
tezaurele prețioase ale marilor biblioteci. Cei mai pricepuți gravori și 
tipografi tabelari și-au desfășurat activitatea în Bavaria, la Augsburg, 
iar vechile reproduceri păstrate până astăzi sunt Madona din Bruxelles 
(1418) și Sfântul Cristofor (1423).

Cărțile tabelare reproduc texte cu caracter religios, iar 
uneori scrieri profane, destinate atât clerului cât și laicilor, fiind 
redate în latină sau limba vulgară. De la sfârșitul secolului al XIV-
lea, imprimatele tabelare cunosc o mare diversitate, mergând de la 
pânzele de împodobit altare, trecând prin foaia volantă și ajungând 
la cartea de o sută de pagini. De asemenea, imprimate tabelare sunt 
și calendarele, „cărțile de planete”, sau călăuzele turistice destinate  
marelui public. Cel mai  vechi calendar sub formă  de carte apare în 
1470, fiind editat de Johannes de Gamundia.

Petre CICHIRDAN: – Încercând să reconstituim o istorie, 
sumară desigur, a calculatorului, pentru a realiza o paralelă între 
dinamica dezvoltării acestuia și cea a tiparului, fiindcă epopeea 
tiparului se încheie în începutul epopeii calculatorului, când 
acesta culege textul și-l tipărește într-o tehnologie avansată de tip 
„Gutenberg” – offset – sau într-una „digitală”, ultra-avansată, am 
rămas surprins să aflu cât de aproape sunt fenomenele fizice de cele 
ale matematicii, această organizare a matematicii, tabelară, că tot 
m-ați inspirat prin demonstrația anterioară. Așa s-a scris o adevărată 
odisee a cifrelor și literelor, care, în mod sigur au inspirat tehnica 
tipografică... dar, iată această scurtă istorioară, a cărui elemente 



Arhim.  V. Micle, P. Cichirdan Tiparul bisericesc la români

18 19

privind tehnica de calcul le-am desprins dintr-o cărticică scrisă 
pentru copii: „Calculatorul electronic, unealta secolului XX”, de 
Vasile Văcaru și Sabin Vâlceanu, Ed. Ion Creangă, 1976... Când omul a 
început să numere prima dată, a trebuit să asocieze acestui numărat și 
ținerea de minte și atunci a inventat bețișoarele, însemnele cu cretă, 
pietricelele, a reinventat degetele, mâinile, picioarele, toate degetele 
la un loc, până când nu i-au  mai ajuns și a trebuit să creeze primii 
suporți ai informației la purtător: sfoara cu noduri, vergeaua cu bile, 
punga cu pietricele, bățul crestat (răbojul). Mai multe vergele cu bile 
fac un abac. Dar abac înseamnă și o cutie cu despărțituri (imitația 
vergelelor sau invers) în care se înșiruie pietricelele sau bilele. Abacul 
este cunoscut, nu se știe de când. Herodot, la greci, în secolul V (î. 
H.), îl amintește. Abacele se mențin la romani, dar și după secolul X, 
când pătrund cifrele arabe în Europa. În lume se semnalează variante 
ale abacului. La chinezi, în secolul XII, se întâlnește Suanpananul, 
care, în loc de vergele orizontale, are vergele cu bile verticale. În 
secolul XVI, în Japonia se întâlnește Sorobanul. Pe abacele apărute 
după secolul XII se pot face cele patru operații. Prima carte despre 
abac se scrie în secolul X de către Gebert d’Aurillac. Leonardo 
Fibonaci din Pisa (1170–1250) scrie „Cartea Abacului”. În secolul XVII, 
scoțianul Napier (1550–1617) publică o carte „Bastonașele lui Neper” 
care tratează o nouă variantă a abacului cu bețișoare prismatice 
așezate într-o cutie. Neper inventează logaritmii. În 1621 apare prima 
riglă de calcul, care își are originea în bastonașele lui Neper. Odată 
cu apariția taxelor și impozitelor, ca activitate de bază a societății 
umane, adică în jurul lui 1642, Blaise Pascal inventează prima mașină 
de calcul care adună și scade, și, care seamănă cu kilometrajul de 
astăzi al automobilului. În 1671, germanul Leibniz perfecționează 
mașina lui Pascal, realizând cele patru operații. De la această dată 
există o avalanșă francezo-germano-ruso de perfecționări ale mașinii 
lui Leibniz. Prima manifestare a mașinii de comandat, calculat și 
ținut minte, are loc în 1806, când Joseph Marie Jacquard, în Franța, 
la Lyon, modernizează războaiele de țesut, folosind pentru comanda 
lor cartele perforate. Invenția sa îl inspiră pe Charles Babbage, 
englez, care în 1822 realizează prima „mașină diferențială” care, cu 
ajutorul carterelor perforate, calculează, tipărește tabele matematice, 
lucrează până la a opta zecimală. În 1937, americanul Aiken Howard, 
de la Universitatea din Haward, folosește releul electromagnetic 

la mașina cu cartele perforate. Primul calculator complet automat 
este realizat în 1944 la Haward în colaborare cu firma IBM și poartă 
denumirea de MARK-1. Primul calculator electronic numit ENIAC se 
realizează în 1946 la Universitatea din Pennsylvania. De aici începe 
socoteala mai multor generații care se diferențiază între ele prin 
arhitectura elementelor de memorie care tinde către dimensiuni 
submicronice. Ce vreau să subliniez, rigla cu litere mobile din tiparul 
clasic seamănă ca două picături cu aceste „Bastonașe Neper”. Totuși, 
calculatorul, va dezvolta tiparul mai departe prin metoda offset, și nu 
a literei mobile, paralel cu metoda digitalizării. Tehnologia digitală 
este cea mai mare invenție de mare complexitate, a secolului XX, și 
pe care noi am aplicat-o în industria de apărare cam de prin anii 1973, 
1974 (IMGB, INCREST București, Avioane Craiova)... Eu, personal, 
o aplic (desigur, în informatică) din 1977; în 1978, creând deja 
micro-procesoarele postprocesoare în limbajul ADAPT la I. Avioane 
Craiova! Deci, când apare ideea tipăririi cu litere mobile? și care a 
avut o istorie de aproape o mie de ani!

Arhim. Veniamin MICLE: – Ideea tipăririi cărților cu litere mobile 
apare în preocupările unui fierar chinez, numit Pi Șeng. Acesta, între 
anii 1040–1048, lucrează din lut semnele scrierii chineze, întărindu-
le prin ardere; apoi a compus textul, lipind semnele, cu ajutorul unei 
rășini, pe o placă de metal. Era un progres extraordinar în tehnica 
editării cărților, deși lutul nu dădea o imprimare precisă și se uza 
rapid. Din nefericire, numărul mare al semnelor scrierii chinezești, 
aproximativ 40.000, dintre care 6.000–7.000 folosite curent, a 
îngreunat munca ingeniosului fierar chinez. Spre sfârșitul secolului 
al XIV-lea, tot în Orientul îndepărtat, unii meșteri coreeni au încercat 
tehnica literelor mobile, confecționându-le din cupru, în 1392. 
Regele a fost impresionat de rezultate, încât a poruncit, în anul 1403, 
să fie tipărite cărți de literatură coreeană. Potrivit unor informații, 
tipografii au confecționat, în această perioadă, aproape un miliard și 
jumătate de semne, ajungând la un tiraj record, de patruzeci de foi pe 
zi. Nici europenii nu au rămas mai prejos; unele mărturii vechi arată 
că diferiți meșteșugari căutau mijloace de a mecaniza multiplicarea 
manuscriselor. O tăbliță de lut, imprimată într-o mănăstire din 
Ratisbona – actualul oraș Regensburg din Bavaria – păstrează urmele 
unor ștampile-litere. Mai târziu, unii gravori de monede, armurierii 
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și giuvaergii-aurari își confecționau ștampile-litere metalice pentru a 
inscripționa produsele confecționate în atelierele lor. Aceștia au fost 
printre primii făuritori de litere mobile. În 1428, la Nürnberg sunt 
menționați „săpători de tipare” sau „întipăritori de litere”, iar în Italia, 
la anul 1430, un contribuabil din Florența declara că posedă „tipare 
din lemn pentru facerea cărților de joc și a sfinților”. La Lyon, în anul 
1444 sunt menționați mai mulți „gravori de tipare pentru cărțile de 
joc”. De asemenea, la Viena, în 1452 un regulament de breaslă acorda 
pictorilor dreptul „să graveze modele pentru imprimat stindardele și 
steagurile”.

Petre CICHIRDAN: – Odată găsită calea, în tehnologie, 
„poticneala” în fața faptelor este mai redusă... „Ei s-au lovit de piatra 
de poticnire” (Romani 9, 32). Tipografii, începând să lucreze, trebuiau 
să își perfecționeze mașina de lucru, știindu-se că omului îi este 
specifică inovația, și ține cu dinții de ea, din cele mai vechi timpuri, 
ducând o politică, datorită concurenței, de protejare a tehnologiei 
proprii...

Arhim. Veniamin MICLE: – Istoria de specialitate atribuie 
perfecționarea tiparului mai  multor pretendenți, deși părintele 
acestei sublime arte este recunoscut Johannes Gutenberg din Mainz. 
Menționăm că olandezii consideră inventator pe Coster din Haarlem, 
căruia „o calfă originară din Maiența i-a furat invenția”. Istoricul 
olandez Hadrian Junius relatează, în lucrarea sa Batavia (1588), că 
Laurenz Janszoon, supranumit Coster din Haarlem, ar fi inventat 
imprimeria cu litere mobile în anul 1440, dar un ucenic, pe nume 
Johannes, ar fi dispărut cu utilajele și întreg materialul, stabilindu-
se la Maiența, în 1441. Cercetătorii au stabilit  existența unui 
Laurenz Janszoon la Haarlem (1405–1484); paracliser de profesie, ar 
fi descoperit literele mobile, tăind cuburi de lemn cu litere în relief 
pentru nepoții săi pe care voia să-i învețe abecedarul. Atunci i-a venit 
ideea tipăririi cu litere mobile, aplicând-o practic în 1440, deci cu 
aproximativ cinci ani înaintea lui Gutenberg. De asemenea, orașul 
Feltre, din ducatul Veneției, cinstește ca inventator al tiparului pe 
cetățeanul său Pamfilio Castaldi, iar tipograful Johannes Schott din 
Strasbourg îl revendică pentru bunicul său, Johannes Mentelin. 

Petre CICHIRDAN: – Totuși, astăzi, cei mai mulți, exagerând 

rolul cărții publicată prin Internet, ca și rolul bibliotecilor electronice 
(există o nebunie a stocării cărților prin metoda electronică, cea mai 
periculoasă de una singură, eliminând cartea tipărită) declară sus 
și tare că rolul cărții Gutenberg s-a încheiat. Ce viață lungă a avut 
acest nume! și, cum, dintr-o dată ea a încetat să mai existe, aici la noi, 
în șaisprezece ani! Ce înșelătorie ordinară. Dacă omenirea renunță 
acum la arhiva scrisă, tipărită, ea poate să dispară artificial în câteva 
zile; absența curentului electric, chiar și pentru câteva minute, și 
prezența virușilor informatici fiind cei mai mari dușmani ai stabilității 
mondiale! care, acum, nu mai naște conflicte, ci catastrofe! Haideți, 
spuneți-ne ce rol a jucat Gutenberg în evoluția tiparului...

Arhim. Veniamin MICLE: – Meritul perfecționării tipografiei 
moderne revine lui Johannes Gutenberg, despre care însă istoriografia 
nu dispune de suficiente date. Din sumara sa biografie, se crede că 
s-a născut între anii 1394 - 1399, la Mainz sau Maiența, pe malul 
fluviului Rin, în familia nobilă Gensfleisch. În 1419, Gutenberg 
părăsește orașul natal și petrece o perioadă mai îndelungată în exil. 
Inițial, practicant al tehnicii tabelare de imprimare, în anul 1434 este 
menționat la Strasbourg, unde în 1438, împreună cu alți trei meșteri 
– Andreas Dritzehn, Hans Riffe și Andreas Heilmann – experimenta 
tipografia cu litere mobile. Alcătuind o societate, contribuie fiecare 
financiar și se obligă să păstreze cu sfințenie „secretul fabricației” 
produselor cu care se ocupau. Din documente, rezultă că „fabricau” 
niște Spiegel sau oglinzi, adică o culegere de precepte cu caracter 
moral-religios, intitulată Oglinda, gen de carte foarte răspândit în 
perioada medievală, ce urma a fi vândă cu ocazia pelerinajului la 
Aachen, prevăzut pentru anul 1439. Amânându-se pelerinajul pentru 
anul 1340, a încetat fabricarea oglinzilor, iar Dritzehn intentă proces 
lui Gutenberg, pretinzând înapoierea sumei investite, dar nereușind 
să o restituie, este declarat falimentar.  

Menționat ultima oară la Strasbourg în anul 1444, Gutenberg se 
reîntoarce la Maiența unde, în 1448, împrumută 150 florini, probabil 
pentru perfecționarea descoperii sale; folosind toate cuceririle 
imprimării tabelare, adaptează la nevoile tipografiei mijloacele 
tehnice ale vremii și reușește să-și îmbogățească necontenit 
procedeul. Aici, în orașul natal, tipărește în 1445, pe o simplă coală de 
hârtie, prima sa lucrare cunoscută: un fragment din Judecata de Apoi; 
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textul provine din Cartea sibilelor, scrisă în jurul anului 1360. Faptul 
că literele fragmentului au o grosime neuniformă și nu sunt bine 
aliniate, că impresiunea este neclară, precum și alte imperfecțiuni 
i-a determinat pe bibliologi să conchidă că fragmentul face parte 
din prima tipăritură a lui Gutenberg păstrată până la noi. Perioada 
tipăriturilor primitive, cu caractere nefinisate, se încheie cu două 
Scrisori-indulgențe, prin anii 1454–1455, constituind primele tipărituri 
cu dată sigură, iar în cea din 1455 întâlnim caractere pe care le va 
utiliza și la imprimarea renumitei sale opere, Biblia cu 42 de rânduri, 
tipărită între 1452–1456 și cunoscută sub numele de Biblia Mazarină, 
întrucât se păstrează în Biblioteca Mazarine din Paris. În 1457 apare 
Psaltirea latinească, imprimată în Maiența de către Johannes Fust, 
asociatul lui Gutenberg, și Peter Schöffer; este prima carte a cărei 
dată de tipărire se cunoaște precis.

La început, Johannes Gutenberg colaborează cu bijutierul-
bancher Johannes Fust, care a suportat cheltuielile de tipărire, și cu 
Peter Schöffer, fost copist și caligraf, pe care l-a luat ucenic. În urma 
unui proces cu Fust, când pierde și utilajele atelierului, prin anii 1458, 
își începe activitatea pe cont propriu. Orașul Maiența devine teatrul 
unor violente certuri pentru Episcopia locală, între Diether von 
Isenburg și Adolf II von Nassau, fiind ocupat de ultimul, în 1462, când 
izgonește o mare parte din vechile familii. În anul 1465, Gutenberg 
este înnobilat de noul stăpân al orașului, care îi anulează datoriile 
și-l rânduiește în suita sa. Potrivit unor cercetători, tipograful și-ar 
fi desfășurat o nouă activitate la Eltville, reședința episcopului de 
Maiența, până la moartea sa, survenită în februarie 1468.    

Cele mai vechi cărți tipărite de Johannes Gutenberg au litere 
mai rudimentare, încă nefinisate suficient și trasate neuniform, fiind 
așezate în rânduri ușor ondulate, iar unele aplecate spre dreapta sau 
spre stânga, cu contururile neregulate.1

Petre CICHIRDAN:  – Am reținut ultima informație care 
ține de tehnică; în primele cărți tipărite de Johannes Gutenberg 
apar „litere mai rudimentare, încă nefinisate suficient și trasate 
neuniform, fiind așezate în rânduri ușor ondulate, iar unele 

1 Precursorii tiparului (I), în „Cultura Vâlceană”. Anul VIII, nr. 117, 
decembrie 2015, p. 7, col. 2-3; p. 8, col. 1-3; p. 9, col. 1-3.   

aplecate spre dreapta sau spre stânga, cu contururile neregulate.”...
Examinând un culegar (vingalac) obișnuit, secolele XIX–XX și care 
respectă perfect regulile bazării și orientării pieselor (literelor în 
cazul de față) în spațiu așa-zise „sisteme determinate static” (sistem 
de prelucrarea pieselor în construcția de mașini fără de care, aceasta, 
nu s-ar fi dezvoltat, ar fi stagnat, mă refer la producția de serie), 
ghicim cauza acestor neajunsuri ale primelor tipărituri Gutenberg. 
„Culegarul” lui Gutenberg nu conferea literelor sale preluarea celor 
șase grade de libertate (trei axe are sistemul ortogonal și trei rotații 
în jurul fiecărei axe), câte oferă acest spațiu euclidian, ci mai multe. 
Nici culegarul, și nici literele acelui timp nu ofereau o bazare și fixare 
corectă a literelor (fiind sisteme „nedeterminate static”)...Culegarele 
din secolele viitoare, după sec XVIII, sunt cele mai inteligente invenții 
(dar, și exemple!) din industria constructoare de mașini, având 
materializate cele șase grade de libertate – sisteme determinate: 
un capăt fix (mereu același) și două plăci fixecutie cu trei pereți în 
care se înșiră, așează și se fixează literele având și ele aceleași baze 
de orientare – așezare și fixare... Teoretizarea acestor sisteme de 
bazare și orientare a pieselor în dispozitivele de prelucrare atașate 
mașinilor unelte se face abia în sec XX, interbelic, devenind o știință 
colosală, producția de serie și de masă, automatizarea și robotizarea 
prelucrărilor mecanice, nefiind posibile fără această teoretizare... 
Tipografiile de astăzi, analoage sau digitale, nu s-ar fi dezvoltat 
dacă nu existau aceste tehnologii perfecte ale înșiruirii și așezării, și 
fixării, literelor în culegare-adevărate ferestre-modele de organizare 
și asigurare a alinierii a milioane de litere mobile (modele, „Formate” 
pentru informatică, transmiterea informației, mail-ul, plicul)... Dacă 
vreți, tehnologia de aliniere și înșirare, fixare, a modulelor Coloanei 
Infinite de la Târgu Jiu, a lui Constantin Brâncuși, imită un culegar, 
doar, că în locul cutiei, la Coloană există un ax paralepipedic, lung, 
care preia cinci grade de libertate ale modulului, un sistem perfect 
determinat, care fixează al șaselea grad de libertate la... infinit! Un 
sistem care „respiră”, trăiește, există fără nici un ajutor din afară, mai 
mult, nimic, neputând să-l destabilizeze... 

- Părinte Arhimandrit Veniamin Micle, care sunt pașii 
următori? mai ales, că, iată, nu departe de Gutenberg, 1500 d. H., 
dumneavoastră ați ales Bistrița ca loc de naștere al acestui tipar – 
românesc, l-ați descoperit pe Macarie de la Bistrița! Cum arată prima 
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carte tipărită la Bistrița, suferă ea de deficiențele primelor tipărituri 
ale lui Gutenberg? 

Arhim. Veniamin MICLE: – Înainte de a ajunge la Macarie de la 
Bistrița aș vrea să mai zăbovim puțin asupra începutului tiparului și, 
după ce am referit în legătură cu apariția, să ne referim la răspândirea 
lui, pentru a vedea și înțelege care sunt premizele ajungerii la Bistrița 
olteană... Atunci o să vorbim și despre prima carte tipărită la Bistrița.2

2 Răspândirea tiparului (II), în „Cultura Vâlceană”. Anul IX, nr. 118, 
ianuarie 2016, p. 11, col. 1. 

RĂSPÂNDIREA TIPARULUI

Arhim. Veniamin MICLE: – După perfecționarea artei 
tipografice de către Johannes Gutenberg, tiparul a cunoscut o 
dezvoltare rapidă, fiind urmată de o concurență acerbă, în stil 
comercial; întrucât nici o lege nu ocrotea încă dreptul de autor, orice 
carte, care avea căutare în societate, era contra-făcută de alt tipograf.  

Prima imprimerie înființată în afara orașului Maiența a fost 
cea de la Strasbourg, din anul 1458, deschisă de Johannes Mentelin 
din Sélestat. Ulterior, pe teritoriul Franței, în treizeci de ani, se 
înființează 40 de tipografii, dintre care cea mai renumită s-a deschis 
în 1470, la Paris, sub patronajul rectorului Sorbonei, Johann Heynlin 
(Lapidanus) din Stein, și a prietenului său, profesorul de teologie 
Guillaume Fichet din Savoia. Tipografia sorboneză a fost urmată 
de altele, la: Lyon (1473); Toulouse, Angers și Albi (1476); Chablis și 
Vienne (1478); Poitiers (1479); Caen (1480); Chartres și Metz (1482); 
Troyes (1483); Chambéry, Bréhan-Loudéac și Rennes (1484); Tréguier 
și Salins (1485); Abbeville (1486); Rouen, Besançon și Lantenac (1487); 
Embrun (1489); Grenoble, Dôle și Orléans (1490); Goupillières, 
Angoulême, Dijon și Narbonne (1491); Cluny (1492); Nantes, Châlons, 
Tours și Mâcon (1493); Limoges (1495); Provins (1496); Avignon (1497); 
Périgueux (1498); Perpignan și Valenciennes (1500).  

Petre CICHIRDAN: – Maiența deci, Francfurt am Main astăzi, 
la început, și, mai apoi la Strasbourg se „deplasează” această artă 
a tipăririi cărții...răspândirii luminii. Din Germania laborioasă și 
muncitoare – deșteaptă – se mută în Franța – via Strasbourg – țara 
care va da lumii primul oraș al luminilor, Paris. Este foarte interesant 
că și pictura de valoare, ca document – informație, vine tot din spațiul 
cu înclinație către laic, zona Țărilor de Jos, spirit, de asemenea, 
germanic. De asta s-a ales Strasbourg-ul capitala Uniunii Europene, 
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astăzi, în amintirea acelei perioade a Evului Mediu în care granițele 
erau fictive și numai bune pentru delimitarea producătorilor... Idee 
creștină, de a fi mereu împreună, într-un singur Dumnezeu!... Idee 
a laboriosului venită dinspre civilizația oceanului, manufacturieră, 
înspre civilizația bazată pe divinitate și a Parnasului... Tot ce este 
mașină se naște în civilizația oceanului care îl are în centru pe Adam-
faber, dacă vorbim de era noastră cea de după Hristos, tradiție care se 
păstrează și astăzi, șublerul și micrometrul devenind a doua și a treia 
„icoană” ...și, care, amândouă, sunt de origine germană.

Veniamin MICLE: – În Italia, meșteșugul tipografiei pătrunde 
la anul 1464, fiind introdus de călugării benedictini din Mănăstirea 
Subiaco, din apropiere Romei, unde funcționează până la 1467, când 
se va stabili în capitală. După cincisprezece ani, cincizeci de orașe 
italiene aveau tiparnițe, iar în 1500, numărul lor se ridica la peste 70, 
evidențiindu-se localitățile Roma, Veneția, Milano și Florența.

Din anul 1468, Boemia cunoaște arta tipografică prin activitatea 
unui tipograf anonim, stabilit la Plzeň, care tipărește în limba cehă; 
apoi urmează alte tipografii, la Wittenberg (1484), Brno (1486), Praga 
(1487), Kutno (1489) și Olomouc (1499).

O încercare nereușită experimentează, în Ungaria, germanul 
Andreas Hess, la anul 1471, cunoscut ca primul tipograf care s-a 
stabilit la Buda, după ce învățase meșteșugul în atelierele venețiene. 
Ignorat de suveranul Matei Corvin – marele rege bibliofil – este 
nevoit să-și înceteze activitatea,  iar primatul catolic de Strigoniu 
își va tipări cărțile de ritual la diferite tiparnițe din străinătate, ca 
Nürnberg, Brno și Veneția.     

Polonia, în anul 1474, își începe activitatea prin tipograful 
Kaspar Straube din Dresda, la care i se mai alătură Kasper Hochfeder, 
Jan Krieger și Jan Haller, însă cel mai renumit va rămâne tipograful 
Schweipoldt Fiol. 

De asemenea, în Anglia, călugării stabilesc cele dintâi teascuri 
tipografice în dependințele Mănăstirii din Westminster, în anul 1475. 

Spre sfârșitul veacului al XV-lea, majoritatea capitalelor și 
orașele mari din Europa aveau tipografiile lor. Astfel: Țările de Jos, 
la Alost (1473), apoi la Louvain, Anvers, Utrecht și Brüges; Spania, la 

Valența (1474), apoi la Saragosa, Sevilla și Barcelona; Anglia, după cea 
de la Westminster (1475), înființează altele la Londra și Oxford; Țările 
de Nord, la Odensee (1482), apoi la Copenhaga și Stokholm; Austria, 
la Viena (1482); Turcia, la Constantinopol (1490), o tipografie ebraică; 
Rusia, la Cernigon (1493), iar Muntenegru, la Cetinje (1494).

Petre CICHIRDAN: – Constantinopol, Rusia, Muntenegru, 
dar să spunem cititorilor că aromânii frați cu noi sunt cei mai 
răspândiți în Macedonia și Croația, și, că, mai din totdeauna aceștia 
mai repede ajungeau în România, pe care o recunoșteau de mamă ca 
simțire și limbă, nu pe uscat din cauza războinicelor țarate care ne-
au înconjurat, ci prin intermediul mării, pe la Constanța, chiar dacă 
drumul era mai lung... Dar pentru istroromâni, cei mai apropiați de 
negustorii venețieni, pentru negustorii și meseriașii venețieni, chiar, 
calea cea mai scurtă era prin nordul Croației și Serbiei pe sub munte! 
să ajungă în Principatele Valahe... State cu aceeași religie și cultură, 
dezvoltate! Aici unde dintotdeauna Dunărea și Carpații se „crapă” 
ca să primească la sânul lor, matur, comerțul, religia, cultura; aici 
unde a fost tezaurul lumii – Dacia – pentru care romanii au con-
struit două minuni ale omenirii, Columna și Podurile peste Dunăre. 
Tot aici, la Timișoara, până în 1973, ‘74, tinerii din Veneția veneau 
la sfârșit de săptămână să iubească și să chefuiască cu tinerimea 
română de pe malurile Begăi... Nu se duceau nici la Belgrad nici la 
Budapesta, ei plecau de vineri pentru o zi și o noapte la Timișoara! 
Eu știu din cărțile dumneavoastră că există o apropiere între Veneția 
și Țara Românească prin prisma tiparului...luminii cărții, informației 
tipărite. 

Arhim. Veniamin MICLE: – Ne vom opri puțin asupra 
tiparului venețian al cărui tehnică a influențat puternic începuturile 
tiparului din țara noastră. La Veneția, tiparul este introdus în 1470 de 
Nicolas Jenson din Sommevoire de lângă Troyes, gravor de monede 
și medalii, care în 1458 se alătură tipografilor germani din Maiența, 
stabilindu-se ulterior cu ei la Veneția. Mare gravor de caractere și 
matrițe, a conceput prima dată trecerea de la goticul lui Gutenberg 
la un caracter latin, turnat pe patru corpuri de mărimi diferite, care 
a făcut epocă, fiind cunoscut sub numirea de „caracteris Venetiis”. 
Opera sa tipografică se remarcă prin împodobirea artistică cu inițiale, 
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chenare și alte ornamentații în stilul Renașterii, imitând manuscrisele 
umaniste, în negrul și albul sculpturii realizate în plăci de lemn.

La artistul tipograf Nicolas Jenson s-a format Andreas 
Thorresano de Asula (1451–1529), care, în anul 1482, după moartea 
lui Nicolas, cumpără tipografia, dar fără ponsoane, și înființează 
una dintre cele mai mari tiparnițe din Veneția; el creează faimoasele 
caractere de litere tip „antiqua”, ce au rămas până astăzi materialul de 
bază în culegătoriile de litere.  În anul 1499, Thorresano căsătorește 
pe fiica sa cu celebrul Aldo Manuzio (1449–1515), care va aduce faima 
tipografiei din Veneția, prin cărțile artistic imprimate și cu grijă 
selecționate din punct de vedere științific. Renumele său provine din 
edițiile clasicilor elini și latini, precum și ale cărților de format mic, 
tipărite cu caractere italice, numite „aldine”. Printre numeroasele 
inovații tehnice, aduse artei tipografice, constă și numerotarea 
paginilor, în locul colilor, cum se uzita până atunci. Thorresano 
asociat cu Aldo, între anii 1500–1515, creează cea mai impresionantă 
tiparniță din câte s-au cunoscut până atunci; au editat peste 150 de 
opere, folosind cu inteligență același zaț pentru diferite formate, până 
la edițiile de buzunar. Aldo practică în activitatea sa metoda lucrului 
în serie; creează caractere de litere „cheari aperti, limpidi”, inventează 
literele italice, inaugurând cu ele colecția volumelor numite „in 
ottavo”. Tipografia Thorresano – Manuzio atinge apogeul între anii 
1501–1505, având prin 1508–1510 o bogată activitate umanistă, iar 
între 1510–1511 nu a funcționat, fiind închisă. 

Veneția a atins recordul producției de carte, aici fiind turnători 
de litere, culegători, tipăritori și legători iscusiți, devenind în scurt 
timp capitala cărții tipărite, atât prin noutatea conținutului și a 
prezentării, cât și prin cantitatea și răspândirea cărților produse.

Specialiștii în istoria tiparului afirmă că, până la 1500, anul 
care limitează epoca incunabulă, tiparul se afirmase în peste 200 de 
localități, răspândite pe întregul nostru continent, Italia numărând 
79 de centre. Din totalitatea tipăriturilor apărute până la 1500, o cotă 
de 35% reprezintă tipăriturile efectuate în Italia (3.386 lucrări), apoi 
43% (3.756 lucrări) erau realizate în teritoriile locuite de germani, 
precum și în Olanda, Elveția, Boemia, iar restul de 22% în celelalte 
țări.

Petre CICHIRDAN: – Iată, cel puțin prin intermediul cărții, 

științei, în Europa a existat un imperiu romano german, pozitiv, care 
a durat până la sfârșitul secolului XVIII. Nu ne referim la cel propriu 
care a existat, ci la cel al lui „homo faber” și „sapiens”, și „religiosus”. 
Pe această adevărată axă, Roma – Mainz, observăm cât de sugestiv se 
arată dezvoltarea producției de carte, care, probabil, costa atunci cât 
un automobil – astăzi, cartea fiind chiar baza materială a informației! 
Pe această axă vedem cum s-a dezvoltat civilizația europeană, 
capitalismul, cum s-a instalat o nouă formă de tezaurizare a culturii 
statelor...am omis să spun „a popoarelor” (cartea fiind un lux și nu un 
lucru necesar, încă!). Dumneavoastră știți, însă, de ce această stare 
de fapt care a dus la întârzierea unora și dezvoltarea altora. De ce a 
pătruns întâi în mânăstire și după aceea în casa bogatului, ca și Sfânta 
Scriptură! De ce mânăstirile în Europa au fost primele Universități...
De ce nu există acum o universitate la mânăstirea Bistrița, dar avem 
universități pe Olt și pe Olănești (...știm, pentru acest punct ne-ați 
rezervat un capitol „ceva mai târziu”!)  

Arhim. Veniamin Micle: – Marea amploare a răspândirii 
tiparului a cunoscut și unele dificultăți, create atât de conducerea 
Bisericii catolice, cât și de opinia publică. Lupta dintre atelierul 
tipografic și atelierul de copiști, dintre nou și vechi, a fost înverșunată. 
Scriptoriile mănăstirești, sprijinite de ierarhia clericală și de 
aristocrația tradițională, nu cedează ușor locul de supremație unde 
au domnit, în mod absolut, vreme de peste un mileniu; ele priveau 
cu îngrijorare scăderea prețului la carte și deprecierea manuscriselor, 
pe cale de a fi înlăturate din activitatea editorială. Clericii făceau 
greutăți tipografilor, răspândind zvonul că sunt „trimișii lui Satan”, 
că se dădeau unor vrăjitorii, că presa tipografică este o unealtă a 
diavolului. La aceasta se adaugă și faptul că, tipografii care erau în 
genere laici, trebuiau să se supună cenzurii, adesea severe, exercitată 
de autoritățile bisericești. În opinia publică, noțiunea de „artă 
neagră”, cum era numit meșteșugul tipografiei, se lega adesea de cea 
de „magie neagră”, iar urmașul lui Gutenberg la atelierul din Maiența, 
pe nume Fust, era asemănat cu Faust, și nu numai în virtutea jocului 
de cuvinte. Sunt cunoscute actele de violențe împotriva tipografilor 
manifestate în Franța, încât regele Ludovic al XII-lea (1498–1515) a 
fost nevoit să intervină, la 9 august 1513, printr-o ordonanță în care 
precizează că tipografii nu sunt trimișii lui Satan, iar „arta și știința 
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tipăririi sunt o invenție mai mult divină decât omenească”.

Petre CICHIRDAN: – Desigur, este perioada, secolul XV, a 
monopolului caligrafilor din mănăstiri. Aceste monopoluri erau 
foarte active în mănăstirile din lumea cu influență slavă, practic, 
ortodoxă. Ce interes aveau călugării ca toată lumea să știe să citească, 
să fie informată... Învățătura era numai pentru princiari și pentru cler 
care trebuia să transmită oral știința religiei și elemente de justiție 
aplicată, populară, existente în cărțile sfinte...unice și foarte scumpe. 
Așa s-a născut și șarlatania intelectuală, apostolii și prorocii falși. 
Vedem în scrierile Apostolului Pavel exemplificări despre denaturarea 
adevărului...Dacă scrisul era considerat divin, multiplicarea sa era 
un lucru care, după cum spuneați, aparținea diavolului. Cum putea 
cineva, la început, să înțeleagă o normalitate tehnică care manipula 
cu litera și cuvântul tipărit, care nu se vedea – tehnologia! o noțiune 
tehnică nouă, cutumă până azi de a fi ținută secretă!.... Este foarte 
greu să distingi când este real și adevărat un autor, când să ai încredere 
în ceea ce scrie el, la ceea ce declară. Era ca și azi, și nu era, cutuma 
declarării sau referențierii, declarării surselor. Studenții călugări și 
„luminații” treceau cei mai deștepți și nu aveau interesul răspândirii 
în masă a cărții. Dar cititul de carte, nu cartea neapărat, devine cea 
mai aleasă îndeletnicire și laudă între membrii comunității, cutumă 
valabilă și astăzi...gradul de inteligență și valoare personală constând 
în numărul de cărți citite! Cât va mai ține oare?... Numărul de cărți 
scrise. La noi, la Politehnică, se vindea și cumpăra, iată, în anii ‘50, 
’70... bibliografii pentru proiecte, pentru studiile tehnice...Desigur 
nu este obligatoriu să dovedești că ai o bibliografie bogată, dar...
Și uite așa, ca și atunci, s-au înmulțit escrocii, mai mult, acum, se 
cumpără și diploma. Cred că asta, atunci, nu prea avea valoare fiindcă 
nu era democrație și nu conta decât averea. Învățatul era pagubă 
pentru bogat... Încă nu apăruse industria, arta tehnologiei (defalcarea 
acțiunii productive pe operații, faze și mânuiri, deși ele existau de 
când e lumea, de altfel ca orice. Micronii existau de când este viață, 
și ideea zborului tot de atunci (Enoh s-a înălțat primul la ceruri și 
Prometeu, mai laic, la fel, iar modelul lui Leonardo Da Vincii a fost 
vulturul, nu Prometeu nu Enoh!) În textele burane care alcătuiesc 
Carmina Burana călugării cântă și batjocoresc prostimea dar vor să 
o și trezească... „Bea și popa, bea și marinarul, bea și primarul, bea 

împăratul, bea învățatul...” dar nu există și tipograful. Aceștia apar 
mai târziu, în acest secol XV ...Ce mai, amestecați sunt toți așa cum 
este și în viață, Satan fiind activ și veghind împreună cu Dumnezeu 
asupra noastră; noi le spunem Răul și Binele... Ne place că Ludovic al 
XII-lea a dat ordonanța aceea de care vorbiți dumneavoastră și care 
așează tiparul pe calea cea dreaptă și frumoasă și îl numește invenție, 
desigur, a omului inspirat de divinitate, căci așa se spune...Dumnezeu 
acționează prin proroci și sfinți, iar artiștii, inginerii sunt „aluatul” 
prin care primii se desfășoară... Asta-i biserica prin care vorbește 
Apostolul Pavel că se manifestă creștinul: apostolii mai întâi, apoi 
prorocii, apoi sfinții și minunile! Miracolul!...păi, nu sunt sfinți cei 
care au inventat tiparul, și după tipar au inventat, curentul electric-
lumina, apoi telefonul ca aparat de transmitere a vocii umane de la 
depărtare, Internetul, și, nu, desigur, televizorul care aduce cuvântul 
vorbit și cu care acum se destabilizează omenirea, cum spune și 
prorocul Ioan, el fiind la începutul și sfârșitul lumii... Iertați-mă... 
Vreau să repet acea frază a Regelui Ludovic al XV-lea: „Arta și știința 
tipăririi sunt o invenție mai mult divină decât omenească” fiindcă 
ea, așa cum este tradusă, cred, este o paradigmă pentru mileniul trei: 
arta și știința tehnologiei va fi preocuparea esențială a omului din 
mileniul trei...o frumoasă referință pentru cartea la care lucrez, „Artă 
și Tehnologie”, una cu o vechime egală cu cea a tiparului...

Noi am vorbit până acum de apariția tiparului și răspândirea 
lui în lumea marelui imperiu romano german, și adiacent lui, în care 
limbile germanice, derivatele sale anglo – saxonice sunt esențiale; 
iar pentru cartea religioasă, latina, fiind preponderentă și astăzi. În 
cursul meu de limbă germană, pentru francezi, 1985, achiziționat 
în Germania de Răsărit, unde ne specializam făcând comerț cu 
tehnologia de comenzi numerice, am aflat că limba latină, în școală, 
se preda alături de limba germană! ...Normal ar fi, ca acum, să ne 
referim la tiparul în limba slavonă, să ne apropiem de Macarie al 
nostru, Macarie de la Bistrița... Ard de nerăbdare să ne vorbiți despre 
școala lui Neagoe Basarab de la Bistrița! Mi se pare interesant, cum, 
la două sute de ani de la momentul „Basarab I”, când biserica catolică 
încerca să se auto-introducă în Țara Românească pe calea armelor, 
iată, acum, încearcă și intră pe calea cărții! dar se izbește de rezistența 
Bisericii sârbe!... încă, sultanul cel mare al turcilor, nu-l arsese în 
centrul Belgradului pe Sfântul Sava...
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   Arhim. Veniamin MICLE: – Ajungem și la momentul pe care 

îl așteptați; acum o să vorbim de apariția tiparului slavon, că mi se 
pare foarte interesant acest moment al apariției primei cărți în limba 
slavonă, așa că vă propun să discutăm despre el...3

  

 

3 Răspândirea tiparului (II), în „Cultura Vâlceană”. Anul IX, nr. 119, februarie 2016, p. 11, 
col. 1-2. 

APARIȚIA TIPARULUI SLAVON

      Arhim. Veniamin MICLE: – Prima carte tipărită în limba 
slavonă este un Liturghier catolic, numit Missale. Apariția are loc 
în anul 1483, probabil la Veneția, cu litere  glagolitice, pentru croații 
catolici din Slovenia și Dalmația. Se știe că limba paleoslavă a folosit 
două alfabete: unul glagolitic, altul chirilic; primul reprezintă o 
adaptare a scrierii minuscule cursive bizantine, iar al doilea este 
o reproducere a scrierii unciale sau majuscule bizantine. Această 
scriere și-a însușit-o Biserica apuseană și a folosit-o în acțiunile ei 
de convertire la catolicism, fiind deosebită de chirilică și numită 
„caratteri illyrici”. Unii cercetători atribuie apariția acestui Liturghier 
slavon ieromonahului Macarie din Muntenegru, care l-ar fi tipărit la 
Veneția, unde însoțea pe principele George Cernoievič, cel care va 
înființa mai târziu tipografia de la Cetinje. 

    Petre CICHIRDAN: – Cerem iertate pentru o mică 
intervenție, de aducere aminte, și de respirație a unui aer mai familiar, 
mediteranean. Iată, la jumătatea secolului XV, la Mainz, Gutenberg 
reușește să producă prima sa invenție, mașina de tipărit, tiparul, 
capabil să producă scrisul în serie, mecanic, de această dată, chiar 
automat. Atenție, o primă automatizare a materializării informației. 
O primă organizare științifică a trei tehnologii (o să vedem, dacă 
nu am și văzut, calculatorul, mai târziu, nefăcând altceva decât să 
automatizeze și înmagazineze, incredibil prin mijloacele palpabile 
ale cunoașterii omenești, întreg fluxul informațional de funcționare 
al acestei mașini aparținând secolului XV), invenții: turnarea literelor 
din materiale metalice, neferoase (aliaje pe bază de plumb); utilizarea 
unei cerneli capabilă a fi reținută de suprafața activă a literei 
metalice; realizarea presei tipografice (am văzut, alinierea literelor, 
căpătând bază științifică abia în secolul XX și care a inspirat înșiruirea 
informatică a codificării numerice: 01100... pe rânduri și coloane). 
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Renașterea era în toi, jumătatea secolului XV, era la un maxim în 
Europa centrală și de vest, mai ales în Italia, țara care adăpostește 
prima biserică construită în era creștină la a cărei temelie piatra de 
bază a pus-o chiar Apostolul Petru, lângă Columna lui Traian. Să ne 
mai amintim că Gutenberg, înainte de a tipări prima carte, la Mainz, 
în Germania, învață meseria de turnător în metale, la  Strasbourg, 
în perioada exilului său. Cu această știință a turnării metalelor care 
presupune formula modulară, modelul de turnat construit din nisip, 
el a intuit litera turnată, la rândul ei model! element multiplicabil și 
interschimbabil constituent în materializarea tehnologiei de scriere 
a cuvintelor. A rezultat tiparul și, după acest model, mai târziu, a 
rezultat chiar mașina de scris...de socotit... în cea mai dinamică 
perioadă constructivă a mileniului II! când știința și tehnologia au 
pus stăpânire totală pe modul de viață a omului faber și sapiens!...pe 
comunitatea umană modernă! De acum, și încă șase secole, cartea va 
fi cea mai importantă avuție a comunității, în numele ei, născându-
se Umanismul! Era normal, Biserica catolică exprimându-se, în 
principal, în limba latină, ca prima carte tipărită să fie în această limbă. 
Era normal ca tiparul să apară în țara în care tehnologia proceselor de 
producție să fie cea mai avansată, așa cum era Germania și gruparea 
Țărilor de Jos! Dar Renașterea a fost un fenomen în expansiune și, cum 
motorul ei era în Italia, era normal ca din zona civilizației oceanului, 
tiparul să coboare rapid la Veneția, locul celor mai pricepuți meșteri 
din lumea aceea (încă mică), puntea de legătură dintre Vest și Est. 
Sud estul Europei, vestul asiatic, această Mediterană de est, fiind 
dintotdeauna leagănul unei civilizații eterne, a unui tărâm promis! 
Dar limba acestor străvechi pământuri era dominată de grafia greacă 
și slavă; deci și tiparul trebuia să se exprime într-o altă limbă decât 
cea latină și, astfel, prin reprezentanții gândirii călugărilor athoniți, 
aproape de Veneția, el se va exprima în slavonă prin „alfabetul 
glagolitic”, la Cetinje (citez din scrierile dumneavoastră! apoi este 
semnalat în aceeași limbă, în Polonia, prin „alfabetul chirilic”...

    Arhim. Veniamin MICLE: – După Missalul catolic din 1483, 
tiparul slavon apare în Polonia, țară care a cunoscut arta imprimării 
tipografice încă din anul 1474. La început, aici se tipăreau opere în 
limba latină, iar din anul 1491 se editează cărți în slavona bisericească, 
pentru ortodocșii de răsărit, datorită întreprinderii comerciale a 

librarului Johann Haller din Augsburg, cu scopul de a le răspândi 
printre ruteni și români. 

 
   Petre CICHIRDAN:  – În alt plan, geografic, dacă prin Veneția 

se pătrundea foarte ușor spre fostul teritoriu al dacilor prin Slovenia 
și Serbia, dar având totuși un zid uneori de netrecut prin existența 
țaratelor bulgare și Dunăre, precum și Ungaria. Prin Polonia, care 
se învecina direct cu Moldova, informația, deci și cartea, și-au găsit 
un adevărat vad prin Galiția înspre principatele românești...De altfel 
ca întreaga mișcare de formare a noilor state românești venită pe 
filiera Maramureș, Moldova, Țara Românească, filieră ca o potcoavă, 
ocolind puternicul stat transilvănean-catolic, și care s-a oprit pe 
vetrele vechilor voievozi... 

    Arhim. Veniamin MICLE: – Cele dintâi cărți tipărite în 
slavonă, cu litere chirilice, apar la Cracovia, în anul 1491; prima a 
fost un Octoih, urmat de o Psaltire și un Triod, datorate germanului 
Schweipoldt Fiol din Frankfurt pe Mein, ajutat de Rudolf Borsdorf 
din Braunschweig. De origine germană, Schweipoldt Fiol s-a stabilit 
de tânăr la Cracovia; inițial lucrează ca giuvaergiu, apoi înființează 
o tiparniță pentru editarea de cărți slavo-bisericești. În acest scop, 
formează o asociație, din care mai făceau parte artistul Rudolf 
Borsdorf, gravor de litere, și magnatul Thurzo, sponsor și patron al 
cărților apărute în tipografie. Cu Rudolf Borsdorf, Fiol încheie un 
contract care prevedea, printre altele, să se „păstreze secretul și să nu 
împărtășească altora folosul invenției”. 

    Petre CICHIRDAN:  – Iată, acum, mai mult ca altă dată 
întâlnim noțiunea de secret tehnologic, similar, cu înființarea și 
mai ales păstrarea unui loc de muncă, sarcină a meșterilor de atunci 
păstrată până astăzi, de unde și sintagma că „meseria se fură și nu se 
învață”. Chiar dacă mă repet vreau să subliniez, că atât de puternică 
a fost această teamă de a nu fi copiată, o tehnologie, încât ea s-a 
păstrat până astăzi, și a devenit cutumă extrem de severă a producției 
industriale în secolul XX, motiv pentru care manualul din școală, în 
economia de piață capitalistă, nu a dat niciodată informații exacte, 
practice! Mai adaug, din proprie experiență, că, niciodată, de când a 
apărut ca tehnică de proiectare și aplicare, în Comanda Numerică nu 
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a existat un manual de învățat, serios!... Dar, cât de serios și important 
a fost rolul miniaturiștilor, atunci, la început, pe care, personal, i-am 
numit mari artiști plastici ai timpului!?

    Arhim. Veniamin MICLE: – În perioada anilor 1488–1490, 
când s-a început săparea matrițelor, încă nu se tipărise cu „buchii 
chirilice” care să le servească de model. Pentru rezolvarea situației, și-
au procurat manuscrise slave aflate în circulație cu semne specifice 
chirilicei, provenind din școlile de copiști-caligrafi și miniaturiști 
din Moldova, așa cum a observat paleograful rus A. I. Sobolevski în 
urma studiilor efectuate asupra grafiei literelor slave semiunciale din 
cărțile tipărite la Cracovia; el afirmă că „au la temelia lor texte de 
origine românească”, manuscrise slave cu ortografia folosită în țările 
române, în secolul al XV-lea, conchizând că „au fost publicate”, foarte 
probabil, la comenzile primite din Țara Românească și Transilvania, 
observație reprodusă și de Ștefan Ciobanu. De asemenea, limba 
cărților lui Fiol este de redacție rusă apuseană, caracteristică unor 
manuscrise ortodoxe copiate în Moldova unde se folosea și slava 
bisericească de redacție rusă apuseană.

   Schweipoldt Fiol, primul tipograf din lume care imprimă cărți 
în limba slavonă cu caractere chirilice, editase până la 21 noiembrie 
1491 un număr de cinci titluri, anume: Octoihul, Ceaslovul, Triodul, 
Triodul înflorat și Psaltirea, unii cercetători considerând că au fost 
„toate tipărite în anul 1491”, deși afirmația pare exagerată; nici 
tipografia Thorresano-Manuzio, cea mai mare din Veneția, despre 
care se susține că avea în funcțiune 10 prese de tipar, nu ar fi reușit 
să realizeze această performanță tipografică. La finalul a două cărți, 
Octoihul și Ceaslovul, Fiol precizează că: „S-a desăvârșit această carte 
în marele oraș Cracovia, în timpul domniei regelui Cazimir al Poloniei, 
și, anume, s-a terminat de către cetățeanul cracovian Schweipoldt 
Fiol din Germania, de viță german, nu francon. Terminată după 
Nașterea Domnului, în anul 14 sute nouăzeci și 1 an”. De remarcat că, 
din opera sa, numai aceste două îi poartă semnătura; următoarele, 
evită se le semneze.  

   La 21 noiembrie 1491, Fiol este somat în fața cardinalului 
Friderich Jagello, fiul regelui Cazimir, și acuzat de „propagandă 
eretică”, întrucât tipărea cărți ortodoxe, fiind amenințat cu temnița. 
După o anchetă îndelungată, în cursul căreia s-a lepădat de orice 

„erezie și a jurat credință Bisericii catolice”, este eliberat la 8 iunie 
1492. Cărțile au fost confiscate de Inchiziție, încât nici intervenția 
influentului magnat Thurzo nu a reușit salvarea lor. Totuși, 
bibliograful Kuziela susține că, în bisericile din Ucraina de vest – 
Lvow, Podlachia, Wolhinia – s-au găsit unele exemplare, îndeosebi 
din cele două Trioduri, fapt ce presupune că, înainte de arestarea lui 
Fiol, unele cărți fuseseră difuzate.  

   După ce inchizitorul închide tiparnița, tipograful Schweipoldt 
Fiol semnează „jurământul de credință” și nu mai tipărește; părăsește 
Cracovia și se stabilește la Levocea, proprietățile lui Thurzo, unde 
găsește azil și i se asigură, de protectorul său, o rentă viageră de 
62 zloți. Aici, după scrierea testamentului – cunoscut în original – 
moare și este îngropat. Totuși, există istorici care opinează că și-ar fi 
desfășurat activitatea în altă parte. Horia Matei ajunge la concluzia 
că „meșterul Schweipoldt Fiol a lucrat o vreme în Transilvania, unde 
a tipărit în slava bisericească, pe baza unor comenzi primite de la 
domnii țărilor române, continuându-și activitatea până la 1525 când 
a murit”. Virgil Molin nu împărtășește această opinie, afirmând că, 
aceste cărți, „nu se găsesc pentru simplu motiv că nu s-au tipărit 
niciodată”.  
    

   Petre CICHIRDAN: – O întreagă aventură tipărirea de 
cărți în altă limbă decât cea aprobată de biserica catolică... ca orice 
lucru atunci, când, pentru cuvinte nepermise de legiuitori, savanții, 
cărturarii erau arși pe rug!

     Arhim. Veniamin MICLE: – De asemenea, după închiderea 
tipografiei, la începutul anului 1492, de autoritățile catolice ale 
Poloniei, dacă nu a mai tipărit Fiol se pune întrebarea: Care a fost 
soarta tiparniței? Documentele nu mai arată nimic, dar presupuneri 
sunt multe: unii înclină să creadă că tipografia a fost transmisă 
slavilor de sud, care ar fi tipărit la Cetinje, prin intermediul Veneției, 
edițiile chirilice ale ieromonahului Macarie; alții presupun că a fost 
mutată în Ucraina subcarpatică, la rutenii ortodocși, sau la Vilna și 
chiar la Kiev; s-a mai crezut că diaconul Coresi († 1583) s-ar fi servit 
la Târgoviște sau Brașov de instalația lui Fiol. Despre toate aceste 
versiuni, cercetătorul Zeno Kuziela conchide că „sunt complet lipsite 
de temei”.  
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   Referindu-se la opera tipografică a cunoscutului Schweipoldt 
Fiol, istoricul german G. A. Bogeng scrie: „Apreciind felul cum a fost 
practicat la Cracovia pentru întâia dată tiparul cu chirilice, se justifică 
presupunerea că maestrul acestui tipar s-a bucurat de o foarte bună 
instruire în ale tipografiei”, iar despre prima carte, Octoihul, afirmă 
că „este un foliant somptuos cu chipuri și note gravate în lemn”.

 
   Petre CICHIRDAN: – Ce  se mai păstrează din opera 

tipografică a acestui meșter de renume, Schweipoldt Fiol, și unde?
  
   Arhim. Veniamin Micle: – Dintre cele cinci cărți de 

la Cracovia, se mai păstrează azi Octoihul, Ceaslovul, Triodul 
și Triodul-Penticostar; a cincia, Psaltirea – menționată într-o 
publicație din anul 1721 – nu a fost încă identificată, motiv pentru 
care, specialiștii pun la îndoială existența ei. Potrivit istoricilor N. V. 
Varbenetz și V. I. Lukianenko, din aceste tipărituri, se păstrează în 
Biblioteca „Saltikov-Șcedrin” din Petersburg următoarele: Octoihul 
(două exemplare incomplete); Ceaslovul (cinci exemplare); Triodul 
(șase exemplare, dintre care două incomplete) și Triodul-Penticostar 
(două exemplare). 

   Până relativ recent, dintre cărțile tipărite la Cracovia nu s-a 
cunoscut nici un exemplar în țara noastră. Istoricul Virgil Molin chiar 
scria în anul 1970 că „nici unul din incunabulele de la Cracovia nu 
se află în bibliotecile noastre, nici măcar ca fragmente”. Peste puțin 
timp, însă, s-a produs o „adevărată revoluție” în istoria tiparului, 
prin descoperirea, în fondul de carte veche al Bisericii din Șcheii 
Brașovului, a unui Triod-Penticostar, apărut la Cracovia, eveniment 
ce s-a bucurat de o mare publicitate, fiind semnalat în literatura de 
specialitate românească la începutul deceniului al optulea din secolul 
al XX-lea, făcând obiectul studiilor mai multor cercetători.

Exemplarul descoperit în biserica din Șchei apare sub titlul 
de Penticostar, deși este un Triod-Penticostar, prin conținut. Cartea, 
format 30,4 x 20,5 cm., cuprinde 361 de foi, având 30 de rânduri pe 
fiecare pagină; este legată în coperte de lemn, îmbrăcate cu piele 
neagră, iar hârtia are mai multe tipuri de filigran. Titlurile, vinietele 
și inițialele, frumos stilizate, sunt redate cu roșu. Pe fila ce urmează 
coperta se găsește o xilogravură, reprezentând pe Iisus Hristos 
răstignit, iar la picioarele Crucii se află Apostoli și femei mironosițe. 

Xilogravura se găsește și la celelalte tipărituri ale lui Fiol, dar fără 
semnătura editorului, care pe exemplarul de la Brașov se găsește 
într-un chenar aparte, sub Răstignire. Potrivit unei însemnări, 
cartea a fost cumpărată „în anul 1541 de popa Smadul sin Aldea din 
Râșnov”; ea ajunge curând la Biserica „Sfântul Nicolae”, probabil în 
timpul preotului Toma (1540–1566), unul dintre martorii prezenți la 
cumpărarea ei.   

O analiză amănunțită a Triod-Penticostarului de la Brașov 
face Ludovic Demény. Comparația între trăsăturile literelor gravate 
în tipografia din Cracovia și chirilica specifică  manuscriselor 
moldovenești dovedește identitatea unor buchii, ceea ce duce la 
concluzia că litera chirilică moldovenească a servit ca „original” 
lui Fiol și Borsdorf. Însă dovada cea mai evidentă este celebrul „M 
cu poale”, numit astfel, întrucât ductus-ul din mijlocul literei „M” 
depășește linia de bază; ea se întâlnește, începând cu secolul al 
IX-lea, în manuscrisele grecești și slave, fiind mult practicată în 
scrisul moldovenesc din epoca lui Ștefan cel Mare. Astfel, folosirea 
manuscriselor din Moldova, ca izvod pentru tipăriturile lui Fiol, 
poate fi demonstrată documentar, prin expertiza grafică. Potrivit 
afirmației marelui istoric G. A. Bogeng, tipăriturile lui Schweipoldt 
Fiol sunt adevărate opere tipografice cu ilustrații și note xilografiate, 
„un fel de bravură grafică pentru acea perioadă”.  

 
   Petre CICHIRDAN: – Iată, vedeți, G. A. Bogeng numește 

arta lui Fiol, legată de miniatură, „bravură grafică”... Așa că cel puțin 
în arta grafică, miniaturiștii din mănăstirile românești, normal, ca 
și cei din mănăstirile neromânești, pot fi considerați mari artiști 
(graficieni) ai timpului... Așa că eu, știu că și dumneavoastră gândiți 
la fel, consider arta plastică românească, modernă, ca începând de 
la mijlocul mileniului II. Musai să fie așa, altfel am arunca anatema 
pe noi, dacă aruncăm la gunoi perioada lui Neagoe Basarab... Auzi, 
domnule, să începem această perioadă în timpul lui Brâncoveanu! 
sau mai târziu, de pe la jumătatea secolului XIX... Și când te gândești 
că mai aveau și de suferit! Oricum acea perioadă a înfloririi tiparului, 
tot în Italia însorită se află... chiar și pentru alfabetul chirilic.

   Arhim. Veniamin MICLE: – Există unele indicații că meșterul 
tipograf Bartholomäus Ghotan a încercat în anul 1493 să înființeze o 
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tipografie de cărți religioase la Novgorod, în Rusia, dar nu a reușit 
să facă față unei asemenea sarcini. Mai mult, fanaticii religioși l-au 
acuzat de vrăjitorie și l-au ucis, aruncându-l în apele lacului Ilmen. 
De asemenea, unele documente relatează că, în anul 1493 s-a înființat 
o tiparniță cu litere chirilice la Cernigon.  

   Dacă în țările slave din răsăritul Europei – Polonia și Rusia 
– datorită dificultăților materiale, ale autorităților catolice și ale 
mentalității unor fanatici, tiparul chirilic ortodox nu a reușit să se 
dezvolte, el a găsit loc prielnic la Veneția, centru care a îndeplinit 
un rol hotărâtor în dezvoltarea tiparului chirilic din secolul al XVI-
lea, pentru popoarele sud-slave. Prima carte slavonă, tipărită aici și 
cunoscută până în prezent, este un Breviarium sau Carte de rugăciuni. 
Numit Breviarium croaticum sau Breviarium illyricum, apare în anul 
1493, din teascurile tipografice conduse de Andreas Thorresano de 
Asula, cum adeverește însemnarea: „Hunc Breviarium impressit 
magister Andreas de Thorresanis de Asula, die 13 marcij 1493”. În 
privința formatului, Breviarul este un octav mic, aproape de buzunar, 
practică obișnuită la cărțile de rugăciuni foarte des folosite. Formatul 
paginii de hârtie este de 13,50 x 17,50 cm., culegerea literei de 7/10 
cm., iar zațul, pe două coloane cu texte în negru și roșu; numărul 
rândurilor, între 31+33 pe coloană, având caractere glagolitice. 
Ornamentația lipsește, cu o singură excepție ce reprezintă litera 
„B”, cu figură și ornamentică gotică; ea face parte dintr-un material 
tipografic mai vechi, manifestând urme de uzură vădită. Deci, ma-
estrul Thorresano nu a proiectat o ediție deosebit de luxoasă, deși 
caracterul conceput, desenat, gravat și turnat în mod cu totul special 
pentru aceasta valoroasă lucrare glagolitică, îi aparține. 

   Despre această carte, se credea că nu s-a păstrat  nici un 
exemplar, însă Virgil Molin a avut ocazia să analizeze unul dintre 
ele, afirmând că: „Grafismul caracterelor venețiene, luat pe fiecare 
semn (literă) în parte, precum și ca aspect general, culegând literă 
cu literă, până la formarea unei pagini, apare în mod evident, ca 
fiind rezultatul unui talent grafic deosebit, capabil de a desena și 
grava matrițe într-o omogenitate de stil, ce impresionează și azi și 
la înălțimea căruia nu s-a putut ridica nici peste 227 ani, gravorul 
german de la Nürnberg”. De asemenea, legătura cărții este originală, 
fiind realizată odată cu data tipăririi; ea prezintă toate caracteristicile 
epocii: scoarțe din lemn de esență tare, îmbrăcate în piele de tipul 

marochinului, și culoarea pielii, neagră. Scoarța presată cu fier 
rece, fără nici o poleială de aur. Bindurile sunt patru la număr și 
prezintă urme de ornamentație, de asemenea în presaj sec, repetând 
elementul decorativ al rețelei în romburi; cusut cu sfoară pe triplu 
fășii de piele, după metoda „înseilării împletite”, având sus și jos 
o bentiță din piele pentru întărirea cotorului și fixarea înseilării. 
Ornamentația presajului de pe scoarțe s-a făcut cu ajutorul unor 
ponsoane, reprezentând o împletitură de desen caracteristică epocii 
Renașterii, iar schema de repartizare a ornamentației pe suprafața 
scoarței este aceea a interpunerii de trei dreptunghiuri, tipic artei 
thorresane. Imprimat în negru și roșu, tiparele au „cădere” exactă, 
ceea ce dovedește că tipărirea în presă s-a făcut pe baza tehnicii de 
„punctură”. 

 
   Petre CICHIRDAN: – Și astăzi mulți meșteri populari ai 

încrustațiilor în lemn, ai basoreliefurilor,  folosesc această tehnică 
a „puncturii” când vor să simbolizeze peisajul natural, iarba... Totuși 
aș vrea să remarc faptul că estul și sud estul de atunci, datorită 
habotniciei religioase nu au îmbrățișat tiparul așa cum a făcut-o 
Veneția sau orașele de pe coasta Dalmației. Iată, spațiul spiritual 
al estului, inter-zicând modernitatea, libertatea... Divagând puțin, 
dar rămânând în spațiul transmiterii informației, exploatării ei, a 
informaticii, România, deși o țară a ortodoxismului rămâne o oază 
de spiritualitate a spiritului venețian, atât de des întâlnit în cele trei 
principate. Situația s-a păstrat până în secolul XX, până în 1990, 
deoarece încă de prin 1965–1970, românii din întreprinderile speciale, 
în care secretul se păstra atât de bine, erau primii! în Europa de Est, 
și Sud Est! Primii în aplicarea beneficiilor Informaticii. În România 
acelor ani se sculpta cibernetic și se fabricau piese, în construcțiile 
de mașini, cu ajutorul Comenzilor Numerice!... Delegații întregi 
din Rusia, China și alte țări estice, încercând să ne spioneze până 
în ultima zi din 1989! Și, am mai spus, și spun în continuare că 
venețienii, slovenii, croații și sârbii, au considerat Timișoara anilor 
1960, prin prisma civilizației, un oraș al lor!!! 

      Arhim. Veniamin MICLE: – După Veneția, unde apare 
Breviarium în anul 1493, întâlnim în 1494 o tipografie cu litere 
chirilice la Cetinje din Muntenegru. Aici s-au tipărit trei cărți: 
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Octoihul, partea I-a (1494), Psaltirea (1495) și Molitvelnicul (fără an). 
Dintre ele, numai Psaltirea are indicat locul de tipar: „La Cetinje” 
(на Цђтиню). Întrucât în Epilog se repetă aceleași nume proprii, s-a 
dedus că și Octoihul s-a tipărit tot la Cetinje, și probabil Molitvel-
nicul, din care s-au păstrat numai câteva fragmente. Toate tipăriturile 
se datorează ieromonahului Macarie, care și-a desfășurat activitatea 
în acest centru, între anii 1493–1496. Cei mai mulți bibliografi admit 
că tipografia a fost adusă de la Veneția, cumpărată de la Andreas 
Thorresano, unde Macarie învățase meșteșugul tiparului. Trecerea 
tipografiei lui Thorresano la Cetinje este foarte probabilă, pentru 
motivul că tipografia slavă a lui Thorresano, după unica tipăritură 
din 1493, își încetează activitatea tocmai în anul când începea cea din 
Muntenegru, iar pe de altă parte, aspectul literelor și al ornamentelor 
tipografice de la Cetinje este evident de origine italiană. Este adevărat 
că unii specialiști contestă faptul aducerii tipografiei de către George 
Cernoievič la Cetinje, întrucât nu se poate „invoca măcar un început 
de documentație”. Indiferent de unde și de la cine și-a procurat 
garnitura de litere chirilice cu specificul ei, Macarie ieromonahul 
avea chirilica necesară realizării cărților cunoscute ca fiind din 
perioada Cetinje. 

   În privința literei, P. P. Panaitescu scrie: „Cărțile tipărite la 
Cetinje au aceeași literă latină din tipografia lui Janson-Thorresano”; 
inițialele slave „В”, „Р”, „Х”, „О” sunt de fapt literele latine introduse 
în tipografia slavă cu valoarea lor din alfabetul chirilic. Deci, „un fapt 
rămâne incontestabil: litera sau buchile au fost venețiene, și anume 
ale lui Thorresano, de la care gospodarul George Cernoievič le-ar fi 
cumpărat și le-ar fi adus la Cetinje”. Gravorii venețieni au realizat 
o garnitură de chirilice mai mult sau mai puțin asemănătoare cu 
modelul manuscrisului primit de la Macarie. După  părerea autorilor 
sud-slavi, au realizat o literă „mai fină și mai mică”, cunoscută 
sub denumirea de „chirilica de la Cetinje”, pe care Virgil Molin o 
caracterizează, „simplă, redusă la trăsăturile comune ale scrierii 
curente, cu ductul fără personalitatea realizatorului, luată fără 
îndoială după o carte-manuscris, tahigrafiată, apoi aplatizată de către 
gravor, care a evitat orice tendință decorativă, sau particularitate ce 
s-ar fi putut împrumuta după manuscris. Este evident că la gravura 
acestei chirilice n-a stat de veghe preocuparea de specialist rafinat și 
legat de datoria sau dorința de a imita la maximum posibil un ma-

nuscris frumos... De altcum, aceste cărți, zise de Cetinje, mai erau 
dovada unei lipse de preocupări de îngrijire estetică, începând cu 
intercalarea literelor inițiale improvizate și necorespunzătoare unei 
lucrări cu pretenții de ținută artistică în stil unitar”. În ce privește 
aspectul poligrafic al literelor minuscule, „se găsește litera M aliniată”, 
spre deosebire de „M cu poale” din tipăriturile lui Schweipoldt Fiol 
de la Cracovia.    

   Referitor la inițialele cărților tipărite la Cetinje, ele sunt 
foarte apropiate de cele ale cărților latine apărute la Veneția, în 
secolul al XV-lea. Într-un studiu, cercetătorii N. V. Varbenetz și 
V. I. Lukianenko demonstrau că inițiala „Р” din Octoihul de la 
Cetinje este foarte aproape de aceeași inițială din Historia Romana 
de Appien, operă tipărită la Veneția în 1477, de celebrul tipograf 
Erhard Ratdolz. De asemenea, lucrarea fundamentală a profesorului 
Dejan Medaković, intitulată Caractere grafice a cărții sârbe tipărită 
în secolele XV–XVII, confirmă că, pentru tipografia din Cetinje, ca 
și pentru tipografia chirilică din Veneția, o trăsătură caracteristică 
este folosirea inițialelor – uneori elemente zoomorfe – așezate în 
„cadre”. Trebuie subliniat că, până spre sfârșitul celui de al doilea 
deceniu al secolului al XVI-lea, acest tip de inițiale ornamentate este 
singurul pe care îl descoperim atât în sudul Dunării cât și în cărțile 
chirilice tipărite la Veneția. Totuși, cercetătorii consideră lucrările 
ieromonahului Macarie din Muntenegru de o excepțională valoare 
grafică, realizate într-o oficină bine utilată, având meșteri specialiști, 
cu tradiție în acuratețea tipografică.1

1 Apariţia tiparului slavon (III), în „Cultura Vâlceană”. Anul IX, nr. 119,  
februarie 2016, p. 11, col. 2-3; p. 12, col. 1-3.
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PRIMII TIPOGRAFI ROMÂNI 

 
   Petre CICHIRDAN: – Transilvania, între cele trei principate 

românești, era bine și natural ancorată în civilizația europeană, 
dezvoltându-se odată cu aceasta, făcând parte din Europa centrală 
cu dominație puternic catolică la clasa de mijloc, conducătoare, în 
clasa săracă, elementul ortodox fiind și el prezent...De altfel, ca și în 
Valahia Mică, Oltenia de astăzi, unde centrul-urban era ocupat de 
străini, de sași și alții, iar pădurile și satele erau ocupate de rumâni, 
de valahi, și unde prezența ortodoxiei era puternic reprezentată, 
vezi episcopiile din Curtea de Argeș, Severin și Râmnicul Noul 
Severin. Nicu Angelescu, cunoscutul profesor și avocat, și secretar 
la Episcopia Râmnicului, vorbește chiar de existența unei prime 
capitale la Râmnic, în secolul XIII, care mai apoi a fost împinsă spre 
est spre Curtea de Argeș și Târgoviște. La Muzeul Brukenthal din 
Sibiu am rămas uluit văzând o „Pieta”, sculptată în marmură, din 
1250!... Transilvania discuta de la egal cu toate celelalte provincii din 
Europa Centrală și de Vest! Se vorbește chiar de granița Regatului 
Unguresc aici, pe Olt, pe linia Câineni, Râmnic, Drăgășani Dunăre... 
Acestea fiind relațiile Transilvaniei cu Europa dezvoltată, ni se pare 
destul de firesc ca la meseria de tipograf, între primii, să aspire 
cetățeni transilvăneni, datorită elementului german, prin sași și 
șvabi, dar și prin românii din Alba, Maramureș sau Făgăraș, Brașov 
și Sibiu...moții din ținutul Aradului și Oradiei; români din Bistrița 
Năsăud, locuitori așezați în comunități înșirate spre Vatra Dornei, 
legătura cu Moldova! Doar am văzut, Tiparul vine din nord centrul 
Europei și se dezvoltă în sud la Veneția... Secretul era foarte mare, dar 
și tenacitatea meșterilor italieni, aprigă! Italienii erau pe jumătate 
artiști, mari gravori, desenatori, deci în zona elementului principal al 
tiparului, zona de amprentă, secretele literei alinierii fiind depășite, 
grafica  trebuia să fie artistică, să placă ochiului... De la dumneavoastră 
știm, din controversa primului tipar în Țara Românească, „Macarie 

prim tipograf român”, excelenta teză, care vă aparține, că acesta nu 
este Macarie de la Cetinje, ci este unul venit din Transilvania, pe 
filiera lui Schweipoldt Fiol de la Cracovia și Martinus Burciensis de 
Cseidino... Cei doi au lucrat împreună la Cracovia, în Polonia, după 
care, datorită cărților ortodoxe pe care le tipăreau în slavonă, au 
trebuit să se retragă în Maramureș! Este de-a dreptul fascinant să 
aflăm că prima carte în limba noastră s-a tipărit la Mănăstirea Peri 
din Maramureș! înainte de anul 1500...

 
   Arhim. Veniamin MICLE: – Cercetătorii istoriei 

învățământului românesc, printre care se remarcă profesorii 
Nicolae Andrei și Gheorghe Pârnuță, susțin că, „în a doua jumătate 
a secolului al XIV-lea, mulți călugări au fost trimiși de către Vladislav 
voievod, pentru desăvârșire culturală, la Athos și în Serbia; în același 
scop fuseseră trimiși și mireni”. Totuși, în arhivele păstrate de marile 
mănăstiri athonite nu s-au descoperit încă numele nici unui monah 
provenit din Țara Românească. Documentele athonite adeveresc 
însă existența unor călugări din părțile Ardealului și ale Moldovei, 
care copiau manuscrise slavone în secolele XV–XVI. Astfel, în prima 
jumătate a secolului al XV-lea este atestat un monah anonim, 
închinoviat la Mănăstirea Sfântul Panteleimon, cunoscută ca 
renumită vatră de culturală greacă și slavonă, unde copia Nomocano-  
nului lui Fotie, manuscris păstrat astăzi în colecția Mănăstirii Hodoș-
Bodrog din Eparhia Aradului. În a doua jumătate a secolului al XV-lea, 
monahul Filip, intelectual format în țară, activa la Muntele Athos din 
porunca voievodului Ștefan cel Mare (1457–1504). Un contemporan 
al său, întâlnit acolo, era monahul Visarion; călugărit la Mănăstirea 
Neamț, avea o vastă cultură, fiind ucenicul mitropolitului Teoctist II 
al Sucevei (1508–1528). Menționat în Mănăstirea bulgărească Zografu, 
monahul Visarion a lăsat posterității un manuscris ce cuprinde 
Comentarii la Cartea Iov, copiat în anul 1503, după un izvod sârbesc. 

   Afirmația, potrivită căreia „au fost trimiși la Veneția artiști 
români ca să se desăvârșească”, are mai mult temei istoric, însă toți 
aceștia provin din Transilvania și nici unul din Țara Românească sau 
Moldova. N. Theodor, care a cercetat istoria cărții românești, scrie că 
„prezența românilor transilvăneni, în marile tipografii de incunabule 
europene, constituie un alt capitol de contribuție românească la 
marea cultură universală”. Într-adevăr, documentele menționează 



Arhim.  V. Micle, P. Cichirdan Tiparul bisericesc la români

46 47

câteva personalități originare din Transilvania, care s-au consacrat 
artei tipografice. 

   Astfel, cel dintâi autor al unei cărți tipărite, provenind din 
Transilvania, este cunoscut sub numele de Captivus Septemcastrensis, 
adică Prizonierul Transilvănean. Originar din satul Romos de lângă 
Sebeș, județul Alba, s-a născut în anul 1422. Când sultanul Murad al 
II-lea asediază Sebeșul, în 1438, în lupte s-a remarcat tânărul de 16 ani, 
Kristian Kloss, care mai târziu va fi cunoscut ca „studentul din Romoș“. 
Curajul său a fost aspru pedepsit de turci, care l-au ținut prizonier 
timp de 22 de ani, fiind vândut succesiv la numeroși stăpâni. După 
ce reușește să se elibereze din captivitate, s-a stabilit la Roma, unde 
este cunoscut sub numele de călugărul Georgius sau Frater Georgius. 
În anul 1481, scrie și publică la Roma, lucrarea intitulată Tractatus 
de Ritu, Moribus, Condictionibus et Nequitia Turcorum, descriind ceea 
ce a văzut și a cunoscut din propria experiență, adică obiceiurile, 
credințele, viața și viclenia turcilor, inclusiv expediția sultanului 
Murad al II-lea în Transilvania, semnată cu pseudonimul Captivus 
Septemcastrensis. Lucrarea a fost retipărită în anul următor la Urach 
sau Eichstätt, în Germania. Apoi, povestea studentului din Romoș 
apare în mai multe cărți despre moravurile și obiceiurile turcești din 
secolele XV–XVI. Frater Georgius s-a stins din viață la Roma, în anul 
1502.

   Printre primii tipografi venețieni, menționați de cărțile 
tipărite între anii 1470–1490, se afla în anul 1472 și Thomas 
Septemcastrensis de civitate Hermani, adică Toma Transilvăneanu 
din orașul Sibiu. Despre el se cunosc puține date biografice; se știe 
că înainte de stabilirea sa în Italia  a studiat medicina în Germania. 
După învățarea artei tipografice la Veneția, se va stabili în Mantua, 
devenind unul dintre pionierii tiparului în Europa; prima sa tipăritură 
este un tratat de medicină, ca expresie a pregătirii sale medicale. În 
anul 1472, conducea una dintre tiparnițele orașului, fiind tipograful 
operei cunoscutului cărturar Petrus de Albano (1472–1473), care 
studiase medicina și filozofia la Paris, apoi s-a stabilit la Padova unde 
a profesat ca medic, dobândind un oarecare prestigiu. Thomas va 
coordona tipografia timp de opt ani, până în 1480, publicând în acest 
timp o serie de cărți, incunabule și probabil chiar o publicație locală.

 Contemporani cu tipograful Thomas Septemcas-trensis de 
civitate Hermani erau și alți transilvăneni care activau în unele orașe 

italiene. Astfel, întâlnim pe Ioan Francisc din Brașov, la Modena, și 
pe Bernard Secuiul, la Neapole. 

   În ultimul sfert din secolul al XV-lea, documentele atestă 
alți meșteri transilvăneni, menționați în anul 1485, anume: „Andreas 
Corvus Burciensis de Corona”, adică Andrei Corbu Bârsanu din Brașov, 
și „Martinus Burciensis de Cseidino” sau Martin Bârsanu din Codlea; 
ei lucrau împreună cu Conradus Stachel, iar operele lor sunt păstrate, 
ca mărturii ale memoriei, în biblioteci sau înregistrate în repertoriile 
bibliografice; unele dintre ele se află chiar în cuprinzătoarea colecție 
de incunabule a  Bibliotecii Muzeului Brukenthal din Sibiu. În anul 
1498, Pelbartus din Timișoara tipărește la Nürenberg o carte de 
Cuvântări.

   Renumitul istoriograf german, al tiparului, Conrad Haebler, 
în lucrarea sa Die deutschlien Buchdrucker des XV Iahrhundert im 
Auslande, tipărită în 1924 la München, accentuează exclusivismul 
și tendința de eliminare a concurenței  străine din cadrul breslelor 
venețiene. Dacă la Veneția, în primii ani ai tiparului (1469–1474) erau 
10 meșteri germani cu ateliere proprii și numai 9 venețieni, în 1494 
erau numai 4 germani din 50 de tipografi, iar în 1495, nu mai era nici 
un tipograf german, fiind expulzați din Italia.

   Urmare atitudinilor exclusiviste ale venețienilor față de 
străini, tipograful Martin Bârsanu din Codlea s-a refugiat în Boemia, 
unde funcționa o tipografie, la Praga, din 1478, urmată ulterior de cea 
din Plzeň. În anul 1486 luase ființă tipografia din localitatea Brno; aici 
va activa  Martinus Burciensis de Cseidino, după părăsirea Veneției. 
Aflat la o distanță nu prea mare de Cracovia, tipograful transilvănean 
a avut posibilitatea să intre în legătură cu Schweipoldt Fiol, care 
după o perioadă de tipărituri în limba latină, introduce în anul 1491 
tipărirea cărților în limba slavă bisericească, de rit ortodox. 

   Istoricul bulgar Peter Atanasov consideră pe tipograful 
Martinus Burciensis de origine bulgară, provenind din cartierul Șcheii 
Brașovului, unde era o comunitate bulgară, susținând că a învățat 
arta tipografică la Cracovia, în tipografia lui Schweipoldt Fiol. În 
acest sens, scrie: „Noi am evidențiat de mai multe ori că … era bulgar, 
născut în teritorii românești. Era fiul emigranților bulgari cărturari, 
care trăiau în grupuri compacte și el a învățat perfect nu numai limba 
sa maternă, dar și arta cărții bulgare… El a învățat probabil meșteșugul 
la Cracovia, participând la alcătuirea incunabulelor slavo-chirilice 
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care se făcea în acest oraș. Folosirea originalelor bulgare, pentru 
aceste ediții,  ne îndreptățesc să presupunem că bulgarii, oameni 
de carte, tipografi și corectori, au fost angajați acolo. Ori, era mai 
ușor de recrutat în coloniile foarte apropiate din Transilvania. Acești 
bulgari, pe lângă propria lor limbă, cunoșteau destul de bine și pe 
cea a conlocuitorilor, adică a sașilor. Lucrarea împreună cu germanii, 
care conduceau tipografia slavonă din Cracovia, era astfel foarte 
mult ușurată”. Spre deosebire de istoricul bulgar, noi ne permitem 
să susținem că Martinus Burciensis de Cseidino este român de 
origine; în primul rând, numele „Bârsan” este specific românesc, iar 
el provenea din localitatea Codlea, nu din orașul Brașov unde se afla 
cunoscuta comunitate bulgară.

   După închiderea abuzivă a tipografiei de la Cracovia, în anul 
1491, Schweipoldt Fiol se refugiază în Ungaria, stabilindu-se împreună 
cu ucenicul său Martinus Burciensis de Cseidino la Mănăstirea 
Peri din comitatul Maramureș, unde își continuă activitatea, cum 
adeveresc numeroase studii de specialitate. Călugării maramureșeni 
promovau cultura ortodoxă, sprijinind opera inițiată de marele 
tipograf; aici apar din teascurile tipografiei cinci cărți: un Molitvelnic 
și o Evanghelie în limba română, precum și un Penticostar, Bucvar și 
Triod în limba slavonă. Cărțile tipărite în Mănăstirea Peri au apărut 
la sfârșitul secolului al XV-lea sau la începutul celui următor. Dacă 
admitem tipărirea acestor cărți de către Schweipoldt  Fiol, atunci 
înseamnă că activitatea tipografică din Maramureș a fost ceva mai 
devreme decât în Țara Românească. Deci, s-ar părea că năzuința 
Bisericii noastre de a se folosi de tipar este mai timpurie decât 
activitatea lui Macarie ieromonahul din perioada 1508–1512.

    
   Petre CICHIRDAN: – Nu trebuie să ne fie cu mirare că peste 

zece ani la Bistrița de Costești aflăm de prima carte în limba română 
tipărită de Macarie (descoperire care vă aparține, într-o demonstrație 
fascinantă de nimeni combătută)...De ce să nu ne mirăm? iată, când 
v-au făcut cetățean de onoare al comunei Costești, dumneavoastră 
ați adus dovezi că un străbun de-al dumneavoastră, cneazul Micle, 
din Maramureș a venit la Costești și a cumpărat pământ!!! Păi asta 
înseamnă că localitatea Costești a anilor secolului XV și secolul XVI 
era pe picior de egalitate cu ținutul Maramureșului, Transilvaniei, 
poate chiar făceau parte, amândouă ținuturile, din aceeași țară! ceea 

ce este aproape sigur, fiind avanpostul armatelor Transilvaniei și a 
Ungariei, de apărare, trebuind să fi fost la sudul și estul Carpaților, 
deci fiind provincii prietene sau din aceeași familie...

 
   Arhim. Veniamin MICLE: – După încetarea activității 

tipografice din Mănăstirea Peri, tipograful Martin Bârsanu vine 
în Țara Românească, căutând un mediu propice dezvoltării 
meșteșugului său. Pentru tipograful nostru, cel mai potrivit loc trebuia 
să fie o mănăstire, unde cultura slavonă, de tradiție îndelungată, 
să fi atins apogeul, fiind promovată de călugări cărturari, cu mari 
deschideri spre noile realizări tehnice privind multiplicarea cărților. 
Descoperind o mănăstire de cultură slavonă, cu monahi cărturari, 
caligrafi, miniaturiști și sculptori, tipograful trebuia să-și formeze 
mai întâi ucenici, știut fiind că tiparul este un meșteșug de tehnică 
complexă; el începe cu patrița, adică cu stempelul sau ponsonul, dar 
în prealabil se cer desenatori, caligrafi, constructori de litere, creatori 
de caractere și de tipuri noi de litere.2

2 Primii tipografi români (IV), în „Forum vâlcean”. Revistă supliment al 
revistei Cultura. Anul II, nr. 1 (4), martie 2016, p. 12, col. 1-3. 
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PRIMA TIPOGRAFIE ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC
 

Petre CICHIRDAN: – Există o exagerare, în general locală, 
în a remarca ca valoare, doar, dacă există confirmare de la capitală 
sau din străinătate. Aici există un mare pericol. Dacă de la București 
obții foarte greu confirmare, și aici există un sâmbure de adevăr 
care derivă din multitudinea de comparații, nu la fel se poate 
spune despre confirmarea internațională, care, de multe ori este o 
cacealma... Exteriorul nu are de unde să știe care este nivelul nostru 
calitativ și, deci, cum să-l compare. De aceea, după revoluție, mai 
ales în domeniile inofensive: cultură (folclor, satul românesc, țăranul 
român...) artă, literatură, străinii și-au dovedit incultura sau cultura 
limitată, necunoașterea realităților din estul Europei, slăbiciunile 
(față de comunism), apreciind doar produsele recomandate de 
Uniunile de Creație moștenite, neocoperative socialiste (și pe care, pe 
cele comuniste, le-au considerat mai mult decât serioase, apreciind 
școala comunistă – cum de altfel a și fost). Numai că aceste produse 
s-au diluat în noianul de interese, meschine, ale așazisei economii 
de piață, numărul facultăților de artă crescând, numărul artiștilor 
la fel, și exigența scăzând, întreaga activitate din domeniu fiind mai 
mult electorală (produsul artistic înainte de 1989 părea ceva tabu, 
de neatins!!!). În schimb școlile de meserii și numărul facultăților 
tehnice au scăzut. Să nu uităm exclamația Sandei Țăranu, celebra 
prezentatoare de televiziune, de două ore, 1987–1989, de la TVR, din 
23 decembrie 1989, care suna cam așa: „Vai, Doamne, cât de dor mi-a 
fost de bărbații noștri,  bărboși” – aluzie la actorii care-și lăsau barbă, 
doar, dacă le-o cerea rolul! A urmat anului 1989 un val de deplasări 
în străinătate, în domeniul artisticului, în situații de mâna a doua, 
expoziții personale și de grup, de la care artiștii se întorceau lăudăroși 
și fals evaluați și ocupau posturi la care nici nu visaseră vreodată; 
locuri și șefi în uniunile de creație, în presă, în asociații așa numite 

(desigur, mai târziu) „de interes public”. La Paris, în 1990, iunie-iulie, 
într-un magazin, când i-am spus unui vânzător că sunt din România, 
cred că mă putea vinde pe sume mari de bani! Din păcate, cutuma 
care se stabilea atunci pentru personalități-valori mai de Doamne 
ajută-se manifestă astăzi pentru valori complet nule!

Arhim. Veniamin MICLE: – Unii cercetători au ajuns la 
concluzia că nu ar fi existat la începutul secolului al XVI-lea o 
tipografie în Țara Românească, încercând să demonstreze că, în afară 
de Cracovia și Veneția, nu au funcționat alte tipografii slavone. De 
fapt, această gândire negativă se regăsește de multe ori „în explicarea 
marilor creații românești, datorate preponderent influențelor străine, 
originalitatea noastră rezumându-se numai la puterea de sinteză”, 
cum afirmă Florin Rotaru, fenomen sesizat și de cercetătorul Ludovic 
Demény, care recunoaște „exagerarea influenței străine și sublinierea 
exclusivă a factorilor de ordin exterior”, în multe domenii ale științei 
și culturii românești.

Petre CICHIRDAN: – Prima mașină mai interesantă, poate 
cea mai interesantă din epoca de început a tiparului (ne-am înțeles 
ca în acest periplu, al tiparului –mașină de tipărit – să ne plimbăm 
sumar printr-o istorie a mașinii – a  mașinii de calculat – care, prin 
calculator, va înghiți tiparul, nu și „era Gutenberg”) alături de planurile 
mașinilor de zburat ale lui Leonardo da Vinci, și de mașinile de socotit 
și ho, ho, ale abacului care era valabil și în 1980 (la Olimpiada de la 
Moscova la care am fost admis să particip pentru rezultatele noastre 
colosale în industria de aeronautică – soția și cu mine, și familia 
Dumitrescu, acum în Toronto – vânzătoarele din buticuri, pe lângă 
ursulețul Mișka, foloseau ca mașini de socotit abacul numit „sciot” – 
tatăl meu l-a folosit până a murit, în 1982) a fost desigur racheta din 
planurile desenate! ale lui Conrad Hass, 1529, din Sibiu (iată, să nu 
uităm, sașii au fost așezați încă din secolul XIII în Râmnic!!!) militar, 
șef al Arsenalului sibian din acea perioadă... Bineînțeles, mai existau 
mașinile de mare succes care au făcut atâta istorie: roaba, pârghia, 
scripetul, bombardeaua, mașinile de schingiuit...

 
Arhim. Veniamin MICLE: – Istoria tiparului la români 

a fost ignorată până la mijlocul secolului al XIX-lea, când apar 
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primii deschizători de drumuri în acest domeniu. În anul 1838, 
Vasile Popp dizerta la Sibiu despre Evangheliarul slavon, din 1562; 
în 1848, pasionatul colecționar de manuscrise și carte veche, 
canonicul Timotei Cipariu de la Blaj, iniția dezbaterea privind 
Catehismul de la Sibiu, apărut în anul 1544, și avea cunoștință despre 
Evangheliarul românesc al diaconului Coresi, tipărit în 1561. Totuși, 
până la Alexandru Odobescu (1834–1895), informațiile privitoare 
la începuturile tiparului în Țara Românească erau foarte sărace; 
„meritul de a fi stabilit originile tipăriturilor executate din intenție 
și cu cheltuială românească” aparține acestui neobosit cercetător al 
arhivelor naționale și mănăstirești.

Mai nou, există istorici care acceptă că prima tipografie pe 
pământ românesc a fost instalată în Mănăstirea Peri din Maramureș, 
localitate situată odinioară chiar în centrul Comitatului. La Filiala 
Arhivelor Statului Maramureș, Fondul Prefectura, se păstrează o 
„depoziție de martor” făcută în 1760 de Ioan Rednic, jude substitut 
nobiliar din Maramureș, originar din localitatea Giulești, în care se 
arată că: „Încă din copilărie, martorul a auzit din discuții obișnuite, 
purtate odinioară de domnul protopop al Giuleștilor, Rednic Vasile, 
care avea circa 80 de ani că, din Mănăstirea ordinului Sfântul Vasile, 
chiar în Giulești se află o carte tipărită în limba rusă, care se numește 
Pentecostarion, ce s-a tipărit în acel claustru Peri”. 

Documentar, se știe că Mănăstirea Peri – ctitorie a 
Dragoșeștilor, din care descinde și familia Micle – a îndeplinit un rol 
uriaș în viața spirituală și culturală a românilor ortodocși din nordul 
Transilvaniei. Organizată în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, a 
fost înzestrată cu mari proprietăți funciare (2.065 ha pădure și 105 ha 
arabil), o moară cu două roți pe râul Tisa și veniturile din satele de-
pendente de șapte cetăți. În anul 1391, la cererea magistrului Drag, 
descendent al ctitorilor și protector al așezământului, care face o 
vizită la Constantinopol, Patriarhia ecumenică ridică Mănăstirea la 
rangul de „Stavropighie a Perilor”, subordonându-i un teritoriu de 
mărimea unui principat, din nordul Transilvaniei, pe care l-a scos de 
sub jurisdicția ierarhiei moldo-galițiene.

Petre CICHIRDAN: – Este de-a dreptul halucinant să aflăm, 
cum am văzut, că Schweipoldt Fiol de la Cracovia și Martinus 
Burciensis de Cseidino… au ajuns la Peri, în Maramureș, unde 

se desfășura o bogată activitate de traducere în limba română. 
Mănăstirea Peri de care, potrivit afirmației dumneavoastră, este 
legată istoria familiei Micle, și invers...

Arhim. Veniamin MICLE: – La fel ca în Țara Românească și 
Moldova, la Peri a funcționat o școală mănăstirească, unde candidații 
la preoție învățau scrisul, cititul, catehismul, cântările bisericești, 
oficierea slujbelor și predicarea Evangheliei. Școala avea un caracter 
slavo-român, atât în sensul însușirii limbii slavone bisericești, 
concomitent cu folosirea limbii române, cât și al traducerilor și al 
copierilor de texte; unii monahi cunoșteau și limbile latina și greaca, 
prima fiind oficiala statului maghiar. 

Călugării-profesori se ocupau și cu traducerea cărților de cult 
din slavona bisericească în limba română. Cele mai vechi traduceri 
realizate în Mănăstirea Peri s-au păstrat  în Manuscrisul de la Ieud, 
care cuprinde: Legenda Duminicii, Învățătura Sfântului Ioan Gură de 
Aur în Ziua Învierii și Învățătură despre Sfânta Cuminecătură. Tradu-
cerea primului text, Legenda Duminicii, este datată în jurul anului 
1391, când Mănăstirea Peri a fost ridicată la rangul de Stavropighie 
patriarhală. Printre alte traduceri, se numără Codicele Voronețean ce 
cuprinde cele patru Evanghelii, Epistolele Sfântului Apostol Pavel și 
Apocalipsul, cum a demonstrat filologul Ioan G. Sbiera (1836–1916), 
operă de lungă durată a unei școli mănăstirești, unde călugării cuno-
șteau limbile latina, slavona, greaca și româna. Unii călugări au copiat 
și difuzat aceste manuscrise în diferite părți ale teritoriului românesc, 
ajungând peste un secol și jumătate la Brașov, unde diaconul Coresi 
le-a tipărit. Foarte probabil, printre acești  traducători ori copiști 
români se număra și cel care a redactat în anul 1404 Actul de confirmare 
al lui Dumitru și Alexandru, fiii voievodului Balc, pentru satele 
dăruite de părintele și unchiul lor Drag așezământului monahal.

Petre CICHIRDAN: – Exact, mai exact, când apare prima 
traducere, și ce anume, din limba slavonă în limba română, aici în 
Transilvania de nord? Vă dați seama ce teritoriu, înaintat, de cultură, 
exista aici unde erau voievozi, cneji, români, ...cât de avansați erau cei 
care ocupaseră în primul mileniu întreg acest teritoriu, o populație 
de la care a fost preluată cultura, limba, care vorba noastră era cea mai 
apropiată de limba imperială și religioasă, limba latină? Păi despre 
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ce etnogeneză vorbim în Transilvania și Ungaria când strămoșii 
noștri, comuni, nu numai ai lor, le-au dat ceea ce este mai de preț, 
credința, originea latină? Pentru Dumnezeu, dar acest ortodoxism 
l-am observat, la Bayonne, Franța, chiar în Catedrala Sf. Eugenia...Te 
răscolești, tot, când vezi iconografia ortodoxă pe vestigiile colosale 
care vin din Mileniul I...

Arhim. Veniamin MICLE: – Tot în această vatră ortodoxă, 
călugării au  tradus pentru prima dată, în secolul al XV-lea, din limba 
slavonă în limba română Faptele Apostolilor, Epistolele, Psalmii și 
Cântări bisericești, precum și părți din Vechiul și Noul Testament. Se 
crede că, Tetraevanghelierul din Slatina-Maramureș, redactat în jurul 
anului 1430, descoperit de prof. Ioan Gabor și păstrat în fondul de 
manuscrise al Academiei Române din Cluj, în limba slavonă, scripto 
continua, precum și cele patru Evanghelii și Epistolele Sfântului Pavel 
ajunse în Moldova, au ieșit tot din Scriptoriul Mănăstirii Peri. De 
asemenea, acolo s-au tradus și unele texte apocrife, care au circulat în 
cópii târzii rotacizante, ajungând până la noi prin Codex Sturdzanus, 
Codicele Teodorescu, Codicele Marțian și Codicele de la Cohalm. Deci, 
atât particularitățile lingvistice, ca fenomenul rotacismului, cât și 
unele cuvinte cu o circulație restrânsă, duc la concluzia că primele 
traduceri au fost făcute în Maramureș și în nordul Ardealului, cu 
precădere în Stavropighia Peri.

Mănăstirea Peri atinge apogeul înfloririi sale spre finele 
secolului al XV-lea, în timpul voievodului Bartolomeu Drágffy al 
Transilvaniei (1495–1499), care era curator al Stavropighiei, în calitate 
de urmaș al ctitorilor Dragoșești maramureșeni. Întrucât episcopul 
rutean Ioan de Muncaci uzurpase drepturile Mănăstirii prevăzute 
de Tomosul din 1391, Bartolomeu Drágffy solicită regelui Vladislav 
al II-lea (1490–1516) confirmarea Actului patriarhal cu privire la 
autonomia așezământului, aprobare primită la 14 mai 1494. Conform 
acestui document, Mănăstirea Peri primea reconfirmarea dreptului 
de patronaj asupra teritoriilor românești din Sălaj, Medieșul Aurit, 
Ugocea, Valea Bârjavei, Ciceu, Unguraș și Valea Bistrei. În acele 
vremuri, confirmarea reprezenta o favoare fără precedent în regatul 
catolic al Ungariei. Episcopul de Muncaci nu se liniștește, motiv 
pentru care, la 29 noiembrie 1498, regele ordonă Comitatului să 
apere Mănăstirea, privilegiile și veniturile ei, contra acestui prelat. 

Bartolomeu Drágffy a protejat ctitoria strămoșilor săi, până la 
încetarea sa din viață, survenită în anul 1526, la bătălia de la Mohács. 
O astfel de mănăstire oferea mediul corespunzător dezvoltării celor 
mai înalte preocupări cărturărești, chiar al artei tipografice.

Așa se explică faptul că, după închiderea abuzivă a tipografiei 
de la Cracovia, în anul 1491, Schweipoldt Fiol se refugiază în Ungaria, 
stabilindu-se la Mănăstirea Peri, unde își continuă activitatea, cum 
adeveresc numeroase studii de specialitate; ea promova cultura 
ortodoxă, sprijinind opera inițiată de marele tipograf. Aici apar 
din teascurile tipografie cinci cărți: un Molitvelnic și o Evanghelie 
în limba română, precum și un Penticostar, Bucvar și Triod în limba 
slavonă. Dacă în privința locului unde a funcționat tipografia, adică 
Mănăstirea Peri, specialiștii sunt de acord, printre care se numără 
istoricii Ioan Mihály de Apșa și Nicolae Iorga, divergențe apar cu 
privire la perioada activității lui Schweipoldt Fiol, plasând-o în 
ultimul deceniu al secolului al XVII-lea.

În acest sens, unii cercetători susțin că a funcționat o tipografie 
la Peri, între anii 1693–1696, înființată de episcopul Iosif Stoica 
(1690–1711), care ar fi tipărit Evangheliarul, Molitvelnicul, Penticostarul 
și Triodul, fapt puțin probabil. Se știe că, de la mijlocul secolului al 
XVI-lea, Mănăstirea începe să decadă. Un an după moartea ultimului 
descendent al ctitorilor (Gheorghe Drágffy, † 1555), la 19 februarie 
1556, comitele Gheorghe Báthory – fără consimțământul românilor 
maramureșeni – autorizează pe episcopul rutean Ilarion să-i 
păstorească și să conducă Mănăstirea Peri; exarhatul este desființat, 
iar Dieta din 1579 obligă pe episcopii români să depună jurământul 
de credință în fața principelui. După o scurtă păstorire a episcopului 
Serghie – fost egumen la Tismana – moșiile  Mănăstirii ajung 
dependente de cetatea Hust, cum rezultă dintr-un document emis 
la 9 martie 1607. Ultimele știri despre Mănăstirea Peri datează de 
la mijlocul secolului al XVII-lea, când întreaga obște, la 13 februarie 
1646, roagă conducerea Comitatului să intervină la rege pentru a i se 
înapoia satul și Mănăstirea, dar nu există dovezi că solicitarea ar fi fost 
împlinită. În timpul expediției polone a lui Gheorghe Rakóczy (1657), 
Mănăstirea a fost devastată, iar moșiile răpite de contele Rédai, de la 
care au trecut, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, la principele 
Mihai Apafi (1662–1690). După anii 1660–1670, nu se mai găsesc știri  
despre Mănăstire; abia din 1690 acest ținut își are iarăși episcopii săi, 
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de naționalitate română și apărători ai Ortodoxiei, în persoana lui 
Iosif Stoica și Dosoftei II Teodorovici (1718–1739). Deci, cunoscând 
situația critică în care ajunsese Mănăstirea Peri, greu se poate admite 
existența unei tipografii aici la sfârșitul secolului al XVII-lea.

Petre CICHIRDAN: – Avem ceva mărturisiri, de astăzi, asupra 
acestei probleme  controversate de când apare această supremație a 
primei tipărituri în limba română? Dumneavoastră știți, eu nu pot 
să uit că o rudă a dumneavoastră a cumpărat prin 1500 un teren 
la Costești, asta fiind cea mai uluitoare dovadă că acest teritoriu 
dintre Tisa și Dunăre era totuna ca dezvoltare economică, dar mai 
ales culturală...Mi se pare atât de frumos că numai la două-trei sute 
de ani de la coborârea pe Valea Oltului, dar mai ales pe exteriorul 
Carpaților, până la Dunăre și Nistru, a strămoșilor noștri moderni, 
pe același drum să coboare și mașinăria tiparului... 

Arhim. Veniamin MICLE: – Istoricul Aurel Socolan, un 
cercetător autorizat, conchide un studiu asupra problemei: „Noi 
considerăm ca reală activitatea tipografică a lui Schweipoldt Fiol la 
Mănăstirea Peri, a imprimării cărților, cu mențiunea că s-au tipărit 
la sfârșitul secolului al XV-lea sau la începutul secolului al XVI-lea. 
Dacă admitem tipărirea acestor cărți de către Schweipoldt Fiol, 
atunci înseamnă că activitatea tipografică a fost contemporană în 
Maramureș sau ceva mai devreme decât în Țara Românească”. Deci, 
s-ar părea că năzuința Bisericii noastre de a se folosi de tipar este mai 
timpurie de cât activitatea ieromonahului Macarie, afirmă și Virgil 
Molin.1

1 Prima tipografie în spaţiul românesc (V), în „Cultura Vâlceană”. Anul IX, nr. 120, martie 
2016, p. 12, col. 1-3; p. 13, col. 1-2.

LOCALIZAREA PRIMEI TIPOGRAFII
DIN ȚARA ROMÂNEASCĂ

Petre CICHIRDAN: – Cunoaștem, tot de la dumneavoastră, 
de când ați făcut cunoscut numele lui Macarie, prim tipograf român, 
care a tipărit la Bistrița prima carte în limba slavonă cu alfabet 
chirilic, „Liturghierul”, 1508, că sfârșitul sec. XV și începutul sec. 
XVI este plin de tipărituri, anonime, nesemnate, incunabule, care 
atestă faptul că tehnologia literei tipărite era o invenție, și drepturile 
de autor aparțineau maeștrilor-meșteri; lucru foarte bine stabilit 
și respectat în vreme. Nici nu-ți vine să crezi că Europa Medievală 
era atât de bine construită și faptul, că ea, cade sub valoare odată cu 
dezvoltarea capitalismului concomitent cu cea a socialismului, prin 
politizarea granițelor... Uniunea Europeană, scriam înainte de 2007, 
mai ales după vizita la Bayonne, din 2004, că s-ar fi vrut o alcătuire 
postmodernă a acestei Europe medievale, de care vorbim. Datorită 
acestui crez, personal, m-am gândit la o istorie a artei plastice 
vâlcene care să înceapă cu Macarie, de fapt cu maeștri tipografi de 
carte, medievali, miniaturiștii! stimulat fiind și de cartea „Miniaturi 
românești” scrisă de Gheorghe Popescu Vâlcea. Acolo vedem ce mari 
artiști, și cât de europeni au fost miniaturiștii, cât de aproape au fost 
cele două culturi, orient, occident! Tipografii mici, necunoscuți, își 
însușeau neoficial litera și imaginea, care avea autor! din această 
cauză, nefiind  maeștri, artiști. Cartea era artă, deci artele plastice, 
într-o istorie a lor, trebuie să cuprindă și secțiunea carte. Așa cum 
astăzi ilustratorii de carte sunt artiști... 

Arhim. Veniamin MICLE: – Primul istoric care abordează tema 
localizării celei dintâi tipografii din Țara Românească este Alexandru 
Odobescu; el scrie că: „Ne rămâne încă un punct de elucidat, și acela 
nu este cel mai clar”, fiind „încă o problemă de dezlegat”. Pentru 
epoca respectivă, lipsa menționării localităților de imprimare era 
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un fapt comun al miilor de incunabule din lumea tiparului. Ioachim 
Kirchner, recunoscut specialist în istoria cărții, afirma că o mare parte 
din incunabule sunt lipsite de date certe privind tipografia, locul sau 
anul apariției. Totuși, pentru identificarea lor, doi oameni de știință, 
Henry Brodshaw și H. Häbler, au stabilit principii de investigare, 
pornind de la alfabetele diferitelor tipografii. S-a remarcat însă, că 
sistemul nu e perfect, deoarece, încă din deceniul  opt al secolului 
al XV-lea, diferiți tipografi, în special dintre cei renumiți, posedau 
aceleași litere, iar micile tipografii le procurau de-a gata de la firmele 
mai mari, încât meșterii lor nu mai aveau nici o activitate artistică. 
Astfel că, lipsa arătării locului de tipărire a născut cele mai numeroase 
contradicții între cercetători.

Petre CICHIRDAN: – Mi se pare foarte corect ca acest produs 
vital pentru o nație, care este cartea, să se tipărească în țara în care se 
vorbește limba cărții. Dacă această limbă nu este încă performantă, 
nu are legi și canoane proprii, imagine-scriere, alfabet-desigur, atunci 
cartea se scrie în limbă străină, dacă se vrea luminarea nației, cu alfabet 
de împrumut. Cartea este ca alimentul de hrană, se produce intern, 
când este nevoie de el, când există stat; și statul trebuie administrat 
în limba poporului, prin voința clasei conducătoare...Iată, România 
a avut nevoie de aproape două sute de ani ca să existe pe harta lumii 
cu scrieri în limbă slavonă (1300–1500). Atâta timp cât nu a existat 
nevoia de limbă proprie, cărțile s-au tipărit cu tehnologie de import 
sau chiar în locul de origine al tehnologiei, furate (incunabule) – fără 
autor sau sub licență, cu autor....Ca acum, în industria constructoare 
de mașini sau de materiale!...dacă produsul tău nu este bun, apelezi 
la produsul altuia...sau cum au făcut comuniștii români și sovieticii...
bun sau rău produsul trebuie fabricat de către tine, în țara ta...Iată 
o problemă falsă de patriotism, care, pe cei mai mulți, astăzi îi face 
să fie nostalgici după industria constructoare de mașini a României 
comuniste, care, în mare parte, fie vorba între noi, nu era competitivă, 
toată!... Soluția optimă în cazul produselor de înaltă tehnicitate este 
importul de tehnologie și fabricarea produsului, german să zicem, în 
chiar locul importatorului!... Wolksvagen în Cehia, Renault în fosta 
Dacie. Să nu uităm, în Europa medievală, Renaștere, granițele a fost 
simbolice, nu aveau valoare decât în condiții de război și de vămuire a 
mărfurilor... Primele cărți care apar în Țara Românească (fără autor) 

sunt tipărite în teritoriul nostru (desigur, fără licență) sau în afară 
(clandestin)?

 
Arhim. Veniamin MICLE: – Cu privire la locul apariției 

primelor cărți din Țara Românească s-a iscat o îndelungată polemică, 
susținătorii uneia sau alteia dintre teze aducând variate argumente în 
favoarea personală. Primul care lansează ideea tipăririi acestor cărți 
în străinătate a fost Alexandru Odobescu, afirmând că s-ar putea ca 
ele, ca și ale lui Bojidar Vucovič, să fi fost tipărite la Veneția. 

La începutul secolului al XX-lea, opinia lui Alexandru Odobescu 
a fost adoptată și de George Ionescu, preocupat de istoria tiparului 
la români. Referindu-se la tiparul foarte îngrijit din primele cărți 
apărute în Țara Românească, considera că aceasta „denotă până la 
evidență” faptul că tipăriturile sunt rezultatul bogatului atelier al lui 
Bojidar Vucovič din Veneția, unde caracterele se schimbau mai des; 
iar într-o serie de articole, intitulate Spicuiri din trecutul tipografiei, 
afirmă categoric că tipăriturile românești ale secolului al XVI-lea 
s-au executat la Veneția, Brașov sau aiurea, în nici un caz în Țara 
Românească, unde tipografia ar pătrunde abia sub Matei Basarab. 

Cel mai  înfocat  apărător  al teoriei tipăririi cărților la Veneția a 
fost Virgil Molin. Într-un studiu intitulat Veneția, leagănul tipografiei 
glagolitice și chirilice, aduce o serie de argumente tehnice, grafice și 
tipografice. Tehnic, autorul subliniază stilul legătoriei editoriale în 
serie, de tip venețian, ca dovadă peremtorie că tipăriturile nu s-ar 
fi realizat în Țara Românească, ci la Veneția, apreciind perfecta 
identitate între schema de proiectare a suprafeței de pe scoarța 
Liturghierului și între schema-tip practicată în acel timp la Veneția. 
El încearcă să identifice chiar tipografia din Veneția unde au fost 
tipărite cărțile, orientându-se spre cea a lui Thorresano-Manuzio, 
specializată și în tipărirea cu litere glagolitice. Materialele  tipografice 
ar fi fost realizate de specialiști venețieni, iar hârtia pe care s-a tipărit 
este tot de origine italiană. 

Deși colaborator al lui Virgil Molin, Dan Simonescu susține o 
părere contrară, afirmând că „singurele argumente de ordin tehnic nu 
sunt suficiente pentru confirmarea  ipotezei, pentru că, mă întreb: ce 
piedeci au putut sta în calea transportării în țară a tuturor condițiilor 
materiale necesare imprimării? Desigur, transportarea s-a făcut cu 
greutate, dar nu a fost imposibilă. Apoi: imprimarea celor trei cărți 
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la Veneția, cum de nu a lăsat nici o urmă, nici o mențiune în bogata 
arhivă venețiană dintre anii 1508–1512?”.

Petre CICHIRDAN: – Ca să nu uit, am mai dat acest exemplu 
care arată lipsa de interes a clasei conducătoare, de cele mai multe 
ori trădătoare – privind interesele populației, desigur, insuficient 
educată, dar care caracterizează statul... Am publicat coperta unui 
manual de limba „rumână” publicat la Chișnău, în 1850 – ediție 
bilingvă – rumână-rusă, în Basaerabia țaristă!!! unde existau două 
limbi oficiale; și am căutat în aceeași perioadă, în Oltenia, carte cu 
ortografiere românească, ca să constat, că, litera cărților românești, 
din Oltenia, era chirilică!...Ca în Republica Moldova din perioada 
sovietică... Câtă diferență de viziune, între Rusia bolșevică și Rusia 
Țaristă, dar și de Țara Românească, Oltenia, fanariotă! La școală 
eram drogați că țarismul a căutat să distrugă națiunile!...Totuși, 
întorcându-ne la țara colosală a lui Neagoe Basarab, moștenită de 
la Mircea cel Bătrân, și, mai adânc, de la Basarab I, de fapt cei mai 
„frumoși” ani ai Țării Românești (alături de anii copilăriei mele 1960-
1970) cum s-a născut ipoteza tipăririi primelor cărți românești la 
Veneția (fapt care pe mine, personal, mă încântă, mă încântă acest 
amestec în treburile interne ale românilor dintre Carpați și Dunăre, 
a românilor de pe coasta dalmată, dar mai ales a venețienilor)?  

 
Arhim. Veniamin MICLE: – Ipoteza tipăririi acestor cărți la 

Veneția s-a născut datorită faptului că ele nu indică locul unde au 
apărut; de asemenea, realizarea lor tipografică luxoasă și aparent 
îngrijită, surprinde pentru o lucrare a unei tipografii începătoare, cum 
ar fi fost cea din Țara Românească. Opinia lui Alexandru Odobescu, 
potrivit căreia inițialele artistice din tipăriturile ieromonahului 
Macarie ar fi fost executate în afara granițelor țării, a fost respinsă 
de la început. B. P. Hasdeu argumenta, încă din anul 1869, împotriva 
acestei păreri, scriind că le găsește întocmai cu „desenul primitiv curat 
românesc, luat de prin manuscriptele muntene și moldovene, din 
secolul precedent”. În urma unor călătorii la Praga, Viena și München, 
unde descoperă miniaturi românești, marele slavist român afirmă că 
ele se află „în cele două Evangheliare manuscripte, executate unul la 
Neamț, din ordinul lui Ștefan cel Mare la 1492, și 1502, aflătoare astăzi, 
cel dintâi la Biblioteca Regia din Municu, și cealaltă, la cea imperială 

din Viena”. La fel, Émile Picot era de părere că au fost tipărite în Țara 
Românească. Nerva Hodoș afirma că „nu este exclusă posibilitatea 
ca, încă de la începutul secolului XVI, și anume, între anii 1508–1512, 
să fi funcționat o tipografie în Țara Românească”.

Teoria lui Alexandru Odobescu, privind tipărirea cărților la 
Veneția, este respinsă alături de Nerva Hodoș, și de Nicolae Iorga 
și G. Pascu, însă meritul de a fi reluat în discuție problema aparține 
lui P. P. Panaitescu; el aduce argumente noi, a căror valabilitate și 
tărie nu pot fi combătute. Prima dată abordează tema în anul 1939, 
afirmând că, dacă ar fi apărut la Veneția, tipografii venețieni ar 
fi menționat orașul lor, cum se obișnuia acolo. Reluând problema 
peste vreo două decenii, istoricul răspunde și mai categoric, scriind: 
„Dacă lipsește locul tipografiei în Muntenia, întrebarea se poate 
întoarce, de ce lipsește și specificarea că ele au fost tipărite în oficina 
venețiană? Limba textelor este cea medio-bulgară, folosită de români, 
și nicidecum limba de ortografie și redacție sârbă, folosită la Veneția 
din cauza vecinătății cu Dalmația”; el constată că nu există nici o 
asemănare de stil între ornamentele cărților venețiene și italiene, în 
general din acea vreme, și ale cărților tipărite în Țara Românească, 
dovadă că ele provin din două stiluri deosebite, în cadrul unor 
meșteșuguri de artă diferite.   

Renumitul cercetător al primelor tipărituri din Țara 
Românească, Ludovic Demény, afirmă limpede că nu se poate admite 
că au fost tipărite la Veneția, dacă ele ar fi fost realizate de aceeași 
tipografie venețiană, cum susține Virgil Molin, caracterele tipografice 
ar fi trebuit să fie aceleași, dar „s-a constatat că analiza caracterelor 
tipografice infirmă categoric această opinie”. La fel gândesc și alți 
specialiști, ca profesorul Ene Braniște și  Constantin C. Giurescu; 
ultimul scrie: „Aceste trei tipărituri s-au lucrat în cuprinsul Țării 
Românești, așa cum se vor lucra, la Târgoviște, și cele următoare, din 
vremea lui Radu Paisie și Mircea Ciobanul”.       

Majoritatea cercetătorilor acceptă că primele cărți au fost 
tipărite în Țara Românească; unde anume, este altă problemă. Unii 
afirmă că „undeva în țară”, alții, „aiurea, în afară de reședința de 
scaun”, iar Virgil Molin scrie că, dacă nu s-a precizat locul de tipărire, 
„ipoteze susținute numai de deducții, au situat tiparnița la Târgoviște, 
Bistrița olteană, Snagov, sau  Govora. 

Acceptând că primele cărți au fost tipărite în Țara Românească, 
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apare altă problemă: în capitala țării sau în vreo mănăstire? 

Petre CICHIRDAN: – Cei de la Târgoviște, normal, susțin 
că prima carte tipărită în Țara Românească a apărut în tipografia 
din capitala Țării...Dar eu am fost martor la două întruniri ale 
istoricilor, la Râmnicu Vâlcea, unde unanim s-a declarat că ... „pe 
Micle nu l-a contrazis nimeni!” care, știm, ați scris, nu odată, că 
această carte apare la Mănăstirea Bistrița olteană... Acum, mai este 
ceva, în favoarea colosalei dumneavoastră intuiții... Produsul tipa-
rului fiind sub licență, străină, domnitorii țării, nu aveau interesul 
să-și complice situația economică (cu furturile de tehnologie! sau cu 
mișcarea industrială incipientă, care toată, nu poate exista fără plată 
la proprietar). Ne-am înțeles că începuturile tiparului, era Gutenberg, 
este aceeași cu apariția primei mașini, apariție fizică (că pe hârtie au 
fost și rachete) de producție, de apariție a germenilor capitalismu-
lui. Și atunci, de ce să-și facă domnitorii tipografii lângă Scaunul lor 
și să nu le ascundă, așa cum de secole, în mânăstiri – abații în lumea 
catolică – împărații lumii (d. H.) au ținut cultura sub obroc, numai în 
interesul lor!? În 1200, cântăreții din mănăstiri, călugării și studenții, 
ies în lume și cântă cărțile, instruiesc popoarele!...ca în „Carmina 
Burana” (culegere de texte de la Abația din Beurn-Germania-Landul 
Bavarez, tipărită în 1850) pe care și noi am pictat-o și am pus-o pe 
versuri („Carmine” Ed. Intol Press, 2008, și expoziție de pictură pe 
sticlă, 2002). După 1450 apare tiparul, apar cărțile, iar tipografiile 
sunt cele mai moderne și profitabile manufacturi...Ele nu trebuiau să 
cadă în mâna netrebnicilor! Mănăstirile erau considerate sfinte, sub 
puterea lui Dumnezeu, cuvântul scris cea mai mare bogăție și putere 
în mâna omului...nu ca la Vâlcea, acum, când cuvântul scris, cultural, 
este abolit!

Arhim. Veniamin MICLE: – Există cercetători ai istoriei 
tiparului care presupun că locul unde a funcționat tipografia este 
Târgoviște, capitala țării. Profesorul Constantin Moisil scria în 1937 
că tipograful  „nu putea lucra decât în preajma scaunului de domnie, 
deci la Târgoviște”. Ipoteza a fost preluată de unii istorici, precum 
Ștefan Ștefănescu, P. P. Panaitescu, Victor Petrescu și Valeriu Măniș. 

Totuși, există cercetători care nu acceptă ipoteza așezării 
tipografiei în capitala țării. P. P. Panaitescu, deși în 1968 afirma că 

tipografia a funcționat la Târgoviște, ulterior revine asupra ipotezei, 
demonstrând că, în timp ce s-a editat Liturghierul (1508), orașul nu 
reprezenta unicul centru cultural și administrativ al țării. Se știe că, 
în perioada respectivă, capitala unui stat nu era și un centru cultural; 
aceasta o dovedește și experiența lui Andreas Hess, tipograful 
german ambulant, care, în drumul său de reîntoarcere din Italia în 
Germania, poposește la Buda, în 1471, dar nu a reușit să se afirme 
ca tipograf, deși era în capitala celui mai mare bibliofil: suveranul 
Matei Corvin; recunoscut ca rege-cărturar, el acumulase o colecție 
de  manuscrise, ce număra între 1000 și 1500 de exemplare. Dacă 
în capitala unui rege pasionat de cărți, tipografia n-a avut șanse, 
credem că nici cetatea Târgoviștei nu îndeplinea condițiile necesare 
pentru dezvoltarea acestui meșteșug. Radu cel Mare nici nu avea 
posibilitatea să se ocupe de o tipografie, fiind cunoscute suferințele 
sale fizice, desfășurându-și activitatea voievodală între cele două 
capitale: Târgoviște și București. 

O afirmație recentă precizează că „sunt unele argumente 
care pledează pentru Târgoviște ca loc al tipografiei, sunt altele care 
sugerează contrariul”. Dacă avem în vedere situația din Evul Mediu, 
constatăm că locul cel mai sigur pentru tiparniță era orașul – cetate, 
cum sunt cunoscutele centrele tipografice de la Sibiu (1529), Brașov 
(1539), Cluj (1550), Oradea (1565), Alba Iulia (1567), Abrud (1569), 
Sebeș (1580) și Orăștie (1582). Spre deosebire de Transilvania, în 
Țara Românească era mănăstirea – cetate; aici, stăpânirea otomană 
interzicea întărirea orașelor cu ziduri de apărare, dar accepta 
construirea mănăstirilor sub forma cetăților, care erau și singurele 
vetre de cultură. De fapt, și în Occident, primele tipografii au 
funcționat în mănăstiri; în Italia, călugării benedictini instalează 
prima tipografie în Mănăstirea Subiaco, la anul 1464; la fel, în Anglia, 
primele teascuri tipografice s-au stabilit în Mănăstirea Westminster, 
la anul 1475. Însuși Alexandru Odobescu, încercând să precizeze 
locul unde a funcționat prima tipografie, afirma că s-a gândit „îndată 
la o mănăstire, la una din acele sânte cetăți, întărită cu ziduri nalte 
și țepene, în interiorul cărora viața era liniștită, mintea ocupată cu 
gânduri adânci și pioase, trupul dedat cu lucrări grele și stăruitoare”, 
și menționează ca posibile, mănăstirile Dealu, Govora și Bistrița. De 
asemenea, istoricul P. P. Panaitescu a susținut că prima tipografie a 
funcționat într-o mănăstire; în 1939 scria că, atât la Cetinje și în Rusia, 
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cât și în Țara Românească, mai târziu, tipografiile au fost așezate în 
mănăstiri, ca cele din Câmpulung, Govora, Trei Ierarhi și Snagov, sau 
la Mănăstirea Goražde din Herțegovina a lui Fjodor Liubavič; ideea 
este reluată ulterior, argumentând că „munca tipografică era socotită 
muncă de călugări, din punct de vedere material și spiritual”. 

Petre CICHIRDAN: – Partizanii Târgoviștei pentru locul primei 
tipografii din Țara Românească, prin prisma faptului că acest oraș a 
fost primă capitală a Țării Românești, dar spunem noi, și prin faptul 
că era mai aproape de Brașov, aduc ca argument, privind siguranța 
locului, Mănăstirea Dealu. Noi spunem că este prea aproape de ca-
pitala de atunci, Târgoviște, deci înclinăm tot pe ideea de siguranță. 
Să nu uităm că după mutarea capitalei la București, toți domnitorii au 
amenajat centrele de siguranță în mănăstirile depărtate de capitală, 
Bistrița, Govora, Râmnicul (care nu mai era de mult capitală, se spune 
că și Burebista a înclinat pentru sarea Ocnelor Mari, dar și Basarab I 
pentru capitală la Râmnic, mă rog, istoricii locului!...Nicu Angelescu, 
unul dintre ei!), Cozia, toate mai aproape de Transilvania, care era 
un spate solid; sau erau sălbăticii recunoscute (Paul de Alep despre 
Cozia). Vâlcea devine celebru în tiparnițe! Iorga l-a numit capitală a 
tipografilor!...nu pe degeaba. Deci ce părere aveți despre Mănăstirea 
Dealu, prima tiparniță?

Arhim. Veniamin MICLE: – Mănăstirea spre care s-au orientat 
majoritatea cercetătorilor, ca posibil loc de funcționare a primei 
tipografii, este Dealu de lângă Târgoviște, înființată, după toate 
probabilitățile, în timpul domnului Mircea cel Bătrân (1386–1418). 
Cert este că așezarea monahală aparține mănăstirilor din prima 
jumătate a secolului al XV-lea, fiind atestată documentar în anul 
1432.  La sfârșitul secolului al XV-lea, Mănăstirea Dealu se afla însă 
în paragină, motiv care l-a determinat pe Radu cel Mare să înceapă 
în 1499 ridicarea clădirilor din jurul vechii biserici. În anul următor, 
inaugurează construirea noii biserici, sfințită la 4 decembrie 1501. În 
realitate, aici a fost multă vreme un șantier deschis; deși construcția 
se terminase, biserica a fost sfințită în grabă, fără pictură. La finali-
zarea lucrărilor a contribuit și Vlad cel Tânăr, între anii 1510–1512, 
iar pictura va fi realizată, în perioada anilor 1514–1516, de Neagoe 
Basarab. 

Cunoscând realitatea istorică a Mănăstirii Dealu, se înțelege 
că nu au existat condiții corespunzătoare pentru dezvoltarea unei 
activități culturale. De fapt, nici nu s-au descoperit opere literare, 
manuscrise sau traduceri, realizate aici la începutul secolului al XVI-
lea, perioadă ce interesează cercetarea noastră. În aceste împrejurări, 
însuși cei care s-au orientat spre acest așezământ, ca loc posibil de 
funcționare a tipografiei, prezintă, în favoare tezei lor, mai mult 
afirmații decât demonstrații.  

Primul care lansează ipoteza funcționării tipografiei în 
Mănăstirea Dealu este Alexandru Odobescu, scriind că „nicăieri nu 
și-ar fi găsit această tipografie locul, ca-n Mănăstirea Dealului ce 
chiar atunci se zidise de către Radu Vodă cel Mare”. În fond nu-i un 
argument; din moment ce tocmai atunci se zidise, acolo nu exista o 
activitatea cărturărească, necesară unei asemenea întreprinderi, așa 
cum s-a demonstrat.

Acceptând ipoteza lui Alexandru Odobescu, majoritatea 
cercetătorilor istoriei tiparului românesc presupun că Mănăstirea 
Dealu ar fi fost locul de funcționare a primei tipografii, fără nici 
un argument temeinic. Dintre ei, menționăm pe C. D. Fortunescu, 
Nicolae Iorga, P. P. Panaitescu, T. N. Manolache, Ioan Negrescu, 
Constantin C. Giurescu, Mircea Tomescu și Mircea Păcurariu. 
De asemenea, intelectualii târgovișteni susțin, fără ezitare, că la 
Mănăstirea Dealu se va instala tipografia de sub teascurile căreia 
vor ieși primele tipărituri de pe teritoriul românesc; sau, mai recent, 
Vasile Dumitrescu Florești scrie că, „aici călugărul Macarie, venit 
din Muntenegru, în timpul lui Radu cel Mare, și-a instalat prima 
tiparniță pe teritoriul românesc”. Totuși, un cercetător avizat al 
„enigmelor” culturale și științifice, afirmă că localizarea tipografiei lui 
Macarie la Dealu „este o simplă supoziție”. Alții cercetători consideră 
corespunzător spațiul oferit de mănăstirea.

Totuși, din examinarea opiniilor referitoare la Mănăstirea 
Dealu, rezultă că argumentele aduse de adepții lor, se referă la 
asemănarea dintre literele și ornamentele întâlnite pe cele două 
genuri de monumente – literare și arhitectonice – la spațiile oferite 
de așezământ și la unii intelectuali aflați în preajmă. Toate acestea 
sunt insuficiente, având în vedere că activitatea tipografică impune 
și alte elemente, în primul rând persoane calificate și tradiția unui 
mediu cultural, ceea ce Mănăstirea Dealu, potrivit documentelor, nu 
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avea posibilitatea să ofere. 

Petre CICHIRDAN: – Pentru orice vâlcean și mai ales 
râmnicean, Govora, Mănăstirea Govora, rămâne o locație numai 
potrivită, poate cea mai potrivită, pentru existența timpurie a unei 
tipografii, numele ei fiind legată de mari iubitori de tipărituri scrise, 
și tipografi ai timpului; domnitorul Matei Basarab, 1637, și tipograful, 
și episcopul Antim Ivireanul, 1705. Mănăstirea Govora este înscrisă 
în documente încă din timpul domnitorilor Mircea cel Bătrân, Vlad 
Țepeș și Radu cel Mare...De ce Mănăstirea Govora n-ar fi putut fi 
locul primei cărți tipărite în Țara Românească, în Oltenia, Vâlcea, 
care de prin secolul XIII era importantă pentru Regatul Ungariei?

Arhim. Veniamin MICLE: – Printre ipoteticele locații privind 
funcționarea primei tipografii, se află și Mănăstirea Govora. Vechiul 
așezământ monahal datează din vremea lui Mircea cel Bătrân. Se știe 
că exista pe vremea domnului Vlad Dracul (1436–1447), care îi face o 
danie, așa cum rezultă dintr-un document emis de Radu cel Mare, la 
1 august 1496, unde se amintește de o vie. În timpul lui Vlad Țepeș 
(1456–1462), boierul Albul cel Mare – pretendent la tronul țării – atacă 
mănăstirea și o pustiește, acaparându-i vechile proprietăți; ajungând 
pe tron Vlad Călugărul, fratele lui Vlad Țepeș, le răscumpără și le 
restituie mănăstirii la 4 februarie 1488, dată când Govora apare prima 
oară documentar. 

La începutul domniei lui Radu cel Mare (1495–1508), 
Mănăstirea Govora era modestă, având o obște mică de călugări. 
Domnul, descendent al primilor ctitori, văzând-o părăsită, o 
restaurează, devenind cel mai mare și unul dintre „ultimii ei ctitori”; 
el ridică o nouă biserică și înzestrează așezământul cu sate, vii, bălți 
și siliști, cum rezultă din cele 12 documente păstrate.

Alexandru Odobescu a emis ipoteza, potrivit căreia, meșterul 
și-ar fi așezat tipografia în Mănăstirea Govora. În acest sens, scrie: 
„Meșterul care o dirija a fost călugărul muntenegrean Macarie, care 
tipărise în Zenta la Țettinie, pentru prințul George Cernoievici; el 
se retrase în țară la noi, chemat poate de mitropolitul sârb Maxim 
Brancovici; se așeză, după probabilități, la Mănăstirea Govora, dobândi 
rangul de ieromonah, lucră la tipar pentru Mihnea, pentru Neagoe și 
poate și pentru alți domni”. De asemenea, în sprijinul ipotezei sale, 

autorul aduce două argumente: existența ieromonahului Macarie 
care donează Mănăstirii Govora o vie la Ocnele Mari, și reluarea aici 
a activității tipografice, pe timpul lui Matei Basarab. 

Ideea lui Alexandru Odobescu a fost preluată de istoricul 
Aurelian Sacerdoțeanu. Tratând despre dezvoltarea socială și 
economică a orașului Râmnicu Vâlcea, autorul menționează și 
contribuția adusă de această localitate la promovarea tiparului, 
scriind: „Între vechile centre tipografice din țară, Vâlcea ocupă un 
loc însemnat, chiar dacă lăsăm la o parte discuția cu privire la locul 
unde a tipărit Macarie celebrul său Liturghier din 1508, propus de 
unii a fi la Bistrița sau Govora”. Această ipoteză nu s-a bucurat de 
atenția cercetătorilor; documentar, se știe că la Mănăstirea Govora 
s-a instalat o tipografie în timpul lui Matei Basarab (1632–1654), unde 
va apare, la 30 ianuarie 1637 Psaltirea slavo-română. Cunoscând istoria 
Mănăstirii Govora de la sfârșitul secolului al XV-lea și începutul celui 
de al XVI-lea, realitatea nu permite susținerea ipotezei că acolo ar fi 
activat prima tipografie din Țara Românească.

Petre CICHIRDAN: – La fel Mănăstirea Snagov, de ce n-ar 
fi fost ea locul apariției „Liturghierului” lui Macarie, în 1508? Sigur, 
ne încurcă, și, credem că vă este dragă informația, pe care tot de la 
dumneavoastră o cunoaștem, Neagoe Basarab a învățat carte la... 
Bistrița, Mânăstirea Bistrița!.... 

Arhim. Veniamin MICLE: – Mănăstirea Snagov este alt centru 
unde se presupune că a funcționat prima tipografie. Amplasată  
într-o poziție naturală avantajoasă, pe o insulă în mijlocul unui lac 
cu același nume, înconjurată de codrul Vlăsiei, a fost protejată de 
pustiirile aduse de războaiele desfășurate pe teritoriul țării noastre. 
Ea datează, probabil, din timpul lui Vlaicu Vodă (1364–1377), deoarece 
s-au descoperit, într-un mormânt din vechea biserică, monede din 
vremea acestui domn. Documentar este menționată într-un hrisov 
emis de Mircea cel Bătrân, databil între anii 1409–1418, prin care 
întărea un sat, după cum precizează, „donat de fratele domniei mele, 
jupan Staico, Mănăstirii domniei mele de la Snagov”. Ea s-a bucurat 
de atenția numeroșilor domni, dintre care amintim pe Dan al II-lea 
(1420–1431) care întărirea la 7 octombrie 1428 „dăruirea ce au dăruit 
părintele domniei mele Mircea voevod”, fiind urmat de: Vlad Dracul, 
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la 30 iunie 1441; de Vladislav al II-lea, care zidește în 1453 un paraclis; 
de Radu cel Frumos, la 28 octombrie 1464; de Basarab cel Tânăr, la 23 
martie 1482, când întărea proprietățile Mănăstirii; de Vlad Călugăru 
(1487), de Radu cel Mare (1500) și de Neagoe Basarab care zidește 
actuala biserică, prevăzută cu patru turle.

Grija deosebită acordată de domnii Țării Românești Mănăstirii 
Snagov, mai ales de Neagoe Basarab care îi acordă șase privilegii, între 
care unul la 26 mai 1512, din București, când se tipărea Tetraevanghelul, 
l-a determinat pe P. P.  Panaitescu să creadă că Mănăstirea Snagov 
a fost un posibil loc al tipografiei lui Macarie. Argumentele aduse 
de istoric se referă la faptul că domnitorii nu aveau capitala stabilă 
la Târgoviște, deci și tipografia putea fi așezată într-o mănăstire din 
preajma orașului București, la Snagov, de pildă, fiind atunci cea mai 
mare și mai importantă mănăstire din apropierea capitalei. Totuși, 
însuși autorul conchide că „aceste considerațiuni nu sunt încă dovezi 
suficiente, și problema rămâne deschisă”.

Opinia lui P. P. Panaitescu este combătură de profesorul 
Nicolae Șerbănescu, istoriograful Mănăstirii Snagov, care scrie că, 
deși P. P. Panaitescu propune ca loc al primei tipografii Snagovul, 
nu se poate susține, întrucât „Mănăstire Snagov, în acel timp, era în 
stare de dărăpănare, fiind absolută nevoie ca ea să fie reparată, ceea 
ce face Neagoe Vodă, după anul 1517”. De asemenea, alt specialist în 
istoria Mănăstirii, profesorul Victor Brătulescu, afirmă că, doar „spre 
sfârșitul secolului al XVII-lea a fost instalată aici o tipografie, deci a 
avut un rol cultural”. 

Petre CICHIRDAN: – Și Mănăstirea Curtea de Argeș, a cărei 
biserică construită de Neagoe Basarab e atât de celebră prin Balada 
Meșterului Manole, și se află pe locul Mitropoliei din 1359; Curtea 
de Argeș în care Basarab I a construit în 1351 Biserica Domnească; de 
ce credeți că prima tipografie românească nu ar fi putut să fie aici? 
Acum, când mă gândesc la acest lucru, văd cu ochii minții drumul 
pe sub munte către Severin și Regatul Ungariei și văd cât de bine 
sunt poziționate mănăstirile Govora și Bistrița, mai ales ultima, cât 
de bine și strategic era apărată...

Arhim. Veniamin MICLE: – Filologul Grigore Crețu (1848–
1919), într-un studiu consacrat tipografiilor din România, a susținut 

că locul de funcționare a primei tipografii din Țara Românească ar 
fi fost Mănăstirea Curtea de Argeș. Ipoteza sa a rămas singulară, 
întrucât cercetătorii care s-au ocupat de istoria tiparului românesc 
nu au menționat-o.1

1 Localizarea primei tipografii din Ţara Românească (VI), în „Povestea Vorbii 21”. 
Revistă de cultură – Asociaţia oamenilor de ştiinţă şi artă. Publicaţie trimestrială a Asociaţiei 
ECOSTAR 21. Anul V (XXIV), nr. 1 (15), martie 2016, p. 5, col. 1-3; p. 6, col. 1-3.
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MĂNĂSTIREA BISTRIȚA,
LOCUL PRIMEI TIPOGRAFII DIN 

ȚARA ROMÂNEASCĂ

Petre CICHIRDAN: – Zilele acestea, 21 aprilie 2016, la 
Arhiepiscopie are loc o „Dezbatere” intitulată „Probleme actuale ale 
istoriografiei românești” la care participă mari istorici de la București 
care să dezbată ce?... că românii n-au documente, nu există scrieri 
beletristice, lucrări de artă închinate marilor personalități în timp real, 
închinate unor evenimente care au determinat luminarea istorică?...
Spune bine Radu Alexandrescu în cartea sa „La Machu Picchu pe 
treptele zeilor” Ed. Antim Ivireanul, 2015, când se referă la populația 
Siciliei: „popor luminat de soare, dar și de propria istorie”. Noi trebuie 
să aflăm adevărul, despre noi, de la alții! care, nu glumesc și nici nu au 
glumit, când scriu, când desenează, construiesc, sculptează!... Noi de 
aproape două mii de ani folosim simbolul, când ne referim la realitate, 
parabola. Da, nu avem documente, iar documentele din cancelarii în 
general sunt „făcute”, prefăcute, ca să apere, scuze, puterea. Față de 
istorie, în general suntem cam abstracți...modernismul (sic!) nostru 
coboară către începuturile ortodoxiei, iar scrierea apare târziu. Nu-i 
vorbă, și cel de la Viena, când a pictat înfrângerea lui Carol Robert de 
Anjou, a folosit imaginea și mai puțin scrisul, scris, care, pentru el nu 
era important. Noi ne dăm de ceasul morții că nu știm unde e Posada! 
sau știm, dar nu avem documente... Ce mai, adevărul, la noi, rămâne o 
meteahnă, și aplicăm dictoane compromițătoare în munca de zi cu zi 
privind înregistrarea cererilor, adreselor etc. ... „Greșala recunoscută, 
pe jumătate iertată”, „mai bine spun că n-am știut, decât să recunosc 
greșala și să suport consecințele legii”, „hârtia te poate apăra dar poate 
să te și distrugă”, „pentru greșală și cap plecat nu se taie gâtul” dar 
„pentru nerespecarea legii, cu bună știință, da!”... „Fă-te dom’ne că 
n-ai știut!”... „Mai bine să nu știi, decât să știi”. În 1850 Molnar Jozsef 
pictează înfrângerea regelui ungur (de la Posada), noi, nici măcar nu 

știm, clar, pe unde a avut loc bătălia...Interesul nostru pentru bătălia 
de la 1330, de la așa zisa Posadă apare după Primul Război Mondial 
când se trâmbițează tot mai mult despre națiunile lumii. Tot ei, 
ungurii, știu, dar nu vor să ne arate documentul...Așa zic istoricii, dau 
vina pe Budapesta, Vatican și Moscova – mai nou! De unde tragem 
concluzia că cei care au informația curată știu adevărul și au puterea, 
și au lumina în brațe! ...În scrierile sale, atunci când ne vizitează zona 
(1860), Valahia Mică, Alexandru Odobescu face observația că prima 
tipografie din Țara Românească ar putea fi la Mănăstirea Dealu sau 
Mănăstirea Govora, sau Mănăstirea Bistrița...Ne-ați vorbit de primele 
două data trecută...Care era situația Mănăstirii Bistrița la începutul 
secolului XVI?  

Arhim. Veniamin MICLE: – Întrucât ați abordat problema 
Posadei, doresc să precizez că există o strânsă legătură între 
Mănăstirea Bistrița și Posada. Se știe că Basarab I a construit pe locul 
bătăliei din anul 1330 un Schit închinat Sfântului Mucenic Procopie, 
iar ulterior, Barbu Craiovescu a zidit pe temeliile schitului respectiv 
ctitoria sa bistrițeană.     

La începutul secolului al XVI, Bistrița era una dintre cele mai 
prospere mănăstiri din Țara Românească, însă insuficient cunoscută 
de istorici, motiv pentru care au fost emise diferite ipoteze.  

Încercând să localizeze prima tipografie din Țara Românească, 
Alexandru Odobescu emitea ipoteza că ar fi funcționat într-una 
dintre cele trei mănăstiri: Dealu, Govora sau Bistrița, întrucât, 
„printre mănăstirile ce se ridicară pe atunci mai noi și mai apropriate 
pentru a primi o nouă industrie, ni se ivesc două clădite de Radu 
Vodă cel Mare, adică mănăstirea Dealului, de lângă Târgoviște, și 
vechea Govoră din Vâlcea, prenouită de acel domn; și apoi iar, în 
vecinătatea Govorei, noua mănăstire a Basarabilor, Bistrița”. Totuși, 
după menționarea lor, istoricul credea că trebuie „să excludem îndată 
pe aceasta din urmă din presupunerea noastră, sub cuvânt că una din 
cărțile lui Macarie e tipărită în zilele lui Mihnea Vodă I, și că știm, atât 
din Cronică cât și din pisania sau inscripția comemorativă de peste 
vechea ușă de intrare a bisericii, că acest domn, în mânia sa asupra 
familiei Basarab, a ars și a dărâmat până la pământ mănăstirea lor, 
care a fost apoi reclădită de aceeași ctitori, în domniile următoare”. 
În acest sens scria și Sextil Pușcariu, referindu-se la Liturghierul 
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lui Macarie: „La 1508, când tiparul era sfârșit, Radu murise și, în 
locul lui, urmează acel Mihnea, dușman al călugărilor și prieten al 
catolicilor, care bombardează cu tunuri Mănăstirea Bistriței. Sub el, 
Macarie nu a continuat, bineînțeles, tipărirea; va fi căutat să ducă 
la adăpost sculele sale prețioase”. De aceeași părere este și Virgil 
Molin, afirmând că, „dacă s-ar încerca să se acrediteze eventualitatea 
unei ipoteze că, Macarie lucrând în Țara Românească, manuscrisele 
primite de el drept originale, ar fi din sursă muntenească, ipoteza 
ar cădea, pentru motivul că în Muntenia în acea perioadă, numai 
Mănăstirea Bistrița era producătoare de manuscrise împodobite, iar 
această așezare monahală, ctitorită de Craiovești, a fost întemeiată 
abia la anul 1497, pentru ca la 1509 să fie dărâmată de canonada lui 
Mihnea cel Rău, în furia sângeroasă pornită  împotriva acestui neam 
de adversari”, iar preotul Nicolae Șerbănescu scrie că „în Mănăstirea 
Bistrița iarăși n-a putut fi așezată, căci acest sfânt locaș a fost bătut 
cu tunurile de Mihnea cel Rău, dușmanul Craioveștilor, ctitorii lui, 
și distrus până la pământ”. Autorii susmenționați s-au orientat, în 
afirmațiile lor, după relatările lui Gavriil Protul, mai marele Muntelui 
Athos, care, referindu-se la conflictul dintre Mihnea cel Rău (1508–
1510) și boierii Craiovești, afirma că: „Mănăstirea lor, care a făcut ei 
pre râul Bistriții, din temelie o au risipit”. Totuși, adevărul istoric este 
altul, în ceea ce privește acest sfânt așezământ.

Petre CICHIRDAN: – He, hei... bine e să nu știi nimic. 
Adevărul trebuie ținut sub obroc. Lenin spunea „Învățați, învățați, 
învățați!”! Poporul lui Lenin descoperise că cel care iubește munca 
este prost (există dictonul rusesc „rabota lubit durac”)! Cum spuneam 
sau încercam să sugerez, Revoluția din Rusia din 1917 fiind cel mai 
mare eveniment din secolul XX, după Primul Război Mondial apar 
națiunile mari și interesul pentru istorie devine maxim. Popoarele 
trebuie luminate din interior. Iluminate!... electricitatea este cea mai 
importantă, și cartea... În scrierile dumneavoastră am citit că Neagoe 
Basarab a fost la vârsta fragedă dat în custodia școlii de la Mănăstirea 
Bistrița. Iată, Mihnea cel Rău distruge mănăstirea din temelii la 1509... 
Înseamnă că a avut ce distruge... „din temelii”! Acum, care este, totuși, 
adevărul istoric? Și de ce Mihnea cel Rău a fost grijuliu cu Bolnița, 
care era alături, și nu a demolat-o? care, iată, ar data cu aproape o 
sută șaizeci de ani înainte de fapta reprobabilă a lui Mihnea!...

Arhim. Veniamin MICLE: – În raport cu cele consemnate 
de cronicarul athonit, cercetările recente, pe care le-am efectuat 
pe documente de arhivă, oferă date noi despre Mănăstirea Bistrița. 
Documentar, ea apare în Cartea banului Barbu, un act de înzestrare 
cu numeroase proprietăți, redactat prin 1491–1492 și  întărit în același 
an de Vlad Călugărul. Hrisovul emis la 16 martie 1494 menționează 
și numele primului egumen bistrițean, ieromonahul Macarie, 
cunoscutul „năstavnic” sau conducător al Școlii mănăstirești, unde 
s-au format cărturarii bisericești și laici ai epocii. La anul 1497, 
Barbu Craiovescu aduce moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul, 
transformând ctitoria sa într-un puternic centru de spiritualitate 
ortodoxă, primul după Mitropolia din Curtea de Argeș unde se aflau 
moaștele Sfintei Filofteia, din secolul al XIV-lea. Mănăstirea s-a 
bucurat de sprijinul tuturor domnilor Țării Românești din perioada 
anilor 1491–1520; prin cele 19 hrisoave, au înzestrat-o, alături de 
bogații ctitori, cu moșii, sate, sălașe de robi, munți, păduri, vii, livezi, 
stupării, mori și alte bunuri, devenind una dintre cele mai renumite 
și prospere așezăminte monahale, unde strălucea, încă de la finele 
secolului al XV-lea,  „mândrul vultur stilizat”  al boierilor Craiovești.

Însuși Mihnea cel Rău (1508–1509) acordă Mănăstirii Bistrița 
privilegii prin hrisoavele emise la 7 și 10 septembrie 1508, promițând 
relații bune cu boierii Craiovești, dar consolidându-și tronul, „voia în 
tot chipul să-i nimicească”. Atitudinea negativă și politica externă a 
voievodului au determinat pe puternicii boieri să inițieze înlăturarea 
lui. În conflict, mănăstirea suferă avarii, dar nu este „dărâmată de 
canonada” voievodului; a fost distrusă biserica cimitirului situată 
în afara fortăreței, pe Muntele Eleon, precum și livezile de pomi 
fructiferi din partea stângă a râului Bistrița. Rămasă funcționabilă, 
în anul 1510, Neagoe Basarab „serbează aici nunta sa cu doamna 
Despina”. Fiind în viață trei dintre ctitori – Barbu,  Pârvu și Danciu – 
așezământul a fost restaurat; în anul 1512  avea obște și egumen, cum 
adeverește hrisovul din 30 iulie, dat „părintelui egumen chir Vavila 
și tuturor fraților care trăiesc în acel sfânt loc”, iar în 1514, însuși 
voievodul Neagoe vizitează ctitoria, oferindu-i daruri, printre care, 
un acoperământ pentru sicriul Sfintelor Moaște și un inel de aur. 
Anul 1519, considerat de unii ca dată de refacere a mănăstirii, privește 
desigur pictarea bisericii, cum adeverește Pisania. Astfel, rămâne 
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incorectă opinia care susține că refacerea „Bistriței este abia la 1519 
și numai după acest an s-ar putea organiza un productiv atelier de 
copiști, deci  la o dată post-macariană”. 

Petre CICHIRDAN: – Cred, legătura asta cu Craiovești, dar 
mai ales cu Neagoe Basarab, aduce multă faimă acestei mănăstiri, 
acestor locuri. Neagoe Basarab este unul din marii învățați ai 
timpului, respectat de toți mai marii timpului. Relativ era aproape 
de Târgoviște, dar mai aproape era de Râmnic și de Craiova, de unde 
primea protecția celei mai mari familii din Ungrovlahiei. Era mai 
aproape de Severin și mai aproape de Serbia. Ce mai, spre Budapesta 
era pe calea cea dreaptă, regele Ungariei având sub supraveghere și 
Mănăstirea Peri din Maramureș și pe cea de la Bistrița! Corolar cu 
această observație despre Ungaria aș mai aminti un document din 
1419, 29 septembrie, semnat de regele Sigismund care asigura întregul 
popor din Țara Românească de dreptul la credința străbună! „Eu 
care sunt Sigismund, din mila lui Dumnezeu, împărat al romanilor 
și rege al Ungariei, domn al Dalmației, al Cehilor, al Germanilor și 
al altor țări și al multor domnii. Cu a mea bună voie și dorință am 
făcut și am dat aceasta tuturor celor care trăiesc în țara Ungrovlahiei, 
care este basarabească, la cererea lor, pentru care m-au rugat prin 
credinciosul lor popă Agathon (starețul de la Tismana n. n.) ca 
mănăstirile lor,  și toate bisericile (...) să trăiască în credința lor, iar 
nouă să ne slujească în dreptate (...) cum au fost până acum, aceea 
să rămână în veci.” Punem și semnătura că ea este mai mult decât 
un document, al timpurilor: „S-a dat la Oradea Mare, luna sept. 29 
de zile de la nașterea lui Hristos anul 1419, iar de când sunt Rege al 
Ungariei ani 32, de când sunt împărat al romanilor ani 10.”

Arhim. Veniamin MICLE: – Mănăstirea Bistrița a cunoscut o 
activitate  neîntreruptă, fiind un renumit centru de cultură slavonă 
și spiritualitate ortodoxă, chiar din primul deceniu de atestare 
documentară. Aici funcționa o Școală mănăstirească, de limbă slavonă, 
asemănătoare celor din Moldova. Însuși banul Barbu Craiovescu 
supraveghează organizarea și funcționarea ei în condiții optime, 
întrucât avea, în primul rând, rolul de a educa și forma vlăstarele 

Craioveștilor, ale căror funcții erau bine stabilite în viața socială, 
culturală și politică a statului, dar și ale altor fii de boieri și slujitori 
bisericești. Școala era condusă de „năstavnicul” Macarie ieromonahul, 
viitorul episcop de Râmnic și mitropolit al Ungrovlahiei; el avea 
colaborator pe monahul Andrei, călugăr cărturar și poliglot, cum 
adeverește Viața Sfântului Grigorie Decapolitul, „scoasă și tâlcuită 
pe slavonie de cuviosul între ieromonahi chir Andrei, cu porunca și 
osârdia”  banului Barbu, eveniment petrecut după anul 1497 când au 
fost aduse la ctitoria sa moaștele sfântului.

Petre CICHIRDAN: – După bijuteriile artelor plastice 
adăpostite de Bolnița Bistriței, în cazul picturii fiind un început al 
picturii moderne românești, chiar și portretistice-pictura votivă de la 
intrare și care îl arată pe întemeietor, pictură altfel decât restul, din 
Pantocrator spre exemplu, și pe care dumneavoastră o demonstrați 
ca fiind descendentă din Rubliov, prin Dionisie Rusul, nu ne rămâne 
decât să spunem că în acei ani, de început al secolului XVI, Mănăstirea 
Bistrița era un focar uriaș de cultură al Țării Românești, cum nu a mai 
fost! și, prin implicarea europeană, nici nu va mai fi, exceptând poate 
secolul XIX când se ridică bijuteria de acum, de aici de la Bistrița, și 
care vorbește, destul de târziu, de o renaștere românească! mă refer 
la catedrala nouă, bijuterie arhitectonică, și la pictura lui Tatarăscu. 
...Vorbiți-ne despre „Școala mănăstirească” din secolul XV, desigur, 
de la Bistrița... 

Arhim. Veniamin MICLE: – Pentru a evidenția „Școala 
mănăstirească” de la Bistrița, se cuvine a menționa pe unii dintre 
elevii acestei Școlii, despre care există date deosebit de edificatoare. 
Locul principal îl ocupau frații Neagoe și Preda, fiii vornicului 
Pârvu; frații Barbu și Drăghici, fiii comisului Danciu, și Pârvu, fiul 
postelnicului Radu. Neagoe, viitorul domn al Țării Românești, a 
fost cel mai strălucit elev al Școlii slavone, afirmându-se în decursul 
vieții ca ilustru cărturar, scriitor, filozof, ctitor, diplomat, om politic 
și militar; vasta sa cultură cuprindea teologie, istorie, filozofie, 
precum și limbile slavona și greaca. Preda, fratele lui Neagoe, este 
alt elev al Școlii bistrițene; pasiunea sa pentru cultură, dobândită 
aici, a păstrat-o întreaga viață. Pentru susținerea și promovarea ei, 
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avea caligrafi anume angajați, dintre care cunoaștem pe grămăticul 
Dragomir; „din porunca marelui jupan Preda”, el copiază Albina 
sau Floarea Darurilor (1518), scrisă „în Mănăstirea Bistrița, în zilele 
prea piosului și de Hristos iubitorului Io Neagoe”, un Apostol și un 
Minei pe luna ianuarie, care „s-a scris în sfânta Mănăstire ce se zice 
Bistrița… Această carte a adăugat-o jupan Preda hramului Adormirii 
Sfintei Născătoarei de Dumnezeu”. 

Alături de fiii Craioveștilor, la Școala slavonă de la Bistrița 
s-au format și numeroși slujitori ai Bisericii. Astfel, la începutul 
secolului al XVI-lea este menționat monahul Iacob, aparținând 
primei generații de călugări cărturari din obștea bistrițeană; 
cunoscător al limbii slavone, copiază un Antologhion, semnat „Iacob 
monahul”. La 16 august 1506 redacta și scria un act de donație pentru 
boierii Craiovești, aflați la Mănăstirea Bistrița, „mult păcătosul 
numit Stepan”; faptul că se numește pe sine „mult păcătosul”, unii 
cercetători îl consideră monah din obștea bistrițeană. De asemenea, 
la 23 iulie 1514 scria în Mănăstirea Bistrița, copistul Stan, un hrisov 
prin care Neagoe Basarab întărește logofătului Teodor și banului 
Stanciu stăpânire peste o jumătate din satul Costești. Tot în această 
perioadă s-a început redactarea vechiului Pomelnic al Mănăstirii. 
Existența Școlii bistrițene este atestată și pe un Minei, de origine 
sârbească din secolul al XV-lea, printr-o însemnare din anul 1519, 
care precizează că a fost „scris de dascălul de școală Matei Croitorul. 
Și am scris eu, grămăticul Mihail”.

Petre CICHIRDAN: – Ce școli existente în această mănăstire 
ar fi favorizat instalarea unei tipografii la Bistrița? Fără caligrafi și 
miniaturiști, și sculptori de daltă, nu cred că se poate vorbi de arta 
tiparului...

 Arhim. Veniamin MICLE: – La începutul secolului al XVI-
lea, în Mănăstirea Bistrița funcționa o renumită Școală de caligrafi 
și miniaturiști, care preluase stilul și tehnica practicată odinioară 
în Moldova, creând opere de mare valoare artistică. Dintre ele, 
cunoaștem un Antologhion de omilii patristice, copiat de monahul 
bistrițean Iacob, Tetraevanghelul postelnicului Marcea, scris în 
timpul domniei lui Vlăduț (1510–1512), precum și alte două exemplare 
de Tetraevanghele, aflate într-o stare avansată de degradare. Descris 

de Alexandru Odobescu, Tetraevanghelul lui Marcea arăta astfel: 
„Frontispiciile de la începutul fiecărei Evanghelii sunt compuse din 
grațioasa încrucișare și din ingenioasa împletire ale unor linii fine, 
colorate carmin, verde, cinabru și albastru, brodate de un firicel de 
aur; figurile rotunde, eliptice, pătrate, se combină cu o simetrică 
măiestrie, într-acea scânteietoare împestrițare de culori vii, ce se 
îmbină cu o minunată armonie; marginile rotunjite sau festonate ale 
grupului sunt semănate cu steluțe de felurite culori; iar din capătul 
de sus și din colțuri se desprind niște grațioase figuri de palmete, 
de aplustre și de acante. Acest tot, desenat cu o pensulă ușoară și 
delicată, produce efectul plăcut al unei rețele transparente de aur și 
de culori vii. Inițialele reproduc în proporții mai restrânse, dar nu mai 
puțin grațioase, aceste forme variate și agreabile”. O inscripție arată 
că: „A făcut această Tetraevanghelie jupan Marcea, marele postelnic, 
și jupanița lui, Marga, în zilele lui Io Neagoe voievod și ale Doamnei 
Despina, în anul 7020 (1512).

Petre CICHIRDAN: – Dacă a existat Școala mănăstirească este 
imposibil să nu fi existat și o bibliotecă...

Arhim. Veniamin MICLE: – De la început, călugării din 
Mănăstirea Bistrița au organizat o bogată Bibliotecă unde, Alexandru 
Odobescu va descoperi „vreo 80 de manuscrise slavone” și „vreo 40 
de manuscrise românești”, alcătuind cel mai valoros instrumentul de 
lucru în procesul de învățământ din Școala mănăstirească. Primul 
nucleu l-a format o serie de manuscrise slavone de la sfârșitul 
secolului al XV-lea, aduse din Serbia și Muntele Athos, de călugării 
care au populat la început mănăstirea. Dintre ele, menționăm 
Psaltirea cu tâlc, copiată în anul 1346 de Ioan Teologul și Manuscrisul 
de la Hilandar, din 1408, opera „smeritului între monahi Grigorie”. 
De la sfârșitul secolului al XV-lea, cunoaștem Psaltirea și rânduieli 
tipiconale, Mineiul pe luna iulie, Mineiul pe luna septembrie, donat 
fraților Craiovești de Mănăstirea athonită „Sfântul Panteleimon”, 
Trebnicul și Pravila Sfântului Nichifor al Constantinopolului, precum 
și Cronica lui Gheorghe Amartolos. La începutul secolului al XVI-
lea, Biblioteca se îmbogățește cu alte opere, precum: Sintagma lui 
Matei Vlastares, Omiliarul patristic, Manuscrisul miscelaneu, Sbornic, 
Proloage sau Sinaxare și Tipiconul Sfântului Sava. Chiar primul text 
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juridic folosit în Țara Românească a fost un Zakonik al țarului Ștefan 
Dușan, din 1349 și 1354, fiind cunoscute două cópii în țara noastră, 
una scrisă înainte de anul 1444, probabil pe teritoriu sârb și păstrat 
până la 1830 în Mănăstirea Bistrița. 

Biblioteca bistrițeană primește donații remarcabile din partea 
soției domnului Neagoe Basarab, Despina Milița, probabil în anul 
1510, cu ocazia oficierii căsătoriei religioase la mănăstire. Printre 
manuscrisele donate, se numără Psaltirea cu tâlc și Sintagma lui 
Matei Vlastares; pe ultimul, se păstrează o însemnare ce precizează 
că a fost donat de „cneaghina Despina”. Probabil, din donația ei a 
făcut parte și Manuscrisul de la Hilandar, al cărui loc de  păstrare 
nu se cunoaște sau va fi dispărut ca multe altele. De asemenea, în 
fondurile bistrițene, vor intra în jurul anului 1520 și cărțile marelui 
ban Preda, fiul lui Pârvu Craiovescu, colecție cunoscută până în 
vremea noastră sub numele de „Biblioteca banului Preda”. Neagoe 
Basarab cunoștea bine Biblioteca bistrițeană din timpul școlarizării; 
în timpul redactării operei sale Învățăturile, va împrumuta Proloagele 
sau Sinaxarele, folosindu-le ca sursă informativă. 

Petre CICHIRDAN: – Unde-i dealul mai înalt? unde-i valea mai 
adâncă! ...producție de carte fără legătorie există? 

Arhim. Veniamin MICLE:  – Nu există producție de carte fără 
legătorie, motiv pentru care Mănăstirea Bistrița avea și un important 
Atelier de legătorie, unde au fost legate numeroase cărți manuscrise 
sau tipărite. Istoricul P. P. Panaitescu scria că „avem însă o dovadă 
precisă că cele două exemplare ale Liturghierului lui Macarie, cu 
legătură de epocă și provenind de la Mănăstirea Bistrița, au fost legate 
în atelierul acestei mănăstiri și nu în altă parte”. La fel, Liturghierul 
păstrat la Biblioteca Centrală din București are legătură de epocă, 
„asemănătoare ca stil și culoare cu acelea ale exemplarelor unicat și 
dublet ale Academiei”; stilul apărut pe cele trei exemplare bistrițene, 
sunt caracteristice pentru ornamentarea răsăriteană. De asemenea, 
Manuscrisul nr. 228 din Biblioteca Academiei Române are legătura 
realizată în Atelierul bistrițean, fiind „aproape identică ca ornamente 
cu legătura celor două Liturghiere tipărite”, caracterizată prin legătura 
din față cu același chenar dublu dreptunghiular cu patru diagonale 
în loc de trei, cu aceleași cerculețe la întretăierea liniilor și același 

ornament de linii curbe mici cu puncte între ele, dar aici fiecare 
dintre aceste ornamente se află într-un cerculeț. Aceleași frunze 
stilizate sunt în dreptul întretăierilor de linii, lipsind însă rombul 
mare înscris în chenar. Coperta din spate are un ornament în același 
stil, dar cu o bară transversală cu trifoi în cerc repetate de-a lungul 
ei; calitatea pielii și culoarea ei sunt identice. Mai mult, cercetătoare 
Livia Bacâru a identificat în fondul Bibliotecii Academiei Române, 
pe lângă Liturghierul lui Macarie și Tetraevanghelul postelnicului 
Marcea, și alte lucrări a căror legătură a fost realizată în Atelierul 
bistrițean, anume: un Nomocanon și un Liturghier din secolul al XVI-
lea, o Psaltire din 1697 și un Octoih din 1747, dovadă că aici s-a păstrat 
această activitate culturală de-a lungul secolelor.  

 Petre CICHIRDAN:  –  Craiova acelor ani, a doua jumătate 
a secolului XV și Secolul XVI, era cel mai puternic bastion al 
Ungrovlahiei, centru politic și administrativ cel mai aproape de 
Severin, poartă a regatului Ungar înspre Marea Adriatică, coastele 
Dalmației, prin Serbia, ruta cea mai apropiată spre ieșirea la Mare... 
Normal că această așezare, craioveană, era foarte importantă, vitală 
chiar și în vizorul domnitorilor Țării Românești, așezare aproape de 
„calea regală” a circulației Europei centrale înspre sud estul european, 
Marea Mediterană, spre fostul Imperiu Bizantin. Credem noi, de aici 
importanța banilor craioveni, Ungrovlahiei... Dreapta Oltului era 
foarte importantă pentru circulația spre și dinspre Europa centrală 
și zona Dunării de Jos... pe cele două cai de acces, Valea Cernii și 
Valea Oltului cu ocolirea muntelui Cozia. Vorbiți-ne mai mult despre 
atitudinea, interesul, voievodului Radu cel Mare față de  boierii 
Craiovești...Ce limite avea puterea acestor mari seniori feudali ai 
Țării Românești?

Arhim. Veniamin MICLE: – Voievodul Radu cel Mare „ținea  
în mare cinste pe boierii Craiovești și nu le refuza nimic; erau chiar 
primii sfetnici ai Divanului domnesc”, în tot timpul domniei sale: 
Barbu, mare ban; Pârvu, mare vornic; Danciu, mare comis; Radu, 
mare postelnic. Barbu, în calitate de mare ban, era delegatul domnului 
și senior feudal, cu atribuții administrative, judecătorești și militare; 
avea curte și dispunea de un  aparat administrativ, conducea întreaga 
oștire din Oltenia, iar în lipsa domnului, prelua comanda întregii 
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armate a țării. Marele ban avea și oaste sa proprie, diferită de cea mare a 
Olteniei, fiind formată din oamenii săi apropiați, curtenii, numiți slugi, 
întreținută din întinsele sale posesiuni, cu ajutorul căreia respingea 
incursiunile dușmane pe teritoriul Olteniei; împiedica și, în cazul 
izbucnirii, punea capăt luptelor feudale, constrângea pe vasalii rebeli 
să-și îndeplinească obligațiile față de suzeran și reprima ridicările 
acestora împotriva lui, dar și impunea sau destituia domni, în funcție 
de interesele politice. Beneficiar al privilegiilor de imunitate, exercita 
pe teritoriul său atribuțiile domniei aplicate  întregului stat.  

 Ambițiile marelui ban Barbu erau pe măsura bogăției și a 
prestigiului său. În concepția sa, Bistrița trebuia să se ridice la nivelul 
principalelor instituții civile și bisericești: prin aducerea moaștelor 
Sfântului Grigorie, rivaliza cu Mitropolia Țării Românești, iar prin 
înființarea instituțiilor culturale, le depășea pe cele ale Statului. 
Logic era să înființeze aici și o tipografie, mijlocul cel mai modern 
de răspândire a culturii, afirmat cu putere în Europa medievală. Să 
nu uităm că Bistrița era necropola boierilor Craiovești, unde sunt 
îngropați o parte dintre cei mai importanți membrii: marele ban 
Barbu I, marele ban Pârvu II și mare ban Barbu II. 

Petre CICHIRDAN: – Trebuie să recunoaștem că, așa cum 
am mai vorbit, strategic și cultural (loc ascuns, aproape de margini-
graniță cu spate asigurat de munte, înspre Transilvania, între Severin 
și Râmnic, în Oltenia de sub munte), dar și central, prin importanța 
dată de domnitori (loc destul de bine ascuns ochilor diplomaților – 
venețienilor – care mișunau prin capitala țării), Mănăstirea Bistrița 
pare un loc ideal pentru spirit, învățătură, loc de tăinuit...

 Arhim. Veniamin MICLE: – În raport cu celelalte mănăstiri, 
Bistrița reprezenta și o poziție strategică, protejată în partea nordică 
de Munții Căpățânii și înconjurată de numeroase dealuri și coline. 
Amplasată într-un loc pitoresc, dar și strategic, totuși nu era o 
mănăstire izolată, ci așezată „pe drumul Sibiului”; principalele căi de 
comunicație ce străbăteau Oltenia medievală, anume „Drumul Mare 
sau al Mehedinților”, care lega estul de vestul regiunii, și „Drumul 
ungurenilor”, care trecea peste munți în Transilvania, se încrucișau 
în apropierea ei. Mănăstire „de centru”, călătorii găseau aici adăpost 
și loc de rugăciune, punct de întâlnire ale strămoșilor noștri de pe 
versantele Carpaților, dar și loc potrivit pentru aflarea ultimelor 
noutăți. Deci, în raport cu celelalte mănăstiri, considerate ca loc de 

activitate a primei tipografii, Bistrița oferea condiții optime pentru 
instalarea ei; era un puternic centru de cultură slavonă, înzestrat 
cu școală, scriptoriu, caligrafi, miniaturiști, bibliotecă, atelier de 
legătorie, amplasată într-o recunoscută zonă strategică, cu relații în 
sudul și nordul țării. Specialiștii o consideră – pentru epoca respectivă 
– „centrul de cultură cel mai important al Țării Românești, neegalat 
de nici o ctitorie domnească, o adevărată „Bibliotecă centrală”  de 
manuscrise”.      

Având în vedere toate aceste realități, se poate admite ideea că 
tipograful, auzind de renumele așezământului de la Bistrița, solicită 
să fie primit în această vatră de cultură, întrucât mănăstirea avea 
cea mai „mare rezonanță în epocă”. Aici a descoperit ateliere pentru 
meșteșuguri fine și călugări capabili să-l ajute la munca manuală, dar 
și cărturari necesari pentru corectura matrițelor, care cerea știință de 
carte slavonă și cunoașterea manuscriselor bisericești și capacitatea 
de a controla textul religios. Recent, un cercetător scria că tipograful 
vine în Țara Românească „se stabilește întâi în Bistrița olteană. 
Mănăstirea purta pecetea unui puternic partizanat politic. Pentru 
tipografie, era necesar un loc mai sigur și legat mai mult de sudul 
Dunării, de Ortodoxia rămasă fără sprijin”.

Potrivit realităților istorice, cu privire la noua tehnică de 
multiplicare a cărților, experimentate în apusul Europei, nu ar fi exclus 
ca tipograful să fi sugerat Craioveștilor să supună întreprinderea 
lor patronajului voievodal, pentru preîntâmpinarea unor dificultăți 
asemănătoare, precum opozițiile scriptoriilor mănăstirești sau 
ale ierarhiei bisericești. În al doilea rând, credem că Mănăstirea 
Bistrița a declinat patronajul în favoarea domnului, pentru că era o 
lucrare destinată întregii țări; manuscrisele copiate într-o mănăstire 
indicau locul, fiind considerate de uz intern, dar o carte consacrată 
altei circulații teritoriale trebuia să aibă girul autorității supreme a 
statului. Astfel, „dacă în Occident, s-a protestat împotriva primelor 
tipărituri, considerându-le „eretice”, la noi, tipograful cărturar este 
recrutat din rândul clerului, ca reprezentând categoria socială cultă 
a vremii, și tipărește cărți pentru propășirea patriei, pentru accesul la 
cultură al poporului”.2*

2 * Mănăstirea Bistriţa, locul primei tipografii din Ţara Românească (VII), în „Cultura 
Vâlceană”. Anul IX, nr. 121, aprilie 2016, p. 11, col. 1-3; p. 12, col. 1-3. 
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ÎNCERCĂRI DE IDENTIFICARE 
A TIPOGRAFULUI 

MACARIE IEROMONAHUL

Petre CICHIRDAN: – Prima tipografie trebuie să fie legată 
de un prim tipograf. Știm că între 1508 și 1512 ieromonahul Macarie 
tipărește trei cărți. Dumneavoastră ați stabilit că prima tipografie din 
Țara Românească a funcționat la Bistrița olteană. Deci ne așteptăm 
la o legătură firească...

Arhim. Veniamin MICLE: – Da, categoric! Tipograful care 
a înființat prima tipografie în Țara Românească este cunoscut 
sub numele de ieromonahul Macarie. Biografia sa prezintă însă 
mari lacune; singurele mărturii documentare sunt cele trei cărți: 
Liturghierul, Octoihul și Tetraevanghelul apărute între anii 1508–1512, 
motiv pentru care cercetătorii istoriei tiparului românesc au emis 
numeroase opinii contradictorii privind această mare personalitate 
de la începutul secolului al XVI-lea. Majoritatea dintre ei au încercat 
să-l identifice cu omonimii săi contemporani. 

Petre CICHIRDAN: – Sunt mulți Macarie în acea perioadă...

Arhim. Veniamin MICLE: – Acest nume este foarte răspândit 
printre monahi. Tipograful Macarie ieromonahul din Țara 
Românească a fost identificat în primul rând cu Macarie tipograful 
din Muntenegru, despre care există însă date biografice extrem de 
sărace. Majoritatea biografilor săi, precum I. Karataev, L. Tomić, 
L. Stoianović, V. Jagič, sunt de comun acord  că el a învățat arta și 
tehnologia imprimării cărților la Veneția, în oficina ilustrului tipograf 
Aldo Manuzio cel Bătrân. Cert este că, înainte de 1492, ieromonahul 
Macarie se afla la Veneția, unde învață meșteșugul tiparului. 

Devenind mare și recunoscut „meșter al tiparelor”, Macarie revine 
în patria sa și se stabilește în Mănăstirea Obod, la vreo 20 kilometri 
de Cetinje, o fortăreață a Cernoievičilor și capitala Muntenegrului. 
Aici, la doi ani, după ce autoritățile catolice bisericești din Cracovia 
închiseseră tipografia lui Schweipoldt Fiol, voievodul George 
Cernoievič înființează o tipografie cu caractere slavone, unde între 
anii 1493–1496, ieromonahul Macarie tipărește, cu ajutorul ucenicilor 
săi, o serie de cărți bisericești. Potrivit celor mai recente cercetări, 
efectuate de istoricul sârb George Radojičić și publicate în 1952, 
Macarie a tipărit șase cărți, dintre care se cunosc: Octoih I, Octoih II 
(1493–1494), Psaltirea (1495), Molitvelnicul (1496) și Evangheliarul. 

Octoihul și Psaltirea ieromonahului Macarie sunt prevăzute 
cu câte un colofon, care indică numele tipografului, originea, locul de 
activitate și sponsorul lucrării. Astfel, în  Octoih citim: „S-a trudit și a 
făcut cu mâinile sale, smeritul preot monah Macarie din Cernagora”, 
iar în Psaltire: „Preotul monah Macarie din Muntenegru. A scris 
aceste cărți”. Unii cercetători consideră activitatea tipografică a 
lui Macarie din Muntenegru o improvizație; în acest sens aduc ca 
dovadă grafia și decorația cărții. Virgil Molin observă că, litera de la 
Cetinje este „inexpresivă, de tip comun, fără căutare spre decorativ”, 
iar uncialele, grafemele latine corespunzătoare literele „H”, „X”, „C”, 
„P” etc. au valoarea fonetică transferată conform alfabetului slavon. 
De asemenea, ornamentele sunt în stil venețian, reprezentând 
mascaroni, amorași, cornul abundenței, ghirlande și păsărele, deci 
material luat din grafica tipic catolică, fiind străine de arta bisericească  
bizantină.

Pe baza unor studii complexe, savantul profesor croat 
dr. Vatroslav Jagič, un corespondent al Academiei Române, a 
demonstrat că tipografii Macarie din Muntenegru și Macarie din Țara 
Românească nu sunt identici, iar în anul 1894 ajunge la concluzia 
că ieromonahul Macarie tipograful din Muntenegru nu ar fi părăsit 
Zetta, când a fost cotropită de turci, ci a murit în Mănăstirea Obod 
de lângă Cetinje; tipografia s-a risipit, din cauza năvălitorilor,  însă 
resturile ei s-au păstrat până în preajma celui de al Doilea Război 
Mondial. Deși s-a demonstrat încă la sfârșitul secolului al XIX-lea că 
ieromonahul Macarie tipograful din Muntenegru s-a stins din viață 
în Mănăstirea Obod, unde activase ca tipograf, totuși istoriografia 
tiparului românesc susține că el ar fi venit în Țara Românească, unde 
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și-a continuat activitatea. 

Petre CICHIRDAN: – Pe starețul Mănăstirii Bistrița îl 
chema tot Macarie, prin 1500... ar fi al II-lea Macarie după numele 
tipografului din Muntenegru, Cetinje... „Macarie Bistrițeanul”. Cred 
că istoricii i-au zis așa, tocmai ca să facă diferență între Macarie 
tipograful și Macarie starețul... Quod erat demonstrandum! cel puțin 
în aceste două cazuri.

Arhim. Veniamin MICLE: – Într-o însemnare publicată în 
anul 1967, istoricul Petre Ș. Năsturel emitea ipoteza că ieromonahul 
Macarie tipograful ar fi fost egumen al Mănăstirii Bistrița, idee 
reluată și de profesorul Costea Marinoiu care scria: „Ceea ce rămâne 
pentru noi o enigmă este însă stabilirea identității între Macarie 
tipograful și primul egumen al Bistriței, care purta același nume – 
Macarie”. Într-adevăr, documentele de arhivă menționează că, la 16 
martie 1494, starețul mănăstirii era ieromonahul Macarie. Acesta 
este unicul document care vorbește despre egumenul respectiv. Cert 
este că în timpul egumeniei sale, Mănăstirea Bistrița era un renumit 
centru de cultură slavonă și spiritualitate ortodoxă, după cum am 
văzut, că aici funcționa o Școală mănăstirească. 

În perioada când ieromonahul Macarie era egumenul 
Mănăstirii Bistrița, Biserica Ungrovlahiei cunoaște o reorganizare 
administrativă, înființându-se două eparhii noi: una la Râmnicu 
Vâlcea, iar alta la Buzău. Se știe că, Episcopia Râmnicului își are 
originea în fosta Mitropolie a Severinului, prima eparhie înființată 
pe teritoriul Olteniei. Însă în anul 1419, după moartea lui Mircea 
cel Bătrân (1386–1418), Țara Românească pierde cetatea Severinului, 
fiind ocupată de Regatul maghiar, iar Mitropolia este obligată să-
și părăsească reședința, stabilindu-se în locuri mai sigure; ultimul 
dintre ele, menționat documentar, a fost Mănăstirea Strehaia din 
județul Mehedinți. Documentul emis la 17 mai 1589 arată că Strehaia 
era proprietatea lui  Neagoe; boier de frunte și mare latifundiar 
oltean, afirmân-du-se prin „credincioasă slujbă” față de domnitorul 
Vladislav al II-lea (1447–1456), care l-a răsplătit cu noi sate și moșii, 
între care se afla și Craiova, promovându-l în rândul vlastelinilor. 
Cunoscut și sub numele de „Neagoe de la Craiova”, a avut patru fii, 

pe renumiții frați Craiovești: Barbu banul, Pârvu vornicul, Danciu 
comisul și Radu postelnicul. 

Ulterior, Neagoe de la Craiova este avansat în rândul boierilor 
cu dregătorii, foarte probabil în timpul domnitorului Basarab 
Țepeluș (1477–1482), când ajunge ban, încredințându-i-se bănia de 
la Strehaia. Se știe că în intervalul dintre desființarea Mitropoliei de 
Severin și data înființării Episcopiei de Râmnic, a existat o reședință 
episcopală la Strehaia, și că tot în această vreme a existat acolo  și o 
reședință politică, un scaun bănesc, așa cum adeverește  documentul 
din 1589, având în frunte pe Neagoe de la Craiova. Deci,  Episcopia de 
Strehaia își avea sediul pe una dintre marile proprietăți ale boierilor 
Craiovești care, în calitate de buni creștini au ocrotit-o, manifestând 
interes pentru instituția bisericească și conducătorul ei spiritual.    

Istoria  Episcopiei de Strehaia, cât și a băniei din această 
localitate, unde rolul principal revenea Craioveștilor, ne ajută 
să înțelegem mai bine unele aspecte privitoare la începuturile 
Episcopiei de Râmnic. Și aici, boierii Craiovești își vor fi manifestat 
interesul, la fel ca la Strehaia, față de prosperitatea Bisericii sub noua 
formă de organizare, precum și de numirea episcopului, ceea ce ne 
determină să credem că au mijlocit să fie numită la conducea Eparhiei 
o personalitate aflată în preajma și sub protecția lor. Organizarea 
administrativă a țării, prin înființarea de către domnitorul Radu 
cel Mare a dregătoriei de mare ban și încredințarea ei puternicei 
familii a boierilor Craiovești, precum și reorganizarea Bisericii, prin 
alegerea celor doi episcopi, era firesc ca marele ban, pe a cărui moșie 
de la Strehaia funcționase vechea Episcopie, iar episcopul depindea 
în mare măsură de el, să-și impună un om al său în fruntea noii 
Episcopii. Trebuie remarcat faptul că, și interesul boierilor Craiovești 
era puternic în această zonă. Sediul episcopal se afla în apropierea 
ctitoriei de la Bistrița, unde își aveau locuințele lor fortificate, 
amplasate în locuri  strategice, folosite mai ales în timpul verii. 

 Pe lângă vasta sa cultură, manifestată în calitate de conducător 
al Școlii și de organizator al Bibliotecii mănăstirești, egumenul 
Macarie ieromonahul era înzestrat și cu mari calități gospodărești 
și administrative. Dintre realizările sale, se păstrează până astăzi 
bisericuța Ovidenia din Peștera Sfântului Grigorie Decapolitul; în 
ea, se vede și chipul său pictat la locul rezervat ctitorilor. Zidită în 
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jurul anului 1500, ea îndeplinea rolul de „tainiță” a Mănăstirii, pentru 
adăpostirea tezaurului și a Sfintelor Moaște în vremuri de primejdie. 
Ca urmare,  se poate accepta ca posibilă ipoteza emisă de istoriograful 
Petre Năsturel, cu privire la ridicarea lui la treapta de episcop al nou 
înființatei Episcopii a Râmnicului; pentru acest scaun, era persoana 
cea mai îndreptățită, având totodată întreg sprijinul boierilor 
Craiovești care stăpâneau Oltenia.       

În epoca înființării Episcopiei de Râmnic, în fruntea  băniei se 
afla Barbu Craiovescu, fiul cel mare al lui Neagoe, crescut la Strehaia, 
în preajma fostului episcop care păstorise Eparhia ce își avea sediul 
pe proprietatea părintească. Între timp, el ctitorise Mănăstirea 
Bistrița, ajunsă acum la apogeul prosperității sale economice, 
culturale și duhovnicești, sub îndrumarea înțeleaptă a egumenului 
Macarie ieromonahul. Având în vedere aceste împrejurări, era 
firesc ca, marele ban Barbu să propună, sau chiar să-și impună în 
fruntea noii Episcopii de Râmnic pe un om al său, mai ales că și 
corespundea pentru asemenea demnitate. Dacă nu se admite ipoteza 
că ieromonahul Macarie Bistrițeanul a fost ales ca prim episcop al 
Râmnicului, se naște întrebarea: unde a fost el în perioada 1506–1512, 
când în fruntea Mănăstirii Bistrița s-a aflat ieromonahul Moise (15 
august 1506 – 10 septembrie 1508) și ieromonahul Vavila (30 iulie 
1512). 

Deci, văzând legăturile strânse dintre boierii Craiovești și 
instituțiile bisericești – Episcopia de Strehaia și Mănăstirea Bistrița 
– precum și puterea de care dispuneau în zona Olteniei, deținând 
bănia și alte funcții administrative și politice, se poate conchide că, 
primul episcop al Râmnicului a fost ieromonahul Macarie, egumenul 
Mănăstirii Bistrița. Având în vedere realitatea istorică, oglindită 
în documente, se ajunge la concluzia că ieromonahul Macarie 
Bistrițeanul nu poate fi identificat cu Macarie tipograful care apare 
în anul 1508.  

Petre CICHIRDAN: – Mai există ieromonahul Macarie de la 
Govora. Poate fi el același cu Macarie tipograful, din Muntenegru?  

Arhim. Veniamin MICLE: – Într-adevăr, la Mănăstirea Govora 
întâlnim la 8 septembrie 1492 pe egumenul Macarie, care primea o 
parte din moșia Hința de la Radu cel Mare, asociat la domnie cu tatăl 

său, Vlad Călugărul. Alexandru Odobescu a încercat să-l identifice cu 
ieromonahul Macarie tipograful.  

Ulterior, un zapis emis la 24 martie 1495 precizează că 
ieromonahul Macarie de la Mănăstirea Govora a lăsat ca, după 
moartea sa, a părinților și a fraților săi, să-i facă pomenire în tot anul 
o zi, și dăruiește în acest scop mănăstirii o vie ce o cumpărase de la 
Radu și Paraschiva. Statornicește apoi ca nimeni din neamul său să 
nu aibă voie a se amesteca la această vie. Alexandru Odobescu a emis 
opinia, potrivit căreia, donatorul acestei vii este ieromonahul Macarie 
tipograful din Muntenegru, care venind în Țara Românească s-a 
stabilit la Mănăstirea Govora. Citirea atentă a hrisovului infirmă însă 
această părere. În primul rând, Macarie tipograful muntenegrean 
activează la Cetinje până în anul 1496, iar documentul este emis la 
24 martie 1495; o clauză a donatorului prevedea ca, „nimenea din 
neamul meu să nu aibă voie a se amesteca la această vie”, de unde 
rezultă că Macarie era pământean, având rude care ar fi putut ridica 
pretenții de moștenire asupra viei. Probabil, donatorul viei este un 
monah din Govora, care face o donație mănăstirii, tocmindu-se 
cu „frații” să-i facă „pomenire în tot anul, o zi”; de asemenea, fiind 
iubitor de sihăstrie, voia ca după moartea lui Ieremia de la Schitul 
Iezerul, „să am a petrece acolo”. De fapt, aici găsim prin anii 1512–1513 
pe „nastavnicul” Macarie, care „a adus el însuși cărți…”.         

Donația a avut loc, așa cum adeverește hrisovul din 1 august 
1496 emis de voievodul Radu cel Mare, prin care întărea, printre 
proprietățile Mănăstirii Govora, și „o vie de la Ocne, pe care le-a 
dat-o popa Macarie, ca să-i fie pomană”, dar el nu poate fi identificat 
cu ieromonahul Macarie tipograful care se găsea, la data respectivă, 
în Muntenegru.

Petre CICHIRDAN:  – Alt nume des vehiculat este al lui 
Macarie Mitropolitul Țării Românești, numit de Neagoe Basarab, și 
care a fost episcop de Râmnic-Noul Severin; și, că ar fi tot una cu 
Macarie tipograful din Muntenegru...După căderea Severinului, și 
trecerea acestei așezări (punct nodal în lumea antică între Roma și 
Sarmisegetuza, iată, acum, în secolul XV, între Țara Românească și 
Ungaria), la Regatul Ungariei, după înființarea episcopiilor Buzăului 
și Râmnicului, să pună, oare, domnitorul Neagoe Basarab, mitropolit 
străin? mai ales când el a învățat carte cu Macarie Episcopul de 
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Râmnic, atunci când acesta a fost învățatul-învățătorul  Mănăstirii 
Bistrița? Dacă ne gândim mai profund, așa ca să divagăm puțin și 
să subliniem la ce vremuri importante ne referim, privind civilizația 
din dreapta Oltului, zonă-țară, care până în secolul XX, cel puțin 
în documentele bisericești, s-a mai numit Ungrovlahia, trebuie să 
menționăm că cel puțin Oltenia are o tradiție de regat, iată, încă din 
secolul XIV!...și nu din secolul XIX, când Țara Românească devine...
regat. De aceea, datorită Ungariei, care, am văzut, a dominat atunci 
o jumătate din Europa, sub Regele Sigismund de Luxemburg, cel 
care a înființat Ordinul Dragonului și care l-a avut ca membru pe 
Vlad Țepeș; Ungrovlahia, observăm, cu granițele, se află în centrul 
Europei încă de atunci! ...administrativ! deci și Țara Românească, 
avându-l ca mare principe pe Mircea cel Bătrân. Basarabii, toți, sunt 
mari principi europeni. Eu nu-i înțeleg pe acești istorici, care, nu bat 
monedă mai mult pe originea noastră central europeană, și, față de 
Principatul Transilvaniei, și cu ieșire (milenară) la mare (să nu uităm 
că Regele Carol a dat Rusiei înapoi Basarabia istorică, în 1878, în 
locul Dobrogei)...Eu sunt extrem de mândru că aparțin acestei zone 
din dreapta Oltului, aici lângă Cozia, iar tatăl meu, la fel, aparținând 
nordului Basarabiei, în dreapta Nistrului...Încă din secolul al XIV-lea, 
și Vâlcea, și Hotinul, fiind țintele aceluiași imperator!...al Ungariei. De 
aici și ideea acestei „potcoave” vest - est, în oglindă cu arcul Carpaților. 
În interiorul acestui cerc, dezvoltându-se bogata Dacie, și, mai apoi, 
la fel de bogata țară a făgăduinței care a fost Transilvania! Dar, să nu 
uităm niciodată, că și din Transilvania, românii au trebuit să fugă, 
mai ales în secolul XIX, în celelalte țări ale făgăduinței, care au fost 
Țara Românească – recte Ungrovlahia – și Basarabia (nu dezvoltăm)! 
Revenim, deci, Macarie Mitropolitul Țării Românești?

 
Arhim. Veniamin MICLE: – Este adevărat, unii istorici 

au încercat să identifice pe ieromonahul Macarie tipograful cu 
mitropolitul Macarie din timpul domnitorului Neagoe Basarab. 
Această ipoteză a fost lansată tot de Alexandru Odobescu care, 
orientându-se după Cronica anonimă, scria: „Și cum ridică David 
chivotul Legei Domnului, așa și Neagoe Vodă ridică Biserica cea 
căzută și puse pe Macarie mitropolit a toată Țara Ungrovlahiei, 
Plaiului și Severinului, cu blagoslovenia lui Pahomie patriarhul 
Țarigradului”. Argumentul principal, adus de Alexandru Odobescu, 

pentru susținerea ipotezei sale, constă în identitatea de nume a celor 
doi prelați. Teza a fost susținută, dar și abandonată, de numeroși 
istorici și cercetători ai istoriei tiparului românesc.      

Primul care își însușește opinia lui Alexandru Odobescu este 
istoricul francez Émile Picot, fiind urmat de unii cercetători și istorici 
români. Astfel, profesorul Euseviu Popovici de la Facultatea de 
Teologie a Universității din Cernăuți afirma în cursul său de istorie, 
susținut în anul 1909, că mitropolitul Macarie, ales sub Neagoe 
Basarab, „a fost mai înainte monah muntenegrean și, de la 1494, a 
efectuat primele tipărituri de cărți bisericești slavone, mai întâi în 
Muntenegru, apoi în Muntenia”; la fel credea și Nicolae Dobrescu, 
iar C. D. Fortunescu, în 1924, considera pe „refugiatul de la Cetinje, 
viitorul mitropolit al Munteniei”; Nicolae Iorga admite că, pentru 
meritele sale tipografice, ieromonahul Macarie a fost ridicat la rangul 
de mitropolit al Ungrovlahiei, pentru meritele sale. În acest sens, P. 
P. Panaitescu scria: „Dacă admitem că Macarie a fost ales mitropolit 
pentru meritele sale, înseamnă că meșteșugul cărții era așa de nobil 
și de prețios, încât cei ce i se dedică merită să fie ridicați la cele mai 
înalte trepte. În anul 1947, Ștefan Ciobanu tratând despre istoria 
literaturii române vechi, susținea că Macarie tipograful a fost ales 
mitropolit, idee reluată peste un deceniu de istoricul sârb Djurdje 
Radojčić.

Tratând despre mitropoliții Ungrovlahiei, preotul profesor 
Niculae Șerbănescu scria în 1959, că ieromonahul  Macarie tipograful 
a fost ales mitropolit în anul 1512 sau 1513, și că ar fi păstorit „până prin 
1521”, trupul fiindu-i îngropat „undeva în jurul bisericii Mitropoliei 
din Târgoviște”. Pentru a preîntâmpina unele observații critice sau a 
combate pe cele existente împotriva tezei sale, autorul aduce o serie 
de argumente, dintre care menționăm: noul mitropolit nu trebuia să 
fie episcop sau stareț; n-a mai tipărit din lipsă de fonduri; frecvența 
numelui Macarie printre călugări nu poate fi un argument împotriva 
identificării acestor două persoane; la noi, în general, monahii cu alese 
merite în arta tipografică, au fost promovați, în posturi de conducere 
din Biserică (Antim Ivireanul, Mitrofan la Buzău, Damaschin la 
Râmnic); deși alți ierarhi, ieșiți dintre tipografi, au continuat tipărirea 
de cărți și după ce au fost aleși episcopi sau mitropoliți, în timp ce 
Macarie își încetează activitatea, totuși, probabil să fi mai tipărit vreo 
carte din care nu s-a păstrat nici un exemplar. 
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Înscriindu-se pe linia majorității cercetătorilor, preotul 
profesor Mircea Păcurariu scria în 1980, că mitropolitul Macarie „este 
una și aceeași persoană cu ieromonahul Macarie tipograful, care a 
tipărit primele cărți slavone pe pământul românesc”. De asemenea, 
și cei mai recenți au mers pe linia  înaintașilor. În 2004, profesorul 
Costea Marinoiu scria: „Ieromonahul Macarie devine o personalitate 
cunoscută în viața culturală și bisericească românească. Este unul 
dintre oamenii apropiați ai domnitorului Neagoe Basarab… Prezența 
lui în scaunul mitropolitan al Țării Românești este consemnată de 
Gavriil Protul, participant la Curtea voievodului Neagoe Basarab, cu 
prilejul târnosirii Mănăstirii Curtea de Argeș (15 august 1517)”.           

Identitatea dintre ieromonahul Macarie tipograful și 
mitropolitul Macarie al II-lea a fost negată prima dată, în anul 
1939, de istoricul P. P. Panaitescu; el se întreba atunci: „Dar este 
oare sigur că mitropolitul Macarie, din vremea lui Neagoe Basarab, 
este tot ieromonahul tipograf? Ca dovadă avem numai numele și 
contemporaneitatea, ceea ce este cam puțin când este vorba de un 
nume așa de răspândit în lumea monahilor creștini ortodocși”. În 
1955, Teodor N. Manolache, adept al identității „celor doi ieromonahi 
tipografi Macarie în una și aceeași persoană”, scria că „nu același 
lucru se poate spune despre identificarea lui cu mitropolitul Macarie 
din vremea lui Neagoe Basarab”. Tot în același an, P. P. Panaitescu 
reluând problema, se pronunță mai deschis împotriva acestei 
identități, sprijinindu-și afirmația pe faptul că „un simplu ieromonah  
nu putea ajunge direct mitropolit, trecând peste episcopii și stareții 
mănăstirilor”.

Având în vedre realitatea istorică, suntem de acord cu opinia 
lansată de Petre Ș. Năsturel, potrivit căreia, în persoana mitropolitului, 
din vremea lui Neagoe Basarab, trebuie văzut pe fostul egumen 
Macarie al Mănăstirii Bistrița, care păstorea Eparhia Râmnicului 
de aproape un deceniu. Deci, „Neagoe, ruda Craioveștilor, a găsit 
normal să așeze în fruntea Bisericii pe unul dintre episcopi, având 
de ales între cel de Râmnic și Buzău. Și s-a oprit asupra episcopului 
Olteniei, omul Craioveștilor și mai mare în cinste decât al Buzăului, 
căci i se și spunea episcop de Râmnic-Noul Severin, în amintirea 
mitropoliei de Severin de la sfârșitul  veacului al XIV-lea și începutul 
celui de al XV-lea. Motiv pentru care, într-o cuvântare adresată „către 
chir vlădica Macarie și  către alți egumeni și  ieromonahi și preoți și 

către tot clirosul”, rostită la Mănăstirea Curtea de Argeș, cu ocazia 
reînhumării osemintelor mamei sale și ale unor fii ai săi, Neagoe 
Basarab adresează mitropolitului o serie de apelative reverențioase, 
pline de condescendență și respect, ca: „O, bunul meu părinte”, 
„învățătorul și îndrumătorul meu”,  „cinstite părinte, chir Macarie”; 
„cela ce ești cu mila și cu darul lui Dumnezeu ales și pus înaintea 
noastră, de ne luminezi și ne strălucești ca razele soarelui, ca să ne 
arăți și să ne înveți calea lui Dumnezeu, preaiubite părinte, chir 
vlădico Macarie”. Aceste expresii voievodale ar constitui argumente 
suficient de grăitoare, pentru a demonstra că, mitropolitul Macarie 
al II-lea a fost dascălul și părintele duhovnicesc al tânărului Neagoe, 
când ucenicea în Școala slavonă din Mănăstirea Bistrița. 

Credem că era firesc, ca domnul învățat și iubitor de cultură, 
cum era Neagoe Basarab, să dorească pe scaunul mitropolitan un 
ierarh cu aceleași preocupări. În perioada respectivă, cel mai cult 
prelat al Bisericii Ungrovlahiei era episcopul de Râmnic, cunoscut de 
voievod din perioada când ocupa funcțiile de egumen al Mănăstirii 
Bistrița și „năstavnic” al Școlii mănăstirești, unde el însuși dobândise 
formația intelectuală și educația morală. Deci, era firesc să ridice la cel 
mai înalt rang ierarhic pe fostul său duhovnic și învățător. Mai mult, 
acum, când s-au descoperit documente noi și s-au efectuat cercetări 
aprofundate asupra unor realități contemporane evenimentelor, 
problema se vede altfel. Argumentul că Neagoe a ales mitropolit 
pe Macarie tipograful din Muntenegru, la insistența unor străini, 
conaționali de ai lui, este modest. Cred că Divanul avea de spus un 
cuvânt hotărâtor în această privință, mai ales după experiențele 
destul de neplăcute pe care le avuse cu mitropoliții anteriori, de 
origine străină: Nifon și Maxim.

Petre CICHIRDAN: – Mai există Macarie de la Mănăstirea 
Hilandar din Athos. Este posibil ca el să fie tipograful de la Bistrița, 
autorul celor trei cărți? Hilandar, mănăstire ctitorită de Sfântul Sava, 
despre care a scris și vorbit uluitor de frumos, și sănătos, Sfântul 
Nicolae Velimirovici (Sfânt al secolului XX).

Arhim. Veniamin MICLE: – Discuțiile privind pe ieromonahul 
Macarie tipograful din Țara Românească s-au extins și la soarta sa 
după 1512, anul ultimei sale tipărituri. La un moment dat, s-a emis 
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ipoteza că ar fi vorba de un călugăr Macarie ieromonahul din Muntele 
Athos, pe care l-ar fi adus domnitorul Radu cel Mare, cu scopul de 
a înființa o tipografie; argumentele  acestor cercetători se bazează 
pe deosebirea de literă, de text și de ornamente dintre tipăriturile 
muntenegrene și cele românești. În acest sens, pe la mijlocul secolului 
al XX-lea, istoricul George Radojicič, tratând despre relațiile sârbo-
române din secolele XIV–XVII, identifică pe Macarie tipograful cu 
un contemporan al său, tot Macarie, atestat documentar între anii 
1525–1533 ca egumen la Mănăstirea sârbească Hilandar din Muntele 
Athos. În sprijinul  tezei  sale, istoricul sârb  aduce  două  argumente; 
primul se referă la ajutoarele românești acordate în anii 1525 și 1533, 
atât Mănăstirii Hilandar, cât și metocului ei, Turnul lui Arbănaș, 
precum și egumenului personal; al doilea, privește scrierea unei 
scurte Cosmografii despre „țările dacice” (Moldova, Țara Românească 
și Transilvania) de către ieromonahul Macarie. George Radojicič a 
descoperit aceste informații istorice în cinci documente românești 
inedite, provenind din arhiva Hilandarului, iar unul din surse interne. 
Documentul cel mai vechi, privind daniile către Mănăstirea Hilandar, 
datează din anul 1492, prin care domnitorul Vlad Călugărul a luat-o 
sub oblăduirea, fiind în mari lipsuri; al doilea, emis la 15 mai 1510 
de Vlăduț Voievod, are un conținut asemănător primului. Celelalte 
trei documente au fost emise de voievodul Radu de la Afumați, 
între 30 aprilie și 15 mai 1525. În perioada egumeniei sale (1525–1533), 
Macarie ieromonahul vine în țările române și obține însemnate 
daruri bănești de la vechi cunoscuți, precum și de la domnii Țării 
Românești și ai Moldovei. Al doilea argument al istoricului sârb 
George Radojicič este Scurta cosmografie despre țările dacice, scrisă de 
ieromonahul Macarie, în deceniul al treilea din secolul al XVI-lea. În 
fond, cosmografia este o traducere din grecește în sârba medievală a 
capitolului destinat Daciei din Geografia lui Ptolemeu Claudiu (90–
168), în care se vorbește despre Dacia și hotarele ei, arătând că se află  
între Rusia Mică, Hațeg „țara numită Germania, care este Ungaria”. 

Dintre cercetătorii români, Damaschin Mioc este cel care 
acceptă, fără rezerve, teza istoricului sârb George Radojičić, reluând 
problema controversată cu privire la Macarie tipograful, în special 
după 1512, anul ultimei sale tipărituri din Țara Românească, și afirmă 
că, după moartea lui Neagoe Basarab – patronul său recunoscut – 
Macarie „s-a retras la ctitoria athonită a dinaștilor sârbi, Hilandar”.  

Ipoteza privind identificarea ieromonahului Macarie tipograful 
cu ieromonahul Macarie de la Hilandar nu este împărtășită de alți 
istorici. P. P. Panaitescu crede că, ieromonahul Macarie din Țara 
Românească a murit curând după imprimarea Tetraevanghelului 
(1512), fapt ce ar explica și întreruperea activității tipografice din țara 
noastră, pentru câteva decenii.  Însă cel mai puternic adversar al ei 
este Petre Ș. Năsturel care scrie: „Nimeni nu poate împărtăși părerea 
lui Radojičić și Mioc, că fostul mitropolit a ajuns egumen la Athos”. 

Anul morții ieromonahului Macarie de la Mănăstirea Hilandar 
nu este cunoscut. Ipoteza că el ar fi fost tipograful Macarie din Țara 
Românească nu poate fi admisă, mai ales că însuși adepții teoriei 
recunosc că el a fost simplu ieromonah. Concluzia istoricului Petre 
Năsturel este logică și întemeiată canonic pe practica bisericească, 
când afirmă: „Dacă mitropolitul ar fi ajuns acolo egumen, i s-ar fi 
spus „Părintele nostru chir Macarie care a fost mitropolit”, că dreptul 
bisericesc nu coboară  un arhiereu la treapta de ieromonah. Prin 
urmare, egumenul de la Hilandar, de prin anii 1525–1533, nu a fost 
înainte vreme mitropolit al Ungrovlahiei și nici tipograful primelor 
cărți apărute în Țara Românească.1

1 Încercări de identificare a tipografului Macarie Ieromonahul (VIII), în „Cultura 
Vâlceană”. Anul IX, nr. 122, mai 2016, p. 10, col. 1-3; p. 11, col. 1-3; p. 12, col. 1-3. 
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IDENTIFICAREA
IEROMONAHULUI MACARIE

TIPOGRAFUL
 

Petre CICHIRDAN: – Mulți ieromonahi cu numele Macarie, 
dar nici unul identificat cu Macarie al nostru, de la Bistrița olteană...
Cred că a venit momentul să aflăm odiseea primei tipărituri executată 
în Țara Românească, la Mânăstirea Bistrița, la Costești, unde un 
străbun de-al dumneavoastră a cumpărat pământ, demonstrând că 
aceeași lume exista și în Maramureșul nordic, atunci, și în Ungrovlahia 
marilor bani olteni! Cred, cititorii vor să afle pe adevăratul ieromonah 
Macarie, tipograful!

Arhim. Veniamin MICLE: – După cum am constatat din 
convorbirea anterioară, problema identificării tipografului Macarie 
ieromonahul, care a desfășurat o bogată activitate tipografică în 
Țara Românească între anii 1508–1512, a preocupat pe mulți istorici, 
începând din anul 1860, când Alexandru Odobescu a descoperit unele 
exemplare din cărțile sale în Biblioteca Mănăstirii Bistrița din Oltenia. 
Majoritatea cercetătorilor au încercat să-l identifice cu omonimii săi 
contemporani: ieromonahul Macarie tipograful din Muntenegru; 
ieromonahul Macarie, egumenul Mănăstirii Bistrița; ieromonahul 
Macarie, egumenul Mănăstirii Govora; Macarie, mitropolitul Țării 
Românești; ieromonahul Macarie, egumenul Mănăstirii sârbești 
Hilandar din Muntele Athos. Dar nici unul dintre acești omonimi, 
propuși de istorici, nu este ieromonahul Macarie tipograful.  

 Petre CICHIRDAN: – Cred, străbunul dumneavoastră, baron 
Giula, v-a „comunicat” că nici unul dintre acești tipografi, nu este 
Macarie bistrițeanul! Sunteți deasupra istoricilor contemporani, 
peste Vlahuță, cu intuiția dumneavoastră ascuțită, cred eu, care vine 

dintr-un complex studiu, experiență, analiză! Din câte vă cunosc eu, 
la dumneavoastră se aplică foarte bine „punct ochit, punct lovit”! Mai 
spuneam cândva, și toată lumea era de acord cu această observație, 
de fapt, care aparține unui istoric de la Târgoviște: „Pe Micle, încă, 
nu l-a contrazis nimeni”! Și, totuși, era foarte ușor să acceptați opinia 
acestor istorici! De ce n-ați făcut-o? 

Arhim. Veniamin MICLE: – Bogdan Petriceicu Hașdeu, cu 
finul său simț istoric, afirma într-un studiu, privind vechea noastră 
xilogravură, că „românii avuseseră în toate niște începuturi proprii 
ale lor, pe urmele cărora trebuia să pășească, dezvoltându-se, fiii și 
nepoții, în loc de a uita vocea sângelui pentru momeala străinului”. 
Această înțeleaptă constatare se cuvine aplicată și cu privire la 
apariția primului tipograf din Țara Românească. În acest sens, există 
o ipoteză emisă de slavistul Vatroslav Jagič, membru corespondent al 
Academiei Române, și acceptată de reputatul cercetător în domeniul 
tiparului, fostul mitropolit Tit Simedrea (1886–1971); ambii susțin 
că ieromonahul Macarie tipograful a fost român. Constatând 
documentar că, la începuturile artei tipografice, istoria tiparului 
înregistrează mai multe nume de meșteri tipografi transilvăneni – 
Transilvania fiind o adevărată pepinieră de tipografi români – am 
avut convingerea că acolo trebuie căutată și originea ieromonahului 
Macarie tipograful din Țara Românească. Atunci, m-am orientat 
spre Veneția, căutându-l printre tipografii români care activau acolo. 
Printre ei, în ultimul sfert din secolul al XV-lea, documentele atestă 
doi meșteri transilvăneni, menționați în anul  1485: Andreas Corvus 
Burciensis de Corona, adică Andrei Corbu Bârsanu din Brașov, și 
Martinus Burciensis de Cseidino sau Martin Bârsanu din Codlea; ei 
lucrau împreună cu Conradus Stachel, operele lor fiind păstrate, ca 
mărturii ale memoriei, în biblioteci sau înregistrate în repertoriile 
bibliografice; unele dintre ele se află în cuprinzătoarea colecție de 
incunabule a Bibliotecii Muzeului Brukenthal din Sibiu. 

Petre CICHIRDAN: – Extraordinar acest uluitor, mare 
gânditor, Bogdan Petriceicu Hașdeu, născut în același loc cu 
tatăl meu, județul Hotin. Tot acolo s-a născut Mihai Cimpoi, 
academicianul de la Chișinău; acolo a învățat poetul basarabenilor, 
Grigore Vieru, acolo a ajuns Mihai Viteazul să „bată Hotinul cu 
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tunurile” (până în 1812 Hotinul fiind raia turcească), acolo s-a 
refugiat mama lui Eminescu, sau, în interbelic, a fost profesor Traian 
Cantemir până să-și dea doctoratul cu Leca Morariu... „...Românii 
avuseseră în toate niște începuturi proprii ale lor, pe urmele cărora 
trebuie să pășească, dezvoltându-se, fiii și nepoții”! Câtă nevoie avem 
acum de aceste lucruri, de trebuință pentru prezent prin prisma 
trecutului imediat, și blamat fără motiv, și ingrat, pe care unii îl 
numesc sechelă a comunismului!...Iată, xilogravura, un început 
al artelor și tehnologiei tiparului, la noi! prin producția de carte, 
germen de început al manufacturii, și, ca  mașină, al capitalismului 
în Ungrovlahia! Ne amintim, cei doi, sau unul dintre ei, Bârsanu, a 
lucrat cu Schweipold Fiol în Cracovia și apoi au coborât împreună 
în Maramureș... Tipograful german Schweipoldt Fiol! Deja, tiparul 
face treaba capitalismului și adună primii muncitori indiferent de 
rasă, împreună... Vedeți? nu degeaba Marx a emis sloganul „Proletari 
din toate țările uniți-vă”! sau în alt plan, benefic pentru societatea 
umană, a unit rasele-limbile, anunțând sau emițând obiectivitatea 
globalului, al interferențelor prin tehnologie!

Arhim. Veniamin MICLE: – Încă din anul 1902, Nerva Hodoș, 
tratând despre începuturile tipografiei în Țara Românească, scria că 
„studierea împrejurărilor în care se dezvoltă tipografia slavonească în 
Europa, în general, în secolul XV și la începutul secolului XVI, precum 
și examinarea mai de aproape a producțiunilor tipografice de origine 
românească de la începutul secolului XVI, poate să ne conducă la alte 
conclusiuni”. Într-adevăr, dacă întreaga istorie a primei tipografii 
din Țara Românească ar fi fost citită prin prisma documentelor și 
argumentelor pe care izvoarele românești și străine le oferă, s-ar 
fi ajuns la adevărata concluzie. Urmare atitudinilor exclusiviste 
ale venețienilor față de străini, tipograful Martinus Burciensis s-a 
refugiat în Boemia, unde funcționa din anul 1486 o tipografia în 
localitatea Brno; aici va activa el, după părăsirea Veneției.

Aflat la o distanță nu prea mare de Cracovia, tipograful 
transilvănean a avut posibilitatea să intre în legătură cu germanul 
Schweipoldt Fiol, tipograf de cărți ortodoxe în limba slavonă. Horia 
Matei, vorbind despre introducerea tiparului în Polonia, la 1474, 
afirmă că, „după o perioadă de tipărituri, în limba latină, în anul 1491, 
încep să apară în Polonia și cărți în limba slavă bisericească, tipărite 

de Schweipoldt Fiol care apoi a lucrat o vreme în Transilvania, 
unde a tipărit”. Deci, după închiderea tipografiei ortodoxe de către 
autoritățile catolice, cei doi tipografi s-au stabilit la Mănăstirea Peri, 
în Maramureș. După încetarea activității tipografie de aici, înainte de 
anul 1500, Martinus se va orienta spre Țara Românească, unde lipsa 
cărților bisericești era acută, convins că numai activitatea  tiparului 
poate remedia situația. 

În sprijinul acestei ipoteze vin și cercetările istoricului 
bulgar Peter Atanasov, care descoperind un exemplar dintr-un text 
tipărit cu caractere chirilice la Cracovia, autorul publică în anul 
1964 un studiu privitor la relațiile culturale bulgaro-române, unde 
evidențiază asemănarea dintre tipografia chirilică din Cracovia și cea 
a lui Macarie din Țara Românească; el afirmă categoric continuitatea 
tradiției cracoviene în opera macariană, considerându-l un „discipol 
și continuator al tipografiei slave din Cracovia”. Într-adevăr, din 
opera macariană se desprind trei elemente specifice care îl apropie 
de tipograful Schweipoldt Fiol: Frontispiciul din Liturghier,  Epilogul 
Liturghierului și litera „M cu poale”, caracteristică  tuturor operelor 
sale. Este adevărat că Peter Atanasov consideră pe Macarie de origine 
bulgară, provenind din cartierul Șcheii Brașovului, și că ar fi învățat 
arta tipografică la Cracovia, în tipografia lui Schweipoldt Fiol. Spre 
deosebire de istoricul bulgar, noi ne permitem să identificăm pe 
Macarie cu Martinus Burciensis de Cseidino, român de origine.

Petre CICHIRDAN: – Clar este că niciodată, Dunărea nu 
a separat, izolat, popoarele; din contră...Când Dunărea despărțea 
națiile, le alipea pe firul ei, făcând posibilă navigația, comerțul! Dar 
atunci, în secolele V și VI, și mai apoi mereu, bulgarii mișunau mereu 
pe la noi, mai puțin decât mișunam noi pe la ei! Eu iubesc mult 
Dunărea, iar TIR-urile bulgărești, mereu se opreau, încă din anii 
1960, la Frizeria lui Chichi, în „Versail”, și la Alimentara „Jiul” de unde 
șoferii cumpărau celebrul parizer românesc și măsline din butoi, sau 
vin de Drăgășani, vărsat, cu doi lei pe kilogram...Bulgarii de pe TIR și 
nemții turiști! De ce nu sunteți de acord cu ipoteza istoricului bulgar?

Arhim. Veniamin MICLE:  – În primul rând, numele „Bârsan” 
este specific românesc, iar tipograful provenea din localitatea Codlea, 
nu din orașul Brașov unde se afla cunoscuta comunitate bulgară. El 
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va fi venit în Țara Românească spre sfârșitul secolului al XV-lea, după 
încetarea activității tipografice din Mănăstirea maramureșeană Peri. 
Mai mult, Alexandru Odobescu, întemeindu-se pe Cronica anonimă, 
afirma că meșterul tipograf, după ce se așeză într-o mănăstire, 
„dobândi rangul de ieromonah”. Observația este foarte interesantă, 
întrucât relevă faptul că el nu era preot când venise în Țara 
Românească, fiind numai monah, călugărit probabil în Mănăstirea 
Peri, cum procedaseră și alți cărturari români, care și-au desfășurat 
activitatea în mănăstiri; după o anumită perioadă deveneau călugări, 
schimbându-și numele, dar pornind totdeauna de la inițiala celui 
primit la botez. În acest sens, este cunoscut cazul lui Stroe copilul de 
la Bistrița, devenit „Serafim ieromonahul”, și al lui Radu copilul de 
la Hurezi, ajuns „Rafael ieromonahul”. Astfel, și Martin Bârsanu, în 
viața călugărească a fost numit „Macarie  ieromonahul”. 

Petre CICHIRDAN: – Cred că trebuie să le reamintim cititorilor 
despre importanța teritoriului ungrovlah, în secolele XV și XVI; 
importanța Mănăstirii Bistrița în relație cu Transilvania, principat, 
pe care eu și acum îl alătur Olteniei prin poarta Severinului; teritoriu, 
oltenesc, de pază al Europei centrale și regatului atotputernic al lui 
Sigismund și urmașilor! Dar vorbiți-ne dumneavoastră de aceste 
relații cu Transilvania, care, înainte de acele vremuri era capitala 
Daciei! capitala regelui Decebal, dar și Buridava, din Vâlcea, capitala 
lui Burebista și Deceneu! ...așa, ca să ne aducem aminte și de Gh. 
Petre Govora, preotul și istoricul de la Govora și Ocnele Mari! și, 
care, acum ar fi împlinit 105 ani!

Arhim. Veniamin MICLE: – Cunoscuții boieri Craiovești 
întrețineau relații trainice cu țările vecine. Bunele relații de prietenie 
ale domnului Radu cel Mare cu regele Vladislav al II-lea al Ungariei 
au favorizat desfășurarea intensă a comerțului cu orașele Brașov și 
Sibiu; solii sibieni veneau să primească informații despre planurile 
de expediție ale turcilor, despre care Craioveștii erau informați prin 
oamenii lor trimiși în Imperiul otoman; în schimb, sibienii le mijloceau 
legături cu Germania, comandând la Nürnberg importante obiecte 
de aur și argint pentru Mănăstirea Bistrița și palatele lor. Craioveștii 
căutau să imite rafinamentul puternicelor familii nobile apusene. 
Relațiile Craioveștilor cu lumea occidentală erau politice, culturale și 

artistice. În aceste împrejurări, ecoul activității culturale și spirituale, 
precum și al prestigiului economic, prin care se impusese Mănăstirea 
Bistrița, pătrunseseră în straturile cele mai diferite ale societății din 
Ardeal. Apoi ambițiile marelui ban Barbu Craiovescu erau pe măsura 
bogăției și a prestigiului său. În concepția sa, Bistrița trebuia să se 
ridice la nivelul principalelor instituții civile și bisericești ale țării: 
prin aducerea moaștelor Sfântului Grigorie, rivaliza cu Mitropolia; 
prin înființarea instituțiilor culturale, le depășea pe cele ale Statului. 
Logic era să înființeze aici și o tipografie, mijlocul cel mai modern de 
răspândire a culturii, afirmat cu putere în Europa medievală.   

Petre CICHIRDAN: – Iată-ne ajunși la un moment „zero”, 
esențial, nu de „nimic”, ci de centru al istoriei tiparului românesc, 
cel din Țara Românească (iată un centru de cerc, o circumferință, 
care cuprinde începuturile tehnologiei tiparului sau artei tiparului, 
sau începutul erei intelectului „sapiens” prin „homo faber”). Martin 
Bârsanu ajunge la Mânăstirea Bistrița... Într-un fel, dumneavoastră îl 
vedeți pe Macarie, alias Bârsanul, ca pe un „mesia” menit să salveze 
România prin tipar, prin carte, prin învățătură, căci aici a învățat 
Neagoe Basarab, principe între principii lumii! Europa era „lumea”! 
Și noi, toți, am văzut că nu v-a contrazis nimeni, suntem alături de 
dumneavoastră...Este foarte frumos să trăiești printre oamenii ca 
tine și să crezi că izbânditorul, salvatorul, trebuie să fie ales dintre 
frații tăi și nu din altă parte. În fond, Dumnezeu este acolo unde este 
vestit!

Arhim. Veniamin MICLE: – Venind în Țara Românească, 
tipograful Martin Bârsanu a căutat un mediu propice dezvoltării 
meșteșugului său, un loc unde cultura să aibă o tradiție îndelungată, 
iar cărturarii să aibă deschidere spre nou. Se știe că, în perioada 
apariției primelor tipărituri, lupta dintre atelierul tipografic și 
atelierele de copiști sau scriptoriile mănăstirești era înverșunată; 
după cum am văzut anterior, presa tipografică era considerat unealtă 
a diavolului, iar tipografii erau „trimișii lui Satan”. Centrul monahal 
spre care s-a orientat Martin Bârsanu a fost Mănăstirea Bistrița din 
Oltenia, cea mai renumită vatră de cultură slavonă la începutul 
secolului al XVI-lea, unde funcționau o serie de instituții culturale. 
Deci, se poate admite ideea că Martin Bârsanu, auzind de renumele 
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cultural al așezământului bistrițean, solicită să fie primit în această 
vatră de cultură, întrucât mănăstirea avea cea mai „mare rezonanță în 
epocă”. Aici a descoperit ateliere pentru meșteșuguri fine și călugări 
capabili să-l ajute la munca manuală, dar și cărturari necesari pentru 
corectura matrițelor, care cerea știință de carte slavonă și cunoașterea 
manuscriselor bisericești și capacitatea de a controla textul religios.

Petre CICHIRDAN: – Iată, ne apropiem de tehnologia vremii. 
Tehnica sau tehnologia lucrului repetabil, esența lucrului cu mașina, 
spaimă a timpului care rămâne, însă, imperturbabil; fiindcă el există, 
curge într-un singur sens, oricum! Este momentul să ne vorbiți 
de această tehnică folosită de ieromonahul Macarie, desigur, în 
tipăriturile sale...Mă gândesc acum, divaghez puțin, la ce înseamnă 
omul și obiectul care iasă din mâinile sale (căci spune psalmul „Cu 
mâinile Lui a făcut Dumnezeu cerurile și pământul”). Doar prin ceea 
ce face și se vede este omul cunoscut! prin ceea ce face pozitiv, pentru 
el și ceilalți! Această tehnică, personală, tehnologie, este extrem de 
importantă dacă ea se și poate transmite, dacă este practicată în 
limbaj universal...așa cum este scrierea și desenul tehnic!

Arhim. Veniamin MICLE: – La Veneția, Martin Bârsanu 
și-a însușit întreaga tehnică tipografică, practicată acolo, devenind 
maestrul celor mai bune tradiții ale meșteșugului, cu nimic mai prejos 
de colegii săi din breslele Europei apusene. În activitatea desfășurată 
pentru formarea tipografiei, ieromonahul Macarie aplică tehnica 
venețiană, așa cum afirmă majoritatea cercetătorilor, care observă că 
operele sale au la bază o muncă și o tehnică originar venețiană. Deși 
tehnica aplicată este venețiană, totuși se știe că întreaga bibliografie 
a cărții chirilice vechi pentru cursul secolului al XV-lea și primul 
deceniu al secolului al XVI-lea, n-a semnalat, până în prezent, nici 
o carte chirilică, prin care să se confirme incontestabil tipărirea ei la 
Veneția. Astfel că, Macarie nu avea un model de carte venețiană ti-
părită cu literă chirilică. 

Român, ieromonahul Macarie se va orienta spre modelul 
cărții românești, luând ca izvod manuscrisul, de preferință cel 
descoperit în mănăstirea unde se stabilise, dorind să creeze o operă 
specific românească. Trăsăturile sau ductusul literei macariene se 
modelează, peste tot, cât mai apropiat de manuscris. El împrumută, 

atât cât permite turnatul în metal, suplețea și grația originalului scris 
de mână. Chiar și unghiurile tind a fi rotunjite, deși acul și dăltița 
gravorului le face câteodată mai colțuroase. Din textele caligrafiate în 
manuscrisele mănăstirești, se constată o atmosferă curat românească; 
fiecare trăsătură grafică sau literă exprimă dorința caligrafului 
de-a obține expresii proprii mediului creator. Pe această linie de 
orientare și de inspirație au mers realizatorii de caractere chirilice 
ale tipăriturilor macariene, atribuindu-le o origine autohtonă,  
descoperind modelul chiar în mănăstirea unde se stabilise; monahii 
bistrițeni copiau manuscrisele în maniera moldovenească, așa cum 
adeverește Tetraevanghelul postelnicului Marcea, terminat în anul 1512, 
caracterizat în grafie de acel „M cu poale”, întâlnit în toate operele 
macariene, din care a făcut o adevărat emblemă a tipăriturilor sale.   

Caracterul specific românesc al literelor din cărțile 
ieromonahului Macarie a fost observat prima dată de filologul V. 
Jagič. Cercetările ulterioare au demonstrat că, tipograful a creat 
un singur corp de literă, deși, s-a afirmat greșit, în unele scrieri, că 
titlurile sunt culese cu litere capitale; ele nu au fost desenate aparte, 
întrucât n-au caracteristica literelor mobile turnate în plumb, ci  
reproduc fidel originalul manuscrisului, în care literele sunt grupate 
în ligaturi libere și oarecum fanteziste, cu scopuri pur ornamentale, 
intercalându-se una în alta, tehnicienii tiparniței fiind seduși de 
frumusețea lor. 

Este adevărat, grafia folosită de ieromonahul Macarie la 
tipărirea celor trei cărți diferă clar, atât de cea din tipăriturile lui 
Schweipoldt Fiol de la Cracovia (1491), cât și de a celor tipărite de 
ieromonahul Macarie la Cetinje (1493–1496), mai ales în ceea ce 
privește frontispiciile, vinetele și literele mari ornamentate. Însă 
trebuie avut în vedere că tipograful nostru nu a copiat, ci a creat 
modele noi. La Cracovia, litera a fost croită de germanul Rudolf 
Borsdorf din Braunschweig, iar în Țara Românească, de Macarie 
românul; sensibilitatea și gustul artistic erau diferite la cei doi creatori 
de litere. De asemenea, Macarie nu intenționa să copieze nici litera de 
la Cetinje, puternic influențată de tiparnițele din Veneția, ci să afirme 
arta românească, în spiritul și simțul artistic al poporului, promovate 
secole de-a rândul prin cartea manuscris. Deci, cu tehnica venețiană 
a creat o admirabilă literă românească. 

În privința ornamentării, se știe că primele produse ale tiparului 
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erau înfrumusețate stereotip, fiind preluate șabloane de origini 
diferite. Ieromonahul Macarie nu aplică o asemenea metodă operelor 
sale din Țara Românească; el nu improvizează, înfrumusețând la 
întâmplare cu ornamente lipsite de personalitate, ci pregătește 
materialul ilustrativ în spiritul artei promovate de manuscrisul 
românesc. Motiv pentru care, literele comune, frontispiciile, 
vinetele și literele mari ornamentate, conferă tipăriturilor sale o 
individualitate proprie, definind-o în contextul tuturor tipografiilor 
chirilice din secolul al XVI-lea, ca un fenomen specific. 

Deci, arta tipografică a primelor cărți din Țara Românească 
trebuie văzută ca o transpunere a manuscriselor autohtone în forma 
tiparului, folosind același text, aceleași litere și aceleași ornamente 
– frontispicii și litere inițiale. Astfel, teoria originii cracoviene, 
muntenegrene și venețiene a tipografiei lui Macarie Românul nu 
rezistă unei analize comparate a tipografiilor chirilice. 

Petre CICHIRDAN: – Iată, Macarie de la Bistrița este numit 
și Macarie românul, desigur, ca să se facă diferență față de ceilalți, 
străini, cu care istoricii l-au confundat. Este tot un act public, de mare 
curaj, al dumneavoastră...de mare prețuire pentru poporul român. Ce 
alte dovezi aveți că el este, totuși, român? Iată, vorbim într-o societate 
în care, în copilăria noastră 1950, 1960 tatălui meu, Vasile, fiul lui Ilie 
și al Mariei, din Hotin, evacuat la Horezu, dar stabilit la Râmnicu 
Vâlcea, în spate, i se spunea refugiat!...o răutate de mahala, la fel cum 
era și aceea, tot aici, că președinții României trebuie să se numească 
în terminația „escu”... Cred că totuși, asemenea apelative, cei care le 
fac trebuie să aibă o anume educație! Desigur, dumneavoastră aveți 
prea multă, și prea elevată, din moment ce v-ați „transportat” în 
timp și i-ați arătat străbunului locul pe care să-l cumpere la Costești! 
...Cum să-i spui lui Bela Caroly, ungur, când el s-a născut într-o țară 
care se cheamă România! El este român, ungur; ca și un țigan care 
este român de etnie țigănească...

 Arhim. Veniamin MICLE: – Dovezi că ieromonahul Macarie a 
fost român rezultă și din Epilogul cărților sale; el întocmește un Epilog 
la Liturghier (1508), dar între acesta și Prefața Octoihului din 1494 
nu există nici un fel de asemănare, afară de numele ieromonahului, 
cum afirmă Tit Simedrea. Dimpotrivă, Macarie românul va avea ca 

model epilogurile redactate de Schweipoldt Fiol, la Cracovia. Mai 
mult, potrivit obiceiului, tipografii care lucrau în afara granițelor 
țării adăugau, în colofoanele cărților, numele și patria lor de origine. 
Astfel, în colofonul lui Petrus de Albano, din incunabilul Conciliator 
differentiarum phylosophorum et principue medicorum, tipărit la 
Veneția (1472), apare numele tipografului transilvănean Thomas 
Septencastrensis de civitate Hermani; iar în cel al incunabilului 
Breviarum Olomucense din Veneția (1484), alături de tipograful 
Conradus Stachel din Blaubeurn apar și tipografii transilvăneni 
Andreas Corvus Burciensis de Corona și Martinus Burciensis de 
Cseidino. Și la noi, în secolul al XVI-lea, doi tipografi români activau 
în Transilvania, provincie românească din Regatul ungar: Philipus 
Maler din Moldova și diaconul Coresi din Târgoviște. Primul, în 
Tetraevanghelul slavon, tipărit la Sibiu (1546), își arată, în Colofonul 
cărții, originea sa: „Eu, Filip Moldoveanul, m-am trudit la săvârșirea 
acestei cărți”; al doilea, tipărind un Tetraevanghel la Brașov (1561), 
precizează, în Colofon, că este „diaconul Coresi ot Târgoviște”, în 
timp ce, Colofonul Triod-Penticostarului apărut la Târgoviște (1558) 
nu-i indică originea, întrucât lucra în patria sa. Practica aceasta o 
întâlnim și în tipografiile sârbești de la Veneția, din secolul al XVI-
lea: tipografii își menționau locul de origine. În Colofonul Liturghiei 
slavone, tipărită la Veneția (1519), este menționat „ieromonahul 
Pahomie din Cerna Gora”, tipograf. Deci, se poate conchide că, 
ieromonahul Macarie nu și-a arătat originea în colofoanele celor 
trei cărți liturgice apărute în Țara Românească (1508–1512), pentru că 
tipărea în patria sa.

 Petre CICHIRDAN: – Și drepturile de autor, licențiere, erau 
mai drastice ca acum! Se foloseau tehnologii aflate sub licențe la care 
doar câteva tiparnițe din lume, Europa, aveau dreptul...Faptul că nu 
s-a semnat pe cele trei cărți, la ce concluzie ați ajuns?

 Arhim. Veniamin MICLE: – În concluzie, pe temeiul celor 
demonstrate mai sus, se poate conchide că ieromonahul Macarie 
tipograful a fost român transilvănean, originar din orașul Codlea, 
județul Brașov, menționat în documentele medievale sub numele 
de Martinus Burciensis de Cseidino; a învățat arta tipografică la 
Veneția, a cunoscut la Cracovia pe tipograful Schweipoldt Fiol, de a 
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cărui operă tipografică a fost influențat. După un timp, petrecut în 
Mănăstirea Peri din Maramureș, unde tipărește câteva cărți împreună 
cu Fiol, s-a stabilit la Mănăstirea Bistrița din Oltenia, unde a devenit 
ieromonahul Macarie și a tipărit trei cărți într-o perioadă de cinci ani 
(1508–1512).

Faptul că nici sârbii nu și-l asumă pe tipograful  Macarie din Țara 
Românească, însuși V. Jagič îl numește: „der walachischer Macarius”, 
ar fi o greșeală să nu-l recunoaștem ca român, transilvănean de 
origine, din Codlea, identificat în persoana lui Martinus Burciensis de 
Cseidino, devenit „Macarie ieromonahul”, prin adoptarea voturilor 
monahale și primirea harului preoției.

Având în vedere realitățile istorice, cu privire la noua tehnică 
de multiplicare a cărților, experimentate în apusul Europei, nu 
ar fi exclus ca Macarie să fi sugerat boierilor Craiovești să supună 
întreprinderea lor patronajului voievodal, pentru a preîntâmpina 
unele dificultăți asemănătoare, precum opozițiile scriptoriilor 
mănăstirești sau ale ierarhiei bisericești. În al doilea rând, credem 
că Mănăstirea Bistrița a declinat patronajul în favoarea domnului, 
pentru că era o lucrare destinată întregii țări; manuscrisele copiate 
într-o mănăstire erau considerate de uz intern, dar o carte destinată 
altei circulații teritoriale trebuia să aibă girul autorității supreme a 
statului.1

1 Încercări de identificare a tipografului Macarie Ieromonahul (VIII), în „Cultura 
Vâlceană”. Anul IX, nr. 122, mai 2016, p. 10, col. 1-3; p. 11, col. 1-3; p. 12, col. 1-3.

CĂRȚILE MACARIENE
 

Petre CICHIRDAN: – L-ați definit pe primul tipograf al Țării 
Românești, ar urma să ne descrieți primele sale lucrări pe care le-a 
tipărit. De fapt, în incursiunea noastră, ați plecat de la fapte (cele trei 
cărți) și prin considerente tehnice, dar și prin comparații, cunoașterea 
contextului internațional al timpului, secolele XV și XVI, ați ajuns la 
autor. 

Arhim. Veniamin MICLE: – Macarie a imprimat între anii 1508–
1512 trei cărți: Liturghierul (1508), Octoihul (1510) și Tetraevanghelul 
(1512), dintre care, nouă exemplare, adică șapte Liturghiere și două 
Tetraevanghele – singurele păstrate în Țara Românească – au fost 
descoperite de Alexandru Odobescu în fondul de carte veche 
al Mănăstirii Bistrița olteană. Totodată, remarcăm și faptul că, 
Octoihul (1510) a fost semnalat prima dată de arhimandritul Leonid, 
care a descoperit în anul 1877 un exemplar la Mănăstirea Hilandar 
din Muntele Athos, cu care boierii Craiovești aveau strânse legături, 
primind și oferind cărți manuscrise și tipărite.

Petre CICHIRDAN: – Dacă acestea sunt primele cărți tipărite 
în Țara Românească, desigur, existau și cărți scrise manual, dar și 
cărțile din Moldova, în slavonă, care se impuseseră în cele două 
principate, amândouă, ortodoxe...În plus existau modele străine. Am 
văzut că la Severin, Sigismund, în 1425, dăduse un decret prin care 
Țării Românești îi era recunoscută credința străbună, Regele Ungariei 
și al lumii europene, la propriu, având mai mult respect pentru aceste 
ținuturi decât pentru altele, chiar, „răsfățându-le” (expresia omului 
de cultură Mihai Sporiș). Țara lui Mircea cel Bătrân era una de temut, 
principele român, fiind unul dintre marii principi europeni...  
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Arhim. Veniamin MICLE: – La venirea ieromonahului Macarie 
în Țara Românească, existau două modele de carte-manuscris, spre 
care tipograful avea posibilitatea se să orienteze, pentru a le folosi ca 
izvod al artei sale; unul provenea din Oltenia: Evangheliarul copiat în 
1405 de arhimandritul Nicodim de la Tismana, iar altul, din Moldova: 
Tetravanghelul monahului Gavriil Uric de la Mănăstirea Neamț, 
copiat în 1429. Evangheliarul lui Nicodim, în limba sârbă, scris pe 
pergament cu literă semiuncială, foarte îngrijită, având inițiale și 
vignete colorate, lucrate artistic, reprezenta începutul unei tradiții 
de carte românească. Deși constituia o realizare artistică, totuși ea va 
fi depășită valoric de manuscrisele moldovenești, redactate ulterior, 
spre mijlocul secolului al XV-lea. Însuși Nicolae Iorga remarcase că 
„nu e nici o legătură între această Evanghelie, de tip balcanic, și între 
ce a produs Moldova, în aceeași epocă. Literele nu seamănă; ale lui 
Nicodim fiind rotunde, mărunte, strivite, cum se întrebuințau de 
către slavii din sud, pe când cele din manuscriptele moldovenești 
sunt mult mai înalte, mult mai subțiri – de la o vreme, puțin aplecate, 
și constituie ele însele o operă de artă”. Din această cauză, modelul de 
carte-manuscris, creat de Nicodim, nu va cunoaște o circulație prea 
mare pe teritoriul țării noastre; el n-a pătruns nici chiar în renumitul 
Scriptoriu monahal al Mănăstirii Bistrița olteană, ai cărui caligrafi și 
miniaturiști au preferat să se orienteze către modelul moldovenesc.

Se știe că, la începutul tiparului, meșterii se străduiau să 
reproducă o carte cât mai aproape de original, intenționând să creeze 
chiar o confuzie între tipar și manuscris. Însuși Johannes Gutenberg 
(1400–1468), în renumita sa tipăritură, Biblia cu 42 de rânduri, a izbutit 
să imite manuscrisul original, folosind la completarea miniaturilor 
peste zece culori, încât asociatul său de afaceri, Peter Schöffer, a 
distribuit la Paris numeroase exemplare, oferite drept manuscrise, 
obținând astfel un substanțial profit comercial.

Petre CICHIRDAN: – Cred că este momentul să ne vorbiți, 
prin prisma subiectului dialogului nostru, despre cele trei cărți, 
în ordinea apariției lor: „Liturghierul” (1508), „Octoihul” (1510) și 
„Tetraevanghelul” (1512). Fiind prima carte, „Liturghierul”, se simt 
inconveniențele începutului? Puteți să ne dați amănunte legate de 
formatul cărții sau de realitățile timpului, de locul faptei, Ungrovlahia 
bunăoară sau Bistrița? sau al inspirației! Amănunte legate de domnii 

sau alte lucruri specifice? Cu alte cuvinte este profitabil pentru cultura 
noastră din punct de vedere istoric, este un pas înainte în tehnica 
tipografică o asemenea carte, lăsând deoparte necesitățile pedagogice 
sau religioase (deși acestea nu sunt puține lucruri)? Întotdeauna v-am 
considerat și un istoric de artă, chiar așa, unul deosebit de stilat, iar 
cartea veche religioasă reprezintă o bază de plecare în dezvoltarea 
esteticii plastice românești; miniatura cărții religioase vechi...

Arhim: Veniamin MICLE: – Liturghierul (1508) este prima 
carte tipărită de ieromonahul Macarie, având ca izvod un manuscris 
local. Preotul profesor Ene Braniște, specialist în istoria Liturgicii, l-a 
identificat, realizând primul studiu strict liturgic asupra Liturghierului 
macarian. Autorul constată că  ieromonahul Macarie avea ca izvod 
un manuscris autohton, după prima traducere slavă a Liturghiei, 
realizată de patriarhul Eftimie al Târnovei (1375–1393), mare cărturar 
și organizator al Bisericii bulgare din secolul al XIV-lea  († 1400). Opera 
sa a fost depusă în Mănăstirea Studion din Constantinopol, unde 
monahii caligrafi au multiplicat-o în numeroase exemplare. Odată 
cu organizarea Mitropoliei Moldovei, în epoca lui Alexandru cel Bun 
(1400–1432), și recunoașterea ei de către Patriarhia Ecumenică (1401), 
voievodul primește alături de cărțile de ritual, și Colecția de manuscrise 
de la Studion, pe care o donează ctitoriei sale de la Moldovița, de unde 
s-au multiplicat, ajungând și în posesia tipografului român. Avându-
și originea în Colecția de la Studion, se înțelege motivul pentru care 
limba Liturghierului macarian este slava bisericească de redacție 
medio-bulgară, iar nu cea de ortografie și redacție sârbească, folosită 
la Veneția și în Muntenegru. 

Privit din exterior, Liturghierului este un octav mic, inovație 
introdusă la Veneția, în tipografia lui Thorresano-Manuzio, 
începând cu anul 1502. Volumul are 128 de file fără paginație, fiind 
numerotate numai caietele. Oglinda zațului are 15 rânduri pe 
fiecare pagină; comparată cu oglinda zațului din Octoihul de la 
Cetinje (1494), caracterizată prin aspectul sobru și strict tipografic 
al literei, cea a Liturghierului a rămas prea mult influențată de 
estetica manuscrisului, realizată cu fantezie artistică, miniată și 
caligrafiată, ce nu se potrivește tiparului. Calitatea hârtiei este cea 
obișnuită în tehnica epocii: groasă, rezistentă, vărgată, purtând trei 
mărci deosebite de fabricație: cumpăna într-un cerc, ancora într-
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un cerc cu o stea deasupra și o pălărie de cardinal. Litera de rând, 
unde întâlnim renumitul „M cu poale”, este mare, clară, aerisită, 
stilizată ca în manuscrisele monahului Gavriil Uric din Mănăstirea 
Neamț, practicată și în scriptoriul bistrițean. Capitalele, redate 
cu roșu, constituie o subliniere a titlului; ele au fost desenate mai 
mari, gravate în lemn și tipărite, ornate, formate din împletituri 
meșteșugite de linii drepte și curbe, de vrejuri florale și de plante, 
ce le dau caracterul unor mici lucrări de artă; având, fără excepție, 
aceeași origine, se înscriu în flamboyant-ul bizantin, stil caracterizat 
prin exuberanța de ornamente. Ele corespund cu cele întâlnite în 
manuscrisele românești și slavone. Spre deosebire de tipăriturile de 
la Cetinje, inițialele nu sunt redate în cadrane.

Ornamentată, cartea cuprinde șase frontispicii, în trei variante, 
având ca temă cercurile înlănțuite, motiv introdus în miniatele 
moldovenești de peste 80 de ani; ele sunt așezate la începutul 
principalelor despărțituri. Atât inițialele ornate, cât și frontispiciile, 
sunt imprimate uneori cu roșu, alteori cu negru. Specialiștii români și 
străini sunt de acord că ornamentația macariană poate fi considerată 
ca prototip în materie, ornamentarea Liturghierului situându-se în 
rândul celor dintâi concepții în domeniu.

Petre CICHIRDAN: – În 1508, în primii ani ai secolului XVI 
care erau condițiile, împrejurările, în societatea românească? Eu 
atâta spun, o să enumăr domnitorii care au creat istorie în favoarea 
sau anti Europa (cazul lui Vlad II care alungă cavalerii teutoni din 
Caransebeș și pradă, cu turcii, sudul Transilvaniei – prin 1432 – 
pierzând Vlad Țepeș Ordinul Dragonului, în 1436, după ce îl primise 
în 1431), majoritatea sacrificați pe altarul apărării Bisericii creștine! 
Începând de la Mircea cel Bătrân, numit și despotul Dobrogei, 
care stăpânea cel mai mare teritoriu din istoria medievală a Țării 
Românești (1386–1395, 1397–1418)...Vlad Dracul (Vlad II) (1436–1442, 
(1443–1447)...Vlad Țepeș (1448, 1456–1462 și 1476); ...Vlad Călugărul 
(1481 și 1482–1495), Radu cel Mare (1495–1508), Mihnea cel Rău (1508–
1509), Mircea al III-lea (1509–1510), Vlad al V-lea cel Tânăr (1511–1512), 
Neagoe Basarab (1512–1521)...Să amintim că în coasta lor, dinspre sud, 
erau sultanii Imperiului Otoman: Baiazid I (1389–1402), Mehmed I 
(1413–1421), Murad al II-lea (1421–1451), Mehmed al II-lea (1451–1481), 
Baiazid al II-lea (1481–1512)! și mai „blânzii” regi ai Ungariei, la nord: 

... Sigismund de Luxemburg (1387–1437), ...Matei Corvin (1450–1490), 
văr cu Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare,  Vladislav II Iagelo (1490–1512)...

 Arhim. Veniamin MICLE:  – Atmosfera politică din Țara 
Românească era liniștită. Mihnea cel Rău, care ocupase tronul în 
luna aprilie 1508, avea atitudini binevoitoare față de Mănăstirea 
Bistrița, acordându-i două hrisoave în luna septembrie; Liturghierul 
apare la 10 noiembrie același an. În timpul tipăririi Liturghierului 
au fost necesare unele modificări; două fiind mai importante: Titlul 
noțiunilor tipiconale și o Rugăciune din slujba Vecerniei. Prima, constă 
în confundarea a două titluri: al tipicului și al Liturghiei care urmează 
după tipic; în text, greșeala a fost corectată, dar nu în Tabla de materii 
aflată la început și tipărită înaintea textului Liturghiei. Cât privește 
Rugăciunea de la slujba Vecerniei, în text s-a îndreptat greșeala din 
Tabla de materii. Deci, anumite modificări s-au făcut în timpul 
tipăririi, ca dovadă că lucrarea s-a realizat în țară, într-un mediu cult, 
unde cunoscătorii textului liturgic au intervenit, făcând corecturile 
corespunzătoare originalului prezentat spre editare. De asemenea, o 
Anexă de rugăciuni a Liturghierului se regăsește numai în textul slav 
manuscris din secolul al XVI-lea de la Mănăstirea Bistrița. 

Petre CICHIRDAN: – Am înțeles din prima dumneavoastră 
carte, despre Macarie, că tipograful de la Bistrița adaugă 
„Liturghierului” un text inspirat (spunem noi, normal, dată fiind 
legătura inițială cu marele tipograf) dintr-o lucrare a lui Schweipoldt 
Fiol...Iată, noul de care vorbeam mai înainte sau, cum spuneați foarte 
frumos, această carte fiind un prototip al tipăriturilor ulterioare, 
românești...

Arhim. Veniamin MICLE: – Ieromonahul Macarie adăugă 
la finalul Liturghierului un Epilog, inspirat din Prologul folosit de 
Schweipoldt Fiol la cărțile sale. Semnificativă este caracterizarea 
domnilor, în timpul cărora s-a realizat lucrarea, care Macarie o 
face în Epilog; primul – în timpul căruia s-au pregătit materialele 
necesare înființării tipografiei și care se bucura în opinia publică de 
apelativul „cel Mare” – din a cărui „poruncă” s-a început lucrarea, este 
numit simplu: „Io Radu Voevod”, iar al doilea, în timpul căruia „s-a 
săvârșit această carte” este „bine credincios întru Hristos Dumnezeu 
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păzit și prealuminat domn, Io Mihnea, mare voievod a toată țara 
Ungrovlahiei și a Podunaviei, fiul marelui voievod Io Vlad”, ecou al 
relațiilor pozitive dintre domnitor și ctitorii așezământului bistrițean 
unde s-a imprimat cartea. Liturghierul apare la 10 noiembrie, în 
condiții normale.

  Petre CICHIRDAN: – Și „Octoihul” cartea a doua, macariană? 
Cum se prezintă față de Liturghier, ținând cont de aceleași premise 
ale timpului?

 Arhim. Veniamin MICLE: – Terminând tipărirea 
Liturghierului, ieromonahul Macarie va pregăti materialele pentru 
introducerea în lucrare a Octoihului; fiind o carte voluminoasă, 
constituie un format de A4,  numărând 200 file, cu 22 de rânduri 
pe pagină. Rândurile sunt mai pline, cuprinzând, în medie, câte 36 
semne. Hârtia este groasă, purtând mărci diferite, care indică fabrica 
de proveniență, iar limba este slava bisericească de redacție medio-
bulgară. Legătura Octoihului este realizată în scoarțe de lemn, iar 
tehnica tipografică are însușirile celei întâlnite la Liturghier.   

În privința grafiei, raportată la Liturghier, se introduc și 
litere noi, ca de exemplu „Х”, dar nu  mai are finețea de execuție 
a celor anterioare. Titlurile vecerniilor sunt redate cu  litere mari 
roșii, iar ale utreniilor, cu litere mici, tot roșii. Linia de zaț este mai 
perfect aliniată decât la tipăritura anterioară, datorită îmbunătățirii 
condițiilor de tipărire. Însă ornamentația este mult mai săracă 
față de cea a Liturghierului; lipsesc frumoasele litere ornate, care 
alcătuiesc podoaba primei cărți românești. Găsim o altă formă de 
literă majusculă, în special un „O” cu coroană în interior, dar întreg 
volumul are o singură literă ornată, anume „П”.

Nici frontispiciile nu mai constituie pentru Octoih admirabila 
podoabă întâlnită în prima tipăritură; cuprinde numai trei feluri de 
frontispicii cu ornamente împletite, dintre care, primul se găsește 
și în Liturghier. Dintre cele două frontispicii noi, unul este compus 
din patru cercuri întretăiate într-o compoziție de vrejuri stilizate, 
într-un dreptunghi cu chenar și cu cele două coroane, altă variantă a 
ornamentului dreptunghiular, fără coroane laterale; celălalt cuprinde 
stema țării, vulturul cu crucea în cioc, într-un pătrat lat alcătuit tot 
după stilul vrejurilor de plante împletite și stilizate, plasată într-un 

cerc de vrejuri împletite, înscris la rândul său într-un pătrat. Toate 
frontispiciile sunt lucrate în același stil, în care predomină împletirea 
sub diferite forme a vrejurilor de plante stilizate, împletire strânsă și 
foarte abundentă. De asemenea, se remarcă la Octoih, ca în Liturghier, 
un chenar simplu, strâmt, negru și alb, într-un dreptunghi lung cu 
vrejurile mai stilizate, care ajung la forme aproape geometrice. 

La fel ca Liturghierul, Octoihul a avut un izvod sau manuscris 
original, pe baza căruia a lucrat ieromonahul Macarie. Pentru o mai 
bună înțelege a conținutului cărții, menționăm că Octoihul cuprinde 
cântările Vecerniei și ale Utreniei pentru fiecare zi a săptămânii, iar 
sâmbăta are două vecernii: una mică și alta mare; ele sunt aranjate 
pe opt glasuri, care se urmează opt săptămâni consecutive, de unde 
și numele cărții. Începe cu glasul I al Vecerniei mici de sâmbătă și 
se termină cu Utrenia din ziua Duminicii; urmează apoi, în ordine, 
glasul al II-lea, până la al VIII-lea. Un asemenea octoih complet se 
numește Octoih Mare. Întrucât bisericile de parohie, spre deosebire 
de cele episcopale și mănăstirești, nu obișnuiesc să oficieze slujbele 
în fiecare zi, ci numai sâmbăta și duminica, există octoihuri care 
cuprind numai cântările de la vecerniile și utreniile pentru aceste 
două zile, în opt glasuri, lăsând la o parte cântările celorlalte cinci 
zile ale săptămânii; un astfel de octoih prescurtat se numește Octoih 
Mic, cum este cel tipărit de Coresi, în anul 1578.

Ieromonahul Macarie oferă însă un tip deosebit al acestei 
cărți, care nu este nici Octoih Mare, cu cântările Vecerniei și Utreniei 
pentru toate zilele săptămânii, pe cele VIII glasuri, dar nici un 
Octoih Mic, care să cuprindă cântările Vecerniei și Utreniei, tot pe 
VIII glasuri, dar numai pentru zilele de sâmbătă și duminică; este un 
Octoih Mare numai pentru glasul I, pe când celelalte VII glasuri sunt 
de Octoih Mic. 

Deși textul Octoihului de la Cetinje (1494) n-a fost modelul 
celui tipărit în Țara Românească, fiind vorba de texte total diferite, ca 
limbă și cuprins, totuși tipograful l-a cunoscut,  folosindu-i Prefața 
ca Postfață a lucrării sale. În acest sens, s-a pus întrebarea, cum a 
ajuns în Țara Românească exemplarul din Muntenegru? Istoricii au 
formulat mai multe răspunsuri, dintre care cele mai cunoscute se 
referă la comerț sau la călugării de la Muntele Athos. Totuși, datorită 
faptului că Macarie cunoaște Octoihul muntenegrean spre finalul 
tipăriturii sale, nu-i exclus ca el să fi fost adus în cursul anului 1510 
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de Despina Milița, însoțitoarea boierilor Craiovești la reîntoarcerea 
lor din refugiul căutat în Serbia; viitoarea soție voievodală aduce mai 
multe cărți pe care le-a donat Mănăstirii Bistrița, unele fiind atestate 
documentar. Prin aceasta s-ar explica și prezența Postfeței ediției din 
1494 în Octoihul lui Macarie din 1510.

Petre CICHIRDAN: – Am văzut, „Octoihul” lui Macarie 
Românul de la Bistrița este atipic octoihurilor apărute în afara 
granițelor Țării Românești. Încă o dovadă în favoarea tezelor 
dumneavoastră. După mine este imposibil să creezi o operă de artă, 
chiar și religioasă (operă de artă este o carte tipărită în secolele XV și 
XVI), și să nu introduci ceva original, ceva specific comanditarului 
operei respective. Revin la o întrebare, doi „pași” mai sus... Domnia! 
prin ce se remarcă ea în perioada conceperii Octoihului de la 
Mănăstirea Bistrița! sau altfel zis, care era conjunctura politică în 
1509, 1510? Iată mai sunt doi ani și apare Tetraevanghelul (1512). Începe 
domnia lui Neagoe Basarab... care, nu este oricine, devenind Sfântul 
Neagoe Basarab! în 2008. Neagoe Basarab a fost una dintre cele mai 
mari personalități ale timpului! Ivan cel Groaznic, țarul Moscovei, 
nesfiindu-se să-i copieze lucrarea „Învățăturile lui Neagoe Basarab 
către fiul său Theodosie”. Neagoe Basarab a fost crescut de marele 
vornic Pârvu Craiovescu după modă princiară inițiat în cele șapte 
arte medievale, numite și arte liberale: Gramatica, Logica, Retorica, 
Aritmetica, Geometria, Muzica, Astronomia; și cunoștea limbile 
Latină, Greacă, Slavonă...Dacă nu mă înșel, această structură se 
regăsește încă în școala teologică românească. Exceptând limbile, și 
reținând numai Latina, și în liceul teoretic românesc din paradisul 
cultural al anilor ’60, ’70 sec XX, studia toate aceste arte, de data 
aceasta, numite materii...Cred, mai puțin Retorica! La Politehnică 
am studiat cu toții Logică booleană, care pregătea programarea 
calculatorului...Și fiindcă rolul meu în aceste dialoguri este de a 
prezenta această mașină uluitoare a secolului XX, care va înghite 
mașina lui Gutenberg, în fond o dezvoltare uluitoare a mașinilor de 
tipărit, care ajunge, ca orice mașină, să fie înzestrată cu calculatoare 
care să înlocuiască mâna umană, trebuie să amintim că materiile 
care pregătesc informatica sunt Logica, Aritmetica, Geometria, 
neschimbate, în esență, încă din 1500...și pe care le-a cunoscut și 
Neagoe Basarab. 

Arhim. Veniamin MICLE: – Pentru clarificarea procedeului 
folosit de Macarie la tipărirea Octoihului, istoricul P. P. Panaitescu 
apelează la preotul prof. Niculae M. Popescu, de la care primește 
explicația probabilă, că „domnul țării s-a gândit să simplifice lucrurile 
și cheltuiala, iar în caz când ar fi necesare și cântări în biserică și 
în celelalte zile, afară de sâmbătă și duminică, să se întrebuințeze 
pentru acestea numai cântările de la glasul întâi”. Argumentarea o 
considerăm insuficientă din punct de vedere liturgic.  

  Nu ar fi exclus ca evoluția politică a țării să conțină explicația 
fenomenului inedit al apariției acestui model de Octoih. Se știe că 
spre sfârșitul anului 1508, voievodul inaugurează o politică autoritară 
și ucide pe boierii considerați adversari, cum rezultă dintr-o scrisoare 
a brașovenilor expediată la 1 ianuarie 1509 locuitorilor Sibiului. 
Restul domniei lui Mihnea se desfășoară sub semnul conflictului cu 
Craioveștii, producându-se ruptura definitivă dintre ei la 19 iunie 
1509. Urmăriți de furia voievodală pentru a-i decapita, boierii se 
retrag la Bistrița, apoi se refugiază în Serbia, deci în  plină activitate 
tipografică a cărții, când Mănăstirea este atacată de oastea domnească. 
Condițiile grave apărute pentru așezământul monahal, nu-i exclus 
să fi determinat pe tipograf, împreună cu responsabilii editurii, să 
decidă reducerea volumului de lucru, eliminând cântările glasurilor 
din zilele de peste săptămână, pentru grăbirea finalizării operei, așa 
încât să nu se risipească ceea ce se realizase până la data respectivă.

 Petre CICHIRDAN: – O altă mare descoperire a dumneavoastră 
este acest desen de biserică, de pe Octoihul bistrițean, și pe care îl 
identificați ca fiind Biserica Mănăstirii Bistrița, ctitoria boierilor 
Craiovești; și pe care Macarie a pus-o ca emblemă a cărții!       

 
 Arhim. Veniamin MICLE: – Da, într-adevăr, semnificativ, 

pentru Octoih, este planșa de pe prima foaie, ilustrată cu sfinții 
bizantini, iar în fundal, o biserică, ceea ce constituie un unicat în 
tipăriturile macariene. Biserica, de stil bizantin, cu sânuri în formă 
de treflă și cupole, fiind clădită în blocuri mari, cubice, de piatră, 
are o singură turlă și clopotnița pătrată. După opinia istoricului 
sârb G. Radojicič, monumentul reprezintă biserica mănăstirii unde 
a funcționat tipografia. Unii cercetătorii susțin că este vorba de 
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biserica Mănăstirii Dealu, fără a observa că aceasta are trei turle și nu 
are clopotniță separată. Din datele istorice, rezultă că biserica inițială 
a Mănăstirii Bistrița era un triconc cu pronaosul alungit, fiind clădită 
în blocuri mari, cubice, de piatră. Cel mai vechi document este un 
tablou, ilustrând plecarea banului Barbu Craiovescu la călugărie, 
a cărui copie se păstrează în actuala biserică a mănăstirii; biserica 
apare cu o singură turlă centrală. De asemenea, în miniaturile 
realizate de ieromonahul Dionisie Eclesiarhul, biserica se vede a fi 
construită din blocuri mari de piatră cioplită, având însă două turle, 
cea de pe pronaos fiind adăugată în timpul restaurării după avariile 
provocate de Mihnea cel Rău.  Mai nou, s-a subliniat faptul că are 
fundalul decorat cu motive reprezentând struguri, Mănăstirea Dealu 
numindu-se și „Sfântul Nicolae din Vii”. Totuși, se știe că dealurile 
din partea de est a Mănăstirii Bistrița, în vechime, erau plantate cu 
viță de vie, așa că, privind biserica din față, ea apărea proiectată pe 
aceste podgorii, iar un document emis la 8 aprilie 1556, referitor la 
ocolnica mănăstirii, menționează ca hotar linia de sub Stog până la 
râul Târsei, la Gura viilor. Deci, nu ar fi exclus ca tipograful Macarie 
ieromonahul să fi intenționat a lăsa posterității imaginea bisericii 
mănăstirii așa cum arăta înainte de a fi fost avariată de voievod, 
devenind o adevărată emblemă a tipografiei sale bistrițene. Redarea 
unei biserici asemănătoare cu cea a Mănăstirii Bistrița din epoca 
respectivă, o considerăm ca dovada incontestabilă a funcționării 
tipografiei ieromonahului Macarie în acest renumit locaș de cultură, 
monumentul reprezentând „emblema” tiparniței sale.

 Petre CICHIRDAN: – Ne-a mai rămas de prezentat 
„Tetraevanghelul” (1512), a treia carte tipărită de Macarie la Bistrița...
Începe Domnia lui Neagoe Basarab, care are obiceiuri de împărat. 
Ctitoriile lui întrec în grandoare orice era, sau urma să se construiască, 
în Țara Românească, cu rezerva Bisericii Domnești din Curtea de 
Argeș, a cărei grandoare nu o depășește nimic în materie, dar ca 
operă de artă bizantină cu influențe ale Renașterii, depășind-o, doar 
cea ctitorită de Neagoe Basarab, și, care, în zidurile sale o are închisă 
pe Ana, soția Meșterului Manole (conf. tradiției folclorice)...

  Arhim. Veniamin MICLE: – A treia carte tipărită de 
ieromonahul Macarie este Tetraevanghelul, apărut la 26 iunie 1512, 

în timpul domniei lui Neagoe Basarab; operă de mare însemnătate, 
fiind primul Tetraevanghel tipărit pentru toți ortodocșii care 
foloseau slavona ca limbă oficială a cultului religios. Originalul sau 
izvodul folosit de ieromonahul Macarie l-a constituit Tetraevanghelul 
caligrafiat de Gavriil Uric, în 1429. „Modelul Uric” pătrunsese 
deja la Bistrița din Oltenia; în timp ce Macarie pregătea tipărirea 
Tetraevanghelului, un caligraf din Școala mănăstirească copia 
exemplarul pentru postelnicul Marcea, potrivit însemnării: „A făcut 
această Tetraevanghelie jupan Marcea, marele postelnic, și jupanița 
lui, Marga, în zilele lui Io Neagoe voievod și ale Doamnei Despina, în 
anul 7020 (1512)”; menționat în demnitatea de postelnic între 1510–
1512, Marcea donează cartea Mănăstirii Bistrița. Limba cărții este slava 
bisericească de redacție medio-bulgară. Hârtia pe care a fost tipărit, 
în parte, Tetraevanghelul, ca și Liturghierul, este de origine italiană; 
pe lângă obișnuitele filigrane – balanța în cerc, ancora și pălăria de 
cardinal – o parte din hârtie poartă în filigran stema cu două săbii 
încrucișate, de origine germană, importată probabil din Saxonia. 
Oglinda zațului este mai omogenă: rândurile sunt mai egale, spațiate 
cu alb la punctuație, așa cum începuse a se practica în tehnica de 
zaț din acea vreme. Macarie avea nevoie de numeroase inițiale noi 
pe care le creează el însuși, în formă de împletituri, precum și o altă 
serie, în negru plin, imitând unciala gotică, evidențiindu-se în special 
inițiala „O”, cu coroană în interior, și „P”.  Legătura exemplarului 
tipărit pe hârtie nu este originală.

Petre CICHIRDAN: – Iată, o carte, atunci, era echivalentă 
aproape unei ctitorii, așa înțeleg eu însemnarea lui „Jupan Marcea” de 
pe copia „Tetraevanghelu”-lui lui Uric. De remarcat, în prezentarea 
dumneavoastră, recenzia cărții „Tetraevanghelul” lui Macarie, cea de 
mai sus, a valorii hârtiei, comerțului care se făcea atunci cu hârtia de 
tipar: import venețian și import saxon! Înțelegem de ce, abia după 
un secol jumătate, în timpul lui Matei Basarab, la Râmnicu Vâlcea 
se construiește prima moară de hârtie din Țara Românească... Aici 
pe Iazul Morilor, care, atunci, trecea pe lângă zidul cetății Râmnic, 
actualul parc Mircea cel Bătrân... Cu o jumătate de secol în urmă, prin 
1590 (aprox)  Mihai (Viteazul), fiul lui Pătrașcu Voievod, ctitorește 
Biserica Sfânta Parascheva... Acest „Tetraevanghel” este bogat 
ornamentat xilografic, ceea ce înseamnă că meșterii lucrau în pace! 
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Datorită dumneavoastră, tehnologiei xilogravurii (copie pe matriță 
de lemn) practicate în acel început de secol în tiparnița de la Bistrița 
de către Macarie și meșterii săi, o să încep și eu, într-o istorie a artelor 
plastice vâlcene, cu...Macarie!

Arhim. Veniamin MICLE: – Dacă Octoihul este mai sărac 
în ornamentație, Tetraevanghelul cunoaște, din nou, o serie de 
frontispicii și inițiale, unele reproduse după Liturghier, altele 
create din nou; săpate în lemn pentru această ediție, cuprinzând 
treisprezece frontispicii, cu trei modele care se repetă. De asemenea, 
apar elemente noi: doi arbori cu trunchiul subțire și coroană de 
frunziș triunghiulară, ce flanchează o pasăre; cel de la dreapta având 
și un buchet mai mic de frunze pe o ramură, pornind din porțiunea 
inferioară a tulpinii; în partea superioară a frontispiciului, la piciorul 
crucii, se află inițialele „МЛ – РБ”, care înseamnă: „Mesto lubnoe 
Rai bâst (Locul bucuriei este Raiul), specifice  reprezentărilor din 
iconografia slavă. Deci, apar frontispicii care nu erau în cărțile 
precedente, dar continuă într-o evoluție logică, experiența estetică, 
singulară, a caligrafilor anteriori.

Petre CICHIRDAN: – Există și o ediție de lux a 
Tetraevanghelului?   

 
Arhim. Veniamin MICLE: – Da, există! Din această tipăritură, 

Alexandru Odobescu a descoperit un exemplar editat pe pergament, 
pe care l-a numit „ediție de lux”, fiind tipărit pe membrană velină; 
frontispiciile decorative și inițialele ornate ale capitolelor sunt colorate 
de mână cu aur, carmin și albastru, pe deasupra cernelii negre cu care 
sunt imprimate. În această ediție, mai multe dintre ornamente au la 
mijloc, într-un mic câmp de aur, stema Țării Românești, vulturul cu 
Crucea în cioc. Despre această ediție, Barbu Teodorescu spune că este 
„o capodoperă a graficii românești, din toate timpurile”. Aplicarea 
culorilor pe acest exemplar s-a făcut tot la Bistrița, de renumiții 
artiști, atestați în Tetraevanghele comandate de postelnicul Marcea 
(1512) și de egumenul Misail (1537); în Postfața ultimului, început de 
ierodiaconul Teofil, dar neterminat, citim că: „Am găsit pe un frate 
de la Sfântul Munte Athos, prin dragoste către noi atras; acestuia am 
încredințat-o și am trimis-o ca să o săvârșească, și acolo s-a scris la 

Sfântul Munte Athos, și iarăși s-a adus aici în mănăstire; am așezat 
aurul și cu diferite culori am săvârșit-o și am împodobit-o și am 
depus-o în sus-zisa Mănăstirea Bistrița, în sfânta biserică”. Deci, 
mănăstirea nu mai avea caligrafi, dar dispunea de miniaturiști care 
continuau tradiția lui Gavriil Uric. Este cea mai reușită tipăritură 
macariană, încât face impresia unui admirabil manuscris. Totuși, 
nu este sigur dacă a existat  un tiraj de lux sau este vorba despre un 
exemplar unic, prelucrat special, cum credea Nicolae Iorga, pentru 
voievodul Neagoe Basarab. Legătura exemplarului de lux este veche, 
dar nu cea originală; Alexandru Odobescu precizează că este „învelit 
în catifea verde, acum învechită, purtând ornamente de argint 
aurit săpat cu dăltița”; pe față este reprezentată Răstignirea, într-o 
placă de metal amplasată la mijloc, iar la cele patru colțuri, Sfinții 
Evangheliști. Pe verso, se păstrează inscripția: „Această Ivanghelie 
fost-au neferecată, ce o au ferecat Preda vel spătar Brâncoveanul”.

  Tetraevanghelul se încheie cu un Epilog, în care domnul 
Neagoe Basarab aduce slavă lui Dumnezeu că l-a ajutat să tipărească 
această carte pentru glorificarea și folosul cititorilor. Iar în final, citim: 
„Rog pe cei mai tineri și pe cei în vârstă și pe cei bătrâni, care vor citi 
și vor scrie, pentru iubirea lui Hristos, să îndreptați, și pe noi, care cu 
osârdie ne-am nevoit, să corectați, pentru ca împreună lăudând pe 
Tatăl, dintru Care toate sunt, aici să aflați pace, liniște; iar dincolo, 
cu lumină, să dobândiți bunătățile. Amin. Cu porunca domnului 
Io Basarab, marele voievod, eu întru Hristos rob, preotul Macarie, 
am ostenit pentru aceasta și am săvârșit această carte în anul 7020 
(1511), ocolul soarelui 20, al lunei 9, indiction 14, luna iunie 25 zile”. 
Deci, se constată că ieromonahul Macarie din Țara Românească a 
copiat în Tetraevanghelul său, Epilogul Octoihului tipărit la anul 
1494 de ieromonahul Macarie din Muntenegru, modificând numele 
onomastice, precum și crugul soarelui și al lunei, fiind vorba de altă 
carte.1

1 Cărţile macariene (X), în „Cultura Vâlceană”. Anul IX, nr. 123, iunie 2016, p. 10, col. 
1-3; p. 11, col. 1-3.
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CĂRȚILE MACARIENE,
MODEL PENTRU UNELE TIPOGRAFII 

EUROPENE

Petre CICHIRDAN: – Am văzut cum au apărut cele trei cărți ale 
lui Macarie de la Mănăstirea Bistrița și condițiile tehnice ale acestor 
prime ediții. Am văzut ce demonstrații ați făcut, referitor la grafică 
și conținut, pentru a le evidenția alături de cărți similare din Europa 
medievală; o Europă pe care, nu o dată, noi, am pus-o ca etalon 
pentru Europa Unită de astăzi...Modelul acestei Uniuni Europene 
fiind modelul Europei Medievale, pas important în acțiunea de 
globalizare, cu pași repezi...astăzi. Desigur, acțiunea de globalizare nu 
este apanajul unui grup restrâns de oameni, ea există din totdeauna, 
dar îmbracă formele, diferite în timp, ale dezvoltării tehnologiei prin 
care există omul...Am stabilit că tiparul este prima formă de mașină 
perfecționată, deoarece el face posibilă repetabilitatea în procesul 
de producție al cărții (copiere prin amprentă-formă matrițată 
sau cioplită). Îi urmează țesutul, mașina de țesut cu program pe 
came (copiere analogică), mașina de calcul-de asemenea cu came 
mecanice-acesteia, urmându-i calculatorul. Să mai amintim, că 
această amprentare care stă la baza mașinii lui Gutenberg, aplicație 
a xilogravurii, stă amprenta mâinii din peștera de la Altamira, prima 
formă de comunicare vizuală și care precede, ștampila. Putem vorbi, 
atunci, în timpul lui Macarie de inițiativă românească, de o calitate 
a produsului – cartea – care să poată accede în economia de piață a 
timpului? 

 
 Arhim. Veniamin MICLE: – Da, se poate. Cartea macariană, 

realizată la Mănăstirea Bistrița din Oltenia, constituie un unicat în 
universul tipografic de la începutul secolului al XVI-lea. Ieromonahul 
Macarie Românul nu va copia modelele poligrafice din tipografiile 

unde a învățat; mai mult, el tipărește cărți slavone înaintea altor țări 
de cultură slavonă, atingând apogeul tiparului din secolul al XVI-lea. 
Cărțile sale impresionează prin măiestria lor artistică, fiind modele 
pentru tipografii europeni. 

 Ieromonahul Macarie s-a afirmat ca un adevărat creator de 
școală tipografică, prin operele sale care au devenit modele pentru 
alți tipografi, sau au fost reeditate mai târziu, în diferite ateliere din 
țară și de peste hotare. 

 Petre CICHIRDAN: – Iată, la 1512 se poate vorbi de modele 
românești pentru Europa... Am amintit de Neagoe Basarab, căruia 
țarul Rusiei, Ivan cel Groaznic, îi copiază lucrarea, una de bază a 
culturii est – europene, „Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul 
său Theodosie” (pe la jumătatea secolului XVI). Mihai Viteazul pe la 
1600 face o lucrare incredibilă, își folosește talentul militar (model 
al timpului), și unește Principatele Românești; mai mult, prevede 
intervenția austriacă de peste un secol, și „bate cu tunurile”...
Hotinul! Dimitrie Cantemir scrie istoria Imperiului Otoman. Și ca 
să revenim la Ungrovlahia, Antim Ivireanul devine sfânt pentru ce 
a făcut în România, cărțile sale religioase tipărite la Râmnicu Vâlcii, 
fiind exportate în Transilvania. Petrache Poenaru inventează stiloul 
și înființează Academia Română!... Carol Popp de Szathmári vine 
din Transilvania în Craiova și este întemeietorul artei fotografice 
în România, una dintre primele, aplicată, în lume; fiind și un 
prim documentarist. Spiru Haret, Constantin Brâncuși și Henry 
Coandă deschid căile afirmării produsului românesc, științific și 
cultural, în lume, fără precedent. În 1986, la Râmnic sosesc două 
premii de recunoaștere a două întâietăți românești: premiul pentru 
„Sculptură cibernetică” și premiul pentru „Programarea numerică 
a proceselor tehnologice de frezare spațială”, ambele, pentru 
lucrări realizate în 1977–1978 (dovadă, listingurile de calculator de 
la I. Av. Craiova). Chiar dacă mă repet, calculatorul Felix 512 este o 
dezvoltare românească a unui produs francez, la rândul său, copiat 
după un produs american... Râmnicul, exporta în 1989, peste 80 la 
sută din producția sa de mecanică fină și hidraulică, mobilier, țesute 
și nețesute, piele și încălțăminte, produse chimice, armament...
produse agricole și alimentare! Desigur, la rezultatele acestea nu se 
putea ajunge, dacă nu ar fi existat, încă din vremea banilor Craiovei, 
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a lui Neagoe Basarab, această industrie tipografică de la Bistrița, apoi 
de la Mănăstirea Govora și de la Episcopia Râmnicului... Cultura, 
cea care precede modernitatea s-a dezvoltat în primul rând în aceste 
mănăstiri. 

Arhim Veniamin MICLE: – Aveți dreptate. Tipografia 
ieromonahului Macarie a exercitat o influență considerabilă, de-a 
lungul secolului al XVI-lea, asupra tipografiilor chirilice din spațiul 
sud-est european, atât românesc, cât și sud-slav, mai ales prin 
răspândirea, în Balcani, a celor trei cărți. S-a emis chiar ipoteza că 
Macarie ar fi tipărit mai multe cărți, la care fac trimitere aluzivă 
nenumăratele elemente iconografice, identice ca factură, întâlnite mai 
târziu, în opera tipografilor Liubavič, Moise, Coresi, dar au dispărut 
fără urmă. O puternică influență s-a constatat asupra tiparnițelor 
chirilice din sudul Dunării, deși aici activitatea tipografică a fost 
modestă. Se știe că, după ce Macarie Muntenegreanul și-a desfășurat 
activitatea tipografică la Cetinje (1493–1496), tipograful grec Zaharia 
Kalleirgis tipărește la Veneția un Ceaslov (1509), pentru creștinii din 
spațiul grecesc, apoi tiparul nu a mai făcut progrese spre sud, în țări ca 
Bulgaria, Albania și Grecia. Pe aceste teritorii, tipografiile n-au reușit 
să ia ființă, datorită greutăților materiale și a lipsei de cărturari, cum 
remarcă Alexandru Duțu, scriind că ele „solicitau o bază materială 
adecvată și meșteri și ucenici care să-și consacre tot timpul lucrului 
cărturăresc”.

 Din această cauză este interesant să vedem locul ocupat de 
tipografia ieromonahului Macarie în contextul tipografiilor chirilice 
europene, precum și a raporturile ei cu tipografiile chirilice existente 
în alte centre ale epocii. 

Petre CICHIRDAN: – Aș mai insista asupra unui fapt interesant. 
România deschide la INCREST București, în 1976 o linie telefonică 
între calculatorul CDC 3600 și un terminal de același tip adus de 
la NASA în Fabrica de Avioane Craiova. Ca să scăpăm de interdicția 
URSS, impusă nouă, de a nu construi avioane de luptă, românii au 
apelat la ajutorul sârbesc, în Serbia, prin care aduceam de la englezi 
motoare Rolls Royce pentru avioanele IAR 93 și IAR 99, contra piese 
de avion sârbești pe care le fabricam pentru vecinii noștri, urmașii 
Sfântului Sava. Cu sârbii ne întrețineam împotriva interdicțiilor 

impuse de CAER...De asemenea, ei ne ajutau cu „Supco” și țigări aduse 
din Piața Comună. Bag seamă că, încă de la Macarie Românul, ni se 
trage această prietenie, dacă nu cumva mai dinainte... Totuși, cred, 
istoria modernă a României trebuie să înceapă cu Neagoe Basarab, 
care introduce germenii capitalismului primar, cel manifestat odată 
cu desăvârșirea erei Gutenberg. Era tiparului...Femeile sârboaice și 
unguroaice erau o bună afacere, de familie, pentru prinții ungrovlahi! 

Arhim. Veniamin MICLE: – Prima tipografie cu litere chirilice, 
după cea a ieromonahului Macarie din Țara Românească, a luat 
ființă în Herțegovina, la inițiativa lui Bojidar, egumenul Mănăstirii 
Goražde, la anul 1518. După ce, doi tineri învățaseră arta tipografică 
la Veneția, unul dintre ei, Fjodor Liubavič, s-a reîntors în patrie, 
aducând cu sine o tipografie și caractere tipografice, cu ajutorul cărora 
va organiza tipografia din mănăstirea respectivă, unde va publica trei 
cărți: Liturghierul (1519), Psaltirea (1521) și Molitvelnicul (1523). Cărțile 
tipărite de Fjodor Liubavič în Mănăstirea Goražde sunt puternic 
influențate de tipăriturile apărute în țara noastră, cum demonstrează 
Ludovic Demény într-un valoros studiu, privind tradiția tipografiei 
ieromonahului Macarie din Țara Românească în tipografiile slavilor 
de sud din secolul al XVI-lea. Autorul constată că, în aceste cărți 
se întâlnesc pentru prima dată elemente de ornamentație, ceea 
ce denotă influența tipografiei lui Macarie; ea este evidentă într-o 
serie de inițiale, precum și într-un frontispiciu, folosite de Fjodor la 
tipărirea Liturghierului și a Molitvelnicului. Tipul de inițială, alcătuit 
din împletituri, adică linii împletite, nu apare în nici o carte tipărită în 
sudul Dunării, înainte de anul 1519. Comparația realizată de Ludovic 
Demény între Psaltirea din 1521 și Tetraevanghelul lui Macarie din 1512, 
prezintă caracteristicile cărții din Goražde în raport cu tipăritura 
macariană; aici impresionează asemănarea dintre vigneta de pe 
foaia nr. 1r a caietului 1, foaia nr. 5r a caietului 7 și foaia 7r a caietului 
13, ca și cele din Tetraevanghelul din 1512, și vigneta din Psaltire. 
Frontispiciul, apărut pentru prima dată într-o tipografie chirilică din 
Europa, în Liturghierul lui Macarie (1508), precum și pe mai multe file 
din Tetraevanghel (1512), frapează prin asemănarea cu frontispiciul 
din Psaltirea de la Goražde. Unii cercetători au crezut că este vorba 
de același clișeu, dar studiul comparativ realizat de Ludovic Demény 
asupra originalelor găsite în Biblioteca din Petersburg a dovedit că 
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nu este vorba de același clișeu, ci meșterul tipograf Fjodor Liubavič 
a copiat imaginea din cartea lui Macarie, apoi a transpus-o pe lemn 
și a gravat un nou clișeu, cu ajutorul căruia a imprimat frontispiciul 
în cartea sa. Diferențele sunt atât de mici – de ordinul zecilor de 
milimetri – încât este exclus ca cei doi tipografi să fi folosit pur și 
simplu o singură sursă de inspirație, adică un manuscris sârb. Deci, 
conchide cercetătorul că „demonstrația făcută, după noi peremtorie, 
ne autorizează să afirmăm că tradiția tipografiei lui Macarie din Țara 
Românească a cunoscut o răspândire destul de considerabilă în sudul 
Dunării, mai ales în Serbia, din primul sfert al secolului al XVI-lea”. 

 Petre CICHIRDAN: – Și acum, dacă mergi în Serbia găsești 
500.000 de români și vlahi, majoritatea, locuind în Banatul Sârbesc 
și pe Valea Timocului. Severinul, Caransebeșul, Lugojul, Timișoara și 
Aradul erau punctele de atracție din weekenduri pentru sârbi, înainte 
de 1989. În anii ’60, doar italienii din Veneția, depășindu-i...  

 Arhim. Veniamin MICLE: – Influența operei tipografice a 
ieromonahului Macarie nu s-a simțit numai asupra cărților tipărite 
la Goražde, ci chiar și la Veneția. Aici activau, spre finele celui de 
al doilea deceniu din secolul al XVI-lea, călugărul muntenegrean 
Pahomie cu ucenicii săi; ei tipăresc mai multe ediții ale Liturghierului 
slavon, pentru slavii sud-dunăreni, sârbi și bulgari. Prima ediție apare 
în anul 1519, fiind urmată de altele, în anii 1527, 1538–1540, 1554 și 
1570. Tipografii muntenegreni din Veneția reproduc cu fidelitate 
Liturghierul lui Macarie (1508), redând chiar și greșelile de ordin tehnic 
pe care le săvârșise el. Profesorul Ene Braniște afirma că, „asemănarea 
până la identitate a edițiilor venețiene cu cea a lui Macarie nu se 
poate explica printr-un izvod comun, de origine sârbească, folosit și 
de Macarie și de editorii venețieni; edițiile acestora din urmă nu pot 
fi decât cópii ale Liturghierului lui Macarie, deoarece ele reproduc și 
unele insuficiențe de ordin tehnic tipografic ale ediției lui Macarie”. 

 Petre CICHIRDAN: – Era de așteptat ca Sibiul, oraș de 
etnici germani, aflat, atunci, de peste trei sute de ani în inima 
Europei centrale, să nu simtă prea de timpuriu necesitatea tiparului, 
trebuind să asigure productivitatea centrelor de tipărit germane, să 
asigure o piață a cărții, să cumpere! Totuși, la jumătatea secolului 

XVI, germenii capitalismului, manufactura mecanizată, trebuia să-și 
spună cuvântul, astfel, tehnologia tiparului se cere a fi implementată 
și de sașii sibieni... Este interesant de observat cum biata populație 
românească, de-a lungul timpului, din Ardeal, a trebuit să sufere, în 
creștere, deposedată fiind de dreptul legitim la credință și cultură... 
În Transilvania, de-a lungul timpului, vedem cel mai bine cum o 
populație majoritară poate să fie prostită, cum poate fi robită prin 
interzicerea dreptului la cultură...Am simțit asta când am văzut ce 
locuință a avut groful latifundiar, și ce locuință avea Badea Cârțan! 
...Cuvioase părinte, așa se întâmplă și acum, mai rău, prin suspendarea 
dreptului la cultura scrisă a cetățeanului de către autoritatea locală, 
totul fiind îmbrăcat și ascuns sub sloganul „profesionism și nu 
amatorism”! ...cetățeanul, nu mai poate fi amator în a-și exercita 
drepturile firești la actul de cultură! în Râmnicu Vâlcea, dar și în județ! 
Se subvenționează cultura de stat, iar cea liberă, a cetățeanului, nu! 
...Dar Sibiul, nu putea fi văduvit de tehnologia tiparului, mai ales aici, 
la o sută de km, alături de noi, între „crestele” Coziei, și de-a lungul 
celui mai furios și frumos, și sănătos fluviu, Aluthus...

 Arhim. Veniamin MICLE: – Orașul Sibiu se înscrie printre 
cele mai vechi centre tipografice de pe teritoriile românești, după 
mănăstirile Peri din Maramureș și Bistrița din Oltenia. Prima 
tipografie este atestată în anul 1528, dar care datează probabil chiar 
mai dinainte, fiind organizată de Theobaldus GryÏus (†1540), 
originar din localitatea germană Reutlingen. Lukas Trapoldner, 
ucenicul lui Theobaldus GryÏus, și-a deschis o tipografie proprie, în 
cadrul căreia a funcționat și o secție românească, cu litere chirilice, 
condusă de Filip Moldoveanul, atestat documentar până în anul 1554. 
Meșter iscusit, el tipărește în 1544 un Catehism românesc, văzut în 
anul 1838 de Timotei Cipariu, din care nu se mai păstrează însă nici 
un exemplar; cert este că e prima carte în limba română tipărită pe 
pământul românesc. A doua carte tipărită de Filip Moldoveanul este 
un Tetraevanghel slavon, cu litere chirilice, apărut în 1546. Specialiștii 
au relevat faptul că este o copie tipografică a Tetraevanghelului tipărit 
de ieromonahul Macarie în 1512. Frontispiciile și inițialele înflorate 
imită pe cele din tipăriturile  macariene; literele noi, tăiate tot de 
Filip, imită de asemenea, tiparul lui Macarie. Din această ediție se 
cunosc două exemplare: unul incomplet, în Biblioteca „Saltâkov-
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Șcedrin” din Petersburg, iar altul complet, în Biblioteca Universității 
din Ujgorod, ambele provenite din Moldova; cel de la Petersburg 
aparținuse domnitorului Gheorghe Ștefan (1653–1658).

 Petre CICHIRDAN: – Recent am descoperit în revista „Caiete 
critice” a Fundației Naționale pentru Știință și Artă, nr. 4 (270) / din 
2010 un articol al Luciei Toader: „Ieromonahul Macarie – Tipograf 
român (1508–1510)”, carte scrisă de dumneavoastră în 2008, în care 
autoarea vă citează, referindu-se la importanța și influența scrierilor 
macariene de la Bistrița: „Rolul important al activității sale este 
prezentat în contextul tipografiilor chirilice europene, dar și în 
raporturile cu alte centre de pe teritoriul țării noastre. Influența 
ieromonahului Macarie s-a manifestat pe teritoriul sârb (Goradze, 
Rujansk, Gracanica, Belgrad, Mrksina, Veneția), dar mai cu seamă în 
spațiul românesc (în Transilvania, spre exemplu, tipografiile conduse 
de Filip Moldoveanu, ori Țara Românească, de Coresi)”.

 Arhim. Veniamin MICLE: – Cărțile apărute în Mănăstirea 
Rujansk au suferit o influență incontestabilă a tipografiei 
ieromonahului Macarie din Țara Românească, copiind nu numai litera 
sau ornamentele, ci uneori chiar întreg textul. Astfel, Tetraevanghelul 
din 1512 a fost tipărit la anul 1537, în tipografia mănăstirească, pe care 
o conducea monahul Teodosie, fiind ajutat în activitatea sa de opt 
frați călugări din mănăstire. Lucrarea atestă o indiscutabilă influență 
a tipografiei lui Macarie din Țara Românească. Evangheliarul de la 
Rujansk este o carte foarte rară; potrivit opiniei specialiștilor, se pare 
că ar mai exista numai trei exemplare, dintre care cel mai complet se 
află în Biblioteca publică din Petersburg.

 Petre CICHIRDAN: – Tipografiile se înmulțesc în Țara 
Românească, semn că producția de carte devine mai mult decât 
importantă, iar cultura scrisă, instrucția religioasă și civilă, amândouă, 
iau amploare! Numai acum, care vasăzică, cultura scrisă nu este 
recunoscută de puterea locală (cândva, Râmnicul era numit „orașul 
tipografilor”, chiar „capitală a tipografilor”), legea 186 din 2003 fiind 
complet abolită de organele de decizie, ale statului!...aspect extrem 
de trist pentru realitatea culturală vâlceană...Dar să revenim, avem, 
iată, tipografie și la Târgoviște!

 Arhim. Veniamin MICLE: – La Târgoviște, tipografia a fost 
adusă în anul 1544, din Serbia, de Dimitrie Liubavič care pune bazele 
celei de a doua tipografii chirilice a secolului al XVI-lea din Țara 
Românească; el era fiul tipografului Fjodor Liubavič care  tipărise 
cele trei cărți la Mănăstirea Goražde, având ca model tipăriturile 
ieromonahului Macarie. Asociat al vestitului tipograf Bojidar 
Vucovič, la Veneția, lucrează împreună cu el un Sbornic, în 1538, iar 
la Gračanica, un Octoih, în 1539, din inițiativa mitropolitului Nicanor 
de Novo-Brdo, înainte de a trece la Târgoviște, unde va fi cunoscut 
sub numele de „nepotul lui Bozidar”. Dimitrie Liubavič folosește în 
Țara Românească caracterele aduse de la Goražde, care aparținuse 
tipografiei unchiului său Bojidar; așa se explică asemănarea literelor 
și a ornamentelor din cărțile lui Macarie cu cele ale tipografiei din 
Târgoviște, nu că el ar fi activat în cetatea de scaun. În anul 1545, 
apare aici Molitvelnicul slavon care are două frontispicii ornate, 
unul simplu la începutul prefeței, iar altul la începutul textului. De  
asemenea, se întâlnesc 29 clișee de inițiale reproduse după tipăriturile 
chirilice ale lui Bojidar Vucovič; litera „C” inițială, ornamentată 
din Liturghierul lui Macarie (1508), este identică celei din prima 
tipăritură târgovișteană. La fel, Triod-Penticostarul slavonesc, tipărit 
la Târgoviște, în anii 1557–1558, de Coresi împreună cu cei 10 ucenici 
ai săi, reproduce ornamente întâlnite la ieromonahul Macarie; 
frontispiciul din Tetraevanghel (1512), aflat în fruntea Evangheliei 
lui Marcu, este identic cu cel din tipăritura coresiană. În Apostolul 
românesc din 1563, sunt folosite frontispiciile lui Macarie, iar „П”  
ornamentat din Octoihul lui Macarie (1510) este identic cu aceeași 
inițială ornată din Apostol. Deci, este evidentă imitarea unor litere 
din opera macariană. 

 Petre CICHIRDAN: – Întotdeauna ținutul românesc, cel 
dintre Tisa și Dunăre, dintre Marea Neagră și granița cu Ungaria a 
fost considerat unul cu alură central-vest-europeană, Franța, fiindu-
ne exemplu la eleganță, iar spiritul iudaic și german, influențându-
ne filosofic și tehnologic. Când românii (cât mai erau români) din 
R. S. S. Moldovenească veneau în Râmnic la rudele evacuate în 
1944, aduceau sute de grame de aur ca să plece de aici cu pantofi 
„de la Paris” sau pantaloni „Malagamba” sau te miri cu ce stofe! dar 
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ce mă impresiona cel mai mult era că nu beau „samahoncă”, doar, 
numai apă, și plângeau de bucurie că au ajuns aici. Nu puteau bănui 
sau nu știau că fostul Regat poate fi atât de frumos, de sănătos! În 
Serbia, în Timoc, vlahii ne rugau să nu le dăm nimic, ci numai să-i 
susținem și să-i considerăm frații noștri! ...Nouă, Sinan Pașa, nu ne-a 
căutat oasele lui Mircea cel Bătrân să le ardă în piața din centrul 
Târgoviștei, așa cum a făcut la Belgrad, în 1594, cu moaștele Sfântului 
Sava, întemeietorul Serbiei! Iată, Ungrovlahia lui Neagoe Basarab, 
și a celorlalți domnitori Basarabi, exportă tehnologia tiparului și la 
Belgrad, chiar cu patruzeci de ani dinaintea oribilei fapte a lui Sinan 
Pașa, căruia Mihai Viteazul avea să-i zboare, la timpul său, ultimele 
rămășițe ale dinților din gură...la Călugăreni. Deci exportăm 
tehnologia tiparului în secolul XVI la Belgrad!

 Arhim. Veniamin MICLE: – Altă tipografie din Serbia, 
unde influența tipăriturilor macariene este evidentă, a funcționat 
la Belgrad. Aici activa ieromonahul Mardarie, care tipărește un  
Tetraevanghel, în anul 1552; cartea este o reeditare a Tetraevanghelului 
din 1512. Dintre toate cărțile apărute la slavii de sud, în secolul al XVI-
lea, aceasta este cea mai apropiată de opera lui Macarie din 1512, fapt 
relevat de toate studiile de specialitate, consacrate acestei probleme, 
atât de cercetători români cât și străini; ea reproduce întrutotul 
ediția din 1512, până și stema Țării Românești. Exemplarul  păstrat 
în colecția din Budapesta adeverește că este o copie identică a celui 
macarian. Tiparul Tetraevanghelului (1512) se repetă, deci, în ediția 
apărută la peste 40 de ani; tiparnițele acestea, atât de identice ca utilaj 
și material tipografic, au redat opere de artă și lux tipografic realizat 
pe aceeași formă. Tipografia belgrădeană a reușit să retipărească 
„până și Stema Țării Românești cu vulturul cu capul întors și crucea 
în cioc și cu aceleași greșeli de tipar”. Asemănarea dintre cele două 
Tetraevanghele – 1552 și 1512 – este atât de mare încât constituie o 
reproducere întocmai. Tetraevanghelul lui Mardarie este cel mai 
apropiat de Tetraevanghelul din Țara Românească. Toate studiile de 
specialitate, române și străine, consacrate acestei probleme relevă 
influența incontestabilă a tipografiei macariene asupra celei de la 
Belgrad. 

Petre CICHIRDAN: – Simțim cum acest produs care este 

cartea religioasă, în principal, odată implementată la Bistrița olteană 
cu un tipograf din școala lui Schweipoldt Fiol, după ce pune la 
punct o tehnologie viabilă, inserată în grafie cu elemente artistice, 
se răspândește uimitor de repede în împrejurimi, ajungând și în 
Muntenegru prin intermediul ieromonahului Mardarie!...semn 
că litera „M” (Macarie, Mardarie) are o oarece influență în reclama 
numelui de tipograf (am văzut că „M-ul cu poale” era, în vreme, o 
caracteristică a scrisului! Oricum, pe toți tipografii din Balcani îi cam 
cheamă la fel (putând fi vorba și de o licență), dar tipăritura este una 
singură în latină s-au chirilică, oricare ar fi limba. Tipăritura, tiparul, 
este un instrument de dezvoltare al limbii, deoarece, spunem noi, 
scrisul se „joacă” – oglindește – în privire și apare grafic o logică, 
organigramă, gramatică a limbii. Interesant, tiparul nu a „amestecat 
limbile”, nici nu a încercat, semn că această mașină a scrisului este 
o construcție viabilă (cum s-a și demonstrat, în vreme)...Totuși 
Mardarie în Muntenegru „fură” tehnologia lui Macarie Românul, 
fapt care nu trebuie să ne mire;  am văzut, Ivan cel Groaznic, prin 
interpus, procedând cu autorul Neagoe Basarab, la fel. 

 Arhim. Veniamin MICLE: – În Mănăstirea Mrkšina, situată în 
apropiere de Muntenegru, funcționa o tipografie, unde își continuă 
activitatea ieromonahul Mardarie, întâlnit la tipografia din Belgrad. 
Aici tipărește a doua sa carte, Tetraevanghelul din anul 1562, fiind o 
reeditare, pagină cu pagină și rând cu rând, a celui din 1552. Potrivit 
epilogului, tipograful nu folosește literele de la Belgrad, ci execută 
altele „cu mare greutate”, cu mâna sa, „din fier și din aramă”, opera 
fiind încheiată la 24 iunie 1562. De asemenea, clișeele pentru inițiale, 
vignete și frontispicii au fost elaborate din nou. Totuși, literele sunt 
în cea mai mare parte aceleași sau imitate după cele ale tipografiei 
din Belgrad de la 1552. Din această ediție, sunt cunoscute mai multe 
exemplare, unul fiind descoperit de Ludovic Demény în Biblioteca 
filialei Cluj a Academiei Române; altul s-a găsit în Biblioteca de la 
Blaj, care provenea din vechea Bibliotecă a Mitropoliei românești din 
Alba Iulia, aparținând mitropolitului Sava Brancovici, și se păstrează 
în Biblioteca Universității clujene. Ieromonahul Mardarie, observând 
neconcordanța între stema Țării Românești și tipăriturile sale, 
renunță la ea în partea a doua a cărții, lăsând gol spațiul respectiv din 
frontispiciu. 
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 Petre CICHIRDAN: – Se pare că secolul al XVI-lea, din punct 
de vedere al producției tipografice de carte, din țările românești, în 
speță Transilvania și Țara Românească se află complet sub influență 
macariană... Iată, Coresi se mută la Brașov cu întreaga echipă!

 Arhim. Veniamin MICLE: – O influență evidentă a operelor 
tipografului Macarie se constată și în tipăriturile diaconului Coresi, 
care învățase meșteșugul tiparului în atelierul lui Dimitrie Liubavič 
din Târgoviște. După stabilirea diaconului Coresi cu ucenicii săi la 
Brașov și înființarea tipografiei, el primește conducerea tipăriturilor 
cu slovă chirilică, pe care ei o tăiară din nou, luând ca model caracterele 
frumoase, și chiar ornamentele, din tipăriturile lui Macarie, editând 
în 1556–1557,  prima sa carte, un Octoih slavon. Deși creează un nou 
tip de literă, caracteristică tiparului coresian, totuși cărțile sale 
reproduc frontispicii și litere ornate după cele trei cărți macariene, 
creându-se astfel o tradiție a artei tipografice româno-slave, inițiate 
de tipograful român. Profesorul Dan Simonescu susține deosebirea 
tiparului coresian din Brașov față de tiparul lui Dimitrie Liubavič, dar 
și asemănarea dintre el și cel macarian. Prima carte a ieromonahului 
Macarie, Liturghierul din 1508 a constituit model pentru toate cele 
trei ediții de liturghiere tipărite în a doua jumătate a secolului al XVI-
lea, în țara noastră, cunoscute până în prezent: Liturghierul-Slujebnic, 
coresian de origine, dar fără dată, începe cu Învățătura Sfântului 
Vasile cel Mare, ca și Liturghierul lui Macarie; Liturghierul din 1570, 
prima traducerea românească realizată de Coresi, păstrează planul 
lucrării și cuprinsul Liturghierului tipărit de Macarie; ornamentele 
de frontispicii imită pe cele din cartea macariană. A treia ediție, 
Liturghierul slav tipărit în 1588 la Brașov, de Șerban Coresi, reeditează 
prototipul lui Macarie din 1508. Octoihul din 1510 a fost reeditat de 
diaconul Coresi, la Brașov, în 1557, potrivit comparației făcute de 
P. P. Panaitescu cu Octoihul macarian, descoperit în Biblioteca din 
Blaj. Cu privire la Tetraevanghel (1512), s-a constatat că, exceptând 
Evangheliarul tipărit de ieromonahul Lavrentie în Transilvania, nu 
există ediție de Evangheliar în secolul al XVI-lea în care să nu se 
observe, în mod evident, influența lui Macarie.

 Petre CICHIRDAN:  – La fel, Alba Iulia!..

Arhim. Veniamin MICLE: – Dintre ucenicii diaconului Coresi 
a făcut parte și diaconul Lorinț, care învățase arta tiparului alături 
de Călin, Lavrentie, Șerban și Marian. La anul 1567, apare un Octoih 
slavon tipărit de „jupânul Lorinț, diacul din Brașov și cei patru 
ucenici”. În jurul anului 1572, Lorinț întemeiază un atelier tipografic 
românesc la Sibiu, editând cărți pentru Biserica Ortodoxă. Ulterior 
deschide alt centru tipografic la Alba Iulia, unde tipărește în 1579 
un Tetraevanghel slav, în care se distinge, în chip izbitor, influența 
operei tipografului Macarie. Datorită unor servicii aduse principelui 
transilvănean Cristofor Báthory (1576–1581), Lorinț obține privilegiul 
ca timp de 30 de ani să nu se mai retipărească această carte, pentru a 
reuși să-și recupereze cheltuielile făcute cu tipărirea ei; acesta este, 
de fapt, un început de legiferare a dreptului de autor și a proprietății 
literare.

Petre CICHIRDAN: – Iată, la rând și Bucureștiul, destul de 
târziu, dar suficient de devreme pentru ca Mihai Viteazul să aibă timp 
și să nu-l lase să semene cu Belgradul, în 1594. Iată, domnitorii își fac 
tipografii în apropiere, trebuințele cancelariei, cârmuirii, trebuind a 
fi din ce în ce mai bine organizate și rapide. Am văzut, nu peste mult 
timp, domnitorul Matei Basarab va construi o moară de hârtie la 
Râmnicu Vâlcea, semn că timpul trece deosebit de frumos pentru cei 
care știu să construiască, să le treacă timpul cu folos...și să-și cultive 
poporul. 

Arhim. Veniamin MICLE: – Prima tipografie din București 
a luat ființă la inițiativa domnitorului Alexandru al II-lea Mircea 
(1574–1577), care încredințează ieromonahului Lavrentie misiunea 
de a cumpăra o tiparniță de la sașii din Brașov. Lavrentie a tipărit trei 
cărți: un Tetraevanghel slavon, în două ediții, și Psaltirea; din ele se 
cunosc 11 exemplare, răspândite prin unele biblioteci din Cluj Napoca, 
București, Petersburg, Moscova, Sofia, Sveștov și Plovdiv. Tiparul 
ieromonahului Lavrentie prezintă particularități, definindu-l ca ceva 
specific și unic în istoria tiparului românesc din secolul al XVI-lea; el 
nu se confundă cu nici unul din caracterele poligrafice practicate în 
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Transilvania sau Țara Românească. Totuși, se observă și aici influența 
ieromonahului Macarie, mai ales în privința ornamentației. Cartea 
este împodobită cu două frontispicii; unul mai mare, imprimat de 
patru ori, și altul mai mic, simplu, reprodus de șapte ori. Cel dintâi 
se aseamănă cu frontispiciile macariene, având în plus pe mijlocul 
podoabei decorată cu flori și mai ales cu vrejuri des repetate și 
încolăcite, o cruce, pe care este înfățișat Iisus Hristos răstignit.

 Petre CICHIRDAN: – Dispariție surprinzătoare a lui Macarie? 
Este ceva de comentat în acest sens? Putea un om practic, artist, 
tipograf, miniaturist, xilograf, să facă trei cărți ca acestea, de la 1508, 
1510, 1512 și să moară imediat? Literatura de specialitate internaută îl 
fixează, pe Macarie, sârb și care a murit în 1512!...

 Arhim. Veniamin MICLE: – Activitatea tipografică a 
ieromonahului Macarie, desfășurată între anii 1508–1512, a încetat 
în împrejurări necunoscute, cum afirmă Nicolae Cartojan. Istoricul 
P. P. Panaitescu crede că a murit curând după terminarea tipăririi 
Tetraevanghelului (1512), în Țara Românească; numai așa se explică 
încetarea activității tipografiei sub Neagoe Basarab, domnitor 
iubitor de cultură. Opinia este acceptată și de Petre Năsturel, care 
scrie că: „Încetarea tipografiei în Țara Românească odată cu venirea 
mitropolitului Macarie al II-lea, înseamnă că tipograful fie murise, 
fie părăsise Muntenia. Noi credem că a murit, având o vârstă destul 
de înaintată”. 

  Din relatările prezente, constatăm că Martin Bârsanu din 
Transilvania a învățat și a practicat arta tipografică în centre renumite 
din Europa: Veneția, Brno, Cracovia și Peri; activează în Mănăstirea 
Bistrița, unde creează o operă impresionantă, devenită model pentru 
multe tipografii cu literă chirilică din numeroase mănăstiri și orașe 
europene, s-a afirmat ca un vrednic exponent al geniului creator 
românesc, devenind nemuritor sub numele de ieromonahul Macarie 
tipograful.1

1 Cărţile macariene, model pentru unele tipografii europene (XI), în „Forum vâlcean”. 
Revistă supliment al revistei Cultura. Anul II, nr. 2 (5), iunie 2016, p. 11, col. 1-3; p. 12, col. 
1-3. 

APARIȚIA TIPOGRAFIILOR 
ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC: 

TRANSILVANIA
 

Petre CICHIRDAN: – Activitatea tipografică pe pământ 
românesc începută de ieromonahul Macarie în primul deceniu al 
secolului al XVI-lea, la Mănăstirea Bistrița din Oltenia, trebuie să fi 
fost continuată într-un fel în cele-lalte centre monahale din restul 
Țării Românești, din Transilvania și Moldova. Suntem în perioada 
dintre domnia lui Vlad Țepeș și domnia țarului Rusiei, Ivan cel 
Groaznic, perioada nașterii și dezvoltării tiparului, „mașina infernală” 
a comunicației între meridiane... Iată ce frumos caracterizează 
această perioadă, scriitorul Ion Predescu într-un interviu pe care l-a 
avut recent cu scriitorul Constantin Zărnescu și din care desprindem 
cât de important devenise, atunci, acest tipar... „Vlad Țepeș este 
un argument pentru istoria noastră, care, având dese momente 
de oboseală, de adormire, sau, demiurgic vorbind, de plictiseală, 
un argument pentru vitalitate! horor, iubire, pasiune, comerț, 
agonal, mysterium tremendum, bestseller al lumii, a beneficiat de 
descoperirea tiparului și de ingeniozitatea tehnicilor manipulării; 
discursul îndrăgostitului/ îndrăgostitei într-o hartă geografică 
a reinventării persoanei; și, altfel spus, Vlad Țepeș fiind în cărți, 
întinând lumina cu un obiect care avea să devină un simbol malefic: 
țeapa! Obiectul, nu l-a inventat Vlad Țepeș, era în moda zilei. Vlad 
Țepeș devine grandios ajutat de „Gutenberg”, de interesele sașilor, 
de viscerele compatrioților, de momentele periferice ale înaintașilor 
lui Erdogan și mai ales de inconștientul colectiv al popoarelor care se 
doreau armonioase și doreau să-i lase pe alții să scrie istoria”.  Vedem, 
cum, iată, Sibiul dorea să intre în memoria popoarelor, când și cum!?

Arhim. Veniamin MICLE: – Potrivit afirmației lui Tudor 



Arhim.  V. Micle, P. Cichirdan Tiparul bisericesc la români

132 133

Duică, tipografia din Sibiu a fost întemeiată în anul 1521 de  
Theobaldus GryÏus din Reutlinge; ucenicul său, Lukas Trapoldner 
și-a deschis o tipografie proprie, în cadrul căreia a funcționat și o 
secție românească, cu litere chirilice, condusă de Filip Pictor, preot 
originar din Rășinari. Potrivit afirmațiilor lui Ioan Moga, Filip este 
menționat în arhivele sibiene sub numele de Phillipus Maler (1521-
1553); meșter iscusit, tipărește trei cărți: Catehismul românesc (1544), 
Tetraevanghelul slavon (1546) și Tetraevanghelul slavo-român (1551-
1553). Tetraevanghelul slavon este o copie a Tetraevanghelului tipărit 
de Macarie (1512); literele simple, inițialele ornamentate și vinetele 
din cele două Tetraevanghele sunt în mare parte identice, aflându-se 
consecvent litera „M cu poale”. De asemenea, Epilogul redactat de 
Filip este aproape identic cu cele din Octoihul și Tetraevanghelul 
macariene. Nu ar fi exclus ca Filip să fi fost unul dintre ucenicii 
ieromonahului Macarie, născut în jurul anului 1488 și decedat în 1553, 
aproximativ la etatea de 65 ani. Deci, având 20 de ani ar fi învățat arta 
tipografică de la Macarie, în Mănăstirea Bistrița. Adoptând forma de 
prezentare a căr-ților bistrițene, Filip Pictor apare ca un continuator 
al tipografiei și al meșterului Macarie ieromonahul. 

În secolul al XVI-lea, orașul Sibiu devine un puternic centru 
tipografic, reprezentat de Martin Heusler (1575–1576), Gregor 
Freutliger (1578–1580), Georg Kreus (1583), Johann Heinrich Crato 
(1591), tipărind aproximativ 30 de cărți. După moartea lui Johann 
Fabricius, (1601), urmează Simon Grüngras (1601–1608), Seel and 
Paulus Wolff (1610–1612), Jakob Thilo  (1612–1621). În 1629, vine la 
tipografie Marcus Pistorius care va rămâne în fruntea ei câteva decenii. 
Începând cu anul 1693, aici activează Johann Barth (1670–1746) timp 
de peste cinci decenii, întemeind o dinaste de tipografi, formată 
din: Johann Barth jr. (1702–1782); Petrus Barth (1740–1801), care 
tipărește 37 de cărți românești, și Johann Andreas Barth (1773–1832), 
la moartea căruia (1832), tipografia trece în proprietatea ginerelui 
său, Johann Georg Samuel von Klosius, care o va numi „Tipografia 
Klosius”, denumire păstrată până în 1890. Peter și Johann Barth, apoi 
Georg Klosius, au primit dreptul de a tipări cărți și pentru ortodocși, 
solicitate mai ales de episcopul Vasile Moga al Sibiului (1774–1845). 

În anul 1848 este ales în fruntea Eparhiei Transilvaniei 
episcopul Andrei Șaguna. Energic și cărturar, înființează o tipografie 
personală, pe care o inaugurează la 27 august 1850, apoi o donează 

Eparhiei și o transferă în locația unde se păstrează și astăzi. În timpul 
lui Andrei Șaguna, au apărut lucrări de mare diversitate: ritual 
bisericesc, biblice, patristice, istorice, literare, economice și manuale, 
precum și două periodice: „Calendarul diecezan” (1852) și „Telegraful 
român” (1853). La 14 decembrie 1860, Tipografia a primit dreptul 
de a difuza cărțile de cult în toate eparhiile românești din Imperiul 
Habsburgic: Sibiu, Arad, Vârșeț, Timișoara și Cernăuți. Dintre cărțile 
mitropolitului Andrei Șaguna, menționăm: Chiriacodromionul lui 
Nichifor Theotochis (1855), Adaos de cuvântări bisericești (1855), 
Mărturisirea Ortodoxă de Petru Movilă (1855) și Tâlcuiala Evangheliilor 
în duminicile învierii și ale sărbătorilor (1857); în domeniul canonic: 
Elementele dreptului canonic (1854), Cunoștințe folositoare despre trebile 
căsătoriilor (1854); Enhiridion, adică carte manuală de canoane (1871), 
lucrare tradusă în germană, rusă și greacă, iar parțial, în sârbă și 
bulgară. De asemenea, s-au tipărit o serie de manuale, redactate de 
renumiți profesori: Sava Popovici Barcianu, Visarion Roman, Ioan 
Popescu, Zaharia Boiu, Gavriil Munteanu, Nicolae I. Mihălțianu, G. 
C. Bellissimus și alții.

Urmașul mitropolitului Andrei Șaguna, Miron Romanul 
(1875–1898) a continuat activitatea tipografiei, dând la lumină cărți 
de slujbă și reeditând manualele lui Zaharia Boiu și Ioan Popescu. De 
asemenea, au fost publicate diferite lucrări teologice ale profesorilor 
Institutului Teologic Pedagogic: Nicolae Popea, Ioan Popescu, 
Zaharia Boiu, Nicolae Cristea, dar și cei numiți după moartea sa: 
Ilarion Pușcariu, Simion Popescu, Ioan Crișan, Dimitrie Comșa, 
Petru Șpan și alții. 

Până la Unirea din 1918, în timpul păstoririi mitropoliților 
Ioan Mețianu (1899–1916) și Vasile Mangra (1916–1918), activitatea 
tipografiei a continuat în același ritm. Perioada dintre anii 1920–
1955, când Mitropolia a fost condusă de mitropolit Nicolae Bălan, 
reprezintă o etapă nouă, care cunoaște trei faze: prima (1920–1930), 
numită „pregătitoare”, în cadrul căreia s-au remarcat profesorii 
Academiei Teologice; a doua (1931–1948), reprezintă „apogeul”, când 
s-au afirmat marii profesori de teologie; a treia (1948-1955), „a tăcerii”, 
când profesorii și teologii n-au mai reușit să publice nimic, din cauza 
restricțiilor impuse de regimul comunist-ateu, cum precizează Prof. 
acad. Mircea Păcurariu. Tipografia activează și astăzi, fiind cea mai 
veche tipografie în funcțiune din România.
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Petre CICHIRDAN: – Extraordinar, ce tradiție! Iată, că, primii, 
astăzi, sunt cei care au fost primii și în trecut, care au construit 
temeinic („Cu mâinile, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul” cum 
spune psalmul) și care au refuzat să-și demoleze casele vechi, dovezi ale 
geniului public, cetățenesc, în stradă și casă, constând civilizația unei 
comunități...dar și în mașini! Sibiul a avut o industrie constructoare 
de mașini de invidiat pe parcursul întregului secol XX, de mașini 
și armament, făcând din acest oraș un centru de instrucție, școală, 
pentru utilizatorii șublerului recunoscuți din tată în fiu. O casă bine 
făcută, și cu cap, sau cum spune Mântuitorul, „pe-o stâncă” (Sfântul 
Sava se cățăra la chilia sa, la Studenița, unde numai vulturul putea 
ajunge), nu o strică decât timpul! Și, tot El ne spune să nu construim 
în albiile râurilor! În Germania la fel, fațadele și acoperișurile sunt 
vechi și interiorul ultramodern...Era normal ca Sibiul care a moștenit 
de la nemți șublerul să fie în primul rând constructor de mașini...și de 
cărți. Era normal să adopte repede tiparul. Nicolaus Olahus, umanist 
și sacerdot este unul din marii oameni din această țară care devine 
matur în jurul lui 1521! Conrad Rudolf Haas, român austriac, militar, 
în 1551 desenează la Sibiu racheta în trepte, precedându-l cu patru sute 
de ani pe Hermann Oberth inventatorul rachetei, sibian, și care se 
stinge din viață în Germania, în 1989! Iată, tiparul merge mână în mână 
cu tehnologia, iar Sibiul a avut o industrie constructoare de mașini, 
de invidiat pe parcursul întregului secol XX!...de mașini și armament, 
făcând din el un centru de instrucție, școală, cu învățători utilizatori 
ai șublerului recunoscuți din tată-n fiu. Tiparul în vremea sa clasică a 
făcut casă bună cu mașinăria din industria ușoară, cu mecanica fină. 
Electronica, automatizarea, și informatica au fost greu agreate de 
tipar, cu toate acestea, în secolul XX, când apare calculatorul, tiparul 
își predă partea inteligentă acestuia, ducând, spre a doua jumătate 
a sec XX la înlocuirea completă a fabricației de pregătire a cărții 
și ziarelor, dispărând meseria de zețar...În 1982, la Sibiu a avut loc 
Sesiunea Națională de cercetare în informatică aplicată, unde, am 
prezentat pentru prima dată în fază republicană, publicului specialist 
(în cibernetică și mecanică) Miniprocesorii-postprocesori realizați 
în vederea programării asistate a mașinilor unelte cu programare 
numerică, inventați în 1978, la Fabrica de Avioane Craiova. De la 
celebrele fabrici „Balanța I” și „II” ne-am luat la Hervil Râmnicu 

Vâlcea, în 1981, primii muncitori și tehnicieni specialiști în mecanică 
fină și hidraulică. Astăzi Sibiul este complet monopolizat de firmele 
germane constructoare de mașini, tehnologia germană fiind integral 
asimilată de forța de muncă sibiană...Vorbind de Sibiu, desigur, tot pe 
un drum pe care l-a bătătorit Vlad Țepeș, și ajungem la Brașov, cel mai 
important oraș din Transilvania în apropiere de Târgoviște, apoi de 
București...Mai este ceva de menționat, urmărind această evoluție a 
tiparului, la Sibiu; din 1521 și până în zilele noastre Sibiul s-a dezvoltat 
împreună cu tiparul, Sibiul, care avea în genă sămânța germană. 
În Ungrovlahia bunăoară, care, după Matei Basarab a tot decăzut, 
austriecii nu au reușit să-și implanteze gena în acest teritoriu; până 
la 1848, când refugiații români evrei, din Sibiu și Transilvania, vin în 
Oltenia. Cred, de asemenea, că revoluția lui Tudor Vladimirescu a 
avut un rol hotărâtor pentru evoluția modernă a României, și numai 
pentru faptul că un haiduc (haiducii au fost piaza rea a armatei 
vieneze, deosebit de benefică, din fericire pentru noi, militari și 
funcționari austrieci, rămânând multă vreme aici) s-a apucat să scrie, 
inventând stiloul. Nu este puțin de știut că la baza tiparului modern, 
imprimantelor sau plotterelor, copiatoarelor cu jet de cerneală, stă 
această invenție extraordinară a lui Petrache Poenaru! 

Arhim. Veniamin MICLE: – Diaconul Coresi, originar din 
Târgoviște, se stabilește la Brașov, unde înființează în anul 1556 o  
tipografie, având ca model opera ieromonahului Macarie. Prima carte 
tipărită este Octoihul slavon (1556–1557), urmată de peste 25 de cărți, 
10 fiind în limba română; dintre ele, menționăm: Tetraevanghelul 
românesc (1560–1561), Tetraevanghelul slavon (1562), Apostolul românesc 
(1565–1566), apoi Liturghierul (1570), prima traducerea românească 
realizată de Coresi, care păstrează planul lucrării și cuprinsul 
Liturghierului tipărit de Macarie. Cea mai importantă carte a lui Coresi 
este Evanghelia cu învățătură (1580–1581). Tipografia a fost preluată 
apoi de ucenicii săi: Tudor, Mănăilă, Călin, Lorinț. Consemnăm aici 
și cărțile tipărite de ucenicii formați în atelierul diaconului Coresi: 
Tudor diac, Tetraevanghelul românesc (1561); Mănăilă, Tetraevanghelul 
slavon (1579, 1583), diacul Călin, Tetraevanghelul slavon (1565). Coresi a 
fost ajutat de „opt ucenici” la tipărirea Octoihului slavon (1574–1573) și 
a Triodului slavon (1578). De asemenea, Lorinț și ucenicii săi au tipărit 
Tetraevanghelul (1565), Octoihul (1577–1578), Psaltirea și Octoihul mic 
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(1578), toate în slavonește. 

Petre CICHIRDAN: – Încet, încet ne ridicăm spre centrul țării, 
așezarea de scaun a dacilor și ajungem la Alba Iulia, apoi la Orăștie, 
iată, cu peste cincizeci de ani mai târziu decât la Sibiu (80 de Km 
între Sibiu și Alba Iulia)... Desigur, fără importanță pentru tipar, dar 
important pentru întâietatea vâlceană în tehnologia construcției 
unei mașini, în 1983, la Brașov, a avut loc Sesiunea Națională de 
cercetare științifică în domeniul tipizării și standardizării, unde 
din nou am participat, dar de această dată cu lucrarea „Proiectarea 
numerică asistată-Programe Tip și S.D.V.-istică modulară”...Trebuie 
să știe toată lumea că datorită acestui concept, la Hervil Râmnicu 
Vâlcea, pe mașinile cu comandă numerică, nu s-au folosit niciodată 
S.D.V.-uri, fapt care a dus la o scădere a prețului de cost la  produsele 
executate prin această tehnologie, care, în 1989 a stimulat ministerul 
de resort și autorii de invenții și inovații au primit incredibila sumă – 
primă pentru invenții și inovații –  de aproape trei milioane lei; două 
milioane, însă, chiar noi, ștornându-le Revoluției din 1989, desigur, 
simbolic, „cu pistolul la tâmplă”! Am insistat pe aceste subiecte, al 
tipizării și modulării, fiindcă ideile lor au apărut odată cu tiparul lui 
Gutenberg, mă refer la alinierea literelor în culegar...

  
Arhim. Veniamin MICLE: – Diaconul Lorinț, ucenicul 

tipografului Coresi,  deschide un centru tipografic la Alba Iulia, unde 
tipărește Tetraevanghelul slavon (1579), în care se distinge, în chip 
izbitor, influența operei tipografului Macarie. Datorită unor servicii 
aduse principelui transilvănean Cristofor Báthory (1576–1581), Lorinț 
obține privilegiul ca timp de 30 de ani să nu se mai retipărească 
această carte, pentru a reuși să-și recupereze cheltuielile făcute cu 
editarea ei; acesta este considerat un început de legiferare a dreptului 
de autor și a proprietății literare. Apoi, tipărește Evangheliarul slavo-
român, Psaltirea și Octoih mic, ultimele două în slavonă.

Activitatea tipografiei de la Alba Iulia a fost întreruptă 
aproximativ 30 de ani din ordinul principelui Transilvaniei Cristofor 
Bathori (1576–1581), fiind reînființată de principele calvin Gheorghe 
Rákoczi (1630–1648), cu meșteri aduși din Țara Românească. Astfel, 
apar următoarele cărți: Cazania de la Alba Iulia (1638), Evanghelia 
cu învățătură (1640–1641) și Noul Testament (1648), prima ediție 

românească.
După o întrerupere de peste trei decenii, activitatea tipografică 

a fost reluată în timpul mitropolitului Varlaam (1685–1692), prin 
mutarea tipografiei de la Sebeș la Bălgrad, iar tipograful Zoba va tipări 
cărțile: Cărare pe scurt spre fapta bună îndreptătoare (1685); Ceaslovăț 
care are întru sine slujbele de noapte și de zi (1685–1686); Rânduiala 
diaconstvelor și cu a văzglașeniilor  care să zic la Liturghie. Și rânduiala 
vecerniei  și cu a utreniei, care este un Liturghier (1687); Molităvnic, 
izvonit din slavonie pre limba rumănească (1689). 

Întreruptă câțiva ani, activitatea tipografică a fost reluată 
în anul 1699, tipărind: Chiriacodromion sau Evanghelie învățătoare 
(1699) și Bucoavna (1699), apoi și-a închis porțile, datorită dezbinării 
bisericești din anii 1698-1701. Necesarul de carte religioasă pentru 
românii ortodocși din Transilvania a fost suplinit de tipografiile din 
Viena și Buda, sau de unele tipografii săsești din Sibiu și Brașov. 

*
În anul 1581 este menționată o tipografie la Orăștie, unde doi 

ucenici ai lui Coresi, anume fiul său Șerban diacul și Marien diacul 
au tipărit în limba română Palia de la Orăștie (1581–1582), Lucrarea 
cuprinde primele două cărți ale Sfintei Scripturi: Facerea și Ieșirea. 
Traducerea s-a făcut sub influența propagandei calvine, desfășurată 
printre români, ca să-i atragă la noua confesiune. Inițiativa traducerii și 
a tipăririi aparține lui Mihail Tordași, episcop al românilor din Ardeal, 
ajutat de alți patru propagatori ai calvinismului, iar cheltuielile de 
tipărire au fost suportate de nobilul maghiar Ferenc Geszti din Deva. 
Deși Palia a fost tipărită cu scop străin față de interesele românești, 
totuși ea reprezintă cea dintâi traducere românească cunoscută din 
cărțile Vechiului Testament, fiind un monument al limbii române. 
Meșterii tipografi – Șerban și Marien –  folosesc pentru prima oară 
numele etnic de „români”, și nu „rumâni”, scriind: „Dându în mâna 
noastră ceaste cărți, cetind și ne plăcură și le-am scris voo, fraților 
români, și le cetiți”.

Petre CICHIRDAN: – E foarte bine venită această menționare 
fiindcă astăzi avem mari nedumeriri, deși, altădată, nici nu le-am 
remarcat, în legătură cu însuși numele nostru, de români! De ce? 
fiindcă în ortografia internațională apare „romani”, țigani sau romi. 
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Iată, cu 220 de ani, aproximativ, față de francezii care ne ortografiau 
„roumani”. La ora actuală în UE am văzut pentru România, 
prescurtat, grafii de genul „RO”, „ROU”, credem, totuși, că trebuie să 
le mulțumim transilvănenilor pentru grafia din „Palia de la Orăștie” 
pentru grafia pur românească și care este cea mai aproape de actul de 
naștere „tipărit” la Roma de Apollodor din Damasc... „Columna lui 
Traian” sau a dacilor și romanilor, și, care, a fost însușită de Sfântul 
Petru! pe Columnă, în locul lui Traian, fiind montat acest apostol. 
La Sebeș, însă, se „rup” drumurile...Unul o ia spre Hațeg, altul spre 
Deva – prin Orăștie – altul spre Alba Iulia. Deci, un secol le-a trebuit  
sebeșenilor să citească cărți tipărite la Sebeș, căci până atunci le 
împrumutau sau cumpărau de la Alba Iulia, de la Orăștie sau Sibiu...

Arhim. Veniamin MICLE: – În Sebeș, funcționa prin 1683 o 
tipografie organizată de Ioan Zoba din Vințu de Jos, județul Alba; 
era preot calvin român, cărturar, traducător și tipograf, care s-a 
bucurat de ocrotirea principelui Mihai Apafi I (1661–1690), fiind 
numit protopop al Bisericii reformate din Sebeș (1682–1684) și notar 
sinodal. În Tipografia sa, a tipărit o carte ce cuprinde 15 predici la 
morți, sub titlul:  „Sicriul de aur. Carte de propovedanie la morți. Scoasă 
din Scripturile sfinte cu porunca și îndemnarea Măriei Sale, Apafi 
Mihaiu, Craiul Ardealului. Tipărită în Tipografia noao, în Cetate în 
Sas-Șebeș. Ani 1683”. Ulterior, Tipografia a fost mutată la Alba Iulia.  

Petre CICHIRDAN: – Înființarea Bisericii Române Unite în 
Transilvania a avut repercusiuni asupra activității tipografice din 
această zonă în care populația românească este majoritară mai ales 
din jurul vechilor vetre dacice, din jurul fostei Sarmisegetuze. În 
copilărie, când Râmnicul nu depășea zece mii locuitori, aveam multe 
cunoștințe, vecini, cu rude în Ardeal, dar cel mai des era pomenit 
numele orașului Blaj, Râmnicul vechi, pentru muți, ascunzând, încă, 
multe secrete, dar noi cei care îl cunoaștem, care i-am respirat aerul 
încă de la propria naștere, trăim cu nostalgia lui, cu nostalgia orașului 
domnesc, dar și cu nostalgiile mai speciale de oraș primă capitală a 
Țării Românești și de oraș „capitală a tipografilor” (așa cum l-a numit 
Nicolae Iorga). Nu poate fi trecută cu vederea, atunci când vorbim de 
Râmnicu Vâlcea, de oraș cosmopolit, oraș cu multe etnii, altfel spus 
– inteligent – și, care, începând cu martie 1944, în cadrul propriu și al 

județului populația i s-a amestecat cu 70.000 de români din Basarabia 
și Bucovina, majoritatea, creștini ortodocși. Numai Râmnicul, în 1944, 
pe lângă cele arătate mai sus, avea un cimitir evreiesc, unul catolic, 
o Bărăție catolică și o Episcopie ortodoxă, ultima, a doua ca vechime 
din România! Atunci, la începutul secolului XVIII, știm, tot de la 
dumneavoastră, Râmnicul trimetea cărți în Transilvania, exportul 
de carte fiind, iată, cel mai profitabil; și, Blajul, devenind pe lângă 
mare beneficiar al ei, capitală de suflet al spiritului românesc (avem 
în vedere tot ce urma să se întâmple după 1700, 1800. Să nu uităm că 
la Blaj avea să vină minorul Eminescu să bea izvor din potirul de aur 
românesc...

Arhim. Veniamin MICLE: – În urma dezbinării bisericești 
(1698–1701), românii ortodocși din Transilvania au rămas fără ierarh 
timp de șase decenii. În aceste condiții, Tipografia mitropolitană din 
Alba Iulia și-a încetat existența; în consecință, atât parohiile ortodoxe, 
cât și cele unite își procurau cărțile de slujbă de la sudul Carpaților, 
de preferință din Râmnicu Vâlcea. În anul 1738, episcopul Inochentie 
Micu (1732–1744) transferă tiparnița de la Alba Iulia la Blaj, unde va 
deveni funcționabilă abia prin anii 1747–1750, datorită  vicarului 
Petru Pavel Aron, viitorul episcop (1754–1764). Primii tipografi 
care au activat la Blaj, Dimitrie Pandovici, Ioan Râmniceanu, Petru 
Popovici Râmniceanu și Vlaicu, proveneau de la Râmnic și București, 
iar Sandu, de la Iași, motiv pentru care, aproximativ un secol, aici 
s-au reeditat cărțile tipărite la Râmnic de Antim Ivireanul și urmașii 
săi.  

La Blaj, s-au tipărit numeroase lucrări teologice, dintre care 
menționăm: Propovedanie sau învățături la îngropăciunea oamenilor 
morți (1784) de ieromonahul Samuil Micu (1745–1806); Biblia adică 
dumnezeiasca Scriptură a Legii vechi și a celei nouă (1793–1795), folosită 
ulterior la edițiile Bibliei din Petersburg (1819), Buzău (1854–1856) și 
Sibiu (1856–1858), iar la Roma a fost reeditată într-o ediție jubiliară 
(2000); Theologia moralicească sau Bogoslavia (1796); Theologia 
dogmatică și moralicească despre Taine peste tot (1801), precum și alte 
șapte lucrări despre Sfintele Taine, sub titlul; Theologie dogmatică și 
monahicească despre Taina (1801–1802); Thomas de Kempis, Despre 
urmarea lui Hristos (1812), tradusă Samuil Micu. Teologul blăjean 
Dimitrie Caian (1778–1832) a publicat Teologia Dogmatică pentru 
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învățătura clerului tânăr (3 vol. 1804–1811). În ultimii ani de păstorire 
a episcopilor Ioan Bob (1784–1830) și Ioan Lemeni (1833–1848), 
activitatea tipografică de la Blaj n-a mai avut strălucirea de altădată. 

În secolele XIX–XX, Tipografia din Blaj a reeditat tipăriturile 
anterioare, reproducând edițiile de la Râmnic și tipărind numeroase 
manuale pentru uz școlar. Astfel, pentru școlile primare, editează: 
Abecedarul de Solomon și Muntean, Catehismul de Gavriil Pop, Istoria 
Ardealului și Geografia Ardealului de Ioan Micu Moldovan, ultimele 
interzise de autoritățile maghiare. Pentru învățământul mediu, s-au 
tipărit: Catehismul cel mare cu întrebări și răspunsuri de Gheorghe 
Șincai (1783), Catehismele de Samuil Micu și Isidor Marcu, Istoria 
biblică a Testamentului Vechi și Nou de Gavriil Pop, Manuale de limba 
română de Alexie Viciu, Manuale de limba latină de Timotei Cipariu, 
Ioan Micu Moldovan și Alexiu Viciu. Pentru Seminarul Teologic, s-au 
tipărit: Dogmatica de Samuil Micu, Știința Sfintei Scripturi de Timotei 
Cipariu (1854), manualele de Victor Smigelschi: Introducerea în Sfânta 
Scriptură (1887), Ermeneutică biblică (1899), Istoria Legii Vechi (1901), 
Istoria religiilor (1899–1900), iar în domeniul teologiei sistematice: 
Teologie dogmatică fundamentală (1907) și Teologie dogmatică specială 
(1908) de Vasile Suciu, Teologia morală de Alexandru Nicolescu (1918) 
și Teologia pastorală de Izidor Marcu (1902–1906). De asemenea, la 
Blaj, s-au tipărit o serie de periodice, precum: „Organul luminării” 
(1847–1848), „Organul național”(1848), „Economul” (1873 –1879), 
„Foaia scolastică” (1875–1879), „Muza română”, „Unirea” (1891–1944), 
„Cultura creștină” (1911–1944).

Petre CICHIRDAN: – Vedem, cum, o dată cu comprimarea 
timpului, după Revoluția de la 1848, când omenirea s-a declanșat în 
evoluția ei capitalistă fără precedent, și care înseamnă dezvoltarea 
mașinilor de orice fel acționate cu combustibil format din cărbune 
și petrol, mașina de tipărit se răspândește și ea cu iuțeala de mișcare 
a banului, bine chibzuit și în buzunare, „la saltea” și în bănci sincere, 
particulare; produsul util și fabricat în serie fiind mult mai scump, 
la vedere, decât banul și, chiar, decât aurul... Aproape este de 
neconceput orașe, așezări mai mari, fără cărți și ziare, fără anunțuri și 
reclame. Stăpânirea informației, și prin informație, începe să-și arate 
colții! Alături de mașinile de tipărit, doar mecanice, dar de cea mai 
înaltă ingeniozitate, mașina, lucrând în același timp cu hârtie albă 

care trebuie să rămână curată, dar și cu grăsimi minerale de ungere, 
uleiuri de ungere și acționare hidraulică; lucrând cu cerneluri și tuș, 
apar mașinile de tipărit electro mecanice... Cum spuneam și altădată, 
aceste mașini sunt de aceeași complexitate cu mașinile din industria 
ușoară, de țesut. Mașinile de țesut sunt primele mașini cu program 
mecanic și electro mecanic. În primii ani ai secolului XX apar primele 
mașini de scris electrice, și, deci, în câțiva ani, în timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial apare calculatorul electronic, cu lămpi, după 
care apare calculatorul cu tiristoare, apoi, cu circuite integrate și 
ajungem în era (primii ani după 1960) când calculatorul stăpânește și 
controlează întreaga tehnologie a lumii, inclusiv ultra modernizarea 
tiparului clasic, înlocuirea sa cu cele mai moderne periferice de 
tipărit, care culminează cu imprimanta 3D...Dar să vedem cum 
evoluează în continuare mașina de tipărit în Transilvania, anii de 
început ai secolului XIX, când orașele se dezvoltă în general la umbra 
cununii de pădure care înconjoară Transilvania, începând de la Arad 
și mai apoi spre sud Timișoara, Caransebeș, apoi spre nord, Oradea... 
Există o simetrie între răspândirea semaforizării mobile, a noastră, 
cu răspândirea tiparului în Țara Românească și Transilvania. Tot 
așa, și noi, am extins semaforizarea mobilă (licență INTOL Râmnicu 
Vâlcea, 1994) pe direcția (în ordine cronologică) Râmnicu Vâlcea, 
Sibiu, Sebeș, Alba Iulia...apoi Timișoara, Arad; apoi Râmnicu Vâlcea, 
Tg Jiu, Petroșani Hațeg; apoi Drăgășani, Slatina, Pitești, Slatina, 
Craiova; ultima aici, a fost Râmnicu Vâlcea, Pitești, Craiova...Dar cele 
mai spectaculoase au fost traseele Alba Iulia, Cluj și Ploiești, Brașov, 
prin Comarnic, Posada, traseu pe care l-am considerat infernal din 
punct de vedere al intensității traficului. Programul care dirijează 
traficul prin  aceste semafoare mobile este o licență INTOL și aduce 
patru inovații mondiale: eliminarea galbenului din programul de 
trafic, apaiția programării „Roșu de scurgere” și iluminatul rece, atât 
pentru semafoare, cât și pentru semnalizare auto. Se spune că prin 
carte, învățătură, omul se eliberează de orice asuprire... Eu spun că 
prin mașina de calcul, numită calculator, prin Internetul său, omul 
devine cu adevărat eliberat, de orice, singurul dușman de speriat, 
rămânându-i, doar ...timpul!

Arhim. Veniamin MICLE:  - Prima tipografie apare la Arad în 
1819, fiind condusă mult timp de tipografii Leopold Rethy și Ștefan 
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Gyulai, care au tipărit primele periodice bisericești, dar și unele 
lucrări ale teologilor arădeni.  

În anul 1879, episcopul Ioan Mețianu (1875–1898) cumpără cu 
bani personali o tipografie pe care o donează Episcopiei, funcționând 
sub numele de „Tipografia diecezană”; condusă succesiv de Lazăr 
Tescula (1879–1884), Teodor Ciontea (1884–1901) și Cornel Lazăr 
(1902–1930), au fost tipărite: „Biserica și Școala” (1877–1948), 
„Calendarul diecezan” (1880–1948), „Protocoalele Sinoadelor 
eparhiale”, „Anuarele Institutului Teologic-Pedagogic”, manuale 
pentru școlile din eparhie, cărți de predici, lucrări literare (proză, 
versuri) și lucrări cu profil economic. Deci, tipografia a urmărit 
răspândirea cunoștințelor de carte în mediul rural, cultivarea 
conștiinței de neam și de unitate națională. Dintre teologi, 
menționăm pe Ioan Nicolescu, Vasile Mangra, Ion Russu-Șirianu, 
Lazăr Iacob, Mihai Păcățianu,  Ștefan Meteș. S-a tipărit colecția 
„Biblioteca Semănătorul” (1916–1928), apărând 193 de broșuri, cu 
lucrări din Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Ioan Lupaș, Ștefan 
Meteș, Sextil Pușcariu, Ion Agârbiceanu, Alexandru Ciura, Mihail 
Gașpar, Aron Cotruș, Emil Isac și alții.

După Unirea din 1918, Aradul devine un centru cultural-teologic 
deosebit de activ, datorită ierarhilor cărturari: Grigorie Comșa (1925–
1935) și Andrei Magieru (1936-1960), dar și a profesorilor Academiei 
Teologice și a unor preoți din cuprinsul Eparhiei, precum Gheorghe 
Ciuhandu, care abordează prima dată problema ridicării Bisericii 
noastre la treapta de Patriarhie, Teodor Botiș,  Avram Sădeanu, mort 
pe front în 1914. În domeniul învățământului academic, s-au impus, 
în specialitatea Dreptului bisericesc, Nicolae Popovici; în Teologia 
biblică, arhimandritul Iustin Suciu; în Teologia sistematică, Ilarion 
Felea; în Sectologie, Petru Deheleanu; în Omiletică, episcopul 
Grigorie Comșa și arhimandritul Policarp Morușca, viitorul episcop 
al Eparhiei Ortodoxe Române din America. De asemenea, au apărut 
periodicele: „Glasul Domnului” (1928–1931); „Calea Mântuirii” (1935 
și 1942–1947); „Catehetul” (1940–1942). În anul 1948, tipografia a fost 
desființată.

*
 Primul episcop român de Caransebeș, Ioan Popasu (1865–

1889) înființează „Tipografia diecezană”, având ca model pe cele 
din Sibiu și Arad. Noua tipografie a fost inaugurată la 14 decembrie 

1885, sub conducerea directorului Eduard Haustein de la Tipografia 
imprimeriei imperiale din Viena. Aici, apare „Foaia Diecezană” (1886–
1948) și colecția „Biblioteca noastră” (1897-1932); ultima a tipărit opere 
ale marilor scriitori români, precum: Grigore Alexandrescu, Vasile 
Alecsandri, Ion Creangă, Alexandru Odobescu, Mihai Eminescu, 
George Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Ioan Slavici, dar și autori locali: 
Enea Hodoș, Patriciu Drăgălina, Iosif Bălan, Sever Secula și alții, 
îndeplinind un rol însemnat în culturalizarea românilor bănățeni. 
Din anul 1888, s-a tipărit „Calendarul Românului”. 

Tipografia Diecezană a publicat și cărțile teologilor și oamenilor 
de cultură din Banat: Iuliu Iosif Olariu (1859–1920), Introducerea 
în Sfintele cărți ale Vechiului și Noului Testament (1891), Evanghelia 
după Matei, Marcu și Luca comentate (1894); Evanghelia după Ioan, 
introducere și comentarii (1897), Epistolele Sfântului Apostol Pavel (1910; 
Petru Barbu, Elemente de Catehetică sau Metodica Religiunii (1907), 
Catehismul religiunii ortodoxe răsăritene pentru școalele poporale, 
Istorioare biblice pentru elevii școalelor poporale, Istorioare bisericești, 
Istoria sfântă a Testamentului Vechi, Istoria sfântă a Testamentului 
Nou, Viața Mântuitorului lumii istorisită cu cuvintele Sfintei Scripturi; 
Gheorghe Popovici, Cuvântări bisericești (1898), Unirea românilor 
din Transilvania cu Biserica romano-catolică sub împăratul Leopold I 
(1901); Andrei Ghidiu, Monografia orașului Caransebeș (1909); George 
Bogdan Duică, Visarion Sarai și Inochentie Micu (1896).  

Sub păstorirea episcopilor Iosif Traian Bădescu (1920–1933), 
Vasile Lăzărescu (1934–1940) și Veniamin Nistor (1941–1948), 
tipografia a dat la lumină „Anuarul Academiei teologice ortodoxe 
române din Caransebeș”, „Calendarul Românului” (1921–1936, 1947–
1949), „Altarul Banatului” (1944–1947), manuale pentru învățământul 
secundar, lucrări cu profil istoric, și operele teologului Petru Rezuș: 
Tradiția dogmatică ortodoxă (1939), Curs de Teologie Fundamentală 
(1942), Axiologia teologiei Fundamentale (1943), Știința mărturisitoare 
de Dumnezeu (1944), Argumente microfizice pentru dovedirea existenței 
personale a lui Dumnezeu (1944), Problematica Teologiei Fundamentale 
(1943), Introducere în Teologia Dogmatică (1946). În domeniul 
Omileticii, episcopul Vasile Lăzărescu publică: Pârga darului. 
Cuvântări (1936) și Praznic luminat. Gânduri de sărbători (1940). 

*
 Episcopia Oradiei a luat ființă în anul 1920, fiind ales episcop 
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arhimandritul Roman Ciorogariu (1921–1936). Printre realizările 
sale, se numără și înființarea unei tipografii încă din primul an de 
activitate. Aici s-a imprimat „Legea Românească” (1921–1948). Între 
autorii care publică, se numără episcopul Roman, Zile trăite (1926), 
Mihail Bulacu, Școala catehetică patristică ca bază pentru actuala 
școală catehetică (1928) și Omilia exegetică biblică. Studiu omiletic 
(1931); Petre Procopovici, Omilia și predica. Studiu istoric omiletic (1933) 
și Ritualistica sau manual de Ritual al Bisericii Ortodoxe Române (1936); 
Ioan Petreuță, Judecata particulară, Rugăciunile pentru cei morți, Viața 
viitoare în colindele românești; episcopul Nicolae Popovici, Lespezi de 
altar (1942); Ștefan Lupșa, Istoria parohiei Stei (1942) și Istoria Academiei 
teologice din Oradea (1944). De asemenea, din inițiativa episcopului 
Roman Ciorogariu apare colecția de predici „Biblioteca amvonului”, 
fiind dirijată de protopopul Zaharia Moga. 

Episcopul Valerian Zaharia (1951–1969) acordă o importanță 
majoră cuvântului tipărit. În condițiile în care regimul restrângea 
apariția publicațiilor bisericești, Editura Episcopiei Oradiei a fost 
printre cele mai prolifice, editând lucrări scrise de însuși ierarhul 
locului, precum: Soborul Popoarelor (1953), Pace și Libertate (1953), 
Îndrumător Pastoral (1953), Flori alese din grădina Sfintelor Scripturi – 
Concordanță biblică (1955), Buruieni crescute în umbra Bisericii (1955), 
Taina mântuirii oamenilor (1955), Comuniune de luptă și de credință 
(1955), Carte de învățătură ortodoxă (1956), Tâlcuiri pastorale (1957), 
Slujind Ortodoxia (1965). 

Episcopul Vasile Coman (1971–1992), cunoscut ca un ierarh 
cărturar, a știut să îmbine iscusința tiparului cu răspunderea la 
dezideratele bisericești ale vremii sale, publicând o serie de lucrări: 
Cuvântări liturgice (1974), Slujind lui Dumnezeu, slujim oamenilor 
(1980), Scrieri de teologie liturgică și pastorală (1983), Cuvinte pentru 
suflet (1985, 1987), În apărarea unității credinței străbune (1988). La 
Editura Episcopiei s-au tipărit și alte lucrări, precum: Dr. Ioan Godea, 
Dr. Ioana Cristache Panait, Monumente istorice bisericești din Eparhia 
Oradiei (1978), Roman Ciorogariu, Trepte vechi și noi de istorie, cultură 
și viață bisericească în Eparhia Oradiei. Mărturii – evocări (1980), Florian 
Dudaș, Vechile tipărituri românești din bisericile Bihorului (1979) și 
Manuscrisele românești din bisericile Bihorului (1985).

Petre CICHIRDAN:  - Simt că se apropie momentul de 

mine așteptat, comentariul dumneavoastră despre tipografia din 
Eparhia Clujului... Noi considerăm Clujul de astăzi a doua capitală 
a României... Nu numai noi, dar aici și-au văzut visul cu ochii, mulți 
vâlceni mergând la Facultate, ce vis grozav-real, la București sau la 
Cluj. Apoi, urmau centrele universitare din Timișoara și Iași. Până 
în 1980, în Gara CFR Râmnicu Vâlcea (care acum nu mai este, niște 
edili „ai nimănui” au demolat-o în 2013) făceau „cruce” acceleratele 
237 și 238, unul București-Cluj la ora 6.00 și celălalt Cluj-București 
la ora 17.00...Râmnicul se află la fix distanța de 270 Km față de 
Cluj și față de București. Puneam ceasurile, atunci, după mersul 
trenurilor și fluieratul „Fabricii de Placaj” la orele 7.00 și 15.00...În 
1997 am semaforizat reabilitarea drumului de pe Dealul Feleacului, 
o aventură, doar atunci posibilă... Poliția a părăsit zona și doar 
semafoarele noastre, cu două culori-două faruri, „D2027-Râmnicu 
Vâlcea-SC INTOL SRL” au dirijat circulația pe zona aceea, de DN, 
fără supraveghere umană... Adevărat infern! Calculatorul care dirijea 
circulația era o construcție proprie, „ABDU-2027” și avea... 500 de 
grame! și cele din comerț... o tonă! Avea aprobarea excepțională 
a Direcției Generale Rutiere a Poliției Capitalei, semnată de col. 
Ionescu...un mare specialist, om fără frică, și un adevărat român. 
Străinii refăceau strada și nu-mi dăduseră voie cu semafoare auto 
în două culori... După ce au văzut aprobarea, și funcționarea, ne-au 
dăruit toate semafoarele aduse din Italia, și au cumpărat instalațiile 
noastre. Dar cel mai mare succes legat de tehnica de calcul și 
informatică, l-am înregistrat în 1986, când la Cluj, directorul Vlad 
de la INID București mi-a acordat un premiu național la Sesiunea 
Științifică de la Cluj Napoca, „Informatica și aplicațiile ei” pentru 
lucrarea „Sculptură cibernetică”, care a fost prezentată și în plen.

Arhim. Veniamin MICLE: – Datorită primului episcop al 
Clujului, Nicolae Ivan (1921–1936), orașul a devenit un important 
centru cultural-bisericesc; el întemeiază o tipografie, unde editează 
revista „Renașterea” (1923), și apar numeroase lucrări de teologie 
și de istorie bisericească, scrise de mari profesori, precum Liviu 
Munteanu, Istoria creațiunii în lumina cercetărilor științifice (1929), 
și numeroase volume axate pe studiul biblic (1932–1946), fiind 
un mare teolog, care a decedat la Aiud, în închisoarea comunistă; 
Sofron Vlad, Prologul Evangheliei a patra. Studiu critic-exegetic (1937); 
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Isidor Todoran, Problema cauzalității în argumentul cosmologic (1935); 
Sebastian Stanca, Contribuția preoțimii române din Ardeal la războiul 
pentru întregirea neamului 1916–1919 (1925), Episcopia ortodoxă română 
a Vadului, Feleacului și Clujului, 1919–1929 (1930), Viața și activitatea 
episcopului Vasile Moga, 1774–1845 (1939); Andrei Buzdug, Merinde 
pentru sufletele credincioase. Predici la toate duminicile anului bisericesc 
(1933), Predici la toate praznicele și sărbătorile anului bisericesc (1934), 
Doamne, mântuiește-ne că pierim. Cuvântări funebre (1937), Duh și 
viață. Cuvântări la cununii (1938). 

Episcopul Nicolae Colan (1936–1957) inițiază revista „Viața 
Ilustrată” (1936-1940) și  colecțiile de scrieri: „Cărțile vieții” (1937) 
și „Veniți de luați lumină” (1941), și publică lucrările personale: 
Medalioane (1940), În legături (1946) și Omul cel nou (1941), traducere 
după Emil Fiedler, și reeditează Noul Testament (1942 și 1945). În 
această perioadă, preotul Florea Mureșanu publică monografiile: 
Biserica „din deal” (1942), Catedrala din Cluj (1943), Mitropolitul Andrei 
Șaguna. Predici (1945), Biserici și preoți din protopopiatul ortodox al 
Clujului (1946). Tipografia și-a încetat funcționarea în anul 1950.

Petre CICHIRDAN: – Suntem în plin ev tehnic creator, 
începutul secolului XX, iar mașina de tipărit pără-sește secolul XIX, 
în forma sa electromecanică, plină de glorie, după ce, în 1873 s-a 
inventat motorul electric de curent continuu, Zenobe Gramme, iar 
în 1882 Nikola Tesla a descoperit câmpul magnetic rotitor, punând 
bazele creării motorului electric în curent alternativ care avea să ducă 
la explozia tehnologică a acționării electrice în industria bunurilor de 
larg consum...bun înțeles, și a mașinii de tipărit... După 1990 datele 
tehnice de inovare și invenție sunt tot mai ascunse, ca și la apariția 
tiparului, în secolul XV,  acestea, devenind apanajul giganților 
industriali, monopoliști, care păstrează cu dinții secretele de 
fabricație. Oricum, ne îndreptăm cu pași rapizi spre timpul de sfârșit 
al dominației mașinilor electromecanice din industria bunurilor de 
larg consum și timpul de început al erei computerului...care, în mod 
greșit, se spune, că ar pune capăt erei Gutenberg! De ce greșit? fiindcă 
calculatorul nu desființează munca tipografului, munca de generare 
și fabricare ale cărții, din contră, el ușurează această muncă! Când 
cartea și hârtia desenată va dispărea, ne vom referi la alt fel de viață, 
una, când creierul va ieși din matcă, iar mâinile (poate și picioarele) 

se vor atrofia. Credem că Dumnezeu va avea grijă să nu se întâmple 
acest lucru sau, dacă se va întâmpla, omul prezent, în timpul său 
să nu-l sesizeze. Nu credem în teoria ciclică și a vieților paralele. 
Timpul nu se repetă sau, modelele sale, nu se repetă identic... Înainte 
de Gutenberg a existat ceva, la fel, dar acționat cu mâna: nașterea 
și dezvoltarea scribilor (scrisului), și, ca instrumente, ciocanul și 
dalta, pensula și trestia... Bătrânul japonez, spunea, când Japonia 
a optat pentru America și informatizare, în 1947, 1950, întrebat 
fiind, citez din memorie, „că populația Pământului, nu va ajunge 
pentru meseria de programator, atunci, când întreg pământul va fi 
informatizat...” Între cele două războaie mondiale apare motorul pas 
cu pas, cel care avea să revoluționeze acționarea mașinilor unelte 
și industria copiatoarelor, și a mașinilor de desenat, cum spuneam 
mai sus, de frezat... Americanii capturează un submarin francez, în 
al Doilea Război Mondial, și constată că paletele de acționare ale 
vasului sunt fabricate prin așchiere, nu prin turnare și polisare, după 
curbe nedefinite de geometria cunoscută la acel timp. Devenea clar 
că producătorul paletelor de acționare avea la îndemână procedura 
de așchiere a metalului prin alte principii decât cele clasice ale 
așchierii după model fix, pur mecanic...America anunță la numai 
câțiva ani construcția primului calculator, iar în 1956 deja se fabrică 
mașinile cu comandă numerică pentru piața mondială. Spre piața 
estică, a sistemului comunist, nelivrându-se decât mașini unelte, 
strunguri și freze, care pot genera suprafețe în 2 axe și jumătate 
(2½D). Insist pe comandă numerică căci astăzi nu există domeniu 
de activitate care să nu se bazeze pe acest tip de automatizare-
acționare fiind și singura care a rămas în aplicare din perioada de 
glorie a calculatorului (când era învățat să joace șah, când punea 
stăpânire pe contabilitate, când se baza numai pe calcul și își arăta 
mușchii asupra forței acestui calcul). Comanda numerică este cea 
care a dus la aplicarea calculatorului în toate segmentele de viață... 
Primii doi ani ai mei de Politehnică i-am urmat la Timișoara, dar 
am capotat în fața sistemului rigid, accentuat mecanic, de viziune 
inginerească în Construcția de Mașini. M-am transferat la București, 
chinuit, dar, reușind, și, descoperind la Politehnica bucureșteană, 
Facultatea TCM care însemna altceva... Primul șoc, luam zece la 
Logică booleană! materie care nu se preda la Timișoara!... La baza 
DISROM a profesorului Brăgaru descopeream adevărata filosofie 
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a meseriei de tehnolog (Orientarea și Bazarea pieselor în spațiu) în 
Construcția de Mașini (mașină, fiind considerată orice piesă mobilă 
de la pârghie-roabă, până la navă cosmică, robot!)... Profesorul 
Pascovici, de la Mecanisme, mi-a acordat nota zece pentru un 
lagăr hidrostatic pe care l-am desenat doar în creion-deși regula 
era să desenezi în tuș, pe hârtie de calc-și mi l-a prezentat în aulă, 
ca invenție! Mi-am dat seama că în această școală contează mult 
ideile studenților și că ingineria este o meserie creativă... Profesorul 
Gavrilaș ne-a făcut o propunere (mie și prietenei mele, atunci, astăzi 
soție) uluitoare pentru vremuri; să lucrăm ultimul an, cu contract, o 
zi pe săptămână, apoi, în fiecare zi în perioada de pregătire a licenței, 
în atelierul de la  I.M.G. București condus de inginerul Dumitru Tiu 
și care se ocupa cu Programarea Mașinilor cu Comandă Numerică în 
limbaj APT-RCW. Dacă acceptam, și am acceptat, nu mai participam 
la examenul maraton, de doi ani, al Catedrei de TCM și primeam la 
TCM nota de la licență. Așa am ajuns programatori, meserie care ne-a 
influențat – schimbat – viața, plecând de la Timișoara la București, 
în 1974, eu, și culmea coincidenței, soție mea, transferându-se și ea, 
după anul I, de la Institutul Politehnic Cluj, la IPB, în 1973. Eu, fiind 
din Râmnicu Vâlcea și Tina din Dej! Ne-am  cunoscut la București, 
la examenul de Logică booleană, fiind din grupe diferite. ...În timp, 
în lume, am putut face comparații privind această meserie, privind 
această industrie, școala românească. Nici acum nu cred că există, 
a existat, o școală mai bună ca Institutul Politehnic București; o 
specializare mai valoroasă și mai productivă ca Programarea MUCN, 
o uzină mai valoroasă ca Fabrica de Avioane Craiova, și una, la fel, 
ca Hervil Râmnicu Vâlcea-producătoare de Instalații Hidraulice și 
Aparatură de Mecanică Fină...Am avut mare noroc în viață, așa cum, 
acum, am noroc să vă întâlnesc pe Dumneavoastră...să dialogăm, să 
scriem împreună! 

Arhim. Veniamin MICLE:  – Episcopia Timișoarei a fost 
înființată în anul 1939. Episcopul Vasile Lăzărescu (1941–1961), 
printre realizările sale, organizează și o tipografie, în cadrul căreia a 
publicat volumele: Pârga darului. Cuvântări, Praznic luminat. Gânduri 
de sărbători, În ce ne deosebim? și alte studii. De asemenea, apar 
lucrări de teologie și istorie bisericească scrise de profesorii: Dumitru 
Belu, Premise pentru o nouă etică românească (1944) și Despre iubire 

(1945); Ioan Petreuță, Spiritismul (1945); Sofron Vlad, Sub semnul 
crucii (1944). În anul 1940, s-a inițiat „Biserica bănățeană”, buletinul 
eparhial redactat de preotul Victor Vlăduceanu (1941–1946), apoi 
revista de omiletică „Duh și adevăr”, în paginile căreia au publicat 
predici preoții: Ștefan Cioroianu, Marcu Bănescu, Ștefan Slevoacă,  
Spiridon Cândea, Corneliu Sârbu și alții. 

Mitropolitul Nicolae Corneanu (1962–2014) reorganizează 
Tipografia și o înzestrează cu un local potrivit (1982), iar în anul 2008 
sunt achiziționate utilaje noi, din import, fiind înființată Societatea 
de editură și tipografie „Partoș”.1

1 Apariţia tipografiilor în spaţiul românesc: Transilvania (XII), în „Cultura Vâlceană”. 
Anul IX, nr. 124, iulie 2016, p. 7, col. 1-3; p. 8, col. 1-3.
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TIPOGRAFII ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC:
ȚARA ROMÂNEASCĂ

Petre CICHIRDAN:  – Este important de știut ce a urmat din 
punct de vedere tipografic în Țara Românească, după apariția primei 
tipografii, la Mănăstirea Bistrița, condusă de ieromonahul Macarie 
tipograful. Capitala țării, până la jumătatea secolului XVII era la 
Târgoviște, dar tiparul este, încă, încetățenit în mănăstiri; și, care, 
de regulă, la început, nu era agreat în cetatea de scaun; mănăstirea, 
reprezentând mai degrabă loc de refugiu pentru domnitor... 
Cu cât timpul evoluează, observăm că dezvoltarea tiparului în 
Țara Românească urmează parcursul, în teritoriu, al dezvoltării 
capitalismului, germenii săi, al mașinii complexe în general, care să 
permită produsul de serie. Economia acestei țări, avântul ei, urmează 
cursul dezvoltării orașelor, dar mai ales al Bucureștiului, oraș capitală a 
țării, începând din secolul XVIII... Târgoviște, București, Câmpulung, 
Govora, Buzău, Râmnicu Vâlcea... În secolul XX, în interbelic, 
desigur, și prin prisma a ceea ce s-a întâmplat la Govora și la Râmnic 
prin Antim Ivireanul, Nicolae Iorga numea Râmnicul Vâlcea pe 
lângă „Sinaie a Văii Oltului”, oraș capitală a tipografilor... Amploarea 
economică pe care o ia Bucureștiul, după 1944, dezvoltare economică, 
politică și administrativă, face ca industria tiparului să explodeze 
alături de industriile de bază ale economiei românești, arta tiparului, 
dezvoltându-se aici fără comparație cu nici un alt oraș din România 
sau județ. Calitatea atinsă în această industrie tipografică, deși în 
culmea acționării electromecanice, unde regulile și standardele sunt 
mult mai rigide și puține la număr decât în acționările electronice 
și mecatronice, a atins cote pe care nici contemporaneitatea și nici 
posteritatea nu le va mai consemna în propriul palmares. Cartea și 
presa, publicistica, tehnica comunicării, părăsesc din ce în ce mai 
mult regula artistică, puterea de exprimare a umanului prin munca 

manuală. Toată lumea se aștepta, de-a lungul vremurilor, dar mai 
ales astăzi, ca regula expresiei artistice în înțeles tradițional și clasic, 
și antic, să nu dispară... Dar jocul copiilor prin tehnica cibernetică l-a 
depășit pe cel care transpare din spațiul ludic, natural, și oamenii, în 
mod neașteptat, au simțit din ce în ce mai puțin nevoia de desen cu 
mâna, care presupune și talent, și pricepere, și instrucție, și mai ales 
prezența maestrului... experiența bătrânului! În 1960, Casa Scânteii 
din București avea 30.000 de angajați, lucrători în domeniul cărții și 
al presei. Dintre aceștia erau cel puțin o mie de corectori, alte mii de 
redactori și referenți. La acel timp, încă vorbim de o artă a scrisului, 
a graficii, a semnului tipărit. Da, vorbim despre o artă... Produsele 
tipografice din acele, deja, timpuri trecute, nu au și nu vor avea egal. 
Nimeni, însă, nu se aștepta ca nici numai într-o jumătate de secol să 
asistăm la o asemenea cădere a activității omenești! care, am văzut, 
și știm, în două mii de ani, după Hristos, a însemnat numai creștere! 
Dacă computerul a ajutat mașina de transport uman, mașina unealtă 
de lucru, mașina de zburat-avionul și elicopterul, mașina de navigat, să 
devină mai bune, iată, că ușurința de a accede la computer, răspândirea 
lui,  a devenit o „frână” în calea producției de carte, eliminând orice 
barieră care să se opună produsului facil, de cele mai multe ori, 
obraznic și infantil... Inexistența acestei bariere care să stăvilească 
infantilismul și neprofesionalismul, lipsa de calitate a scrisului grafic 
și în conținut, la care se adaugă și dispariția negustoriei produsului 
tipărit, au pus deja în pericol această artă și știință a tiparului inventat 
de Gutenberg... Să fie foarte clar, cartea de astăzi este similară, încă, 
cărții lui Gutenberg, doar că față de cartea apărută până acum 
cincizeci de ani, numai, ea a devenit un produs asupra căruia nu mai 
decide și hotărăște nimeni, nici o regulă  și nici o barieră! a economiei 
de piață. Rămâne era Gutenberg „în picioare, valabilă și cu căutare, 
încă? Desigur, doar printr-o reevaluare a muncii în colectivitate și a 
diviziunii muncii, eliminarea monopolurilor, reapariția negustorilor 
de presă și carte, reafirmarea lor ca forță productivă... Dacă pentru 
bunul mers al unei producții utile societății este nevoie de investiția 
financiară care precede actul de producție, atunci, și la carte și ziare, 
este nevoie de aceeași investiție, făcută înainte. 

Și fiindcă suntem la o istorie a tiparului bisericesc în Țara 
Românească, amintim, că, în România după 1918, pe care o vom 
sărbătorii ca întreagă și rotundă în 2018, la o sută de ani, la Mănăstirea 
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Bistrița, după 508 de ani de la tipărirea Liturghierului de către Macarie 
tipograful, Arhim. Veniamin Micle tipărește în chiliile sale din Sfânta 
Mănăstire, în tehnologie proprie, „tipar” și legătorie, câteva cărți pe 
an... Dumneavoastră ați ajuns, din 1982 și până astăzi, la cartea cu 
numărul 90, rămânând ca la cifra de 100 să ajungeți curând!...Cărți 
produse de dumneavoastră de la prima la ultima pagină, și legate de 
dumneavoastră! Facem completarea că din tehnica computerului 
nu o folosiți decât pe cea a scrisului... Înseamnă că arta lui Macarie, 
aici, triumfă încă! Că, încă, trăiți în arta lui Gutenberg, demonstrând 
că această tehnică încă este viabilă. Ce ar fi fost, dacă Mănăstirea 
Bistrița ar fi reluat această tehnică de producție, și ar fi redevenit 
centru tipografic?... Continuați așa cum nu se face nicăieri în țara 
asta, și, probabil, în lume, o meserie atât de nobilă și frumoasă, și 
utilă, mănăstirească, din păcate fără investiție colectivă, care, iată, 
încă înflorește... Dar să vedem care sunt, în întregime, precursorii 
dumneavoastră și urmașii lui Macarie!?...

 
Arhim. Veniamin MICLE: – Tipografia din Târgoviște (1544). 

La Târgoviște, tipografia a fost adusă în anul 1544, din Serbia, 
de  Dimitrie Liubavič, care pune bazele celei de a doua tipografii 
chirilice a secolului al XVI-lea din Țara Românească; el era fiul lui 
Fjodor Liubavič care  tipărise trei cărți la Mănăstirea Goražde, având 
ca model tipăriturile ieromonahului Macarie. Asociat al vestitului 
tipograf Bojidar Vucovič, la Veneția, lucrează împreună cu el 
Sbornicul (1538), iar la Gračanica, Octoihul (1539), înainte de a trece la 
Târgoviște, unde va fi cunoscut sub numele de „nepotul lui Bozidar”. 
Dimitrie Liubavič folosește în Țara Românească caracterele aduse 
de la Goražde, care aparținuse tipografiei unchiului său Bojidar; 
așa se explică asemănarea literelor și a ornamentelor din cărțile lui 
Macarie cu cele ale tipografiei din Târgoviște, nu că el ar fi activat 
în cetatea de scaun. Tot aici,  apare Molitvelnicul slavon (1545), care 
are litera „C” inițială, ornamentată din Liturghierul lui Macarie 
(1508), fiind identică celei din prima tipăritură târgovișteană. La fel, 
Triod-Penticostarul slavonesc (1557–1558), tipărit de Coresi, reproduce 
ornamente macariene: frontispiciul din Tetraevanghel (1512); 
Apostolul românesc (1563) folosește frontispiciile lui Macarie, iar „П” 
ornamentat din Octoihul lui Macarie (1510) este identic cu aceeași 
inițială ornată din Apostol. Deci, este evidentă imitarea unor litere 

din opera macariană. 
*

Tipografia din București (1573). Prima tipografie din București 
a fost organizată în Mănăstirea Plumbuita, la anul 1573, din 
inițiativa domnitorului Alexandru al II-lea Mircea (1568–1577), care 
împuternicește pe ieromonahul Lavrentie să cumpere o tiparniță 
de la sașii din Brașov; acesta tipărește Tetraevanghelul slavon (1582) 
și Psaltirea. Tiparul ieromonahului Lavrentie avea matrițe lucrate 
de el însuși împreună cu ucenicul său Iovan, motiv pentru care nu 
se confundă cu nici unul dintre caracterele poligrafice practicate 
în Transilvania sau Țara Românească; totuși, se observă influența 
ieromonahului Macarie, mai ales în privința ornamentației.  

Activitatea tipografică a stagnat în București, mai mult de 
un secol. Deși mitropolitul Varlaam a  păstorit puțin (1672–1679), 
totuși a reușit să înființeze o tiparniță (1678), unde va imprima 
Cheia înțelesului (1678). Urmașul său, Teodosie (1679–1708) a reluat 
activitatea, tipărind câteva cărți liturgice și Mărgăritarele (1691). 
Ajuns conducător al tipografiei Antim Ivireanu, va tipări: Învățăturile 
lui Vasile Macedoneanul către fiul său Leon (1691); Slujba Cuvioasei 
Maici Parascheva și a Cuviosului Grigorie Decapolitul (1692); Sfânta și 
dumnezeiasca Evanghelie elinească și rumănească (1693); Psaltire (1694), 
în românește. În anul 1701, deși era egumen al Mănăstirii Snagov, 
lui Antim i se încredințează Tipografia bucureșteană, unde va tipări 
o serie de cărți în grecește, greco-arabă și românește. Urmașul său, 
Mitrofan (1716–1719), nu a tipărit nici o carte.

 Activitatea editorială a fost reluată în anul 1720 de mi-
tropolitul Daniil (1719–1731), care tipărește în limba română 
numeroase cărți cultice. Urmașul său, Neofit Criteanul (1738–1753) 
a tipărit în anul 1741 patru cărți în românește, iar în următorii ani, 
mai multe cărți de cult. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, 
activitatea tipografică a fost la fel de inten să, datorită mitropoliților: 
Filaret (1753–1760) și  Grigorie II (1760–1787), ultimul tipărind 
aproximativ 40 de cărți;  Cosma Popescu (1787–1792) tipărește 
Octoihul Mare (1792), iar Filaret II (1792–1793), Catavasierul (1793). 
Activitatea tipografică a continuat cu rezultate mai bune la începutul 
păstoririi mitropolitului grec Dositei Filitti (1793–1810). În primul 
deceniu al secolului al XIX-lea, apar: Slujba Cuviosului Dimitrie de 
la Basarabov (1801), Chiriacodromionul la Evanghelii (1801), Ceaslovul 



Arhim.  V. Micle, P. Cichirdan Tiparul bisericesc la români

154 155

(1801), Evangheliarul (1808) și Rânduiala sfințirii bisericii (1809), 
precum și două lucrări teologice, Carte folositoare de suflet (1800) și 
Chiriacodromionul la Evanghelii (1801), traduse de călugării nemțeni 
Gherontie și Grigorie. 

După războiul ruso-turc (1806–1812), scaunul mitropolitan a 
fost ocupat de Nectarie (1812–1819), ierarh grec, venit de la Râmnic. 
În timpul său, s-a tipărit Molitvelnicul bogat (1819). Din nefericire, 
Nectarie a renunțat la vechiul drept al tipografiei mitropolitane de 
a edita și cărți cu caracter laic. Urmarea a fost că, domnitorul Ioan 
Caragea (1812–1818) a semnat la 3 noiembrie 1817 un hrisov pentru 
înființarea tipografiei de la „Cișmeaua lui Mavrogheni”, prima cu 
caracter laic în Țara Românească, unde s-au tipărit și câteva cărți cu 
conținut teologic. 

Evenimentele petrecute în anii 1821–1822, precum și vacanța 
scaunului mitropolitan, după retragerea lui Dionisie Lupu, au 
împiedicat tipărirea de noi cărți. Activitatea tipografică a fost reluată 
după alegerea ca mitropolit a lui Grigorie Dascălul (1823–1834), care 
va tipări o serie de cuvântări patristice, iar în 1828, Tetraevanghelul, în 
limba bulgară, fiind prima traducere tipărită în această limbă. După 
moartea mitropolitului Grigorie, scaunul rămâne vacant mai mulți 
ani, treburile Mitropoliei fiind conduse de o „Ocârmuire”, formată 
din trei episcopi. În aceste împrejurări, activitatea tipografică a 
cunoscut un pronunțat declin, mai ales că au apărut câteva tipografii 
particulare, care îi făceau concurență. 

Mitropolitul Nifon (1850–1875) a reluat activitatea cu teascuri 
aduse de la Viena, iar întreprinderea a numit-o: „Tipografia Nifon 
mitropolitul”, în care a tipărit: Noul Testament și Ceaslovul (1854); 
Liturghierul (1855); Catavasierul, Triodul și Psaltirea (1856). Din nefericire, 
tipografia a trecut în proprietatea statului (1860), iar tiparul bisericesc 
a cunoscut o evidentă stagnare. Pentru o perioadă destul de lungă, 
anumite cărți cu profil teologic, inclusiv revista „Biserica Ortodoxă 
Română”, s-au imprimat în tipografii particulare din București. În 
ședința sinodală din 22-23 noiembrie 1880, episcopul Melchisedec 
Ștefănescu al Romanului propune înființarea unei tipografii a 
Bisericii, care va purta numele: „Tipografia Cărților Bisericești”, și 
s-a votat „Regulamentul pentru înființarea unei tipografii proprii”, 

aprobat prin Decret regal (27 august 1881). Ministerul Cultelor a donat 
Sfântului Sinod suma de 15.000 lei, pentru a procura o mașină nouă 
de tipar și litere latine, care au fost aduse de la Viena. De asemenea, 
a mai oferit un imobil, mărit ulterior cu câteva încăperi (1884), cu 
un depozit de cărți și o librărie (1902), devenind actualul imobil din 
„Intrarea Miron Cristea”. Tipografia s-a inaugurat la 17 ianuarie 
1882, iar prima apariție tipografic a fost jurnalul „Biserica Ortodoxă 
Română” (1882), urmată de Orologiul Mare (1882), cu litere latine. 
În ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea și începutul celui 
de al XX-lea, unii ierarhi și teologi și-au tipărit lucrările în această 
tipografie; dintre ei, menționăm pe Melchisedec Ștefănescu (1823–
1892), Iosif Gheorghian (1829–1909), Atanasie Mironescu (1856–1931), 
Gherasim Timuș (1849–1911), Nicolae Filip, Constantin Erbiceanu, 
Dragomir Demetrescu,  Constantin Chiricescu,  Constantin Nazarie, 
Ioan Cornoiu. Cea mai importantă lucrare a fost Biblia sinodală (1914).

Sub păstorirea mitropolitului primat, apoi patriarh, Miron 
Cristea (1925–1939), s-a inaugurat o etapă nouă în istoria „Tipografiei 
Cărților Bisericești”, fiind reutilată la standarde moderne. Astfel, apare 
o nouă ediție sinodală a Bibliei (1936), Noul Testament  (1937), apoi își 
publică lucrările profesorii de teologie: Ioan Popescu-Mălăiești, Ion 
V. Georgescu,  Atanasie Negoiță, Haralambie Rovența, Teodor M. 
Popescu, Niculae M. Popescu, Gheorghe Moisescu, Veniamin Pocitan, 
Ioan Mihălcescu, Nicolae Chițescu, Șerban Ionescu, Constantin 
Pavel, Petre Vintilescu, Ene Braniște, Vasile Ispir, Constantin Dron, 
Iuliu Scriban, Dumitru Fecioru ș. a. 

La începutul anului 1949, Tipografia a fost inclusă în Institutul 
Biblic, luând denumirea de „Tipografia Institutului Biblic și de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române”. Numărul cărților tipărite a 
scăzut; pe lângă penuria de hârtie, s-a instituit un control riguros 
asupra tuturor publicațiilor Bisericii, prin cenzura Departamentului 
Cultelor. Totuși, au apărut trei volume de Cuvântări bisericești 
(1949–1952) ale mitropolitului Nicolae Krutițki; s-a tipărit cartea 
Ziua Domnului (1957) de Gala Galaction, precum și Tâlcuirea Sfintelor 
Evanghelii și Cazaniilor duminicilor (1960), Apostolat social (1948–1976), 
12 volume, ale patriarhului Justinian și Învățătura de credință creștină 
ortodoxă (1952). De asemenea, s-au tipărit manuale pentru studenții 
în Teologie și Seminariile teologice. Din anul 1949, au apărut revistele 
centrale bisericești: „Biserica Ortodoxă Română”, „Studii Teologice”, 
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„Ortodoxia” și „Glasul Bisericii”. În 1988, a apărut în condiții grafice 
de excepție ediția jubiliară a Bibliei de la București (1688). 

În ultimii ani, tipografia a fost dotată cu utilaj modern, 
între care o mașină de tipar offset, amplasată într-un nou corp de 
clădire (1991). Tipografia a desfășurat o bogată activitate, datorită 
patriarhilor Justinian Marina (1948–1977), Iustin Moisescu (1977–
1986), Teoctist Arăpașu (1986–2007) și Daniel Ciobotea (din 2007). 
În prezent, se remarcă Imprimeria „Pharos” din Popești-Leordeni a 
Patriarhiei Române.

*
Tipografia din Câmpulung (1635). Aproximativ o jumătate de 

secol (1588–1635), în Țara Românească nu s-a tipărit nimic. În secolul al 
XVII-lea, apare o tipografie în Mănăstirea din Câmpulung, cu aportul 
domnitorului Matei Basarab (1632–1654), la sfatul ieromonahului 
Meletie Macedoneanul. Ca urmare, l-a delegat către mitropolitul 
Petru Movilă de la Kiev, care i-a trimis o tiparniță completă, cu litere 
de cinci feluri; aici s-a tipărit Molitvelnicul (1635), cu o Predoslovie 
semnată de domnitor, în care relata că s-a constatat „o împuținare 
a sfintelor cărți din cauza frecventelor năvăliri și împresurări ale 
diferitelor popoare, ale necredincioșilor și chiar ale unor credincioși în 
diferite vremuri”; a doua carte este Învățături preste toate zilele (1642), 
un mic catehism, tradus din grecește în românește de ieromonahul 
Melchisedec, egumenul mănăstirii, care semna și o Predoslovie. A 
urmat un Antologhion slavon (1643), care avea două prefețe, semnate 
de Melchisedec; prima adresată domnului, iar a doua, cititorilor. 
Ultima carte de la Câmpulung a fost Psaltirea slavonă (1650), apărută 
„în tipografia preacuviosului părinte Kir Melchisedec ieromonahul, 
întâiul egumen al mănăstirii Câmpulung”, fiind corectată de Dionisie 
eclesiarhul și tipărită de meșterul Preda Stancovici din Câmpulung, 
deci un localnic.

*
Tipografia din Mănăstirea Govora (1637). În anul 1637, se 

pun bazele unei tipografii la Mănăstirea Govora, prin strădaniile 
egumenului Meletie Macedoneanul, călugărit în Mănăstirea Zografu 
din Muntele Athos; el învățase meșteșugul tiparului „în țările rusești” 
și a fost trimis la Kiev, de unde aduce o tipografie pe care a instalat-o în 
mănăstire, unde vor apărea următoarele cărți: Psaltirea slavonă (1637), 
Psaltirea cu Ceaslov (1638), Paraclisul Precistei (1639), Ceaslovul (1640) și 

Pravila de la Govora (1640–1641), carte destinată preoților care aveau 
nevoie de îndrumări clare, fie în scaunul de spovedanie, fie pentru 
judecarea unor abateri ale credincioșilor sau a neînțelegerilor dintre 
ei, pentru că pe atunci preotul avea și o astfel de îndatorire. Pravila 
a apărut în două tiraje deosebite: unul destinat pentru Transilvania, 
în care, numele lui Teofil era înlocuit cu al lui „Ghenadie, cu mila lui 
Dumnezeu arhiepiscop și mitropolit a toată Țara Ardealului”. Ultima 
carte inițiată aici este Cazania sau Evanghelia învățătoare (1642), care 
va fi terminată la Mănăstirea Dealul (1644). Cărțile tipărite la Govora 
au folosit, pentru ilustrare, gravuri în lemn, frontoane și vignete, 
aduse din Kiev și Liov, imprimate cu roșu și negru. Pentru buna 
desfășurare a activității, Matei Basarab înființează prima moară de 
hârtie din Țara Românească, lângă Ocnele Mari din județul Vâlcea, și 
o Școală de tipografi, pentru pregătirea cadrelor necesare.

*
Tipografia din Mănăstirea Dealu (1642). La sfârșitul anului 

1642, Tipografia de la Mănăstirea Govora va fi mutată la Mănăstirea 
Dealu de lângă Târgoviște. Aici se va finaliza Cazania (1644), 
începută la Govora, și se vor tipări următoarele cărți: Răspuns 
împotriva Catehismului calvinesc (1645); Liturghierul adică Slujebnic 
(1646); Urmarea lui Hristos (1647); Triod-Penticostar (1649); Carte ce 
să cheamă pogribania preoților mireani și a diaconilor (1650); Mistirio 
sau Sacrament (1651), care cuprinde rânduiala tainei Botezului și al 
Mirungerii, având tipicul în românește, iar rugăciunile, în slavonește; 
Târnosania (1652), în românește, și Îndreptarea Legii, numită și Pravila 
cea Mare sau Pravila de la Târgoviște (1652)     

*
Tipografia de la Buzău (1691). Cu sprijinul domnitorului 

Constantin Brâncoveanu a luat ființă o tipografie la Buzău, prin 
purtarea de grijă a episcopului tipograf Mitrofan (1691–1702). 
Activitatea sa atât de prodigioasă, a fost continuată cu slabe rezultate 
de urmașul său Damaschin (1702–1708).

Timp de trei decenii nu s-a mai tipărit nimic. Abia în 1743, 
tipografia a fost repusă în funcțiune de episcopul Metodie (1740–
1748), considerat al doilea ctitor al tipografiei, care tipărește Acatistul 
Născătoarei de Dumnezeu, Ceaslovul, Catavasierul și Apostolul (1743) 
și Evhologhionul (1747). În timpul episcopului Cosma Popescu (1763–
1787), s-au mai tipărit Psaltirea (1767), Liturghierul și Catavasierul 
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(1768). 
Activitatea tipografică la Buzău se va întrerupe pentru mai 

bine de șase decenii. Lucrul este explicabil: aici, dintre 11 episcopi 
ai perioadei fanariote, 5 au fost greci, care nu aveau niciun interes 
să militeze pentru propășirea spirituală și culturală a preoților 
români. Primele tipărituri au fost traducerile mitropolitului Grigorie 
Dascălul, pe care le făcuse în timpul exilului său la Chișinău, care 
cuprindeau: Cuvinte ale monahului Iosif Vrienios (1832), Epistole 
ale patriarhului Fotie al Constantinopolului, Cuvântări de Sfântul 
Grigorie Palama (1832), Împărțirea de grâu (1833) și Puțul, ambele ale 
Sfântului Ioan Gură de Aur (1833).  

După ce Grigorie Dascălul a reluat scaunul mitropolitan  
(1834), Tipografia buzoiană și-a continuat activitatea, sub îndrumarea 
episcopului Chesarie, tipărindu-se peste 40 de titluri, constând 
în cărți de slujbă, manuale școlare, de literatură și de știință. La 7 
ianuarie 1839, apare „Vestitorul bisericesc”, gazetă religioasă și morală, 
redactată de ierodiaconul Dionisie Romano, profesor național în 
Buzău, și de Gavriil Munteanu, profesor la Seminarul buzoian; gazeta 
a apărut săptămânal în anii 1839 și 1840. 

Întreruptă timp de patru ani, activitatea tipografiei s-a reluat, 
când apare o Învățătură pre scurt pentru nunți, de mitropolitul Grigorie 
Dascălul (1845) și un Aghiazmatar mic (1845), apoi Rânduiala cum se 
cuvine a cânta cei doisprezece psalmi (1846), tradusă din limba greacă.

A urmat o nouă întrerupere, activitatea fiind reluată în 
1850, de episcop Filotei (1850–1859), în timpul căruia s-au tipărit 
aproximativ 25 de cărți de slujbă, de învățătură și manuale școlare. 
Cea mai importantă apariție editorială din timpul său a fost Biblia 
sau Testamentul Vechi și Nou, cunoscută sub numele de „Biblia de la 
Buzău” (1854–1856), având la bază textul Bibliei de la Blaj (1795). 

Sub episcopul Dionisie Romano (1859–1873), activitatea 
tipografică de la Buzău a fost într-un oarecare regres, deși s-au tipărit 
unele cărți de slujbă, câteva volume de predici ale episcopului și unele 
articole publicate în „Vestitorul bisericesc”. Din nefericire, odată cu 
moartea episcopului Dionisie (1873), a încetat și existența tipografiei 
eparhiale, iar Calinic Miclescu (1875–1885) a transportat de la Buzău 
la București materialul tipografic rămas de la vechea tipografie.

În timpul episcopului Ghenadie Niculescu (1923–1942), la 
Buzău a luat naștere o altă tipografie, care pe lângă revista „Îngerul”, 

a mai tipărit „Buletinul Episcopiei Buzăului” și broșuri pentru 
îndrumarea duhovnicească a credincioșilor. Sub îndrumarea lui 
Antonie Plămădeală, s-au tipărit volumul Spiritualitate și istorie la 
întorsura Carpaților (1983). De asemenea, episcopul Epifanie Norocel 
a publicat volumele: Pagini din istoria veche a creștinismului la români 
(1986), Ctitorii voievodale în eparhia Buzăului (1988) și În slujba credinței 
străbune și a înțelegerii între oameni (1987), iar Preotul Gabriel Cocora 
publică mai multe cărți de istorie. 

*
Tipografia din Mănăstirea Snagov (1694). În anul 1694, 

ieromonahul Antim Ivireanul se stabilește la Mănăstirea Snagov, 
întemeiază o nouă tiparniță și scoate la lumină următoarele cărți: 
Orănduiala Slujbei în 21 a lui mai la zioa Sf(i)nților Slăviți și de Asemenea 
cu Ap(o)stolii mari Înp(ă)r(a)ți Constantin și Elena (1696), Antologhion 
(1697), în grecește; Sf(â)nta și D(u)mnezeiasca Evanghelie (1697), în 
românește; Ioan Cariofil, Manual despre câteva nedumeriri și soluțiuni 
sau despre cercetarea și confirmarea câtorva dogme necesare ale Bisericii 
(1697), în grecește; Cuvânt panegiric despre împăratul încununat 
de Dumnezeu și asemenea cu Apostolii marele Constantin (1697), în 
grecește; Dreapta alcătuire a Gramaticii slavonești (1697), în slavonă; 
Mărturisirea Ortodoxă (1699); Carte sau Lumină  (1699), în românește; 
Învățături creștinești (1700), în românește; Floarea darurilor  (1700); 
Psaltirea Proorocului și Împăratului David  (1700); Trei Sfinte Liturghii 
(1701), în greco-arabă;  Eortologhion, de Sevastos Kimenitul (1701); 
Proschinitarul Sfântului Munte al Athonului (1701), în grecește.       

*
Tipografia de la Râmnicu Vâlcea (1705). Ajuns în fruntea Eparhiei 

Râmnicului, Antim Ivireanu și-a arătat întreaga sa destoinicie. Odată 
cu venirea sa aici, aduce și tipografia de la Snagov, întemeind astfel 
prima tiparniță în orașul Râmnicu Vâlcea. În decurs de trei ani 
a imprimat 9 sau 10 cărți, grecești, slavonești și românești pentru 
slujbă și învățătură. Precizăm că Liturghierul cu Molitfelnicul (1706) 
sunt primele ediții românești din Țara Românească.

După alegerea lui Antim Ivireanul ca mitropolit, activitatea 
tipografică la Râmnic a încetat pentru un timp. Noul episcop, 
Damaschin Dascălul (1708–1725) a început o acțiune susținută de 
traducere a tuturor cărților de slujbă în română. Dar împrejurările 
fiind nefavorabile n-a reușit să reia șirul tipăriturilor râmnicene; 
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spre sfârșitul vieții a tipărit Învățătura pentru șapte Taine, Ceaslovul 
(1724) și Psaltirea (1725). Episcopul Inochentie (1728–1735) a tipărit 
următoarele traduceri ale înaintașului său: Molitvelnicul (1730), 
Triodul (1731), Liturghierul (1733) și Catavasierul (1734). 

Episcopul Climent (1737–1748) a desfășurat o activitate 
tipografică mai susținută, editând  cărțile liturgice rămase de la 
Damaschin, precum și alte lucrări. De asemenea, episcopul Grigorie 
Socoteanu (1748–1764) a continuat tipărirea cărților liturgice, dar și 
Bucoavna pentru învățătura pruncilor (1749), și două cărți în slavonă: 
Gramatica slavonă (1755) și Pravila de rugăciuni a sfinților luminătorilor 
sârbi. Episcopul Partenie (1764–1771) a tipărit numai cărți de slujbă. 

În timpul războiului ruso-turc din 1768–1774, activitatea 
tipografică s-a întrerupt, fiind reluată în 1776, sub noul episcop 
Chesarie (1773–1780), care începe tipărirea Mineielor pe lunile 
octombrie-martie (1776–1779), pentru prima oară în română; restul, 
pe lunile aprilie-septembrie, au apărut sub urmașul său Filaret (1780), 
care tipărește mai multe cărți cultice.

Epoca de glorie a tipografiei râmnicene încetează odată cu 
promovarea lui Filaret în scaunul mitropolitan al Țării Românești 
(1792). Sub urmașii săi, Nectarie (1792–1812) și Galaction (1813–1824), 
greci de neam, s-au tipărit doar câteva cărți. Același fapt se constată 
și sub urmașul lor  Neofit (1824–1840). 

Pentru o lungă perioadă de timp, activitatea tipografiei s-a 
întrerupt. Episcopul Calinic (1850–1868), întemeiază o nouă tipografie 
(1860), din banii personali, numind-o: „Tipografia Kallinik Râmnic”, 
unde tipărește câteva cărți de ritual și de învățătură creștină.  La 26 
ianuarie 1867, episcopul donează tipografia orașului Râmnicu Vâlcea, 
astfel că tiparul de carte bisericească încetează și aici. 

Activitatea tipografică a Episcopiei Râmnic a fost reluată în 
anul 1928,  odată cu aducerea tipografiei de la Mănăstirea Cozia. 
Sub conducerea vicarului Nifon (1929–1931), s-a înființat o editură 
de icoane și iconițe, a tipărit cărți pentru popor și vieți de sfinți. 
După plecarea lui Nifon, tipografia a intrat în criză. Abia activitatea 
desfășurată de „Biblioteca Părinților Bisericești” (1935–1938) i-a adus 
unele beneficii materiale. 

În ultima parte de activitate, Tipografia a publicat unele 
lucrări semnate de episcopul Gherasim Cristea, precum Războiul de 
Independență în documentele Episcopiei Râmnicului (1977) și Preotul 

Radu Șapcă. Omul și opera sa (1978). În anul 2000, a primit denumirea 
de Tipografia Episcopiei „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul”, iar ulterior 
și-a încetat activitatea.

*
Tipografia de la Târgoviște (1708). La sfârșitul lunei ianuarie 

1708, Antim Ivireanul este ales mitropolit al Țării Românești. În 
această calitate, întemeiază o tipografie la reședința sa din Târgoviște, 
tipărind o serie de cărți, dintre care menționăm: Carte de peste tot anul, 
cuprinzând fără lipsă, tot serviciul bisericesc (1709); Panoplia dogmatică 
(1710); Învățătură besericească (1710); Psaltirea (1710); Octoihul (1712); 
Rugăciuni în toate zilele săptămânii (1712); Alexandria (1713); Pilde 
filosofești (1713); Maxime ale unor vechi filosofi (1713); Catavasier 
(1713); Evhologhion adecă M(o)l(i)tv(e)nic (1713); Capete de poruncă 
(1714); Ceaslov (1714); Catavasier (1714). În anul 1715, Antim transferă 
Tipografia de la Târgoviște la București, unde tipărește ultimele două 
cărți: Sfătuiri creștine politice (1715), în grecește, adresată domnului 
Ștefan Cantacuzino, și Istoria sfântă adică iudaică (1716). 

*
Tipografia din Mănăstirea Căldărușani (1834). Înlăturat din 

scaun de autoritățile rusești, mitropolitul Grigorie a fost exilat la 
Chișinău (1829), iar în perioada aprilie – august 1833 este forțat să 
stea la Mănăstirea Căldărușani. În 1834, Tipografia Ungrovlahiei de 
la București va fi mutată la metocul Cocioc al Mănăstirii Căldărușani, 
împlinindu-se astfel dorința Mitropolitului Grigore Dascălul. Aici, 
s-au tipărit Viețile Sfinților, în 12 volume (1834–1836), și Oglinda omului 
celui dinăuntru (1835), sub conducerea ieromonahului Macarie care, 
în 1836 se îmbolnăvește și moare, fiind înmormântat la Mănăstirea 
Viforâta, iar activitatea tipografică la Căldărușani încetează. 
Arhimandritul Teofilact Dinu încearcă în 1878 să reia activitatea, 
aduce o tiparniță și tipărește Rugăciuni de suflet folositoare pentru 
evlavioșii creștini tipărită (1878), dar din motive necunoscute, după 
această dată, activitatea tipografiei încetează. 

*
Tipografia din Mănăstirea Cernica (1923). În anul 1923, la 

solicitarea mitropolitului primat Miron Cristea, Ministerul Cultelor 
a aprobat întemeierea unei tipografii la Mănăstirea Cernica, ca 
filială a Tipografiei Cărților Bisericești. După 1928, filiala a trecut 
sub îngrijirea Seminarului teologic monahal, întemeiat atunci 
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în mănăstire, funcționând până în 1940. Aici s-au tipărit: Istoria 
bisericească universală, de profesorul Eusebiu Popovici, și Istoria 
Mănăstirii Cernica (1930), precum și cărți de slujbă, între care și 
Mineiele (1937–1938), broșuri educative, cărți de rugăciuni etc.

*
Tipografia din Mănăstirea Cozia (1927). Episcopul Vartolomeu 

Stănescu (1920–1938) a înființat în anul 1927 „Tipografia Cozia”, 
așezată în mănăstire, cu intenția de a forma tipografi dintre monahi 
și a renaște tradiția culturii mănăstirești. Din nefericire, s-a constatat 
că monahii nu erau pregătiți pentru astfel de activitate, și nici nu 
intenționau să se pregătească. După un an, a fost mutată la Râmnicu  
Vâlcea în localul Episcopiei (1928). 

*
Tipografia de la Craiova (1939). După înființarea Mitropoliei 

Olteniei, în anul 1939, tipografia de la Râmnic a fost mutată la 
Craiova, unde s-au tipărit câteva volume de predici și cărți pentru 
îndrumarea sufletească a credincioșilor. Între cei care au publicat 
diferite lucrări, s-au numărat episcopul Vartolomeu Stănescu, 
mitropolitul Nifon Criveanu, preoții Dumitru Lungulescu, Gheorghe 
Ciaușanu, Gheorghe Ghia, Constantin Grigore, Dumitru Cristescu, 
Marin Dumitrescu, Ion V. Procopi, Matei Pâslaru, arhimandritul 
Efrem Enăchescu, viitor mitropolit al Basarabiei, și alții. 

*
Tipografia de la Galați (2011). În vara anului 2011, Arhiepiscopia 

Dunării de Jos și-a deschis propria tipografie, numită „Candela 
cuvântului”. Înzestrată cu utilaje performante și cu  tipografi 
experimentați, tipografia a editat o serie de cărți, precum și calendare, 
atât pentru Arhiepiscopia Dunării de Jos, cât și pentru alte eparhii.2

2 Tipografii în spaţiul românesc: Ţara Românească (XIII), în „Forum 
vâlcean”. Revistă supliment al revistei Cultura. Anul II, nr. 3 (6), septembrie 
2016, p. 11, col. 1-3; p. 12, col. 1-3.

TIPOGRAFII ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC:
MOLDOVA ȘI BASARABIA

Petre CICHIRDAN: – Iată, până acum ne-ați prezentat 
activitatea tipografică prin așezămintele românești din Țara 
Românească și Transilvania, Oltenia noastră, mândrindu-se cu 
realizări deosebite, de pionierat. De multe ori pașii ne-au purtat prin 
diferite zone ale țării, și de multe ori a trebuit să suportăm anume 
injurii, privind calitatea noastră de... regățeni! Ba, că ăia sunt mai 
buni gospodari; ba, că ăia gătesc mai bine; ba, că ăia sunt catolici și 
sunt mai apreciați în Occident etc tot felul de chestii din acestea, 
minore... Eu, personal, de câte ori am ocazia le spun tuturor acestor 
„cârcotași”, că Oltenia este cea mai veche provincie care a îmbinat 
foarte bine cele două culturi religioase, comune până la prima 
schismă, catolică și ortodoxă; iar Râmnicul Vâlcii este primul în 
acest sens din vestitele țări românești: Țara Românească și Moldova! 
Bucovina și Basarabia. De câte ori am ocazia, arăt celor care vor să mă 
asculte că, ținutul Vâlcii, Bistrița olteană, înainte de secolul XVI era 
la fel ca civilizație cu Transilvania de nord, Maramureșul născător de 
izvoade românești, și descălecători; altfel străbunul dumneavoastră, 
cneazul Micle, nefăcând deplasarea la Costești, atunci, ca să cumpere 
pământ!...Iată, Basarab I fondează statul românesc în 1330, fondează 
dinastia Basarabilor și dă numele unei noi provincii, Basarabia, 
stăpânind ținuturile de la sudul Carpaților până la Dunăre, de la 
Severin, Regatul Ungariei, până la Marea Neagră, demonstrând lumii 
că primul stat european de anvergură, stăvilar în fața tătarilor, a fost 
aici! La începutul acestui demers istoric, al tiparului, și care începe cu 
Liturghierul lui Macarie din 1508, vorbeam de prima carte scrisă în 
Moldova, a artistului caligraf, călugăr, Gavril Uric, de la Mănăstirea 
Neamț, care a creat „Tetraevangheliarul” din 1426 la porunca lui 
Alexandru cel Bun! Caligraf, care realizează primul portret în 
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miniatură, pe carte bisericească, cel mai important și, care avea să 
influențeze întreaga școală românească de caligrafi...Și totuși, prima 
tipografie, mașină de tipărit în serie, apare la Mănăstirea Bistrița 
după aproape o sută de ani! Înseamnă că societatea românească 
din Oltenia era mai avansată, elementele capitalismului primar, 
exprimate prin forța mașinilor manufacturiere, în Moldova, apărând 
mult mai târziu, cam în timpul domniei lui Vasile Lupu! Aproape 
peste un secol, față de Ungrovlahia, i-a trebuit Moldovei să aplice 
tiparul lui Gutenberg! Mai este ceva, așezarea Olteniei față de Europa 
centrală și de est este una favorabilă realităților europene, dezvoltării 
capitalismului în acest început de eră cu adevărat modernă a Europei 
medievale... La Sud, imperiul puternic bulgar, la sud vest Serbia 
emancipată prin femeile sale cu tendințe spre modernism, dar, mai 
ales, la nord și nord vest, Regatul Ungariei care domina Europa 
centrală și de vest...Sute de ani granița Ungariei (sfera de influență) 
cu estul tătăresc a fost așezată pe Olt și pe...Nistru! Deci, când apare 
tiparul lui Gutenberg, Oltenia era favorizată de forța ei militară și 
economică, pe ea, bazându-se marile  forțe europene; acest lucru nu 
a durat foarte mult, decât până la izgonirea austriecilor din prima 
jumătate a secolului XVIII și, revenind cu repeziciune, în secolul XX; 
și, în mod cu totul special, după 1944! Moldova este mai mult sub 
influența Poloniei, și mai apoi a Rusiei, Turcia fiind cu puteri egale și 
față de Moldova, și față de Țara Românească. Puternic pravoslavnică, 
Rusia, puțin ambițioasă Polonia, în Moldova capitalismul pătrunde 
mai greu, astfel că și mașina de tipărit mecanizată va pătrunde mai 
târziu...Moldova, rămânând mai aproape de elementul războinic, cu 
mari luptători, dar și mai aproape de elementul poetic, de visare, de 
artă manuală... În secolul XX, Moldova, Iașiul, prin forța sa universitară 
deosebit de puternică, mai ales după 1944, cunoaște o dezvoltare 
a tiparului fără egal, rămânând pilon puternic și astăzi; Iașiul, 
răspândindu-și produsele de tipar în toate colțurile României, față 
de alte centre românești, păstrând și funcția de distribuție, și funcția 
de analiză critică a cărții prin puternicele sale asociații și cenacluri... 
Spuneam, unde este carte este și dezvoltare economică! După anii 
80, 90, rășinile sale sintetice, ale Institutului de Cercetare în Chimia 
anorganică, găsindu-și aplicare și aici în Oltenia, la Râmnicu Vâlcea, 
la Hervil și Intol, „Întinzătoarele de lanț” de la mașina auto „Dacia”, 
funcționând cu „patine” și mai apoi cu „role” (inovațiile noastre din 

1993 și 1994) fabricate și omologate din asemenea rășini, cu rezultate 
cu mult peste produsele clasice din cauciuc...

Arhim. Veniamin MICLE: – Activitatea tipografică din 
Moldova își are începutul în secolul al XVII-lea, prima tipografie fiind 
deschisă în timpul domnitorului Vasile Lupu (1634–1653). Așa dar 
în anul 1640 se înființează tipografia de la Mănăstirea „Sfinții Trei 
Ierarhi” din Iași. 

În anul 1637, mitropolitul Varlaam al Moldovei (1632–1653) 
solicită țarului Mihail Feodorovici al Rusiei sprijin pentru înființarea 
unei tipografii, însă nu primește ajutor. Peste trei ani, mitropolitul 
Petru Movilă al Kievului (1633–1646) trimite la Iași prima tiparniță, 
însoțită de  ieromonahul Sofronie Pociațki, numit conducătorul 
ei, pe care o instalează în Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi”; aici 
apar următoarele cărți: Catihisis slavon (1642), Cazania românească 
(1643),  Șapte taine ale Bisericii (1644), Cartea care se cheamă Răspunsul 
împotriva Catihismusului calvinesc (1645), Paraclisul Născătoarei 
de Dumnezeu (1645); Carte românească de învățătură de la pravilele 
împărătești și de la alte giudețe (1646).  

Urmează tipografia de la Biserica „Sfântul Nicolae” din Iași 
(1677). Mitropolitul Dosoftei (1671–1686), care a transferat reședința 
Mitropoliei Moldovei la Iași (1677), a reușit să refacă veche tiparniță 
la Biserica „Sfântul Nicolae” Domnesc, unde tipărește Dumnezeiasca 
Liturghie (1679); Psaltirea de-nțăles (1680); Molitvănic de-nțăles (1681); 
Paremiile peste an (1683); Viața și petrecerea sfinților sau Proloagele lui 
Dosoftei (1682–1686). De asemenea, în timpul lui Antioh Cantemir 
(1695–1700), se tipărește Învățătură sfântă adică Sfintei și Dumnezeieștii 
Liturghii și Divanul sau gâlceava înțeleptului cu lumea (1698). După ce 
mitropolitul Dosoftei a fost dus în Polonia, unde a și murit, tipografia 
a încetat. 

Tipografia Mitropoliei din Iași (1753). Am văzut că, după 
plecarea Mitropolitului Dosoftei din Iași, tipografia de la „Sfântul 
Nicolae Domnesc” s-a risipit. În prima jumătate a secolului al XVIII-
lea, se constată o slabă activitate. Vechea tipografie din timpul lui 
Dosoftei a refăcut-o mitropolitul Gheorghe (1723–1729), care tipărește 
Antologhionul și Octoihul (1726), având slujbele în slavonește, iar 
tipicul și textele biblice în românește. Mitropolitul Antonie (1730–
1739) tipărește Psaltirea slavonă (1731) și Învățături preoțești despre 
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șapte Taine, iar în timpul mitropolitului grec Nichifor (1740–1750), 
apar Evanghelia (1747) și Evhologhionul (1749).

Mitropolitul Iacob Putneanul (1750–1760), în primii ani de 
păstorire, a editat mai multe cărți în tipografia particulară a lui 
Duca Sotiriovici, precum: Sinopsis, adică adunare a celor șapte Taine 
și a celor șapte laude (1751), Sinopsis de molitve din Psaltire (1751) 
și Târnosanie (1752). Probabil, în cursul anului 1753 mitropolitul 
Iacob Putneanul a mutat la Iași tipografia de la Rădăuți, reușind să 
tipărească mai multe cărți de slujbă: Penticostarul (1753), Antologhionul 
(1754), meșteri tipografi fiind Grigorie Stan Brașoveanul și Sandu din 
Iași, Apostolul (1756), Psaltirea (1757) și Liturghierul, precum și câteva 
cărți de învățătură: Alfavita sufletească (1755), Sinopsis, adică adunare 
de multe învățături, numit în prefață Cerească Floare (1757), o carte 
pentru preoți, cu îndrumări privitoare la săvârșirea Sfintei Liturghii 
și pentru combaterea superstițiilor, precum și un Bucvar, necesar 
școlilor. Mitropolitul Iacob s-a retras din scaun în anul 1760.

În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, noul mitropolit, 
Gavriil Callimachi (1761–1786), acordă mare atenție tiparului, 
scoțând câteva cărți de slujbă: Evanghelia (1762), Ceaslovul (1763), 
Evhologhionul (1764), Psaltirea (1766), Catavasierul (1778),  Prăvălioară 
de cele șapte Taine (1784). Urmașul său, Leon Gheucă (1786–1788) 
tipărește Octoihul mic (1786). Mitropolitului Ambrozie Serebrenicov 
(1788–1792), căruia autoritățile rusești de ocupație i-au încredințat 
conducerea Mitropoliei Moldovei a tipărit Psaltirea slavonă (1790) și 
Catavasierul (1792). Mitropolitul Iacob Stamati (1792–1803) a refăcut 
tipografia mitropolitană, tipărind cărți de slujbă și de învățătură, 
precum: Liturghierul (1794), Psaltirea (1794), Ceaslovul (1797), Psaltirea 
(1802), Prăvălioara adică Molitvelnic în scurt (1802). 

Odată cu alegerea mitropolitului Veniamin Costachi 
(1803–1808; 1812–1842), se inaugurează o nouă etapă și în istoria 
tiparului ieșean. Considerat ca un adevărat „luminător al Moldovei”, 
mitropolitul Veniamin și-a dat seama de lipsa cărților pentru 
Seminarul Teologic de la Socola, deschis în 1803, și pentru celelalte 
școli înființate de el, dar și de nevoia tipăririi de cărți pentru luminarea 
preoțimii și a credincioșilor. Se poate afirma că istoria tiparului 
moldovenesc din prima jumătate a secolului al XIX-lea se identifică 
cu însăși viața mitropolitului, când s-au tipărit: Octoihul mic (1804), 
Antologhionul (1806), Molebniculin (1808), Orănduiala sfințirii bisericii 

(1809), Aghiazmatarul mic și Triodul (1814), Tipiconul Sfântului Sava, 
Ceaslovul și Psaltirea (1817), Octoihul (1818), Agiazmatarul (1823), 
Penticostarul și Evhologhionul (1834), Apostolul (1835) și Psaltirea (1835). 
Pe lângă câteva lucrări „laice”, Bordeiul indienesc (1821), Manual de 
patriotism de Iancu Nicola (1829), Gramatica românească (1833), Mică 
geografie a Daciei, Moldaviei și a Țării Românești a lui Filaret Scriban 
(1838), câteva manuale școlare și altele. Mult mai importante sunt 
însă traducerile din Sfinții Părinți și unii scriitori bisericești:  Întrebări 
și răspunsuri oarecare bogoslovești ale Sfântului Atanasie cel Mare (1831), 
Tâlcuire la cele patru Evanghelii a lui Theofilact (1805) și Carte foarte 
folositoare de suflet (1819), Descoperirea cu amănuntul a pravoslavnicei 
credințe (1806), Chiriacodromionul (1840–1841). În același timp s-au 
tipărit și traducerile mitropolitului Veniamin: Tâlcuirea celor șapte 
Taine a arhiepiscopului grec Gavriil al Filadelfiei (1807), Adoleshia 
Filoteos, adică îndeletnicirea iubitoare de Dumnezeu a lui Evghenie 
Vulgaris (1815–1819), Istoria Scripturii Vechiului Testament și Istoria 
Scripturii cea noao (1824), Funie sau frânghie întreită (1831), Iubitorul 
de înțelepciune a lui Serghie Macre (1831), Drept slăvitoarea învățătură 
a mitropolitului Platon Levșin al Moscovei (1839), Istoria bisericească 
a mitropolitului Meletie al Atenei (1841–1843); lucrarea polemică 
Piatra scandelei sau lămuriri despre începuturile și pricinile adevărate 
ale schismei (1844) și Îndeletnicire despre buna murire a lui Evghenie 
Vulgaris (1845). Dintre numeroasele sale traduceri rămase în 
manuscris, câteva s-au tipărit postum, între care Tălmăcirea Psaltirii 
a lui Eutimie Zigabenul (1850). 

Tipografia din Mănăstirea Cetățuia (1682). Încă din 1680–
1682, la rugămintea patriarhului Dositei al Ierusalimului (1669–
1707), care a trăit mulți ani în țările române, cu sprijinul financiar al 
domnitorului Gheorghe Duca (1678– 1683), s-a înființat o tipografie 
greacă la Mănăstirea Cetățuia de lângă Iași, unde își avea reședința 
patriarhul. Cheltuielile de tipar pentru primele cărți au fost suportate 
de domnitorul Gheorghe Duca. Primul meșter tipograf de aici a 
fost ieromonahul Mitrofan, viitor episcop la Huși și la Buzău; el a 
format aici pe marele tipograf Antim Ivireanul. În această tipografie, 
au apărut mai multe cărți: Întâmpinare împotriva primatului papal 
(1684); Dialog împotriva ereziilor (1683); Slujba Sfinților Martiri Serghie 
și Vah (1685).

Tipografia de la Mănăstirea „Sfântul Sava” din Iași (1714). 



Arhim.  V. Micle, P. Cichirdan Tiparul bisericesc la români

168 169

În prima jumătate a secolului al XVIII-lea, a fost o slabă activitate 
tipografică în Moldova. În timpul mitropolitului Ghedeon (1708–
1722), s-au tipărit două cărți de slujbă, dar „în tipografia Sfântului 
Mormânt”, instalată în Mănăstirea „Sfântul Sava” din Iași.  Este vorba 
de un Sinopsis, cuprinzând acatistul, paraclisul și alte slujbe (1714) și 
un Liturghier (1715), ambele cu slujba propriu-zisă în slavonește și doar 
cu îndrumările tipiconale și textele biblice în românește, tipărite „cu 
blagoslovenia” patriarhului Hrisant Notaras al Ierusalimului, fiind 
„mitropolit țării kir Ghedeon”, iar meșter tipograf Ieremia Marcovici. 
Tot acolo s-a tipărit în grecește Dogmatica Sfântului Ioan Damaschin, 
sub titlul Arătarea credinței ortodoxe.

Tipografia Episcopiei din Rădăuți (1744). În secolul al XVIII-
lea, se înregistrează o intensificare a activității tipografice abia în 
timpul mitropolitului grec Nichifor (1740–1750), când în Moldova 
funcționau trei tipografii: a Mitropoliei, a Episcopiei de Rădăuți și 
cea particulară a grecului Duca Sotiriovici din insula Thasos. 

Prin strădania episcopului Varlaam al Rădăuților (1735–1745) 
s-a înființat o modestă tipografie pe lângă acest străvechi scaun 
vlădicesc. Aici au apărut trei cărți: Catavasierul (1744) și Ceaslovul 
(1745), când episcopul Varlaam moare în timpul tipăririi „întru a sa 
din nou făcută tipografie”. Noul episcop, Iacob Putneanul (1745–
1750) tipărește Liturghierul (1745), având tipicul în românește, iar 
slujba în slavonește. Dintr-o notă de pe ultima foaie a Ceaslovului, 
aflăm numele ostenitorilor: Grigorie Stan Brașoveanul, „meșter mare 
și făcătoriu a tot lucrul tipografiei din nou”; ierodiaconul Iosif din 
Neamț și Sandul sin Irimiie ot Iași, ca „îndreptători ai tiparelor”,  dar 
și un zețar, doi drugari, doi pilcari și un poslușnic. Deci, organizarea 
tipografiei era asemănătoare celei din București.

Tipografia din Mănăstirea Neamț (1807). Dintre marile 
realizări ale mitropolitului Veniamin Costachi se numără și înființarea 
tipografiei din Mănăstirea Neamț, la anul 1807, în timpul starețului 
Dositei, fiind tipărite cărți de slujbă, de învățătură, traduceri din 
limba greacă, cărți de îndrumare către călugări ș.a. Toate s-au tipărit 
cu binecuvântarea mitropoliților Moldovei: Veniamin Costachi 
(1803–1808, 1812–1842), Gavriil Bănulescu-Bodoni (1808–1812), 
Meletie Lefter (1844–1848), Sofronie Miclescu (1851–1860), arhiereul 
Chesarie Răsmeriță (1860–1863) și Calinic Miclescu (1865–1875).

Cărțile nemțene au beneficiat și de sprijinul material al 

egumenilor mănăstirii, care sunt pomeniți în foile de titlu: Ioan 
(1808–1812), Silvestru (1812–1818), Ilarie (1818–1823), Dometian (1823–
1834), Neonil Buzilă (1834–1835,1838–1839, 1843–1853), Mardarie 
(1835–1838, 1839–1840), Venedict (1840–1843), Nathanail (1853–1855), 
Dionisie Romano (1855–1856), viitorul episcop de Buzău, Gherasim 
(1856–1860), Timotei Ionescu (1860–1887). În mod deosebit trebuie 
pomeniți starețul Neonil, în timpul căruia s-au tipărit aproximativ 60 
de cărți, și Dionisie Romano care s-a ocupat de refacerea tipografiei, 
procurând mașini noi și litere de la Praga. Meșteri tipografi erau 
călugări din mănăstire, unii cu o activitate foarte îndelungată; 
corectura o făceau călugării știutori de carte, de regulă „în colectiv”, 
la trapeza mănăstirii. Hârtia se procura din țară, dar și de la Viena și 
Praga. Până în anul 1874, când a apărut ultima carte, s-au tipărit aici 
peste 160 de cărți.

Șirul tipăriturilor din Mănăstirea Neamț a început cu Viețile 
Sfinților (1807–1815), urmate de Chiriacodromionul (1811), Chegragarion 
de Fericitul Augustin (1814), Apologie (1816) și Tâlcuire pre scurt (1817), 
Scara Sfântului Ioan, egumenul Sinaiului (1814), Cuvintele și învățăturile 
Sfântului Efrem Sirul (1818–1819), Noul Testament (1818), Cuvintele 
lui Isaac Sirul (1819), Evanghelia (1821), Antologhionul (1825), Mineiele 
(1830–1831), Ceaslovul (1832), Triodul (1833), Oglinda omului din lăuntru 
(1833); Octoihul mare (1835), Mărturisirea Ortodoxă, Pidalionul (1844), 
Proloagele (1854 –1855).  

Dintre lucrările „laice” tipărite la Mănăstirea Neamț, 
consemnăm Scrisoarea Moldovei a lui Dimitrie Cantemir „care acum 
întâiu s-au tipărit”, cu binecuvântarea mitropolitului, în timpul 
starețului Dometian; era prima ediție în limba română a Descrierii 
Moldovei, tradusă de Vasile Vârnav la îndemnul ierodiaconului 
Grigorie, viitorul mitropolit.

După retragerea din scaunul episcopal de la Huși a episcopului 
Nicodim Munteanu (1923) și numirea sa ca stareț la Mănăstirea 
Neamț, s-a reluat activitatea tipografică, dar chiar și după alegerea sa 
ca mitropolit al Moldovei (1935) și apoi patriarh al Bisericii Ortodoxe 
Române (1939), a sprijinit activitatea tipografiei nemțene care, în 1948, 
ajunsese la 318 titluri de lucrări. Majoritatea cărților îi aparțineau, 
fiind lucrări originale sau traduceri din rusă. În 1932 a pus bazele 
colecției „Ogorul Domnului”, în care au apărut 35 de titluri, până în 
1947. S-au tipărit și câteva lucrări de istoria artei bisericești, de I. D. 
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Ștefănescu, Arthur Verona, Gheorghe Oprescu, Teodora Voinescu. 
De asemenea, s-au tipărit vieți de sfinți, acatiste, paraclise, cărți de 
rugăciuni, povestiri moralizatoare pentru copii, mici lucrări cu profil 
economic pentru călugări. După 1948, perioada de glorie a tipografiei 
de la Mănăstirea Neamț a încetat; ea și-a continuat existența, tipărind 
revista „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, calendare și imprimate 
(1950–1989).  

În timpul păstoririi mitropolitului Iustin Moisescu (1957–
1977), s-au tipărit o serie de monografii ale monumentelor istorice 
restaurate; între ele, cităm: Monumente istorice bisericești din 
Mitropolia Moldovei și Sucevei (1974), Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din 
Iași, Mănăstirea Cetățuia (1977), Catedrala mitropolitană din Iași (1977), 
Mănăstirea Neamț (1981), Mănăstirea Agapia și altele.

De asemenea, au apărut ediții critice ale operei lui Dosoftei: 
Psaltirea în versuri (1974) și Dumnezăiasca Liturghie (1980), iar 
mitropolitul Teoctist a tipărit lucrările: Mitropolitul Iacob Putneanul 
(1978) și Pe treptele slujirii creștine (1980). 

Petre CICHIRDAN: – Să nu uităm Basarabia, care apare, ca 
denumire, în secolul XIV după numele lui Basarab I și definește 
teritoriul celor trei județe din sudul Basarabiei: Cahul, Ismail, 
Cetatea Albă (iată, nici o legătură cu „besereb” de origine cumană care 
definește negrul –istoricul Alexandru Boldur, „Istoria Basarabiei”, 
Chișnău, 1937, ediție din 1992). În 1812, când Rusia preia teritoriul 
dintre Nistru și Prut, aceasta extinde numele de Basarabia întreg 
acestui teritoriu...Da, ne convine, țara lui Basarab I extinzându-se de 
la brațul de nord al Dunării, din Delta Dunării, până la marginea de 
nord a Hotinului! Să nu uităm că Basarabia, în 1918, a făcut primul 
pas către unirea cu Regatul României! În secolul XIX Basarabia era 
un teritoriu mai puternic afirmat, decât cel al Ungrovlahiei vâlcene, 
copiii din Basarabia având manual bilingv, în limba rusă și limba 
„rumână” încă din 1850... După 1944, românii bărbați, dispărând 
aproape toți ca „gheroi” (eroi) în armata sovietică sau fiind evacuați 
în Regat de către Mareșalul Antonescu. Basarabia, un teritoriu de 
mare bogăție în timpul Basarabilor și Mușatinilor și care astăzi există 
prin Republica Moldova, și așa, ciopârțită de Ucraina prin deciziile 
„țarilor roșii” de la Moscova! Personal, dacă regret ceva, regret că nu 
avem Cernăuțiul, Cetatea Albă și Hotinul, desigur și Chișinăul (deși, 

acum, în UE este ca și al nostru) în componența României de astăzi... 

Arhim. Veniamin MICLE: – Tipografia de la Mitropolia 
Chișinău (1814). După anexarea Basarabiei la Rusia țaristă (1812), 
mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni (1812–1821) solicită înființarea 
unei tipografie la Chișinău. Primește aprobarea, dar cu anumite 
restricții: mitropolitul să controleze tot ce se tipărește, iar cărțile 
să fie reeditate după ediții sinodale de la Moscova; cărțile pentru 
seminar vor fi tipărite „cu litere civile rusești”, dar tot după edițiile 
oficiale de la Moscova. Cărți noi nu se puteau tipări decât cu acordul 
Sinodului, la propunerea mitropolitului etc. 

Tipografia s-a deschis oficial la 31 mai 1814, primul ei conducător 
fiind călugărul rus Ignatie, care cunoștea limba română și venise de 
la Mănăstirea Neamț. Primele cărți apărute au fost: Liturghierul și 
Molevnicul (1815), Ciasoslovul (1817), Psaltirea (1818), Mineiul de obște 
(1819), Molitvelnicul, Apostolul, Evanghelia (1820) și Tipicul bisericesc 
(1821).  

Tipografia și-a continuat activitatea și în timpul păstoririi 
arhiepiscopului Dimitrie Sulima (1821–1844), când apar: Tipicul 
bisericesc (1823) și Liturghierul (1837), precum și cărțile traduse din 
rusește: Pentru datoriile presviterilor de popor (1823), Învățătură 
scrisă din pravilele Sfinților Apostoli și a Sfinților Părinți,  Catihizmul 
creștinesc (1841) al mitropolitului Filaret Drozdov; s-au reeditat 
Bucoavna românească (1822) și Bucoavna româno-rusă (1842). 
Tipărirea cărților a continuat și sub păstorirea lui Antonie Șocotov 
(1858–1871), când apar mai multe cărți de ritual și câteva cărți de 
învățătură, precum Bucoavna împreună cu sfânta istorie și Catehizis 
pe scurt (1861), Chiriacodromionul, Învățături scurte, Catehism mai 
dezvoltat, Colecțiune de bucăți cu conținut dogmatico-religios (1871). 
De asemenea, apare „Buletinul eparhiei Chișinăului” (1867–1917), la 
început, de două ori pe lună, în rusește și românește, iar din 1871, 
numai în rusește.

Numirea arhiepiscopului Pavel Lebedev (1871–1882) a 
însemnat încetarea activității tipografice, iar urmașul său, Serghie 
Liapidevschi (1882–1891) a cerut Sinodului din Petersburg ca tipografia 
să fie închisă, cerere aprobată la 13 ianuarie 1883. Tipografia a fost 
cumpărată de egumenul Teofan Cristea și ieromonahul Andronic 
Popovici de la Mănăstirea Noul Neamț-Chițcani, în speranța că vor 
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reuși să tipărească unele lucrări în românește, așa cum se făcuse 
pe vremuri și în Mănăstirea Neamț. Din nefericire, n-au putut face 
nimic, din cauza piedicilor puse de autoritățile bisericești, încât în 
1887 au vândut-o unui evreu. 

În Congresul preoților eparhiei Chișinăului din 1905, s-a cerut 
reînființarea tipografiei și editarea de cărți și periodice în limba 
română. Primind aprobare, tipografia s-a deschis la Chișinău, într-o 
casă donată clerului de Mănăstirea Dobrușa (1906), fiind pusă sub 
îndrumarea „Frățimii Nașterea lui Hristos”, societate misionară a 
clerului basarabean, care se înființase încă din 28 decembrie 1899. 
Aici au apărut cărți de slujbă și de învățătură în românește, urmărind 
redeșteptarea sentimentelor naționale românești; dintre ele, cele 
mai semnificative sunt: Ceaslovul, Psaltirea (1907), Trebnicul (1908), 
Acatistul Acoperământului Maicii Domnului,  Cărticică de rugăciuni 
pentru mireni (1909), Acatistul Sfintei Maria Magdalena (1911), Cele 
patru Evanghelii (1912), Acatistul Sfântului Mucenic Pantelimon, 
Acatistul Sfântului Haralambie (1913), Acatistul Sfintei Treimi (1915), 
Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava (1918). De asemenea, 
s-a reluat tipărirea unor abecedare și cărți de citire în românește, 
datorate unor învățători și a marelui patriot Pantelimon Halippa; 
între autori, se număra și arhimandritul Gurie Grosu, care scrie o 
Carte de învățătură despre legea lui Dumnezeu (1908) – neacceptată 
de autoritățile bisericești – Bucoavna moldovenească (1908) și Carte 
de citire cu științe din gramatica moldovenească (1910) și Abecedar 
moldovenesc (1917–1918).

La 25 ianuarie 1908 a apărut revista „Luminătorul”, sub 
redacția preotului profesor Constantin Popovici și a lui Gurie Grosu, 
mai târziu mitropolit al Basarabiei, unde se publicau articole cu 
caracter teologic, pastoral și istoric, precum și predici.

După revenirea Basarabiei la România (1918), se inaugurează 
o etapă nouă în viața întregii Biserici românești dintre Prut și 
Nistru. Era firesc să se producă schimbări și în lucrarea tipografiei 
din Chișinău, care va purta numele de „Tipografia eparhială”, fiind 
tipărite mai cu seamă lucrări de istoria Bisericii din Basarabia, prin 
care se punea în lumină trecutul românesc al acestei provincii 
înstrăinate, dintre care menționăm: Visarion Puiu, Mănăstirile din 
Basarabia (1919), Documente basarabene (1928), profesorul Nicolae 
Popovschi, Mișcarea de la Balta sau inochentismul în Basarabia (1926) 

și Istoria Bisericii din Basarabia în veacul al XIX-lea sub ruși (1931) și 
altele. După înființarea Facultății de Teologie din Chișinău, s-au 
afirmat profesorii: Constantin Tomescu și Toma G. Bulat care au pus 
bazele revistei „Arhivele Basarabiei”, revistă de istorie și geografie a 
moldovenilor dintre Prut și Nistru (1929–1939), în care au publicat 
zeci de studii și documente inedite privitoare la trecutul Bisericii 
din Basarabia; unele din ele au apărut și în extras; astfel, Constantin 
Tomescu, Din trecutul neamului românesc (1920), Istoria sfintei 
Mănăstiri Hârjauca (1924), Episcopia Hotinului. Date istorice și statistice 
(1925), Mitropolitul Grigorie IV al Ungrovlahiei (1927), Documente și 
scrisori din familia Andronachi Donici (1928), Diferite știri din Arhiva 
Consiliului eparhial din Chișinău (1938), iar Toma Bulat, Întemeierea 
Mănăstirii Văratic. Câteva momente, 1803–1845 (1931) și Documentele 
Mănăstirii Văratic (1939); preotul Constantin Bobulescu a publicat: 
Neamul Holbăneștilor cu al episcopului Gherasim Clipa Barbovschi 
(1929); Fețe bisericești în războaie, răzvrătiri și revoluții (1930), Din 
viața mitropolitului Veniamin Costachi (1933), Pentru pomenirea lui 
Alexandru cel Bun (1934); preotul Paul Mihail, Mărturii românești din 
Bulgaria și Grecia, 1468–1866 (1933), Fapte trecute și basarabeni uitați, 
1799–1918 (1938), Cărți bisericești, manuscrise și icoane din Basarabia 
(1940); Visarion Puiu, Predici pentru orașe (1920); Nicodim Munteanu, 
Șase cuvântări despre natură (1924), Predici la nădejdea creștină (1928) 
și Viața și operele Sfinților Părinți și învățători ai Bisericii (1932); Serghie 
Bejan, Păcatul strămoșesc și mozaismul în teologia Sfântului Apostol 
Pavel (1925), Dogma Sfintei Treimi în concepția creștinismului. Studiu 
dogmatico-istoric (1930); Cicerone Iordăchescu, Omiliile duhovnicești 
ale Sfântului Macarie Egipteanul (1931), Ierarhia cerească și ierarhia 
bisericească (1932) și Despre numele divine (1936); Alexandru Severin, 
Planul de polemică cu sectanții (1922), Ateismul militant (1937), 
Psihologia sectelor religioase (1939), Metodica misionară (1931), De 
ce creștinii serbează duminica și nu sâmbăta (1932), Botezul pruncilor 
– tradiția apostolică (1934); Constantin Popovici, Studii religioase, 
morale și liturgice (1934).

În perioada 1929 și 1944 apare revista „Misionarul”, redactată 
de un comitet de preoți și profesori de teologie, cu colaborarea multor 
misionari din țară: mitropolitul Gurie Grosu, episcopul Grigorie 
Comșa de la Arad, arhimandritul Iuliu Scriban ș.a. O existență de 
câțiva ani a avut și revista „Studentul” a Societății Culturale „Petru 
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Movilă” a studenților Facultății de Teologie (1928–1932), cu apariție 
lunară; în anii 1928-1930 a fost redactată de Paul Mihailovici (Mihail), 
iar din septembrie 1930 de un comitet, în frunte cu Nicolae Isăilă, 
Vasile Țepordei și alții. Nu în ultimul rând, trebuie notată „Raza”, 
gazetă a Uniunii Clerului Ortodox din Basarabia, apoi ca „organ 
independent de luptă și atitudine românească”, din februarie 1931 
până în 1944; în 1940/41 a apărut săptămânal la București. Din 1932 
apare ca redactor-șef, iar din 1938 ca director, preotul-ziarist Vasile 
Țepordei, care va plăti cu câțiva ani de detenție sovietică pentru 
articolele sale.

Tipografia Episcopiei Roman (1925). În timpul păstoririi 
episcopului Lucian Triteanu (1923–1947), s-a înființat o tipografie 
la Episcopia Romanului, în 1925; din același an și-a început apariția 
revista eparhială „Cronica Romanului”, în care se publicau lucrări cu 
profil teologic și istoric; între autori s-au numărat preoții Gheorghe 
Butnaru, Alexandru Cosma, Ioan Vornicel; Gheorghe Vlad, 
Constantin Chiriac, Scarlat Porcescu și alții. Tipografia și-a încetat 
apariția în 1948.

Tipografia Episcopiei Bălți (1939). Prin grija episcopului Tit 
Simedrea, ales episcop al Hotinului, cu reședința în Bălți (1935), în 
anul 1939 s-a ridicat la Centrul eparhial din Bălți o clădire pentru o 
tipografie eparhială, înzestrată cu toate cele necesare. Arhimandritul 
Antim Nica, viitorul episcop, a publicat aici teze sa de doctorat: 
Misionarismul creștin, între mahomedani în Orientul Apropiat (1939). 
Evenimentele politice ce au urmat au dus la închiderea tipografiei.1

ARHIM. VENIAMIN MICLE

Data nașterii: 7 iulie 1939,  în localitatea  Plopiș, com. Șișești, 
județul Maramureș, din „Țara Chioarului”. Părinții: Timotei  (1912–
1981) și Eudochia (1913–1998), fiind al patrulea copil dintre cei  șase: 
Anuca, Ionuc, Ionica, Valer, Paraschiva și Maria.

1941: Primele amintiri: moartea fratelui Ionuc; reți-ne bolnavul 
în pat; sicriul alb din scândură de brad, preotul îmbrăcat în veșminte, 
cădelnița în mâna crâsnicului. 

1942: A venit în concediu tata, care era în război. Mergând la 
gospodăria, a prins un uliu și l-a adus acasă; lăsat în tindă, când l-a 
văzut ce ochii fioroși avea, s-a speriat, a țipat și a fugit în cameră. 

1944: Armata germană a venit până în curtea casei, unde au 
instalat bucătăria; după masă, s-a retras.

- A învățat de la sora Anuca să citească.
1945: A venit tata din război; arăta foarte bine, fusese prizonier 

în Germania, unde a lucrat în minele de cărbune.  
1946: Tata i-a spus că sunt „viță nobilă”, dar să nu spună la 

cineva să afle „ăștia”, adică comuniștii. Deci, intuitiv a simțit că „ăștia” 
sunt dușmanii nobililor. Probabil, aversiunea sa față de comunism a 
apărut atunci, când era  copil.

1946–1950: Școala primară, în satul Plopiș.
1950–1951: Clasa a V-a, în comuna Făurești.
1950–1951: Clasele   VI-VII, în orașul Cavnic.
1953–1954: Anul I, la Școala Medie Tehnică Mecanică, în Satu-

Mare.
1954: Școala s-a desființat și a fost repartizat, ca bursier, la 

Liceul „Mihai Eminescu” din localitate; renunță și, la 11 noiembrie, 
intră novice în Mănăstirea „Sfânta Ana” din Rohia. 

1955–1959: Frecventează Seminarul Teologic din Cluj. Fiind 
absolvent a opt clase, i s-a admis înscrierea în anul al II-lea, după 
susținerea examenului de diferență pentru anul I. 

 1 Tipografii în spaţiul românesc: Moldova şi Basarabia (XIV), în „Cultura 
vâlceană”. Anul IX, nr. 125, august 2016, p. 11, col. 1-3; p. 12, col. 1-3.
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1958: La 19 iulie, depune voturile monahale, primind numele 
„Veniamin”. 

1959: La finele cursurilor seminariale, obține diploma de 
absolvire, fiind declarat pe locul I, din cei 40 de colegi.          

- În septembrie, susține examenul de admitere la Institutul 
Teologic din Sibiu, reușind pe locul I. 

- La 3 octombrie, pe baza Decretului nr. 410/1959, care 
prevedea măsuri drastice împotriva monahismului, a fost înlăturat 
din Institut.

- La 1 noiembrie, pe baza aceluiași Decret, este izgonit din 
mănăstire, împreună cu ceilalți monahi.

- La 7 noiembrie, s-a angajat într-un „Atelier de pictură și 
confecționat rame de tablouri” din orașul Dej, urmând și „Școala 
de artă populară” din localitate, fiind talentat la pictură și cu certe 
înclinații practice.

- În luna decembrie, data 17, fiind absolvent al Seminarului 
teologic, este reprimit în Mănăstire. 

- La 20 decembrie, cu aprobarea chiriarhului, a fost hirotonit 
ierodiacon. 

- La 21 decembrie, este hirotonit ieromonah. 
1959–1962: În calitate de preot, pe lângă activitatea  

gospodărească din Mănăstire, contribuie la oficierea sfintelor slujbe 
bisericești, predică și mărturisește credincioșii, desfășurând totodată 
și activitate misionar-pastorală în unele parohii vacante (Vima Mică, 
Mașca, Fânațe, Copalnic). 

- În perioada ianuarie – aprilie 1961, suplinește parohia Suciu 
de Sus, Protopopiatul Lăpuș, jud. Maramureș.  

1962: Apreciat de episcopul Teofil al Clujului, pentru 
seriozitatea și conștiinciozitatea dovedite în activitatea pastorală din 
parohiile menționate, l-a îndemnat să reia cursurile universitare.

1962–1966: Frecventează cursurile Institutului Teologic 
Universitar din Sibiu. 

1966: La 26 iunie, susține examenul de licență, cu lucrarea: 
Cunoștință pre scurt a Istoriei bisericești de Samuil Micu, întocmită sub 
îndrumarea Preotului profesor dr. Sofron Vlad, rectorul Institutului; 
calificativul maxim „Excepțional”.

- Rectorul Sofron Vlad, care intenționa să formeze cadre noi 
pentru Institutul pe care îl conducea, i-a recomandat să candideze 

la examenul de admitere pentru doctorat la Institutul Teologic 
Universitar din București, Secția Practică, specialitatea Omiletică și 
Catehetică. 

1966–1968: Urmează cursurile la zi, susține lucrările de 
seminar și publică pe cele prevăzute de regulament, promovând toate 
examenele, având ca îndrumător pe Prof. diacon dr. Nicolae Balca. 

1968: În calitate de doctorand, obține o bursă guvernamentală 
franceză, oferită de președintele Charles de Gaulle, pentru Teologia 
ortodoxă română, cu ocazia vizitei oficiale în România, din aprilie 
1968. 

- La 5 decembrie, dimineața pleacă în Franța; seara,  cazarea la 
Căminul Seminarului Internațional din orașul Strasbourg.

1968–1971: Urmează cursuri de specializare la Facultatea de 
Teologie Catolică din Strasbourg, pregătind teza: Problemele predicii 
creștine în vremea noastră. 

1969: Februarie 14, excursie la Portul din Strasbourg, invitat de 
rectorul Academiei, fiind organizată în onoarea oaspeților români: 
Ștefan Pascu și Nicolae Lascu de la Universitatea din Cluj.

- August 12–27, participă la Congresul liturgic întrunit la 
Strasbourg. 

1970: Martie 1, slujește în sobor, la Sfânta Liturghie oficiată 
de Mitropolitul Meletios, exarhul Patriarhiei din Constantinopol 
la Paris, împreună cu arhim. Theocharis Chronis și ierod. Dimitrie 
Grollios – astăzi mitropolit în Germania – atunci, studenți în Franța.

- Luna aprilie, excursie în Germania, împreună cu arhim. 
Theocharis Chronis.

- Luna mai, excursie în Italia, două săptămâni, vizitând 
Genova, Florența, Pissa și Roma, cu toate monumentele istorice.

1971: Aprilie, excursie în Luxemburg.
- Două săptămâni la Chevetogne – Belgia, Mănăstire catolică 

de rit ortodox, cu ocazia Sfintelor Paști.
- Aprilie 18, slujba Vecerniei din ziua Sfintelor Paști la 

Mănăstire; citește Sfânta Evanghelie în limba română.
- Aprilie, excursie în Olanda, împreună cu familia avocatului 

catolic Ignace Peckstadt din Eeklo–Belgia, ulterior hirotonit preot 
ortodox. Decedat la 14 mai 2016, fiind Protopop la parohia Sfântul 
Apostol Andrei din Gent – Flandra, Belgia.

- August 24, reîntors în țară, este numit asistent și duhovnic la 
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Institutul Teologic din București, dar prin intrigi de culise, țesute în 
cercuri mai înalte, ajunge profesor la Seminarul Teologic Special din 
Curtea de Argeș.

1971–1972: Profesor la Seminarul Special din Curtea de Argeș, 
unde predă limba franceză și Tipicul bisericesc, fiind, în același timp, 
și duhovnicul elevilor. 

1972: În luna iulie, excursie cu elevii seminariști la Mănăstirile 
din Moldova.

- La solicitarea profesorilor de la Institutul Teologic din Sibiu, 
candidează și ocupă postul de asistent la Catedra de Omiletică și 
Catehetică. 

1972–1973: Asistent la Institutul Teologic Universitar din Sibiu; 
conduce seminarile Catedrei și cele de Istorie a Bisericii Universale, 
predând în completare limbile franceza și latina.

- Patriarhia Română l-a propus și delegat, reprezentant al 
Institutului Teologic din Sibiu pe lângă Institutul Teologic Ecumenic 
„Tantur” din Ierusalim (Israel). 

- Decembrie 28, se stabilește la Mănăstirea Cozia, județul 
Vâlcea.

1973: La 13 februarie, pleacă la Institutul Teologic Ecumenic 
„Tantur”. Aici continuă definitivarea cercetărilor privind teza de 
doctorat și participă la întrunirile teologice prevăzute de regulamentul 
Institutului; vizitează locurile istorice din Țara Sfântă, în compania 
marilor personalități aflate la această instituție cu profil ecumenic, 
având ghizi pe cei mai renumiți profesori de la Universitatea   ebraică 
din Ierusalim, specialiști în arheologia biblică. I s-a oferit bursă de 
studii pentru o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire; 
i s-a propus să studieze în Grecia pentru o perioadă de trei ani; a 
fost solicitat să participe la o excursie documentară în Spania; i s-a 
sponsorizat o excursie la Muntele Sinai.

- Februarie 18, slujește Sfânta Liturghie la biserica 
Reprezentanței românești de pe lângă Patriarhia din Ierusalim.

- Martie 4, excursie la Muntele Sinai; Mănăstirea Sfânta 
Ecaterina, Muntele lui Moise.

- Martie 18, slujește în sobor arhieresc la Biserica Învierii din 
Ierusalim.

- Aprilie 28, Sâmbăta Mare, asistă la venirea Sfintei Lumini, la 
Mormântul Domnului.

- Aprilie 29, slujește în sobor la Reprezentanța românească.
- Mai 6, slujește în sobor la biserica Reprezentanței ruse de pe 

lângă Patriarhia din Ierusalim.
- Iunie 6, primește din partea prorectorului Jean Jacques von 

Alleman, profesor pastor elvețian, Placheta Institutului „Tantur”.
- Iunie 7, Înălțarea Domnului, slujește în sobor pe Muntele 

Măslinilor. Seara se reîntoarce în țară la chemarea mitropolitului 
Nicolae Mladin al Ardealului.

- Iunie 8, primit în audiență de patriarhul Justinian care îl 
întâmpină, zicând: „Veniamine, ești prelucrat! Știu că sunt intrigi; 
nu te descuraja, că și eu am avut parte de ele toată viața”.

- La Departamentul Cultelor, este primit de vicepreședintele 
Gheorghe Nenciu. Discuții dure; acuzat de activitate 
antiguvernamentală, antipatriotică și antiortodoxă, amenință că va 
da în judecată pe cei care îl acuză, i s-a replicat ironic: „Fii cuminte, 
că tot tu pierzi!”.

- August 30, este îndepărtat din învățământul universitar 
Sibiu și repartizat la Seminarul Teologic din Mofleni – Craiova, cu 
justificarea perfidă a Departamentului, ca: „Să nu fie pierdut pentru 
Ortodoxie, într-un centru ca Sibiu, unde sunt mai multe confesiuni 
creștine”.

1973–1977: Profesor la Seminarul din Craiova.
1973: Septembrie 3, numit de Consiliul Mitropolitan profesor 

de limbi moderne: franceza, engleza și rusa; pe parcurs, va mai preda 
Filozofia, Logica, Ecumenism și Istoria Religiilor, fiind permanent și 
diriginte. 

1974: Ianuarie 1, slujește în sobor la Catedrala mitropolitană; 
Sfânta Liturghie fiind oficiată de mitropolitul Teoctist.

- Februarie 25, este numit, prin rezoluție mitropolitană, 
membru în Comitetul de Redacție al revistei „Mitropolia Olteniei”.

- Martie 23, delegat la parohia Sălcuța – Craiova II: oficiază 
sfintele slujbe și predică.

- Aprilie 14, slujește în sobor Vecernia Sfintelor Paști la biserica 
„Madona Dudu” – Craiova; citește Sfânta Evanghelie în limba italiană.

- Aprilie 27, delegat la parohia Coțofenii din Față – Craiova II; 
oficiază sfintele slujbe și predică.

- Mai 26, slujește în sobor la Catedrala mitropolitană; 
Sfânta Liturghie oficiată de mitropolitul Teoctist; rostește predica 
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Duminicii.
- August 17–20, face parte din Comisia de examinare, sesiunea 

de toamnă, la Seminarul Teologic din București, fiind numit de 
patriarhul Justinian.

- Octombrie 13, slujește în sobor la Catedrala mitropolitană; 
rostește predica Duminicii.

- Octombrie 24, slujește în sobor la Catedrala mitropolitană; 
rostește predica zilei.

- Octombrie 25, cu ocazia vizitei patriarhului Elias IV al 
Antiohiei, traduce în limbile franceză și engleză programul; întâmpină 
delegația în hall-ul Hotelului „Minerva”, stând la dispoziția înalților 
oaspeți. La Seminarul Teologic, îndeplinește funcția de translator.

- Noiembrie 17, delegat de mitropolitul Teoctist pentru 
oficierea slujbelor de resfințire a bisericii din Ștefănești – Gorj, unde 
rostește predica. 

- Noiembrie 21, slujește în sobor la Catedrala mitropolitană; 
Sfânta Liturghie oficiată de mitropolitul Teoctist; rostește predica 
zilei.

- Decembrie 8, participă la sesiunea Adunării Eparhiale a 
Arhiepiscopiei Craiovei.

- Decembrie 26, slujește Sfânta Liturghie și predică la 
Mănăstirea Tismana.

1975: Ianuarie 18, delegat la parohia Țuglui II – Craiova II; 
oficiază sfintele slujbe și predică.

- Februarie 16, slujește în sobor la Catedrala mitropolitană; 
rostește predica Duminicii.

- Martie 22, primește rangul de „Protosinghel” din partea 
mitropolitului Teoctist, ca apreciere pentru publicarea numeroaselor 
studii în revistele de specialitate.                 

- Mai 5, slujește Sfânta Liturghie și predică la Mănăstirea 
Lainici – Gorj.

- Mai 18, slujește în sobor la Catedrala mitropolitană; rostește 
predica Duminicii.

- Mai 31, delegat la parohia Brădești – Craiova I; oficiază 
sfintele slujbe și predică.

- August 23, însoțește pe mitropolitul Teoctist la parohia 
Scrada – Gorj.

- August 24, slujește în sobor la Sfânta Liturghie oficiată de 

mitropolitul Teoctist; rostește predica Duminicii.
- Octombrie 19, delegat să oficieze slujbele de resfințire a 

bisericii din parohia Padea, comuna Drănic – Dolj; rostește predica.
- Noiembrie 23, slujește în sobor la Catedrala mitropolitană; 

rostește predica Duminicii.
1976: Martie 25, delegat la parohia Ghindeni – Craiova II; 

oficiază sfintele slujbe și predică.
- Martie 28, slujește în sobor la Catedrala mitropolitană; 

rostește predica Duminicii.
- Aprilie 17 – mai 2, în timpul vacanței de Sfintele Paști, delegat 

la Mănăstirea Tismana pentru oficierea sfintelor slujbe; predică, 
mărturisește și ține meditații cu tematică monahală pentru obște.

- Mai 23, slujește în sobor la Catedrala mitropolitană; rostește 
predica Duminicii.

- Septembrie 6–12, participă la Congresul profesorilor de 
teologie ortodoxă, întrunit la Seminarul teologic de la Neamț, unde 
iau parte delegați din peste 20 de țări.

- Noiembrie 21, slujește în sobor la Catedrala mitropolitană; 
rostește predica zilei.

- Decembrie 12, slujește în sobor la Catedrala mitropolitană; 
rostește predica Duminicii.

- Decembrie 21, se retrage pentru vacanța de Crăciun la 
Mănăstirea Lainici – Gorj.

1977: Ianuarie 1, slujește la Mănăstirea Lainici.
- Ianuarie 3, pleacă la Mănăstirea Polovragi.
- Ianuarie 5, oficiază Sfânta Liturghie la Mănăstirea Polovragi.
- Ianuarie 6, slujește în sobor, la Mănăstire, și rostește predica 

zilei.
- Ianuarie 12, traduce în limba engleză programul întocmit 

pentru delegația anglicană, condusă de episcopul Merwyn al Londrei 
de Sud.

- Ianuarie 13, sosirea oaspeților. Recepție la Centrul 
mitropolitan, vizitarea Muzeului de Istorie al Olteniei, concert la 
biserica „Madona Dudu”.

- Ianuarie 16, slujește în sobor la Catedrala mitropolitană; 
rostește predica Duminicii.

- Aprilie 2–12, delegat la Mănăstirea Tismana pentru oficierea 
slujbelor de Sfintele Paști.
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- Aprilie 9, Sfintele Paști; slujește în sobor la Sfânta Liturghie 
oficiată de Episcopul Nestor; citește Pastorala mitropolitului Teoctist.

- Aprilie 13, oficiază Sfânta Liturghie la Schitul Cioclovina – 
Tismana.

- Iulie 16–21, însoțește pe mitropolitul Teoctist la unele 
mănăstiri din Eparhia Craiovei.

- Iulie 17, oficiază Sfânta Liturghie și predică, în prezența 
mitropolitului Teoctist, la Mănăstirea Tismana; seara pleacă la 
Mănăstirea Lainici.

- Iulie 18, lucrează la fân împreună cu mitropolitul Teoctist și 
obștea de la Lainici.

- Iulie 20, oficiază Sfânta Liturghie la Mănăstirea Polovragi.
- August 1–20, cursuri de îndrumare metodologică, ținute la 

Seminarul teologic de la Neamț; remarcat de patriarhul Justin.
- August 25, chemat în audiență de patriarhul Justin; întrebat 

ce post dorește în Administrația Patriarhal, optează pentru cel de 
director al Seminarului din București.

- Septembrie 1, este numit director al Seminarului Teologic 
din București. 

1977–1979: Director la Seminarul Teologic din București, având 
atribuții didactice și administrative. La catedră, predă Omiletica la 
anul IV.

1977: Septembrie 24, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române îi acordă rangul de „Arhimandrit”.

- Noiembrie 9, participă, ca invitat, la festivitatea deschiderii 
oficiale a cursurilor noului an universitar 1977- 1978 la Institutul 
Teologic Universitar din București.

- Concert de colinde susținut de elevii Seminarului; printre 
participanți, Ana Blandiana și Romulus Rusan, pe care îi invită în 
cabinet, având o convorbire cordială.

- Decembrie 22, slujește în sobor la biserica Seminarului. Sfânta 
Liturghie este oficiată de episcopul vicar  Roman Ialomițeanul, care îl 
hirotesește arhimandrit și îi oferă o frumoasă cruce pectorală.

1978: Ianuarie 1, slujește în sobor la Catedrala patriarhală, sub 
protia patriarhului Justin al Bisericii Ortodoxe Române; rostește 
predica zilei. 

- Ianuarie 30, participă, ca invitat, la serbarea hramului 
Institutului Teologic Universitar din București: „Sfinții Trei Ierarhi”.

- Martie, patriarhul Justin intenționează să-l numească 
episcop al Eparhiei Buzăului; s-a opus Antonie Plămădeală, secretarul 
Sfântului Sinod.

- Decembrie 20, asistă la concertul de colinde susținut de 
corala studenților teologi din București.

1979: Ianuarie 30, asistă la festivitatea hramului Institutului 
Teologic din București

- Februarie 9, transferat „în interes de serviciu”, în postul 
vacant de preot de la Mănăstirea Cozia.

1979–1982: Preot slujitor la Mănăstirea Cozia. Consacrat 
scrisului, publică o serie de studii teologice, bine documentate, în 
cele mai prestigioase reviste bisericești; slujește la biserică, predică și 
mărturisește credincioși.

1979: Decembrie 10, mitropolitul Mladin prezintă Sfântului 
Sinod un memoriu prin care solicită numirea ca episcop vicar la 
Sibiu; blocat iarăși de Antonie Plămădeală.  

1982: August 20, plecarea într-o excursie la Locurile Sfinte, 
împreună cu arhim. Chesarie Gheorghescu, exarhul mănăstirilor 
din Arhiepiscopia Bucureștilor, și arhim. Gamaliil Vaida, starețul 
Mănăstirii Cozia.

- August 21, slujește în sobor la biserica Reprezentanței 
românești din Ierusalim. 

- Vizitează biserica „Sfinții Arhangheli”, Sfântul Mormânt, 
Muntele Sionului, Mănăstirea Sfântul Onufrie din Valea Chedrilor, 
Mănăstirea Sfântului Ilie de pe ruta Ierusalim–Betleem. 

- Vizită la Institutul „Tantur”, unde întâlnește vechi cunoștințe, 
pe Samir și un monah din comunitatea catolică spaniolă, personalul 
fiind în vacanță. 

- Vizită la Betleem; Biserica Nativității și Peștera.
- August 22, slujește în sobor la biserica Reprezentanței 

românești.
- August 23, excursie în Galileea.
- August 24, primire la Palatul patriarhal de patriarhul Diodor 

al Ierusalimului.
- August 25, orele 4,00, procesiune de la Sfântul Mormânt la 

mormântul Maicii Domnului din Ghetsimani.
- August 28, Adormirea Maicii Domnului – stil vechi – participă 

la Sfânta Liturghie în Ghetsimani; agapă festivă la Palatul Patriarhiei 
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din Ierusalim. 
- August 29, între orele 0.00–3,00 participă la Sfânta Liturghie 

oficiată la Mormântul Domnului.
- August 30, vizitează Mănăstirea „Sfântul Gheorghe 

Hozevitul”; unde sărută moaștele Sfântului Cuvios Ioan Iacov 
Românul.

- August 31, plecarea spre Grecia; ruta Haiffa–Limassol–
Heraklion–Piraeus, cu vaporul „Virginia”.

- Septembrie 4, ajunge în portul Piraeus al Athenei; vizitează 
Acropolis – Agora unde a predicat Sfântul Apostol Pavel; asistă la 
Sfânta Liturghie în limba greacă. 

- Vizită la muzeele: Militar, Bizantin, Benaki și Național, fiind 
duminică, intrarea era gratis.

- Septembrie 7–8, excursie la mănăstirile de la Meteora: Marea 
Lavră, Schimbarea la Față, Sfântul Varlaam, Sfânta Treime și Sfântul 
Ștefan.

- Septembrie 10, primește aprobare de la Mitropolia 
Tesalonicului pentru intrarea în Muntele Athos.

- Septembrie 11–17, vizitarea unor renumite mănăstiri athonite.
1982: Decembrie 14, numit mare eclesiarh de episcopul Iosif al 

Râmnicului.
1982–1983: Mare eclesiarh la Catedrala episcopală din 

Râmnicu Vâlcea. Realizări: cameră pentru mărturisire, stranele din 
pronaosul Catedralei, masa sculptată pentru sfintele moaște, stația 
de amplificare pentru biserică etc. 

1983: Ianuarie 2, slujește în sobor la Catedrala episcopală; 
rostește predica zilei.

- Ianuarie 7, primește de la conducerea Schitului Prodromul 
din Muntele Athos invitația pentru organizarea Bibliotecii.

- Ianuarie 23, slujește în sobor la Catedrala episcopală; rostește 
predica Duminicii.

- Martie 3, este numit de episcopul Iosif membru în Comisia 
de verificare a predicilor ce urmau a fi rostite în Catedrală.

- Aprilie 1, numit în Comisia de răspundere cu problemele 
protocolului de la Centrul eparhial.

- Mai 8, slujește la Vecernia din Ziua Sfintelor Paști și citește 
Sfânta Evanghelie în limba italiană.

- Mai 13, întâmpină la Centrul eparhial pe episcopul de 

Helsinki și pe ambasadorul Finlandei la București, însoțindu-i apoi 
la unele mănăstiri din Eparhia Râmnicului.

- Iunie 7, primește „Diamonitirion” de la Sfânta Epistasie pentru 
3 luni în Muntele Athos, unde studiază manuscrisele românești din 
Biblioteca Schitului Prodromul.

- Septembrie 4, revine în țară de la Muntele Athos.
- Septembrie 8, delegat să oficieze sfintele slujbe la Mănăstirea 

Bistrița, unde predică. La întoarcere, prezintă un Memoriu pentru 
recuperarea clădirilor Mănăstirii, evacuate din 1982 de Grupul Școlar 
nr. 14 - Bistrița.

- Octombrie 14, slujește în sobor la Mănăstirea Dintr-un Lemn 
și rostește predica în prezența mitropolitului Nestor și a delegației 
Bisericii anglicane din Anglia.

1983–1992: Stareț la Sfânta Mănăstire Bistrița.
1983: Octombrie 20, numit oficial stareț la Mănăstirea Bistrița. 
1986: Septembrie 26, inaugurarea lucrărilor de restaurare a 

clădirilor Mănăstirii, fiind numit și diriginte de șantier. Realizări: 
compartimentează interiorul clădirilor, recuperează o parte din 
terenul Mănăstirii, organizează gospodăria (grajd, fânar, garduri, 
pomi, viță de vie), atelier de tâmplărie cu toate utilajele acționate 
electric, unde s-a confecționat toată tâmplăria nouă. 

- S-a stabilit ca la Mănăstirea Bistrița să se creeze un Centru 
de restaurare și conservare a bunurilor de patrimoniu (icoane și cărți 
vechi), precum și organizarea unui Muzeu al tiparului românesc (aici 
s-au descoperit primele tipărituri din țara noastră), săli spațioase 
pentru lectură, simpozioane, conferințe și comunicări științifice, 
repartizându-se, în acest scop, un spațiu generos de peste 1000 m².

1992: Prea  Sfințitul  Episcop Gherasim al Râmnicului, 
constatând că lucrările de restaurare au fost efectuate 80%, unele 
zone fiind deja locuibile, a hotărât să fie aduse maici care să contribuie 
la finalizarea lucrărilor. 

1992: Iunie 15, este numit preot slujitor la Mănăstirea Bistrița; 
pe lângă slujbele oficiate zilnic la sfântul altar, predici, mărturisiri ale 
credincioșilor, se consacră scrisului.

- Septembrie, vizita lui Gheorghe Nenciu de la Departamentul 
Cultelor; îi relatează cum a fost indus în eroare de oamenii săi de 
încredere. Rămâne stupefiat.

- Decembrie 29, primește Diploma pentru cultură teologică 
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ortodoxă pe anul 1992 din partea Inspectoratului pentru cultură al 
Județului Vâlcea.

1994: Octombrie 6, participa la Simpozionul „Mănăstirea 
Bistrița – 500 ani de la prima atestare documentară”, prezentând 
comunicarea: Noi considerații privitoare la vechimea Mănăstirii Bistrița. 

1997: Martie, obține Diploma pentru cultură teologică 
ortodoxă pe anul 1996 din partea Inspectoratului pentru cultură al 
județului Vâlcea.

- Octombrie 23, participă la Sesiunea de comunicări 
„Mănăstirea Hurezi – Centru de spiritualitate creștin-ortodoxă 
și cultură românească”, întrunită la Mănăstirea Hurezi, și susține 
comunicarea: Arhimandritul Paisie Bistrițeanul, primul egumen al 
Mănăstirii Hurezi.

- Noiembrie 20, participă la Simpozionul „Aniversarea a 500 
de ani de la aducerea moaștelor Sfântului Grigorie Decapolitul la 
Mănăstirea Bistrița”, întrunit în Mănăstire, și susține comunicarea: 
Infirmarea unei ipoteze privind Sfintele Moaște de la Mănăstirea 
Bistrița; primește placheta comemorativă, instituită cu acest prilej de 
Episcopia Râmnicului.

1998: Iulie 4, întâmpină pe regele Mihai I al României, însoțit 
de regina Ana și principesa Margareta, conduși de episcopul Gherasim 
al Râmnicului; vorbește în fața distinșilor oaspeți, evocând unele 
amintiri și prezentând relațiile Casei Regale cu Mănăstirea Bistrița.

1999: Septembrie 25: participă cu ultimele lucrări tipărite la 
Salonul Editurilor Vâlcene, ediția a II-a, primind Diploma din partea 
Consiliului județean Vâlcea.

2000: Ianuarie 15, primește Diploma de Onoare din partea 
Societății Culturale „Anton Pann” din Râmnicul Vâlcea.

- Octombrie 18, numit „Membru de Onoare” cu Diplomă, din 
partea Consiliului de Conducere al Asociației Arhiviștilor și Prietenii 
Arhivelor, „pentru pasiunea și profesionalismul dovedit în cercetarea 
documentelor istorice”.

- Octombrie 19, participă la Simpozionul „în memoriam - 
Aurelian Sacerdoțeanu”, întrunit în Mănăstirea Bistrița; susține 
comunicarea: Monumentele Bistriței văzute de Aurelian Sacerdoțeanu.

2001: Iunie 7, participă la Masa rotundă „Pentru un viitor 
muzeu la Mănăstirea Bistrița”, prezentând comunicarea: Despre 
tezaurul cultic și patrimoniul cultural-muzeistic al Mănăstirii Bistrița. 

- Octombrie, cu prilejul semicentenarului Arhivelor 
Naționale Direcția județeană Vâlcea, primește Diploma de Onoare, 
„pentru merite deosebite la îmbogățirea, conservarea și valorificarea 
Tezaurului Arhivistic Vâlcean”.

-
A scris și tipărit următoarele 90 de cărți, în domeniul teologic, 

istoric național și de spiritualitate ortodoxă: Monumentul Coșuna-
Bucovățul Vechi, București, 1982; Mănăstirea Polovragi, București, 
1987; Sfântul Grigorie Decapolitul. Viața și minunile, București, 1992; 
Trepte spre amvon. Studii omiletice, București, 1993;  Inițieri catehetice, 
București, 1993; Istoria Bisericească de Samuil Micu, București, 1993; 
Predici și Cuvântări de Eufrosin Poteca, București, 1993; Antihristica. 
Semnele venirii lui Antihrist, București, 1994; Cultul Sfinților, București, 
1994; Citirea și interpretarea Sfintei Scripturi, București, 1994; Sfântul 
Antonie de la Iezerul, București, 1994; Peștera Sfântului Grigorie de la 
Bistrița, București, 1995; Rugăciunile Sfântului Grigorie Decapolitul, 
București, 1996; Mănăstirea Bistrița Olteană, București, 1996; Minunile 
Sfântului Grigorie Decapolitul, București, 1997; Manuscrisele românești 
de la Prodromul (Muntele Athos), București, 1999; Descoperiri despre 
viața după moarte, București, 1999;  Medalioane Bistrițene, București, 
1999; Minunile Mântuitorului Iisus Hristos, București, 1999; Sfântul 
Grigorie. Mărturii documentare, București, 1999; Iisus Hristos și 
Evanghelia mântuirii, București, 2000; Istoricul Sfintei Mănăstiri 
Căluiu, București, 2001; Arhim. Veniamin Micle. Microbiobibliografie, 
București, 2001; Duminica. Sărbătoarea creștinului, Sfânta Mănăstire 
Bistrița, 2002;  Lumină pentru Suflet, Râmnicu Vâlcea, 2002; Arhim. 
Theofil S. Niculescu. Stareț și Exarh, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2002; 
Ortodoxia. Adevărata credință, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2003; 
Arhimandritul Theofil S. Niculescu personalitate a vieții bisericești 
din Oltenia. Un sfert de veac de la adormirea întru Domnul, Craiova, 
2002. În colaborare cu Pr. prof. univ. dr. Alexie Buzera; Fecioara 
Maria. Maica Domnului, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2003; Lexicon de 
numele sfinților de Chiriac Râmniceanu, Sfânta Mănăstire Bistrița, 
2003; „Cronica” 1811–1827  de Chiriac Râmniceanu, Sfânta Mănăstire 
Bistrița, 2003; Cuviosul Chiriac Râmniceanu, monahul isihast, Sfânta 
Mănăstire Bistrița, 2003; Sfântul Ștefan cel Mare. Voievodul Moldovei, 
Sfânta Mănăstire Bistrița, 2004; Școala mănăstirească de la Bistrița, 
Sfânta Mănăstire Bistrița, 2004; Documente vâlcene în cercetarea 
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lui Aurelian Sacerdoțeanu, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2004; Arnota. 
Istorie și Spiritualitate, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2005; Exorcizarea. 
Alungarea demonilor, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2005; Memorial, Sfânta 
Mănăstire Bistrița, 2005; File athonite. Spiritualitate românească, 
Sfânta Mănăstire Bistrița, 2005; Făclii nestinse, Sfânta Mănăstire 
Bistrița, 2005; Sfânta Cruce, apărătoarea creștinilor, Sfânta Mănăstire 
Bistrița, 2006; Memoria Bistriței, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2006; 
Genealogia familiei Micle, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2006, 8 Tabele 
genealogice; Pasiunea cunoașterii, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2007; 
Monuments ecclésiastiques, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2007; Itinerare 
pastorale, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2007; Preocupări cărturărești, 
Sfânta Mănăstire Bistrița, 2007; Ieromonahul Macarie, tipograf român 
(1508–1512), Sfânta Mănăstire Bistrița, 2008; Fragmente monahale, 
Sfânta Mănăstire Bistrița, 2008; Ctitorii bistrițene în teritoriul 
comunei Costești, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2008;  Prodromița. Icoană 
miraculoasă, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2008; Tipograful Macarie și 
locul tipografiei sale, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2008; Cultură religioasă 
vâlceană, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2008; Istorie și spiritualitate, Sfânta 
Mănăstire Bistrița, 2009; Pagini de istorie, Sfânta Mănăstire Bistrița, 
2009; Mărturii contemporane, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2009; Sfântul  
Ioan Valahul sau Românul, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2010; Octoihul 
ieromonahului Macarie (1510–2010), Sfânta Mănăstire Bistrița, 2010; 
Dreptul Iosif, Logodnicul Fecioarei Maria, Sfânta Mănăstire Bistrița, 
2010; Macarie tipograful. Aniversare, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2010; 
Frații lui Iisus, verișorii Săi secundari, Sfânta Mănăstire Bistrița, 
2010; Ioan Casian, Sfânt străromân, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2011; 
Monumente bistrițene, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2011; Introducerea 
tiparului la români, 2011; Anul 2012. „Sfârșitul lumii”, Sfânta Mănăstire 
Bistrița, 2011; Ecouri macariene, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2012; 
Macarie tipograful. Confirmarea ipotezei bistrițene, Sfânta Mănăstire 
Bistrița, 2012; „Bolnița Bistriței”. Mănăstire isihastă, sec. XIV-lea, 
Sfânta Mănăstire Bistrița, 2012; Schițe de portrete, Sfânta Mănăstire 
Bistrița, 2013; Sinaxarul Sfinților Români, Sfânta Mănăstire Bistrița, 
2013; Realități biblice despre Iisus Hristos, Sfânta Mănăstire Bistrița, 
2013; Grigorie Dascălul, mitropolit sfânt, Sfânta Mănăstire Bistrița, 
2013; Realități biblice, despre Iisus Hristos, Sfânta Mănăstire Bistrița, 
2013; Sfânta Parascheva, Cuvioasa milostivă, Sfânta Mănăstire Bistrița,  
2013; Oglindirea în ceilalți, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2014; Comori 

duhovnicești, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2014; Relatări despre înaintași, 
Sfânta Mănăstire Bistrița, 2014; Arhim. Ghermano Dineață. Viața 
și opera, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2014; Sfinții Brâncoveni, Sfânta 
Mănăstire Bistrița, 2014; Cultură brâncovenească, la Bistrița olteană, 
Sfânta Mănăstire Bistrița, 2014; A 75-a Aniversare, Sfânta Mănăstire 
Bistrița, 2104; Sfântul Calinic de la Cernica, Sfânta Mănăstire Bistrița, 
2015; Tezaur bistrițean, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2015; Interviul 
anului. Un monah la 75 de ani: Arhim. Veniamin Micle. Editura Praxis a 
Arhiepiscopiei Râmnicului – Editura Intol Press, Râmnicu Vâlcea. Col. 
Ing. Petre Cichirdan, 2015; Comuna Costești: Cultură și Spiritualitate, 
Sfânta Mănăstire Bistrița, 2015; Sfântul Ierarh Calinic, ascetul creator, 
Sfânta Mănăstire Bistrița, 2015; Constantin Brâncoveanu, protectorul 
Bistriței, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2015; Sfântul Ioan Gură de Aur: 
Învățături, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2015; Sfântul Irodion. Duhovnicul 
Sfântului Calinic, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2016; Noutăți, în cultura 
românească, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2016; Vechimea creștinismului 
la români, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2016. 

De asemenea, a mai publicat peste 400 de titluri de: studii, 
articole, comunicări, predici, reportaje, însemnări-comentarii și 
recenzii, în peste 40 de reviste bisericești și laice.  

Apreciind activitatea sa, diferite foruri culturale i-au oferit  
următoarele diplome:

1. Diploma pentru cultură teologică ortodoxă. Inspectoratul 
pentru cultură al județului Vâlcea (1992) – Președintele juriului: Doru 
Moțoc.

2. Diploma pentru cultură teologică ortodoxă. Inspectoratul  
pentru  cultură  al  județului Vâlcea (1996) – Consilier șef: Prof. Mihai 
Bușe.

3. Placheta comemorativă. Sfânta Episcopie a Râmnicului, la 
500 de ani de la aducerea Moaștelor Sfântului Grigorie Decapolitul 
la Mănăstirea Bistrița (1997) – Episcopul Râmnicului Gherasim.          
 4. Diplomă. Consiliul Județean Vâlcea - Biblioteca Județeană 
„Antim Ivireanul” – Vâlcea. Salonul Editurilor Vâlcene, ediția a II-a 
(1999) – Directorul Bibliotecii Județene: Dumitru Lazăr.
 5. Diploma de Onoare. Societatea Culturală „Anton Pann”, 
Râmnicu Vâlcea (2000) – Președinte: Mihai Sporiș. 

6. Diploma de „Membru de Onoare”. Asociația  Arhiviștilor și 
Prietenilor Arhivelor (2000) – Director executiv: Grigorie.
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 7. Diploma de Onoare. Primăria Comunei Costești -  Vâlcea, 
Consiliul local (2001) – Primar: Dumitru Martinescu.
 8. Diploma de Onoare. Arhivele Naționale Direcția județeană 
Vâlcea (2001) – Director: Prof. Dumitru Andronie.
 9. Premiul de Excelență. Fundația „Vâlcea 1” (2003) – Președinte: 
Emilian Frâncu.

10. Diploma de Excelență, la împlinirea vârstei de 65 de ani. 
Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural 
Național Vâlcea (2004) – Director: Prof. dr. Gheorghe Deaconu.

11. Diploma Omagială „Aurelian Sacerdoțeanu”. Centenar 1904-
2004. Arhivele Naționale Direcția Județeană Vâlcea (2004) – Director: 
Prof. Dumitru Andronie. 

12. Diploma de Excelență „Aurelian Sacerdoțeanu”. Ministerul 
Administrației și Internelor. Arhivele Naționale (2004) – Director 
general: Prof. univ. dr. Corneliu Mihail Lungu.  
 13. Diploma de Excelență. Forumul Cultural al Râmnicului 
(2005) – Președinte: Prof. univ. dr. Al. Popescu-Mihăiești. 
 14. Premiul de Excelență: Cornel Frâncu. Fundația Culturală 
Vâlcea 1 (2005) – Președinte: Emilian Frâncu.

15. Premiul de Excelență. Asociația Română pentru Patrimoniu 
(2005) – Președinte executiv: dr. Artur Silvestri.  
 16. Premiul pentru valorificarea patrimoniului cultural românesc 
– „Mihai Eminescu”. Premiile anuale ale ziarului „Curierul de Vâlcea”, 
ediția 2009, Râmnicu Vâlcea – Director general: Prof. Ioan Barbu.
 17. Diploma de Excelență. Forumul Cultural al Râmnicului 
(2009) – Președinte: Prof. univ. dr. Alexandru Popescu-Mihăești; 
Secretar general: Prof. dr. Gheorghe Dumitrașcu.  
 18. Hrisov de cinstire. Fundația Culturală „Sfântul Antim 
Ivireanul” (2009) – Președinte executiv: Prof. dr. Ioan St. Lazăr; 
Secretar general: pr. Nicolae State-Burluși.
 19. Diploma de Onoare. Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” 
Vâlcea (2009) – Director: Prof. Augustina Sanda Constantinescu.        
 20. Diploma de Excelență. Societatea Culturală „An-ton Pann” 
(2009) – Președinte: Costea Marinoiu.
 21. Diploma: Cetățean de Onoare al Municipiului Râmnicu 
Vâlcea (2009) – Mircia Gutău, primarul Municipiului Râmnic Vâlcea.
 22. Diplomă de Excelență. Societatea Culturală Pro Maramureș 
„Dragoș Vodă” Cluj-Napoca (2010) – Președinte, Vasile Iuga de Săliște.   

 23. Diplomă de Excelență. Cultură religioasă. Forumul Cultural 
al Râmnicului (2010) – Președinte: Prof. univ. dr. Alexandru Popescu 
Mihăești, Secretar general: Prof. dr. Gheorghe Dumitrașcu. 
 24. Premiul „Eminescu”. Festivalul Internațional de Literatură 
„Mihai Eminescu” România. Ediția a XX-a (2011) – Președinte: 
Academician Mihai Cimpoi, Secretar: Drd. Florian Copcea. 

25. Diplomă de recunoaștere a valorii articolelor publicate în 
revista „Oltul Cultural”. Direcția Județeană Olt pentru Cultură și 
Patrimoniul Național. Slatina, 15 ianuarie 2013 – Director executiv, 
Prof. Dr. Dorin Teodorescu.

26. Premiul pentru Istorie literară. Academia Internațională 
„Mihai Eminescu”. Craiova, 24 septembrie 2013 – Președinte: Prof. 
univ. dr. Ion Deaconescu.   

27. Diplomă aniversară. Biblioteca „Antim Ivireanul” – Râmnicu 
Vâlcea. Se acordă Arhimandritului Veniamin Micle, în anul 75 al 
existenței Domniei Sale, pentru atașamentul și prietenia dovedite 
instituției Bibliotecii de-a lungul timpului. 7 iulie 2014. Director: 
Conf. univ. dr. Remus Grigorescu.     

28. Diplomă de excelență. Forumul Cultural al Râmnicului. Se 
acordă Prea Cucernicului Părinte Arhim. Veniamin Micle – teolog și 
cercetător, cu ocazia celei de-a 75-a aniversare. Președinte: Prof. univ. 
dr. Al. Popescu-Mihăești, Secretar general: Prof. dr. Gh. Dumitrașcu, 
7 iulie 2014.  

29. Diplomă de Cetățean de Onoare. Prin Hotărârea nr. 42 din 
11 iulie 2014, se conferă titlul de Cetățean de Onoare Arhimandritului 
Veniamin Micle pentru contribuția adusă la creșterea prestigiului 
comunei Costești din județul Vâlcea. Primar, Toma Marius 
Peștereanu.  

30. Diplomă. Academia Dacoromania, se acordă domnului 
arhim. Veniamin Micle Premiul „N. Densușianu”, pentru promovarea 
valorilor temporale daco-românești. Președinte, Geo Stroe. Data: 
17.06.2016.
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SIMION-PETRE CICHIRDAN

 
• Data nașterii: 21.02.1951, Rm. Valcea.
• 1956 - 1958: preșcolar la Grădinița nr. 2, educator doamna 

Caracaș, care îi remarcă talentul la construcțiile din cuburi colorate. 
Primește în dar, de la educatoare, un pui de câine lup, căruia îi dă 
numele Cezar, și pe care îl va crește cu pasiune.

• 1958 - 1962: elev la Școala nr. 2 - Cetățuie. În 1961 profesorul 
Gh. Rusu – de atletism – de la Grupul Forestier, îl include în echipa 
regională de atletism-săritura la înălțime, copii.

De la 8 - 11 ani dirijează imnul RPR în clasele primare, zilnic, 
la începutul orelor; învățătorul Constantin Iliescu, obișnuind să 
responsabilizeze copiii în funcție de înclinații; la 11 ani joacă (și 
regizează, iată, altă inițiativă a învățătorului) în piesa de teatru „În 
împărăția semnelor de punctuație” reprezentată la Palatul Culturii 
din Rm. Valcea și Căminul Cultural din cartierul „Versail”, după ce, 
mai devreme dăduse reprezentații de teatru de păpuși în fața porții 
locuinței cu chirie, pe librete proprii, inspirate după piesa «Cipolino», 
pe care o auzise la difuzor; păpușile, fiind confecționate chiar de el.

• 1961: frecventează Casa Pionierului Râmnicu Vâlcea la 
cercurile de Aeromodele și Teatru. Recită și cântă în corul de copii; în 
1962 merge în Tabăra de la Șanțuri, regiunea Brașov, în cadrul corului 
de copii al Palatului Pionierilor București (actualul Palat Cotroceni).

Tot în 1962, la 10 ani, începe studiul violoncelului, la Școala 
de Muzică, cu Leca Morariu, apoi în particular, acasă, cu același 
profesor, iar după dispariția acestuia, cu Theodor Geantă; în 1963 
concertează pe scena Palatului de Cultură, în două solfegii – duo 
pentru violoncel de G. Dinicu – în dublu cu Titel Andreianu și 
Constantin Dumitrașcu; violoncel 1 în orchestra simfonică a Școlii 
de Muzică, dirijată de Eugen Ciorăscu, în 1964.

• 1963 - 1970 elev la Liceul «Vasile Roaită» Râmnicu Vâlcea, 
Secția Sportivă-Atletism. 

    În perioada școlii generale și liceului studiază în particular 
desenul cu Emil Ștefănescu (Cercul de desen de la Palatul Culturii), 
și culoarea, cu Asvadurova și Tatiana Brilianova (la domiciliul lor), 
Tatiana, fiindu-i și profesoară de desen la liceu.

• 1965 - 1971 „Publică” desene și poezii în revistele manuscris, 
particulare, realizate de Constantin Poenaru (Poe). La domiciliul 
acestuia organizează prima expoziție de pictură și desen (1965). C. 
Poenaru este coleg de școală, apoi ziarist la „Orizontul” Râmnicu 
Vâlcea, redactor șef adj. la „Dreptul Umanitar” – București, astăzi, 
jurist la Curtea Constituțională a României.

• 1965 - 1970, perioada de vară, lucrează ca cioplitor de 
marmură în atelierul de monumente funerarii al lui Ion Oltețeanu 
din Rm. Vâlcea. După caz, tot vara, confecționează lădițe la Agevacop 
Râmnicu Vâlcea, împreună cu mama sa, care, tot așa, zilieră, 
sorta căpșuni. Alteori, marțea, pe Malul Olăneștiului, la Târgul de 
Săptămână, vindea haine vechi împreună cu mama. 

• 1968: este membru fondator al Cenaclului liceului „Vasile 
Roaită”, apoi fondator și președinte al nou înființatei Societăți literar 
– artistice a elevilor din jud. Valcea (Poe, fiind primul președinte). 

• 1969: recită poezie proprie la Palatul Culturii, la întrunirea 
județeană a profesorilor de limba română. „Publică”, în ediție samizdat, 
volumul „Transfigurari”, Ed. «Sus Arta», poezie suprarealistă. 

În vara anului 1969 desenează sub îndrumarea sculptorului 
Victor Gaga din Timișoara. 

• 1970: absolvă liceul Vasile Roaită cu examen de Bacalaureat.
• 1970 - 1971: ucenic în atelierul din Pangrati al sculptorului 

Constantin Lucaci;  ucenic  dimineața, iar după amiaza lucrează desen 
și modelaj în lut sub îndrumarea acestuia și participă la realizarea unor 
lucrări ale maestrului executate prin procedura modelării în ipsos, 
metalo –plastiei și lustruirii inoxului. Student audient la Institutul de 
Arte Plastice „N. Grigorescu”, București. În Atelierul lui Lucaci intră 
în contact cu lumea literară a Bucureștiului, acesta fiind frecventat 
de Nichita Stănescu, Constantin Chiriță, Romul Munteanu, Sanda 
și Romulus Balaban… maestrul îi asigură dormitul și mâncarea pe 
toată perioada, Vila „Viorica” și Restaurantul „Select”. „Publică” în 
continuare poezie în revista (samizdat) „Balenele”, a lui C. Poenaru, 
de această dată în București, alături de Felix Sima, George Achim și 
C. Poenaru.
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• 1971: examen de admitere la Facultatea de Construcții 
Timișoara sesiunea de toamnă, secția subingineri. Reușește la proba 
de scris, dar nu se prezintă la proba de oral (dintr-un conflict cu 
rudele din Timișoara).

• 1971 - 1972: muncitor necalificat la Producția Secundară 
TCIND Grup Șantiere Govora, șase luni; Secretar UTC – Probleme 
de Cultură – TCIND.

• 1972 - 1977: urmează cursurile de ingineri ale Fac. Tehnologia 
Construcțiilor de Mașini din cadrul Institutului Politehnic București 
(Anul I și II la I. Politehnic Timișoara). 1976 - 1977 se specializează în 
programarea Asistată a Mașinilor cu Comandă Numerică, la I.M.G. 
București în Grupa de Programare Asistată condusă de inginerul Tiu 
Dumitru: limbaj APT-RCW (Franța); Tiu Dumitru îi devine al treilea 
model creativ, în viață, după Modest Cichirdan și Constantin Lucaci. 
Proiectul de Diplomă de Stat, notat cu 10, a constat în tehnologia 
asistată de calculator, programarea în APT-RCW și execuția pe un 
strung Hoesch a Rotorului - JP de la turbina de 330 MGW (contract 
între IMGB și IPB). Prietena și colaboratoarea sa, studenta Leontina 
Rus, executând, în alt contract dintre IPB și IMGB, partea de înaltă 
presiune – ÎP.

• 1977 - 1980: inginer tehnolog-proiectant în cadrul 
Întreprinderii de Avioane Craiova. Introduce în aeronautică 
procesorul APT RCW (Franța) pe calculatorul de la INCREST 
București, prin similitudine, reușind apoi să implementeze procesorul 
ADAPT (SUA). Realizează primele produse în procedură asistată pe 
mașinile de frezat cu comandă numerică din INCREST și de la Fabrica 
de Avioane din Craiova (cod 444). În 1978 face a doua specializare 
în programarea în coordonate MUCN, la IMUA București. Îi apar 
primele lucrări de sculptură cibernetică, în care cumulează cele 
trei funcții: concepție, programare, tehnologie pe mașini de frezat 
cu comandă numerică, lucrări pe care le concepe sub forma  unor 
teste tehnologice de fabricație a suprafețelor spațiale a pieselor de 
avion. Crează procesoare și post-procesoare (Sfera, Fagure, Cum vă 
place, C’e una meravigliosa sistema) în limbajele FORTRAN și ADAPT, 
denumite, în licență proprie, „Miniprocesori-Postprocesori”, și 
prezentate ulterior la sesiunile naționale de comunicari științifice în 
domeniul informaticii aplicate; Sibiu – 1982, Brașov – 1983 și Cluj 
Napoca – 1986. 

• 1979: profesor de Tehnologie la Școala de maiștri, seral-curs 
intensiv, Electroputere Craiova.

• 1980 - 1981: decembrie – ianuarie – februarie, inginer 
proiectant la CCSITMFS București, Filiala Vâlcea. 

•  1981 - 1991: inginer – proiectant la Intreprinderea de 
Echipament Hidraulic Râmnicu Valcea înființată (PIF) în 1981. Șef 
grupă programatori MUCN, șef de protocol, șef Oficiu de Calcul, șef 
Atelier Proiectare Asistată-toate înființate (1981–1982) din inițiative 
și prin eforturi proprii; șef Atelier Proiectare Tehnologică – Tehnolog 
șef, Inginer Șef – Pregătirea Fabricației, director interimar (1991). 
Șefia în activitate s-a consumat în fața consolei imprimantei sau 
în fața planșetei de desen sau în deplasare la partenerii externi, 
baza activității fiind exportul de tehnologie (Fabricație Capete de 
comandăsubansamble din Pompele axiale cu disc înclinat-RDG, 
Matrița Aripa stg-dr. automobilul OLTCIT, Pistoanele Rotative 
AERZEN, Repere spațiale de la reactoarele de la apă grea…); Cilindri 
hidraulici RDG, URSS, Canada, Bumar-Polonia, SUA…

• 1982: debutează la sesiunile naționale de comunicări 
știintifice și se dedică activității de inovare – inventică.

• 1983 - 1984 Profesor cu ora, după amiaza, la Școala nr.4 din 
Râmnicu Vâlcea

• 1983: este primit, la cerere, în PCR, dar nu ocupă nici o funcție 
politică, nici măcar de membru în Biroul Organizației de Bază – 
Proiectare până la desființarea PCR și înființarea FSN. Participă la 
alegerile pentru Senat din partea Partidului Tinerilor Revoluționari 
din Sf. Gheorghe (1992), iar în 1996, intrat în PAC, candidează pentru 
Consiliul Local din partea acestui partid. Se autosuspendă după 
fuziunea cu PNL, nefiind propus în Consiliul Județean.

• 1986: două premii naționale la Cluj-Napoca și București, 
pentru lucrările: „Sculptura cibernetică” și „Metode de proiectare 
asistată și prelucrare pe mașini cu comandă numerică” (Sesiunea 
Națională de Comunicări Tehnico-Științifice în domeniul 
Informaticii, Cluj Napoca, 27-28 noiembrie 1986), respectiv, pentru 
„Cercetare știintifică tehnologică” (CC-UTC București, 1986).

După această dată, revista Flacăra și cele editate de Agerpres, 
internaționale: Roumanien Today, Heute etc, Radioul central, publică 
materiale, interviuri, despre activitatea sa în domeniul producției 
industriale și al pasiunilor artistice.
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• 1989: Schimbă destinația sumei de 2.000.000 lei, primă – 
dată pentru activitatea de inventică – donând-o Revoluției Române.

- Lucrează sculptură – în lemn, după amiaza, în boxa locuinței, 
reprezentând tineri schilodiți la Revoluție.

• 1990: Membru Fondator al Societății Inventatorilor din 
România și debutează ca publicist la ziarele „7 Zile”, „Experiment”, 
„Alternativa”, apărând în continuare în diverse alte publicații. Se 
remarcă prin articolul „Impas OPM” («7 Zile», aprilie 1990) în care 
sugerează obligativitatea unui nou mod de organizare a producției 
și a muncii. 

- Ofertă de preluare a  fabricației rotorilor cu palete de la 
Hidrocentrala Lotru, înaintând-o către I. Electrocentrale Vâlcea, în 
cadrul nou înființatei Interprinderi Mici INTOL Râmnicu Vâlcea, 
proprie, de proiectare asistată și producție soft pentru MUCN.
    - Obține reprezentanța firmei HUNGER pentru Europa de 
Est, nefinalizată datorită schimbărilor, rapide, ce au loc în viața 
economică românească (interdicție de a acționa în mediul privat și 
de concurență cu fabrica, apariția Legii 31, impunerea sindicatelor 
etc.)
    - Expoziție de sculptură la vila de protocol, din Bujoreni 
Râmnicu Vâlcea, cu ocazia înființării „Centrului internațional de 
studii muzicale” condus de fizicianul Dorel Constantinescu și avându-i 
directori onorifici pe Modest Cichirdan și Luciano Lanfranchi. 
    - Delegat la Paris (iunie) și Frankfurt am Main (septembrie) 
din partea fabricii unde lucrează – Hervil Râmnicu Vâlcea. Spre Paris 
zboară în același compartiment de avion cu elita intelectualității 
protejată față de atacurile din Mineriadă.  

• 1992: director tehnic la SC Filmar SRL Râmnicu Vâlcea, 
unde creează o unitate de producție de mecanică fină și contribuie 
la înființarea postului tv «Vâlcea Unu» (dându-i și numele) cu care 
colaborează și astăzi.
      - Devine expert tehnic judiciar în Tehnologia Construcțiilor 
de Mașini.

• 1993: înființează, după Legea 31, SC INTOL SRL, cu același 
profil ca al Întreprinderii Mici, în plus, expertize tehnice, inventică 
și producție artistică, și care cuprinde Ed.  Intol-Press, fiind asociat 
unic, și în care funcționează și astăzi.
      -  Membru al Societății Ziariștilor, Asociației Ziariștilor din 

Romania și al International Organization of Journalists.
      - Deține mai multe licențe proprii în semaforizarea mobilă, 
după ce în 1994 câștigă o licitație internațională pentru reabilitarea 
podului de la Barajul Hidrocentralei Râmnicu Vâlcea de pe Olt. 
Contractează întreaga activitate de semaforizare în lucrările de 
reabilitare a DN 7 a firmei FAT – Roma. Trei premii consecutive 
în Topul anual al firmelor – membre ale Camerei de Comerț și 
Industrie Vâlcea; produce piese auto, instalații de semaforizare, bărci 
cu pedale, schele metalice; avizează la nivel național programele de 
trafic în reabilitarea drumurilor naționale, zonele semaforizate-drum 
în lucru. Expertizează tehnic – judiciar – în domeniul Tehnologiilor 
Construcțiilor de Mașini. Semaforizează orașul Petroșani, aplicând 
mai multe licențe proprii, înscrise la OSIM; semaforizează două 
intersecții din orașul Râmnicu Vâlcea, înainte de Eclipsă (1998), 
aplicând principiile – pentru prima dată produs în România – de a 
executa lucrările de infrastructură fără oprirea circulației rutiere – 
interschimbabilitatea cablajului electric – construcția modulară. 
Participă cu exponate „made fabricat în România” la trei expoziții 
internaționale: Voineasa, Căciulata, Bistrița Năsăud (1995–97). 
Expoziții de inventică la Hervex - Căciulata, 2009–2011.

• 1998: Expoziție personală de sculptură la Muzeul Județean 
Vâlcea.
        - Câștigă concursul (AFDPR filiala Vâlcea) inițiat în vederea 
conceperii și executării monumentului închinat  „Foștilor Detinuți 
Politici” (marmură și bronz) pe care îl termină în 2004 (a avut trei 
Certificate de Urbanism, trei locații), iar în 2009 acesta a fost montat 
și dezvelit la Ocnița, orașul Oc. Mari, din inițiativa și responsabilitatea 
primăriei din localitate (loc unde a funcționat celebra închisoare, 
care s-a scufundat în anii ’65). În 2005 - realizează restaurarea 
monumentului închinat eroilor din primul război mondial din 
comuna Pietrari, județul  Vâlcea (refăcând și montând, din aluminiu, 
vulturul dispărut-original din teracotă).

• 2000: Infarct miocardic; implementarea de stenduri pe 
aortele inimii la Spitalul „Pădurea verde” din Timișoara; interdicție 
activitate; pensionat pe caz de boală. Constată cu stupoare, că în 
cartea de muncă, între 1993 și 2000, i s-a scris în dreptul funcției, 
«patron»!

• 2002, 2003: Expoziții personale sculptură, pictură în Craiova 
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(Sala Radio), Râmnicu Vâlcea (Muzeul Județean), Târgu Jiu (Muzeul 
Județean și Sala UAP), Cluj Napoca (Muzeul Național de Artă și Sala 
„Polul Culturii”-Librăria Eminescu…

• 2003: publicist la cotidianul „Info Puls” și “Publicitatea 1” 
Rm. Valcea. 

• 2004: Membru al Forumului Cultural al Râmnicului, 
consiliul director, prin cedarea și oferirea locului de către Constantin 
Zorlescu.

Inițiază, în 2004, împreună cu Dragoș Comănescu, revista 
electronică „GlobalArtFusion-Interferența Artelor”, cu adresa www.
globalartfusion.com.

• 2005: Publică, la Editura „Almarom”, cartea „Zorlescu” (în 
colaborare cu Mihai Sporiș).

• 2006: Redactor-șef la Revista de cultură „Povestea Vorbei” a 
Societății Culturale Anton Pann. Director adjunct la revista culturală 
„Forum V” (primul număr, după care se retrage). 

- Împreună cu Gheorghe Dumitrașcu editează și tipărește 
Revista „Forum 5 (6, 7, 8, 9, 10), anuală, și revista „Seniorii”, bianuală, 
din 2008.

- Înființează Asociația Culturală a Oamenilor de Știință și 
Artă „Ecostar 21”, care are ca obiectiv produsul, creația artistică și 
tehnologică în spirit ecologic, în secolul 21, sprijinirea artiștilor 
independenți prin atragerea de fonduri publice  conf. Legii 186 din 
2003.

• 2008: Director, fondator, publicația lunară „CULTURA 
vâlceană”.

Tiparește volumele de poezie „Transfigurări”, „Caietul Gri”, 
„Carmine”. 

Este numit vicepreședinte la Forumul Cultural al Râmnicului 
și vicepreședinte la Societatea Culturală Anton Pann, conducând 
«Cenaclul Artelor» din cadrul acestei Societăți.
    - Este membru al noii Uniunii a Ziariștilor Profesioniști din 
România, cu atestat internațional.

• 2009: ianuarie, își depune candidatura pentru Uniunea 
Scriitorilor din România, Filiala Craiova, când, i se comunică, din 
start, că ar fi mai nimerit pentru Uniunea Artiștilor Plastici…I se 
reține, totuși, dosarul.

• 2011: tipărește volumele de proză „Oglinda”-roman open, 
„Secolul XXI. Un cetățean între milenii”-roman publicistic, volumul 
de poezie: „Poezia, stare de veghe”, și volumele : „Interferența Artelor. 
Critice. Arta plastică”, „Interferența Artelor. Critice. Literatura”, 
„Interferența Artelor. Critice. Muzica”, toate, Editura Intol-Press!

• 2012: Creează și conduce revista on line, cotidian-cultural, 
„Cultura Ars Mundi”.

• 2013: Publică on line romanele «  Napoleon Bonaparte și 
Apocalipsa secolului XXI », «Spiritul 21 și aforismele lui Brâncuși» 
și volumul de poezii «Odiseea Sărutului» pdf-uri pe revista on line 
«Cultura Ars Mundi». Le tipărește în 2014. Publică la cotidianul. ro.

• 2015: Publică «Vulturul de la Pietrari», Editura Intol Press 
și «Interviul Anului. Arhim. Veniamin Micle la 75 de ani», Editura 
Praxis și Editura Intol Press.

• De-a lungul carierei este autorul a peste o sută de invenții, 
inovații și produse noi – unicate.
            

• Căsătorit cu Tina Cichirdan, având doi copii: Simona și 
Bogdan.

INVENȚII, INOVAȚII, 
PRODUSE UNICATE

(În paranteză numărul invenției, inovației, produsului 
unicat...)

În anul 1968 creează editura „Sus Arta” (1) și volumul 
„Transfigurări” (2). În anul 1974 inventează „Lagărul cu ungere 
hidrostatică” (3) la Catedra de Teoria Mecanismelor-IPB-prof. 
Pascovici, calificând invenția. Rotorul de joasă presiune (4)- program 
NC APT RCW la IPB pentru examen de licență în cadrul unui 
contract IPB-IMGB. Introduce la INCREST București procesorul 
APT RCW-Franța-împrumutat de la IMGB prin inginerul Dumitru 
TIU (5). Descoperă, și aplică, manualul  limbajului ADAPT-SUA-la 
INCREST București (6). Aplică ADAPT la Craiova, rulare pe linie 
telefonică cu INCREST - Calculator CDC 3600 (7). Creează la IAV 
Craiova între1977-1980 microprocesoarele postprocesoare: „Ferură 
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jambă stg.-dr. avion IAR 93 (8,9), „Cum vă place” (10), „C’e una 
meravigliosa sistema” (11), „Sfera” (12), „Canal Zală” (13), publicate 
în 1982, și Prelucrarea fagurelui (14). Înființează Grupa de CN, 1981, 
la HERVIL Rm. Vâlcea (15). Înființează în 1982 Oficiul de Calcul la 
HERVIL Rm Vâlcea (16). Înființează în 1983 Atelierul de Proiectare 
Asistată, unic în RSR și Europa de Est (17). Prezintă public sculptura 
cibernetică-1986 (18). Între 1983 și 1994 realizează cincizeci de 
invenții, inovații, produse noi, unicate-(68). Crează în 1990 INTOL 
Intreprindere Mică-Legea 54 (69). Crează în 1992 MEVIL (fabrică 
de Macanică Fină) în cadrul Filmar SRL Rm Vâlcea (70). Crează 
postul TV VÂLCEA UNU (71). Creează între 1993–1994 primele zece 
produse și tehnologii (72)-(82) pentru SC NOEL SRL. În 1994 creează 
semaforul mobil (83) pentru dirijarea circulației auto, cu două culori 
(84), suprimând galben (85)-aprobat de Poliția Capitalei. Întreține, 
regenerează sursele electrice pentru Semaforizarea mobilă, de 24V 
(86). Introduce Alimentarea 24V pe instalațiile de semaforizare 
fixe – intersecții Rm Vâlcea, Brăila, Petroșani (87). Creează în 1994 
ABDU robot programare trafic pentru „n” cicluri, semaforizare fixă 
și mobilă la 24V cu elemente de microelectronică (88). Realizează în 
1998 Instalații de semaforizare fixe cu brațe mobile (89). Realizează 
în 1995 bărci cu pedale, cu două sbaturi, în două variante: agrement 
(90) și pescuit (91). Proiectează și fabrică schele metalice modulare 
(92), toate produsele fiind realizate după proiecte și tehnologii 
personale. Înființează șapte publicații, două on line și cinci tipărite 
între 2004 și 2014 (93)-(99). Traduce „Carmina Burana” din latină-
germană, franceză-limbi vechi-cantata lui Carl Orff, pe silabă (100), 
pentru a putea fi cântată cu același efect în limba română. Înlocuiește 
hârtia velină cu hârtie de ziar la publicațiile de cultură, lunare și 
trimestiale, reducând costurile de două și de trei ori (101). Creează 
prima publicație on line cu revistă literară și video, concomitent: 
Cultura Ars Mundi cu arhivă video (102). Scrie și publică, tipar și 
PDF, șaisprezece cărți de beletristică (103) – (118). A publicat peste 
o mie de articole culturale (recenzii carte, cronici literare, muzicale, 
arte vizuale, teatru...)... Realizează două monumente „Vulturul” de la 
Pietrari, 2005 (119) și AFDPR-Vâlcea de la Ocnele Mari (120). Nu au 
fost trecute decât produsele cu impact public, care pot fi dovedite în 
realitate sau cu documente ca fiind personale, mai puțin lucrările de 
artă plastică, de atelier...și care ar intra și ele la unicate!

Lucrări brevetate cu titlu de invenție

1987 1 - Instalație de roluit țevi în vederea fabricării corpurilor 
de acumulatori 315 bar.

1987 2 - Procedeu de execuție al camelor tambur pentru 
strunguri au tomate (2 revendicări)

1987 3 - Dispozitiv control al degajărilor interioare
1988 4 - Cilindru hidraulic cu lacăt
1988 5 - Dispozitiv de reparare benzi perforate
1994 6 - Riglă pentru desen tehnic (rigla compas)

Modele brevetate

1994 7 - Instalație de semaforizare mobilă cu două corpuri
1996 8 - Gard extensibil balizare lucrări de șantier cu 

autoaprindere
1996 9 - Baliză pentru atenționare intermitentă cu 

autoaprindere

Lucrări înregistrate și publicate la OSIM

1987 10 - Metodă de realizare a suprafețelor spațiale proiectate 
pe calc nedeformabil (3 revendicări)

1987 11 - Metoda de programare a mașinilor unelte comandate 
numeric

1987 12 - Metoda de realizare a rotorilor suflantelor de debit 
ridicat și presiune joasă

1988 13 - Dispozitiv de lustruire pentru tijele cilindrilor 
hidraulici

1993 14 - Pompa de umflat camerele roților auto
1993 15 - Mașină de prelucrat alezaje cu diametrul mai mic de 

1 mm (2 revendicări)
1993 16 - Întinzător lanț distribuție (2 revendicări)
1993 17 - Compresor aer
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1993 18 - Dispozitiv de măsură și control piese turnate
1993 19 - Dispozitiv de măsurare a presiunilor
1994 20 - Instalație de semaforizare (4 revendicări)
1995 21 - Dispozitiv de iluminat (2 revendicări
1996 22 - Tehnologie pozare cabluri pentru semaforizarea 

intersecțiilor urbane (2 revendicări)

Certificate de inovații

1989 23 - Cilindru hidraulic, diametru 200 mm, cursa 1800 
mm

1988 24 - Dispozitiv de lustruit tije cilindri hidraulici
1988 25 - Pistoane modulare, bimetalice, pentru cilindri 

hidraulici BUMAR
1989 26 - Dispozitiv lustruire tije cilindri hidraulici mici
1989 27 - Metodă de realizare a suprafețelor matrițelor 

proiectate pe calc nedeformabil
1989 28 - Metodă de programare a MUCN
1989 29 - Filtre de aspirație cu element filtrant din polietilenă
1989 30 - Procedeu de realizare a rotorilor de suflante
1989 31 - Cilindru hidraulic cu dispozitiv de siguranță și 

elemente de ghidare bimetalică
1989 32 - Cap comandă 100 cm cub pe rotație
1989 33 - Raționalizare privind fluxul tehnologic de fabricație 

a cilindrilor RDG
1989 34 - Tehnologie flexibilă de fabricație a tijelor pentru 

cilindri hidraulici URSS

Lucrări prezentate la sesiuni 
științifice naționale

1982 35 – Miniprocesori - Postprocesori, Programarea asistată 
de calculator a MUCN - Sibiu, Sesiunea Națională „Informatica 1982”

1983 36 - Tehnologii TIP Sesiune Brașov.
1986 37 - Sculptura Cibernetică și Programarea modulată – 

TIP, Cluj Napoca - Sesiunea Națională „Informatica aplicată”

Lucrări tehnologice realizate 
cu titlu de „unicat”

1977 38 - Proiectarea tehnologiei-program asistat de calculator 
(APT RCW) - de prelucrare pe strung cu comandă numerică a 
rotorului de joasă presiune pentru turbina de 330 MW - Lucrare de 
Diplomă, aplicație pentru IMG București.

1984 39 - Pistoni rotativi, profil ROOTS, pentru suflantele 
de debit ridi cat și presiune joasă, utilizați în industria cimentului - 
execuție CN 2D 1/2

1983 40 - Matrițele pentru vulcanizarea baloanelor din cauciuc, 
pentru întreaga gamă de acumulatoare pneumohidraulice de 160 și 
320 bar -execuție CN-2D 1/2

1985 41 - Matrița de injecție „Apărătoare stg-dr.” pentru 
automobile Oltcit - industria auto- execuție CN-3D

1985 42 - Capete de comandă pentru pompele cu disc înclinat, 
50 cm cubi/rot și 100 cm cubi/rot - pentru ORSTA RDG

1979 43 - Tehnologia de execuție pentru „Aripa Etalon”, 
execuția ei în 2D 1/2, reper fabricat în vederea etalonării Sufleriei de 
la INCREST București

1977 44 - Cadrul 28a, arcadă stg.-dr., ferură de jampă de 
la avionul IAR 93, producție I. Av. Craiova (proceduri asistate de 
calculator)

1978 45 - Șabloane gabarit pentru avionul IAR 99, geometrizare 
APT-RCW, execuție CN

1980 46 - Tehnologia de prelucrare a structurii fagure -I. Av. 
Craiova

        Lucrări publice realizate sub titlu de autor

1994  47: - Semaforizarea mobilă, reabilitare DN 1 și DN 7 
(iluminatul re ce la semafoare și la semnalizarea auto), iluminatul 
de rezervă, cabla jul on-line între consumator și sursa automată, 
consumul diferențiat între zi și noapte, suspendarea culorii galbene 
din logica de semafori zare, introducerea timpului, programabil, roșu 
de scurgere)
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1996 - 1999  48: - Subtraversarea străzilor prin tehnologia 
sub asfalt, pri vind realizarea cablajului interschimbabil, în cadrul 
lucrărilor de se maforizare a intersecțiilor urbane (1996  49 - orașul 
Petroșani, 1999 50-municipiul Râmnicu-Vâlcea). 

2005  51 - Pietrari, Vâlcea - restaurarea Monumentului Eroilor 
din primul război mondial prin înlocuirea unor părți distruse, din 
material tradiți onal, cu piese din aluminiu...

2009 52 - Inaugurarea Monumentului AFDPR Filiala Vâlcea în 
Ocnița, Ocnele Mari, județul Vâlcea, bronz și marmură.
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