
CARTEA VECHE TIPARITA LA BUDA 

AFLATA IN COLECŢIILE JUDEŢULUI GORJ 

de EVA ISAC 

Tn sec . .a-l XVIII-iea tip·arul cunoaşte o periO'adă de 
perioadă în care multe cărţi apa1r şi în tipografiile din 
graniţelor, dintre care cea mai de seamă rămîne Buda 
pogr1afi a Unive.rsităţii. 

avînt, 
afara 
cu ti-

De sub tea·swri'.e a1:.estei t·;po~l'raf,j,i, î·ntemeia•n in n.„„.: 
1577 în Nagyazombat .(Tîrnavia) şi strămut'Cltă la Buda în 1777, 
au iesit multe cărti si volume. 

l~stalată în ~echea oasă din B'Ud'O a lui Ion Corvin, tipo
qrafia îşi începe adivit•atea sub cornducere1a istoricului George 
Pray, directorul Bibliotecii Universităţii. 1 

Activitatea, modestă la început, oreşte atunci cînd acestei 
fr:iografii i se dă privilegiul editării manllalelor şco:l1are în toa
te limbile cerute. 

Şi în Transilvani·a, care din anu1I 1699 fosese încorporată 
Imperiului habsbu1rgic, dezvo·ltare·a învăţămîntuilui es~e înfo.cu:t 
de reforme '.e i·:um i n ;,s+e ·a !e I t•1i Iosif al 11- 'ea, orqan :,,'1 d1 u"! 

o serie de şcoH în multe localităţi prin rîvna cărtura1rilor ilu
rr.inaţi î·n fru·n~·e cu S. Mi:u O:ai•n. 

Acum se ia si initiativa •editării manualelor scol:are în lim
ba română pentru şco·lile romaneşti din Imperiul habsbu:rgic. 

De la „Catehismul românesc'' din 1780, tipărit cu litere 
latineşti şi oirtografie ungurească şi oare 'servea scopurile oşa 
riumitelor „şcoli n1aţion1alnice româneşti", pînă în anul 1861, 
tipografi.a din Buda, timp de 38 ani a sco·s .sute de volume. 

Cărţi tipărite pentru şco1li sînt : o „Carte de mină pentru 
dascăli" în do·uă pă1rţi, o aritmetică 1românească şi nemţească, 
apoi o gramatică ·românească scrisă de Ioan Molnar de la 
Sibiu şi apoi o 1altă gramatică româneasc~ ma_i m<:mi, avînd 
acelaşi ~Uto/ .. 



Odc~ă eu o,~este cărţi, t:pogmfia o răspuns şi !a cer:n· 
ţe'.e :.ns'i~uţiilor de cu'.t şi incepînd din anu: 1792 se scoate 
u·n „CeaSl'.·ov", o „Psa1'.t'.re" şi un 11 Mo'.itvenic". !a.r în anul'. 1795 
o 11Cazianie"! Tipărirea primelor 1cărji s·a făcut cu vechile li· 
tere, dar cu vremea tocindu-se, tipografia a fost înzestrată cu 
oamctere chirl'.ice si de acum cărtile scolare ieseau de sub 
teascuri mult mai f~umos. · · · 

O nouă ·eră de rena:ş:tern în tiooqrafii porneşte o da· 
tă cu moartea lui Iosif al 11-1.ea în 1790, deoarece în dieta ţi· 
nulă aicurn s-a.u dat de,ciz:i:i 1,:bem'1.3 pr!n~rn ca.re şi im~rncţici 
natională să se focă în limbile lor moderne. 

, Şco'.ile dezvoltîndu-se şi progresînd se observă că vechile 
manuale nu mai corespundeau cerinţelor. 

Tn anul 1797 tipografia scoate o „Bucoavnă" la sfîrşit a
vînd cuv:·nte român·eşti, ungureşti şi nemţeşti, formlnd astfel cel 
mai vechi dicţionar românesc de acest fel, fiind tipărit cu .litere 
latine. 

ln~enţia de a suprima vechile litere venea prea devreme şi 
„-c,artea de C'e~un:·e" ca.re i-a ·u,rmat ,:a un ·a•n, p1recum şi 

11
Reto

rica" doctorului I. •Mo·lnar au fost scoase de sub teascuri tot cu 
caractere chiriliqe. 

Tn anul 1799 se tipăreşte 110bservaţii de limbă româneas· 
că" a lui Pau·I lorgovici, iar după aceasta; prin traducerea lui 
Samui·I Micu, tipografia scoate „Logica" lui Baumeister. 

Cu timpul, tipogrnfia : t'ip.ăreşte şi :cărji de cu'.t 'În mai 
multe volume, deoarece aduceau un venit bun fiind căutiate 
pentru frumvseţea tiparului în toate ţinuturile lo·cuite de ro
mâni., 

între anii 1804-1805, I. Piuariu Molnar intrînd în legătură 
cu episcopul Kir Iosif a·I Argeşului, tipăreşte într-o ediţie de o 
rară frumuseţe „Mineiu'." în 12 vo!ume pentru ţoţi solicita·nţii 
din Pr;incipate. 

Văzînd c·ă această carte este căutută, doctorn•l I. Mo'.1nar 
s-a hotărît să retipărească şi 110ct·oihul", uJtima ediţi·e fiind cea 
din 1792 de la Bucureşti. Cartea fiind solicitată, I. Molna,r a 
comandat la Buda şi tipărirea „Evangheliei" în anul 1812, dar 
decedînd în 1815 lasă după sine multe datorii. 

Tipografi.a scoate la vînz·are exemplare·le idin „Odoih" ·ră
mase şi ele au fost aşa de căutate îndt în 1829, profesowl Con
.stan1t,:n Dia,conovici Log,a din Arad comandă o nouă ediţie, care 
este vîndută curînd, iar tipografia îl scoate în anul 1846 într-un 
volum în folio de 662 pagini tipărit cu iroşu şi negru. 
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Cărţi·le tipd-r:te astfel s.e vindeau uşor şi erau foarte că
u•·a.ţe, a'.un•g;înd rare tocmai pentru că au intrat în mina oame
ni:or de p.rin s.ate, de unde cu nevoie in~rau 'in b:h:io~eci ca e'·e 
s:ă ne fie păstrate. 

Pentru 1ca aceste ediţii să poată fi sco·ase era nevoie de 
cenzori inrstruiţi şi cu gust pentru tipă1rituri. 

Cel dintîi cenzor român de la tipog•r·afia din Buda a fos.t 
Ion Onişor, urmat de acea tri·adă a lit•eraturii •române Semuii 
Mir:-u• C:a.i1n, Gneo·rghe Ş.incai ~i Pe'.rn Maio·r ca.re a•u aprins fă
clia lu;ninii în această tipografie. 

Activitatea tipog·r·afică des·făşurată în această perioadă 
este pusă în slujba luptei pentru drepturile sociale şi culturale 
a!e românil'or din Toran.silvani·a. 

„Reprezentanţii de seamc5 a Şcolii ardelene, Semui~ Micu, 
Gheorghe Sincai, Petru Maior, editează lucrări ştiinţifi.ce prin 
c·are fu.ndamenteoză teore':c d~eptur;:.e poooru•:ui r-omâ1n '.a LP1 

tratament po1lîtic egal cu al celorla-lte naţiona'.ităţi din Transil
vania". 2 

în tipog1r:afia din Buda se tipăresc o serie de opere istori
ce şi filologice dinhe care amintim : „Elemente linguae daco
romane" (1806, Buda), de Gh. Sincai, „Istoria, lucrurile şi în
tîmp:lările românilor pre 1scurt" (1806, Buda) de S. Micu, „Hro
nicul românilor şi a mai multor neamuri" (1808, Buda) de Gh. 
Sincai, )s~oria pentru în·ceputul rnmânilor în Dochia'' (1812, 
Buda) de P. Maior. 

Reprezentanţii Şcolii ardelene au meritul de a fi 1scos şi 
pri~e.le tipărituri cu c·aracter economic, contribuind la ilumi
narea masefor, aceste tioărituri fiind iniţiate de guvernul de la 
Viena. 

Astfe.I, în anul l785 apare pll'ima tipăritură de acest fel 
„Economia stupilor", rscrisă de I. Piuariu Molnar, apoi în 1806 
Gh. Sincai t.ipăoreşte 11 Povăţuire către economia de clmp". 

Tncepînd cu 1806, l·a Buda încep să .apară calenda·re;le ro
mâneşti care circulînd şi peste Ca·rpaţi menţin fre·ază con~tiin
ţa naţiona·lă şi au i.Jn rol culturml-educativ, ele înfocuind vreme 
de aproape o juma.tete de seco1l lipsa ziarelor şi revistelor ro
mânesti. :i. 

Şi după anul 1830· în tipog1rafi•a din Buda ·apar cărţi a:e 
scriitoriloi' români în multe ediţii care se vînd în toate cele trei 
p,rincipate. 

S-a con·siderat necesar a se fooe o scurtă retroşpectivă a
supra activităţii tipogr-afiei din Buda care timp tindel·ung·at a 
scos sute de cărţi, pentru a vedea importanta pe care ·a avllt-o 

97 



pentru mişcarea culturală desfăşurată de Şcoala ardelea·nă, ac
tivitiate pusă în slujba nobilului ţel al lupt.ei pentru drepturi so
ciale şi culturale ale românilor din Transilvania." 

În colecţiile de carte ve1che din judeţul Gorj se păstrează 
peste 441 vol'Ume tipă1rite la Buda·, începînd cu ,,Retorica" din 
1798 a lui I .Molnar şi sfîrşind cu „Octoihvl mare" de la 1846 
şi „Triodul" de l·a 1848. 

Ce'.e mai numeroase bunuri fiind· cărţile de cu), vom 
începe prezent·area cu această categorie, menţionînd numărul 
volumelor din fiernre col·ecţie. ' 

Deoarece ornamentica foii de tit.lu si C.e.lel·alte elemente 
ornamentale din aceste tipărituri de la Buda sînt în general 
aceleaşi, am considerat a le prezenta pe cele comune întîlnite 
la ediţii din ani diferiţi, precum şi diferenţele care apar de la 
caz la ·caz. 

Foile de titlu sînt încadrate pe laturi de chenare din meda
'..;oane ovale. 

Alături de acest ancadrament mai găsim şi cîte un chenar 
din motive florale sau ghirl·ande de flori mici ·care înconjoară 
o col·oană cum esite în cazu.I „Mineelor". 

Comun tuturor tipărituri·lor sînt frunzele stilizate cu negru 
sau roşu plasate deasupra titlurilor. . 

Un alt tip de foaie de titlu întîlnim la „Evanghelia" din 
1812, unde spre deosebire de cele1l1alte, ornamentica este foar
te simplă, fiind formată din opturi cu negru pe cele două la
turi, iar în partea de sus, deasupra tif'ilLJllui întîlnim aceleaşi frun
ze stilizate de culoare roşie. 

Gravuri:e, în negru, impi·rate din cărţi vechi sînt foarte cla
re, de mărimi diferite. 

Frontispiciile mici şi mari sînt prezente la începutul prefe
ţ.e·:o.r, al textului propriu-z.is sau .al diforitelor capitole. 

Lo sfîrşitu·I capitolelor găsim viniete din diverse motive fi
tomorfe. 

Tiparnl este cu roş1u· şi negru avînd letrine frumos ornate 
pe un fon1d roşu cu flori şi frnnze stilizate. . 

De r·emarcat e·ste faptul că hîrtia folosită I.a a·ceste tipări
turi are filigrane, fiind groasă 1şi rezistentă. 

Dintre oărţi:e cunoscute cu o pondere destul de mare în 
patrimoniul judeţului Gorj sînt „Mineele" de la 1804-1805 ·în 
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12 vo1l·ume, petoat,e 1!uni1'.1e anu,lu.i. p·ăisfra,te·îin nu1rriă1r d,e 181, 
din care în depozit1vl centralizat Tismana 49, în depozitul cen
tralizat Polovragi 121, colecţia mănăstirii Lainici 9, iar Filiala 
arhive·lor ·statuilui 2 exemp'lta1re. 

în folio, cu text imprimat în neqru şi roşu, pe două co~oa
ne şi 38 rînduri pe pagină, ,,Mineele" au prefaţa scrisă de Kir 
Filaret, episcopul Rîmnrcuilui. 

„Octoihu1I mare" din anul 1811, avînd în general ·aceleaşi 
ca,racteristici ca şi celela1lte tipărituri este prezent printr-un n1u
măr de 49 volume din care 27 în depozitul centralizat Polo
vragi, iar în depozitul centralizat Tismana 22 exemplare. 

în folio, cu textul pe două cofo,ane şi 36 rînduri pe pagi
nă a fost îndreptat, pentru a putea fi tipărit, de Kir Iosif, epis
copul Argeşului care semnează şi prefaţa. 

„Evan!=)helia", tipărită la Buda în cunoscuta ti'PO!=)ra.fie a 
Universităţii din Pesta la ·anul precizat 1812 se află în nu
măr de 27, din care în depozitlJ'I cen'f':ralizat Polovragi 11 exem
pfo·re, i.a'r în depoz·i,•u! c·eintira·lizat Tismana 16 ·ex.emp.'·are. 

în folio, pe două coloane cu 146 file + 11 file nenumero
tate cu tipar roşu-negru sînt legate în pi·ele ornamentată cu 
chena,re din f:ori sti::zate, în cu'.ori. 

„TriodlJ'I" din 1816 legat cu „Strastnicul" se găseşte în nu
măr de 87, din care 47 în depozitul centralizat Polovragi, din 
care 2 sînt „Strastnic", iar 40 în depozitul centralizat Tismana 
din care 4 exemplare „Stirastnic". în fo!io, cu un număr de 320 
fi!e „T,riodui'." şi 110 f. „Stra-sbni·cu:", cui tip·a·r negr-u-·rO·ŞU·, au· tex
tul pe două colo·ane cu 38 rînduri pe pagină. 

Legătura acestei tipărituri din piele pe lemn are diferite 
ornamen'te, chenare din motive florale, la mi;loc cu medalioa-
ne. 

Dintre bunwle h!b''.io·fi,!e tiipăr·ite· la Buda S·e păs·t.rea·z·ă : 
- Oct·oihu1I mare" (1846) în număr de 50, din caire 37 l·a de

pozitu1l c·e,ntmliz·a:t Po11ovragi1 şi 13 ·'.a depoz.i.t.u,I· c-entrn:·izat· Tis
maina. 

- „Antologion" (1838) î1n număr de 31 exemp'.ure, d;.n care 
17 :.a depozitu,: c·ent·m:i,zat Po'.ovrngi şi 15 la depozituil ce,ntr·a:,i
zat T1i·smana. - „T,niodu1:" legat cu „Strnstin:cu1I" şi „Strnstnicu,:" 
de Io 1848 în număr de 22 exemp::a,re, din ca1r·e 18 .::a depozi,tu:, 
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C'. nt ,,. ... P '' · · 4 I d · ' 1· r· e ra,"1za,, o.ovrag,11 ş1 a, ,epoz1.tu,„ cent:ra' 1za,t ,:,sma'n'a. 
O altă categorie de cărţi sînt cele scrise de P. Maior, Gh. 

Si,nca,i, l.P. Molinar şi Eufrosi·n Poteca. 
Dintre cărţile lui P. Maior la depozitul Tismana se găseşte 

"Propovedanii l,a îngropăciunea morţilor", în colligat cu „Di
dahii", tipărită la Buda în anul 1805. 

Tipă1rită cu caractere chirilice, numai cu negru, nu ore nici 
iniţiale ornate nici ilustraţii, singuru,! frontispiciu fiind pe prima 
pagină, iar la 11 Didahii" un alt frontispiciu dintr-u,n meda'.ion 
ov,al înconjurat de frunze sti'.iz,ate. 

O altă lucrare a· lui P. Maior, păstrată în cole,cţia Muzeu
lui iudeţean Gorj, este 11 lstoria pentru începutul românilor în 
Da1chia", tip6rită la Buda în 1812, şi 'ret.ipărit,ă de lordaohe Mă
lineanu cu adăugirea disputelor urmate în limba latină „asupra 
acestei Istorii şi tălmăcită româneşte prin Damaschin Bojincă, 
jurist consultul principatului Moldovei în Buda cu tiparul crăieş
tii tipografii a Universităţii Ungureşti la 1834". Tipărită cu ca
ractere chi1rilice şi latineşti, cu negru, ,în folio, pe o coloană cu 
36 rînduri pe pagină, are un număr de 281 pagini + 64 pagini 
care cuprind disputa, fără m1ateria'I ilustrativ. 

Două t1ip,ăriitu,ri ca,re se p,ăst·re,ază în fondu1!, Li,ceu1'ui Tudor 
Wadimir,escu din Tîrgu-Jiu s:înt „Retorica" de if.P. Mo,'.nar, Bu
da 1798 şi 11Povăţuire către economia de cîmp" (Buda, 1806) 
a lui Gh. Sincai. 

întocmită după mode,lul unor lucrări străine, în 11Retorica, 
adecă învăţătura şi întocmirea frumoasei cuvîntări" autorul îşi 
propune să arate 11mj,jlocul prin care ritorul poate vorbi fru· 
mO'S şi pofr,ivit, ca să îndupil,ece şi să trng,ă pre a,scultăitoriu 1:a 
orice voieşte". (foto 1) 

Cu o prefaţă scrisă de autor la Sibiu în iulie 13/1797, în 
folio cu 296 pagini, cu 25 rînduri pe p,agină, pe o cofoană, cu 
litere chirilice şi tipa,r negru 11Retorica" a pus în circulaţie idei 
noi pentru acea vreme şi a reu,şit 11să insufle români1Ior iubire şi 
căldu1r,ă către .~1imba for şi s,i1li,nţa spre a îmbrăţişa cuilturn ei". 

11Povătuire către economia de cîmp" sorisă de Gh. Sincai 
a fost fol,osită mu,lt t,iimp îin şco'.'i1l,e iromâin,eşt1i diin Transilvain,i.a ca
manua,I pentru predarea noţiunilor de economie rura,lă, ceea 
ce dete~·mină retipărirea ei, în anul 1847. (foto 2) 
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Foto 1. 
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Foto 2. 

Tipărită cu caracte,re chirilice în limha română, în folio, pe 
o cofoană şi 26 rînduri pe pagină. cu tipar negru ore un număr 
de 223 pagini + 7 fi"e nenumerotate. Pen·tru a pu~ea fi răs
pîndită în toate provinciile fără piedici, deoarece aşa cum se 
vede din foaia de titlu, ea a fost tipărită „pentru folosul şco
lilor româneşti", outorul n-a fost menţionat. 
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La depozitul centralizat Polovragi se păstrează lucrarea 
lui D!m:trie Darvari „Mai nainte găti,re spre cunoşti•nta de ... ", 
tradusă de Eufrosin Pot.eca şi tipări:tă• la Buda în 1818. 

Fără material ilustrativ, în folio, pe o coloană şi 25 rîn
duri pe pagină este tipărită cu- caractere chirilice şi tipar ne
gru. 

Din însemnările păstrate pe ve·chile lor file ne putem da 
seama că a•ceste tipărituri au trecut prin multe mîini pentru 
o a·junge la diferite per·so.ane ·cu dragoste de cerite şi de ci'i·~. 

Unele din aceste tipă·rituri au fost valorificate prin pre
zentarea lor în expoziti·a de bază a Muzeului judejean Gorj 
sau în cadrul Muzeu•lui mănăstirii Tismana. 

Pe bună drept·ate, tipografia din Buda a fost considerată 
un focar viu al literaturii române, adunînd în jurul său un ma-
re număr de scriitori români ale căror opere le~a scos la lu
mi1n.ă ş.i ca·re a·u· avut o inf:ue·nt·ă maire a·sup.ra co·ntempo·raini,:o,r. 5 

NOTE 
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