
Un Tetraevangheliar slavon, Braşov, 1565 

în pat1 imoniul Muzeului Judeţean Gorj 

ISAC EVA 

In sec. al XVI-Iea, Braşovul era un important centru de 
legături economice şi culturale între- cele trl'i ţări româneşti. 
Ad funcţiona din 1535 tipografia înfiinţată de Johann fionte
rus. iar în anul 1539. Johann Fuch.s şi Johann Bcnk'ner au 
deschis o moară de hârtie. · 

In această atmosferă de intensă activităte tipografico-edi
torială, începe în a doua jumătate a sec. al XVI-iea, munca 
tipografică desfăşurată de Coresi la Braşov. care execută în 
atelierul său, la comanda lui J. Benkner, judele Braşovului, 
cărţi religioase atât în limba română cât şi în limba slavonă. 

Intre anii 1562 şi 1568, cărţile slavone carC' apar la Bra
şov amin te-se ca tipografi pe unul sau altul din uc:cnicii lui 
Ooresi. 

Astfel, ultima carte tipărită din iniţiativa. aceluiaşi J. 
Benkner a fost „scoasă" în anul 1565 de unu] din aceşti uce
nici, Călin diacul. 

Această tipăritură din anul 1565 este un Tetraevanghe
lier slavon, din care un exemplar se află în patrimoniul ju
deţului Gorj, în fondul de carte vedw al Muzeului judeţean. 

Ceea ce ne d·etermină să afirmăm cele de mai sus este 
faptul, că atât din punct de ved~re al conţinutului cât şi din 
punct de vedere al filigranului, tjpăritura respectivă cores-
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puntje cu această dată; regretabil fiind faptul că pe lângă 
alte file lipsă nu avem nici ultima., care ne-ar fi dezlegat 
enigma. 

In urma cercetările întreprinse până în prezent, se pare 
că ar fi unicul exemplar din tară, B.R.V., vol. IY făcâ1~rl 
descrierea la p. 7-8 din M. Korneeva Petfulan (Slavia. V, 
1926-1927, p. 190--194). care a descoperit cartea în Muzeul 
de Artă Ucraineană din Harkov, undP a. fost adusă în timpul 
revoluţiei ruseşti dintr-o bibliotecă din Volinsc. 

Cartea este împărţită în caiete, fără paginatură, cu sig
natură chirilică oe prima şi ultima paaină a fiecărui caiet 
care este de 8 fi.le, fiind o reeditar0 ;i Tetraevanqhelierului 
lui Coresi. tioărit la Br.::1şov în a1~ul 1S62. Din caietele acestei 

.valori bibliofil0 linsese o parte clin file, dar este păstrată or-
dinea ev;inqheliilor. 

Caie.tul a] doilea are fi file- şi este numerotată ultima 
fWl. uiietul al treilea are 7 file lipsind fila 1 cu si.qnatura. 
Caietul a1 oatrulr>H este comolC'l, dar din ,'J.l cinr:il0a nu n.vem 
'1rima şi ultima fili'i cu ~iqnatura, iiVând num.1i 6 file. Caiet0l0 
6, 7 8 sunt complete, iar din caietul al noulea lipseşte ulti
ma fi'-9 cu siqnatura. Pe fila 4 v. ::1 r:aietului 9 se termină 
Evanrrhelia lui MatC'i. iar fiJ."! Sr. a cF1i0tului 9 <'Stc i'!~bi'i. Pe 
fila .5 v. a caietului 9, sub frontisniciul marr> clin 111i0ri îm
'))1etiti începe indic0le capito:elor Ev;in0h0liei lui Marcu şi 
se sfârşeşte la fila 6 v., iar la mijlo:ul filei începe predoslo
vin pentru aceastif evanqhelie. 

Ev:inqheli" lui M.'Jrcu încP00 la fil„ 1 r. a caietulni al 10-
Iea, sub un frontisniciu man~ n1 vulturul car0 ocună aproa
pe o jumătatP d0 paqi.nă. Cc1ietel0 10. 11. 12. lJ. 14 sunt 
comolete. La fila 6 , .. a Ciietului 11 14-lea se termină Evan
nheli'l., lui 'Marcu si tot pe această filă. de la miiloc oână l::i. 
fila 8 r. suh "im ornament mic: sp aăseşte lista caoitolelor 
Evanqheliei ]ui Luca. iar oe fila 8 r .suh uP ornamPnt încene 
o pre·cuvânt<ue oen-t-ru -'l.ce.-=istă evanghelie. !Din caietul al 15-
lea avem 7 file. oe filH 1 r. încPnilncl EvanqhPli.'.! l11i T,uc.-=i su11 
un frontisoi.ci~ din lnieri cu vulturu] mic (foto 1 l Caietul 2} 
are numai 7 file. pe fila 1 v. la miiJoc se termină Evanqhelia 
lui Luc,1 şi începe rezumatul Evanqheilei lui Ioan, sub un 
frontispiciu mic din luie>:-i îmoetiti. iar la începutul rându~ui 
o coro3r:;ă ca şi la celelalte evanghe:ii. Sub alt frontispiciu 
mic, la mijlocul filei 2 r. începe predoslovia la aceeaşi evan-
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ghelie. Fila 3 lipseşte, iar de la fila 4 a caietului 23 sub fron
tispicu] mare începe Evanghelia lui Ioan (foto 2). Caietul 
29 are însemnată prim.1 filă. iar pe fila 3 v. se termină Evan
ghelia lui Ioan. In continuare. sub un frontispkiu din lujeri 
împletiţi, ocupând două pagini găsim „Povestire ce cuprin
de numărul evangheliilor pc anul întreg şi succesiunea evan
gheliilor de unde îr;cep şi până unde se opresc", iar pe fila 
următoare, sub un frontsipiciu mic „Povestea despre evan
gheliile ce trebuie să se citeasci: :=i fiecare zi după săptă
mânile anului întreg".· 

Fila 6 a acestui caiet este scris de mână cu litere de ti
par, respectându-se tiparul roşu-negru. La caietul următor, 
nu se poate vedea signatura. deoarece toate fi!ele sunt com
pletate pe margine cu hârtie albă, din el lipsind ultima filă 
pe care probabil era epilogul cu numele domnitorului şi anu] 
când s-a' tipărit. 

Fi],a ·are 28 x 18 cm. oglinda za.ţului de 24 rânduri pe pa
gină, având dimensiunile 23 x 13,5 cm. Tiparul a fost execu-· 
tat în două culori, negru si roşu. cel obişnuit fiind imprimat 
cu negru. pe hârtie groasă cu filigran. Capitolele sunt tipă
rite cu litere mari cu culoare roşie, cu a.c:eeaşi culoare fiind 
tipărite şi titlurile subc::ipitolelor. Initia~ele au înălţimea a 
5-6 rânduri de text, neîncadrate, formate din linii duble 
împletite cu iscusinţă şi meşteşug, cu roşu sau negru. Fron
tispiciile sunt de patru feluri cele de la începutu] evanghe
liilor fiincl mai mari, din linii, lujeri şi flori frumos împle
tite sub formă de figuri geometrice, cel'Curi şi semcercuri. 
La începutul Evangheliei lui Luca şt probabil şi a lui Matei, 
frontispiciul ocupă o mare: parte din' pagină, fiind akătuit 
din figuri geometrice din linii duble împlNite, iar la mijloc 
se găseşte corbul cruciat. Din colţurile de jos ale frontispi
ciului pornesc împletituri de lujeri care se termină cu o co
roană având deasupra o capsulă stilizată. Din colţurile de 
sus. dispuse spre interi.Dr se găsesc două capsule, iar Ia mij
loc se în?.ltă o cruce încadrată de sfove chirilice. 

La începutul Evangheliei lui, Marcu şi Ioan· este un alt 
frontispiciu care în marc măsură se aseamănă cu cel descris· 
mai sus, dar în mijlocul căruia se află stema mare a Ţării 
Româneşti, formată din corbul cu aripile .întinse şi cu crucea 
în cioc, iar de o parte şi de alta având doi pomi.. Din colţu
rile de jos pornesc tot doi lujeri, dar care se termină spre 
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mijlocul frontispiciului, fără a e.vca în -vârf coroana, Crucea 
de deasupra frontispiciului este încadrată tot între · două 
capsule, dar împletitura diferă de cea de la frontispiciul 
descris anterior. 

Mai întâlnim lin frontispiciu mai mk decât cele descrise 
m:ii sus, tot din lujeri îmoletiti. iar din colturiJ.e de jos por
nesc împletituri duble până la înăltirnea frontispiciului. Ia 
mij:oc este aceeaşi cruce încadrată de litere chirilici:'. 

Frontispiciul mic este de forma unui dreptunqhi umplut 
cu linii împletite sub formă de semicercuri şi romburi. 

Se observă o simetrie perfectă la împletitura făcută de 
lujeri, liniile şi' florile acestui frontispiciu. 

Coro:ina înconiurată de luieri împletiti este· aşezată sub 
forma unei iniţial~ ornate la încc:-putul indicilor capitolelor 
evanqheliilor lui Marcu, Ioan. Luca, şi probabil ş1 Matei. 

Cercetând filiqranul tipăriturii pe ciire o prezentăm, se 
constată că perioada de fabricare a hârtiei est0 între anii 
1562-1589. îrică o dovadă în nlus să sustineJll că estr- scoa
să în anul 1565 de tiporiraful Călin. Stemri Braşovului. un 
trunchi cu rădăcini cu o coroană aşezată deasupra, este tipul 
principal al· filiqranelor C"!re sunt folosite în pPrioada anilor 
1546-1561. După anul 1561 se foloseştR o noui'l formă stilis
tică de filiqran. în care elementel0 stemf'i sunt introcluse în 
cadrul unui scut. Un astfel ele filiaran hr'3ŞOV('-'.ln re'Jre:ien
tând stema cu elementele inlrocluse în cadru; unui scut se 
întâlneşte la hârtia acestei cărti. 

Tetraevanqhelierul a fost clonat în timpu] rlomniei lui 
Constantin Alexandru Ip~ilanti Voievod bisericii clin Dră
qoieşti. aşa cum se vede din însemn.i.rC';i clC' oe copertri .:i doua 
a cărţii: .• Această sfântă Evanghelie s-a clat în sfânta bise
rică a Drăqoeiştilor PC' sq:ima - popii Petru şi a· diaconului 
Voicu, sin poua Ion ol Drăqocsti, precum să se ştie. Eu popa 
şi diaconul Voicu, sin pona Ion. 

Această slovă c0 sc .scrie acum în ·zilele lui Io Constah
tin Alexandru Ipsilanti Voievo:i 1802-1806". 

Însemnarea este ştearsă şi foarte qreu de ctescifrat. dar 
• pe o altă filă găsim una în care este amintit numele aceluiaşi 

domnitor. 
„In zilele prea luminatului Vciievod Io Alexandru Ipsi-

' !anti Voievod o lumină pre ceriu la amiază era că tot noro-
dul au văzut aceasta". 
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Legătura este deteriorată, blocul cărţii desprins, prima 
1copertă are numai lemnul, a doua este din piele nea:gră pe 
lemn, ornamentată cu un medalion la mijloc, iar pe margine 
chenare din motive florale stilizate. Multe file sunt lilpsă, al
tele rupte şi incorect rezolvate, desprinse sau completate d9 
mână, lucru ce impune o restaurare urgentă a acestei valori 
bibliofile. 1 
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