
Cărţi vechi româneşti din epoca 

brîncovenească în patrimoniul judeţului 

Gorj 

EVA ISAC 

In timpul domniei lui Constantin Vodă Brâncoveanu, 
curtea domnească a fost un puternic centru de ·cultură uma
nistă care a depăşit hotarele Ţării Româneşti, domnitorul 
fiind nu numai un mare om portic, ci şi un mare voievod 
d\rturar. 

„Atît prin cărtu.rari români cît şi prin cei slrăini cu 
toţii adunaţi în jurul voievodului şi al stolnicului, s-a reali
Ze.t timp ele un pătrar de vea·c, un puternic mediu cultural 
în care se dezbăteau probleme, se creau curente, se formau 
căFturari" 1• · 

Răspîndind cartea religioasă şi laică în limba r.omână 
în toate cele trei ţări române, fie prin răspîndirea cărţilor 
tipărită în tipo0rafob romAneşti, fie prin circulaţia ideilor, 
cultura epocii brâncoveneşti a ·contribuit la instruirea omului 
de rînd si la orientarea lui spre noi orizonturi politice şi 
culturalc2• 

ln vremea lui Constantin Vodă Brâncoveanu sporesc ti
păriturile în limba romînă, acestei opere· consacrîndu-i-se 
Antim Ivireanu, jucînd în acest fel un rol hotărîtor în intra-. 
ducerea limbii romtme în biseri'Cii „Prin vasta lui activitate 
politică, mitropolitul Antim, a urmărit un scop dublu, pe 
de o parte, si se dezvolte meşteşugul şi arta tipografică 
avînd în vedere im:~ortanta pe care le au în opera de cultu·· 
raJ:zare a unui popor iar pe de altă parte, să aibă la dispozi
ţie un instrument capabil să răspîndească în cercuri cit mai 
largi cuvîntul lui, fie el cu substrat religios, moralizator sau 
poli ti'c "3• 
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Deşi străin, din momentul venirii în ţară, Antim Ivireanu 
s-a. impus ca tiporaf, învăţînd repede limba rom·ână, inte
gr1ndu-se în viaţa şi aspiraţiile poporului român. La Bucu
reşti ia în primire şi reorganizează tipografia. Mitropoliei, 
iar în a.nul 1 G94 s2 retrage la Saagov, unde organizează. o 
tipograf:c cu caractere româneşti, greceşti şi arabe, tipogra
fie care a devenit mai tîrziu un centru cultural cunos·cut 
atîL în Europa 'dt şi î::"l Orientul Apropiat. 

In aceas~:l tipogrc.fie, printre alte tipărituri, Anfm scoa
te şi „Evanqhclia romdnească" în anul 1697. 
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Un exemplar din această tipăritură s-a descoperit Ia bise· 
rica de lemn „Adormirea Maicii Domnului" din fostul cătun 
Copăceni, comuna Corneşti, biserică monument din sec. al 
XVIII-lea4• • 

Evanghelia de Ia 1697, spre deosebire de tipăriturile an
terioare arc foaia de tltlu frumos ornamentată, iar pe verso, 
încadrată într-un 'chenar de flori stilizate este, în xilogravură, 
stema Ţării Româneşti, cu pomul în vîrful căruia se află ac
' ila cruciată, iar marg:nal, în interiorul chenarului se găsesc 
iniţialele domnitorului Constantin Vodl. Brâncoveanu. (foto 
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„Faptul introducerii unei steme, a unui sigil, probează 
i.sloriceşte nu începutul unei ţări ci o seculară existenţă şi un 
ştadiu de dezvoltare de ·care neamul are cunoştinţă deplină"5• 

Deasupra stemei este tipărit în negru „Versuri politice 10 
asupra Stemei prealuminatului, slăvitului şi blagocestnicului 

O Constantin Basarab Voievod", iar sub stemă sint versurile 
adresate domnitorului. 

Filclt tipCîriturii sînt din hîrtie groasă cu filigran, tiparul 
imprimat în negru şi roşu, textul cules cu litere chirilice fin 
lucrate, de două mărimi. Textul cărţii este dispus pe două co
loane încadrate fiecare cu "Cîte 35 rînduri. 

Coperţile din lemn cu piele maro sînt împodobite cu che
nar din flori stilizate, avînd la mijloc un medalion cu Invierea, 
dr- jur împrejur stele, iar în colţuri cei patru evanghelişti~ 

Cu toate că această evanghelie a văzut lumina tiparului 
la Snagov, ea a circulat fiind cumpărată şi dăruită bisericii 
mai sus amintită de Barbu Căpitan, locuitor al acestui stat, 
aşa după cum reiese din însemnarea cu caractere chirilice de 
pe filele 1-3, dar nu este menţionat nici locul şi nici anul 
cînd a fost achiziţionată. „Să se ştie această sf(întă) şi dum
nezcic.scă (e)vanghelie au cumpărat Barbu Căp.(itan) din Co
păceni şi au dat-o pentru pomană la această sf(întă) biserică 
ci.in Copăccni cu bani gata taleri 8". 

Copi1ccni era un cătun ·ce depindea de comuna Corneşti. 
la 10 km vest ele Tîrgu-Jiu, pe apa Jaleşului, fiind menţionat 
în hrisovul lui Radu Mihnea din 6 februarie 1622, iar la 9 
mai 1687, Şerban Vodă porunceşte lui Nicola Magâlescu şi 
Dumitraşco din Rîioşi care cotropiseră satul Copăceni, să 
vmă în 14 zile la judecată cu călugării de la Strîmba6• 

Pe flu. 141 găsim o altă însemnare datată după scris se·c. 
at XVIII-lea, o trimitere la textul evangheliei. . 

„Din preapodolna Paraschiva evanghelia utreni(ei) caut-o 
la evanghelia maslului a cincea, iar a liturghH caut-o luni a 
cincea după Rusali(i) la rîndul doi". 

Referitor la starea de conservare, observăm că filele 
cărţii sînt pe alocuri completate irir-or~ct, pătate cu ceară, a
vînd patin~i funcţională, iar la cotor nu are piele, ·coperta a 
doua fiind desprinsă de blocul cărţii şi cu atac de carii. 

Găsită în urma cercetărilor întreprinse în teren, ·cartea 
a fost tatată, conservată şi expusă în prezent în Muzeul ju
deţean Gorj, în sala ce cuprinde perioada lui Constantin Vodă 
B r [mcoveanu. 
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In afară de Evanghelia din 1697, în patrimoniul judeţului 
Gorj se găsesc şi două exemplare din „Mărgăritare" Sfîntul 
Ion Gură de Aur, Bu·cureşti, 1691. 

„Mărgăritarele", traduse după un original grecesc de 
Şerban şi Radu Greceanu şi Hpărite prin strădania lui Antim 
Ivireanu, constituie adevărate modele de limbă literară. Car
tea cu tiparul negru şi iniţiale ornate este de dimensiuni mi'ci 
(25,5 x 17,5 cm), cu 40 rînduri pe filă. Pe verso foii de titlu 
se găseşte stema domnitorului ca şi la „Evanghelia româ
nească", încadrată într-un medalion cu motive vegetale com
binate' cu elemente baroce. 

Primul exemplar aparţine Mănăstirii Tismana, avînd lipsă 
foa~a de titlu, primele patru f.ile şi cu legătura din carton. 

A fost achiziţionată în anul 1824 de Lazăr sin Ni·colae 
Abagiu şi donată mănăstirii, după cum se vede din însemna
rea de pe filele 13-15. 
. Al doilea exemplar îl găsim în depozitul centralizat de 
ia Mănăstirea Polovragi, fiind adusă aici de la biserica Sf. 
Nicolae d'n Bîlteni. Este incomplet ca şi celălalt exemplar, 
lipsindu-i foaia de titlu şi primele două file, iar legătura este 
din piele pe lemn. 

R':'feritor la starea de conservare a celor două exemplare, 
observăm că şi-au p:erdut unitatea, au filele desprinse, com
pletări incorect rezolva~e. au fllele cu multe pete de ceară 
şi umezeald. 

Despre înfloritoarea epocă de cultură din această peri
ondă nu se poate vorbi fără a aminti şi numele cărturarului 
~i creatorului umanist, stolnicul Constantin Cantacuzino. A
ccasf.l pNsonalitatC' politică şi culturală de la curtea lui Con
stantin Vodă Brâncoveanu, in con·cepţia căruia „cartea tre· 
buia s?J. contribui'-' li'!. impunerea în toate sferele vieţii a limbii 
curate, cln.re, curqătoare a poporului, limba românească"', 
a dăruit d\rţi multor biserici. 

In depozitul centralizat de la Mănăstirea Polovraqi aă
sim un ,.AŢJostol", Buzău, 1704 dăruit de stolnic bisericU Sf. 
Paraschiva din Runcu . 

. ,Anostolul" este pe hîrtie cu filarnn cu tipar negru şi 
rosu, titluri cu maiuscule în roşu, iniţiale ornate. chenare. 
ornamente tinografice, viniete şi frontispicit, avînd gravuri 
s~mnate de Ursul Zugrav şi loanichie .B. Legătura este din 
piele maro pe lemn, ornamentată cu chenar din motive flo
rale st!lizate, iar la mijloc are un medalion cu Isus răstignit. 

239 



Pe filele 1-21 găsim o însemnare din 1766 care atestă 
provenienţa cărţii, însemnare făcută de umul din Io·cuitorii 
acestui sat, cu ocazia preleg ării cărţii. 

„Această sfintă ş idumnezeiască carte ce se cheamă 
Apostol, fi.ind dăruită de mult de dumnealui răposatul întru 
Domnul, Constantin Cantacuzino vel stolnic, sfintei biserici 
de ai'ci din Runcu, unde iaste hramul preacuvioasei Paraschi
va, ca să fie pentru pomenirea prea cinstitului neamului 
dumnealor, iară acuma s-au prelegat a doua oară de mult 
păcătosul şi nevrednicul robul lui Dumnezeu Stanciul Po
pescu din Runc, luna lui septembrie, ziua 24, leat 1766". 

Ciulea a circulat, ajungînd nu se ştie cînd la biserica 
Sf. Nicolae din Bota, de unde a fost adusă la depozitul de 
la Polovragi şi va constitui unul din obie·ctele care va ilustra 
domnia lui Constantin Vodă Brâncoveanu în colecţia mu
zealil a mănăstirii. 

„Căci domnia lui Constantin Vodă Brâncoveanu consti
tuie pentru istoria României nu numai un însemnat moment 
politic, ci şi o înfloritoare epocă de cultură, prin aceea că 
dnce mai departe, pe ·culmi mai înalte efortul cultural secu
liir al poporului român şi al elitelor lui cărturăreşti sau al 
neşterilor artişti "7

• 
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