
„INDREPTAREA I.:EGil, TIRGOVIŞTE, 1652, 

IN" PA'.VRIMONIUL JUDEŢULUI GORJ 

EVA ISAC 

h prima jumiltate a secolului al XVII-iea, culturtl din 
Ţara Romi:nească a cunoscut o deosebită înflorite în tim
pul domniei lui Mr:1tei Basarab, Tirgoviştea devenind un 
renumit centru cultural şi tipografic. 

Continuînd politica culturală a înaintaşilor săi, Matei 
Ba.3arab tipăreşte dirţi pentru folosul poporului nostru, dar 
şi pentru cil aitor neamuri înrudite cu noi după credinţă. 1 

In anul 16:'"i2 sr:· tipăreşte la Tîrgovişte „lndreptarea le
gii", sau „Pravila cea mare", una din cele mai frumoase 
tipă.rituri din prima jumătate a secolului al XVII-lea. 

In patrimoniul judeţului Gorj, această pravilă o găsim 
în trei Pxemplan', două păstrate la depozitul centralizat Pa
lavragi, iar cc>a ce la mănăstirea Tismana luată în custo
die la Bucure5ti. 

Exenplarul ~J~isit b biserica din comuna Dăneşti, an:~ 
legătura din piele maro pe lemn, ornamentată cu chenar 
din motive florale, iar la mijloc un medalion. 

Titlul este încc,drat între două colonade unite printr-o 
arcadă cu personaje şi scene biblice, iar în partea de jos. 
la mijloc, găsim stema Ţării Româneşti. 

Tiparul e5~e ne-gru şi roşu cu iniţiale ornate. Pagina. 
cu numeroase frontispicii, xilogravuri şi viniete, are 36 
rînduri şi este încadrată în chenar simplu. 

Gravurile sînt lucrate cu o artă deosebită, Theodor 
Tişevici semnînd-o pe cea de pe foaia de titlu iar Petru 
Teodor semuind gravurile cu „Judecata neiegiuiţilor" şi 
„Sf. Vasile". 

lndreptarea legii" este o traduceree din greceşte fă.
culă de Danii! J-·o.ncnianul, dar cuprinde şi extrase din ma-
rea legiuire a lui Vasile Lupu, lucru cc indică intensifica
rea legăturilor cUnlre ţările române. · 
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Partea înlîi &duce în faţa cititorului diferite mijloace 
de pedepsire a cclo1 vinovaţi, în special iobagii, iar partc'a 
a doua conţine istoria Bisericii Răsăritului, a sinoadelor c
gumenice şi a sobourelor apostoliceşti. 

In paginile ci, pravila conţine şi menţiuni de ordin 
cultural, printre care de o deosebită importanţă este un 
m<1.nual cu modele de corespondenţă. 

Comoaterea superstiţiilor, precum şi oglindirea stărilor 
şi moravurilor sociale, constituie subioctul ailtor pagini 
a pravilei. 

Ceea ce individualizează exemplarul descris de alle 
exemplare este însemnarea de pe fila de gardă II, verso, 
de unde ne pu!.t'm da scama de locurile prin care a cir
culat, de oamenii în mîinile cărora a ajuns şi grija cu cure 
a fost transmisă. clln tată în fiu pentru a nu se pierd?. pen
tru a fi p~1stratd. şi transmisă posterităţii. 

,.Această sfîntă pravilă datu-o-au moşul Vasile. tc.t;H 
moşului Ioan popei lui Piltru ot Urşani cîndu l-au cununat 
şi l-au fiicut fin i-au dăruitu această pravilă şi fost-au lea
tul atuncea 7154. Ţinutu-o-au popa Pătru 36 de ani şi dia
conul Pahomie fiu-seu în urma tătîne-seu ani 20 pînil au 
venit leatul anilor 7210 apoi după aceşti no(ian)? de d.ni 
s-au pristăvit moşu Ioan şi-au zis diaconul Pahomie sii să 

dea la sfîntul schit al părintelui Ioan. Văzîndu-şi moşu Ioan 
că nu rămîne din diaconul Pahomie nime deci datu-s-au cn 
zisa moşului Ioan şi cu a diaconului Pahomie la acest sfin t 
schit care-i ma(i) sus zis ca să fie neclătită în veci şi cîn
du s-au datu în mina popii lui Pătru scris-au leatul Îil ce
riul bisericii de la Urşani. Iar acum s-au dat şi s-au aşezat 
cu zisa moşului Ioan şi a diaconului Pahomie ca să nu sii 
mai scoale alţii să zică ceva că alţii treabă n-au, ci dată su 
fie în veaci şi cine are ceti pe această sfîntă pravilă să 
pomeneească aceste nume. Meseaţ dec(embrie), d(ni) 24, 
lea(t) 7210". 

Al doile'l F'(f:mplar provine de la biserica „Sf. Apostoli" 
clin Tg.-Jiu. l\ie vom opri la însemnările descifrate, prima 
referindu-se la achiziţia pravilei de la un legător de cărţi. 

„Să se ştie cil această sf(întă) şi dumnezeiască pr-'l.vilă 

iaste a Rad ului sin Vlad ului postăvari ul ot ma(halaua) Ta
bacilor şi o au cumpărat drept de la Ioan, legătonul de 
cărţi drept taleri 60 ·şi am dat postav coţi 6 cît bani 60 şi 
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taleri (58} ?, 2 parale şi de se va întîmpla de a o furu. ci
neva şi nu o va da şi o vindea-o sau o ţinea-o la dînsul 
să fie afurisit de ratriarhul şi de toţi vlădicii şi egumenii şi 
ele marele Vasile Velika:go (cel Mare) şi de toţii sfinţii, iar 
de o va da-o sd. fw blagoslovit de toţi de la Adam pînă n
euma, curgeru anilor 7238 (1730)". (p. 1-19) 

O altă însernnc::re atestă donarea cărţii bisericii din 
mahalaua Sîrbilor."(„.J şi cumpărînd-o mi-am rnilosti·,·it 
şi am dat(o) sfintei biserici ot rnah(alaua) Sîrbilor ca sd. ne 
fie pomenire şi cine o ar înstrăina de la sfînta biserică să 
fie supt blesiemul acestor sfinţi părinţi ce am zis înapoi şi 
s-au dat de robul lui Dumnezeu Vladu Popa Dobre, Radu, 
Florica" (p. 18--35). 

Mai tîrziu, un preot de la această biserică notează un 
eveniment istoric : „Şi am. scris eu popa Iordache den mail 
(alaua) Sîrhilor în răzmerinţa cînd s-au bătut turcii şi era(u) 
nemtii în Tara Rumânească leat 1791, noi (embrie) l". (p. 41). 

Pe naginile t!J---53 avem o altă însemnare : „Să se ştie 
că am dat eu, Tudorache ot mahalaua Sfintei Vineri, sii se 
ştie că am dat pe Gheorghe ţiganul la bucătărie la Iancu, 
bucătarul den Tîrgovişte şi a sa„. log{ofătul) Zamfirie şi 1-arn 
dat în postul Sîmpetrului şi l-am dat într-un han ca să in
v0ţe buciîU:iria şi s-au dat.„ îmbrăcat în han" (p. 43--53). 

Dacă primul exemplar descris este într-o stare de co~1-
sen:area bună, lipsind doar paginile de la 673 la 680 şi dr- la 
682 la 695, nu acelaşi lucru putem spune despre exemplarul al 
doiIPa, care este deteriorat, lipsind legătura şi foaia de ti
tlu. Blocul ele carte are cnsătura destrămată, iar caietele sînt 
desprinse, lipsind multe file. 

Note: 

I Mircea Tomescu, „Istoria căr\ii româneşti ele la începuturi pinii Iii 
l!JlB", Etl. ~t.. 3ucureşti, 1963. p. o3. 

I C. Pascu, Cartea rom~nească veche în biblioteca Muzeului Brukenlhdl, 
Sibiu 1 !J76. 

2 Cartea veche rcmifmN>scă în colecţiile blb!iotecli universale Bucu-
r!'şti. 1972 

3 Mircea Tomescu, Istoria cărţii româneşti de la începuturi pînă la. 1913, 
Ec!. şt. fa!CUTPSL:, 1963 

4 Doina Braicu, Victor Bunea, CaTlea veche românească din sec. X\'I-
XVII în c:olec\iile arhiepiscopiei Sibiului, Ed. centrului m1ho-
politan, Sibiu, 1 !JBO. 
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