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I. Geneza

C

ultura umană a început să fie eficace numai atunci când
logogramele și fonemografele – semnele grafice miraculoase în care sunt ascunse cuvintele – au început să îmbrace
haina tiparului, făcând posibilă multiplicarea rapidă a informației
și, mai ales, răspândirea ei în întreaga lume. Istoriografia i-a
oferit primat editorial lui Johannes Gensfleisch, supranumit
Gutenberg, după denumirea casei părintești, care, prin Judecata
de apoi, Cartea Sibilelor (1445) și mai ales prin Biblia cu 42 de
rânduri, editată în 1445, în 200 de exemplare, pe 5.000 de piei de
vițel, a dat lumii medievale cea mai puternică armă culturală –
tiparul mobil.
Mărturiile cercetătorilor confirmă însă că a existat în anul
868 o carte tipărită în China, la Dang Chieh, urmată de o alta,
în 1045, la Pe Sheng, dar cu tipar „fix”, prin xilogravură (xilos –
lemn; grafia – scriere). Asupra tiparului mobil și-au disputat
întâietatea și alți tipografi contemporani cu Gutenberg, cum
ar fi Laurens Janszoon de Coster, din orașul olandez Harlem,
care, conform celor precizate de Adrian Junius (Batavia, 1588),
ar fi descoperit secretul literelor mobile înainte de Gutenberg,
tăind cuburi din lemn cu litere în relief pentru copiii surorii
sale, cu scopul ca aceștia să învețe alfabetul prin joacă. Un alt
inventator este socotit Jean Brito de Bruges, a cărui carte este
cumpărată în anul 1445 de un arhivar pe nume Van Severin. În
Diaconul Coresi
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Johannes Gutenberg (1398-1468)
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Laurens Janszoon de Coster (1370-1440)
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Laurens Janszoon de Coster
(statuie din centrul orașului Harlem)

Italia, invenția caracterelor
mobile este atribuită lui
Panfilo Castaldi, medic,
poet și doctor în drept,
născut la 22 septembrie 1398. Totodată, în
Franța, niște acte oficiale de la notariatul din
Avignon, datate în perioada 1444-1446, înregistrează activitatea mește
șugarului orfevrier Procope
Valdfoghel, praghez de origine, care
tipărea pe pânză, dar de la el nu au
rămas lucrări.
Cert este faptul că tiparul mobil
a fost precedat, cu mult înainte,
de tiparul „fix”, în Egipt, în China,
Coreea și chiar în America precolumbiană. O cronică coreeană
afirmă că, în jurul anului 1392, a
fost instituită o „administrație
editorială pentru turnarea literelor și imprimarea cărților”. O
altă dovadă o aduce monahul
Giovanni da Pian del Carpine,
trimisul Papei Inocențiu al IVlea, în anul 1245, în calitate de
sol, la hanul Güyük (nepotul
lui Ginghis Han), care prezenta textul soliei prin
imprimate pe pânză. În
13

Johannes Gutenberg
(statuie din orașul Mainz)

Japonia s-a păstrat cel dintâi model de tipar
tabelar, datând din anul 770, cu text conținând
formule magico-religioase, fiind utilizat ca
talisman.
Se afirmă, pe bună dreptate, că tiparul
a existat chiar înainte de fabricarea
hârtiei, fiind folosite ca material de
imprimare pânza, lemnul și chiar
ceramica1.
Tipăriturile apărute până
la 1500 sunt denumite incunabule (din latinescul incunabulum – leagăn), acestea având
ca particularități: lipsa foii de titlu,
filele nenumerotate, ilustrații realizate manual, la fel ca literele inițiale,
imprimarea într-o singură culoare
(rar două culori). Literatura de specialitate a inventariat cca 40.000
de incunabule, primele tipografii
deschizându-se la Mainz (1445),
Strasbourg (1458), Bamberg
(1460), Roma (1465), Köln (1466),
Basel (1467), Augsburg (1468),
Veneția (1469), Paris (1470),
Nürnberg și Neapole (1471),
Londra (1480) etc.
De remarcat este faptul
că, între anii 1450-1460,
Dan Dumitrescu, „Hic incipit Liber”, în: Poligrafia, 2/1968, p. 2; Silvia
Popa, Istoria scrisului, cărții, presei, bibliotecilor, Brașov, 1997, pp. 157-166.
1
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Facta et dicta memorabilia (incunabul)

tiparul este cunoscut de un grup restrâns de meșteri proveniți din
Maiența (Mainz), unde apar primele ateliere tipografice, cărțile
lor fiind răspândite în Frankfurt și Lübeck. În următorii zece ani,
tiparul se răspândește în Germania și Italia, aici fiind tipărite operele anticilor Aristotel, Virgiliu, Cicero, Esop ș.a. La Nürnberg,
pictorul renascentist Albrecht Dürer introduce ilustrația tipografică într-o tipografie cu 10 prese și 100 de ucenici. În sud-estul
european, prima tipăritură apare la Praga, în limba latină, și
apoi, datorită mișcării husite, în limba cehă (1468). În principatul Zetei (Muntenegrul de astăzi), tiparul este influențat, în mod
evident, de Veneția, prima tipografie fiind instalată la Cetinje, în
anul 1494, fiind condusă de Macarie. În Polonia, Schweipolt Fiol
tipărește primele cărți cu caractere chirilice începând cu anul
1491, un exemplar al uneia dintre aceste tipărituri (Triodul-Penticostar înflorat) aflându-se în Șcheii Brașovului.
Deși în perioada incunabulelor românii nu aveau tipar, mulți
meșteri apar menționați în tipografii străine. Un oarecare Toma
din Transilvania tipărește cărți, între anii 1472-1473, la Mantova, în Italia; Ioan Francisc din Brașov, la Modena; Bernard
Secuiul, la Neapole; Lucius din Brașov realizează xilogravuri
excelente. Presbiterul Georgius din Sebeș (Alba) își tipărește o
carte la Roma, în 1422, și alta la Utrecht, în 1482 (Tratat despre
credințele, obiceiurile, viața și viclenia turcilor). Timișoreanul
Pelbartus tipărește, la Nürnberg , în 1498, o carte de Cuvântări.
Tematica acestor incunabule este foarte variată: de la texte
religioase și sbornice creștine la anale, istorii, studii enciclopedice, tratate medicale etc. Dracula Waida a cunoscut 6 ediții între
1480-1500, ca urmare a popularității negative pe care i-au făcut-o
sașii din Ardeal voievodului Vlad Țepeș. Realități din țara noastră
cuprinde și Chronica Hungarorum (1488), precum și Geschichte
von der Turchey [Istoria turcilor (1482)], care include, între altele,
știri privind expediția lui Mahomed al II-lea în Muntenia, în anul
16
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Reprezentare a Valahiei
(Liber Chronicarum)

1462, luptele lui Ștefan cel Mare cu turcii la Podul Înalt (10 ianuarie 1475) sau la Războieni (1476). O pagină dedicată Valahiei și
o gravură reprezentând imaginea orașului București le aflăm în
Liber Chronicarum, tipărită la Nürnberg, în 1493.
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La noi, tiparul ia naștere pe terenul unei îndelungate
tradiții a scrisului confirmat de numeroasele manuscrise din
veacurile XI-XVI, copiate în liniștea chiliilor din mănăstiri, a
bisericilor de mir sau a cancelariilor voievodale. Cataloagele
de manuscrise editate de Gabriel Ștrempel (pentru manuscrisele de la Biblioteca Academiei Române), Elena Lința (pentru manuscrisele slave din depozitele din București, ClujNapoca, Iași și Brașov), Radu Constantinescu (pentru manuscrisele românești din arhive străine) sunt doar câteva dintre
cele care confirmă impresionantul număr de manuscrise,
de copiști și chiar de creatori de texte pe pământ românesc.
Domnitorii, marii boieri luminați și chiar negustorii cu dare
de mână făceau din preocuparea pentru protecția copiștilor
și a cărților ceva obișnuit, aspect confirmat de numeroasele
mărturii în acest sens.
Grafica manuscriselor devine model al primelor tiparnițe de
la noi, iar tiparul se dovedește, de la început, protejat de voievod,
dar mai ales de Biserică, primele tipărituri având conținut liturgic, dogmatic, religios.
Primul centru tipografic la noi este înființat la Târgoviște,
cetatea de scaun a domnitorului Țării Românești, iar prima carte
apărută aici este Liturghierul, terminat la 10 noiembrie 1508, în
timpul domniei lui Radu cel Mare, deci la 53 de ani după prima
tipăritură realizată de Gutenberg, la 25 de ani după prima carte
slavonă și la 17 ani după prima carte cu alfabet chirilic din lume
(Schweipolt Fiol, Cracovia, 1491). Tipărită de călugărul sârb
Macarie din Muntenegru, în quatro, pe 256 pagini, Liturghierul,
alături de tiparul târgoviștean, deschide un drum lung și sinuos
tiparului românesc. După tipărirea celor trei cărți ale sale (Liturghierul, Octoihul și Evangheliarul), Macarie se retrage la Athos,
munca sa fiind continuată de Dimitrie Liubavici și de călugărul
18
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Liturghierul lui Macarie (1508)

Moise, care editează alte cinci lucrări între anii 1545-1551, unele
dintre acestea fiind comandate pentru Moldova de către Petru
Rareș.
Cel de-al doilea centru tipografic este Sibiul, aici activând
Filip Moldoveanu Pictor (Maler), căruia îi este atribuit Catehismul românesc din 1544 (pierdut) și Tetraevanghelul slavoromân (1551), descoperit în Rusia de slavistul brașovean Ioan
Bogdan.
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