ACTIVITATEA

TIPOGRAFICĂ

A LUI TIMOTEI CIPARIU
INTRE ANII 1835-1865

Contribuţia cărturarului şi militantului blăjean Timotei Cipariu la
dezvoltarea lingvisticii şi bibliofiliei, precum şi a ziaristicii româneşti,
iar mai recent şi în domeniul poeziei, a fost abordată de diferiţi cercetători mai vechi sau mai noi, chiar dacă nu exhaustiv. Mai puţin cunoscută a rămas activitatea lui tipografică. Despre această activitate se
fac doar referiri tangenţiale în diferite lucrări şi studii apărute înainte
de război1 şi în cea a profesorului Jak6 Zsigmond, care a văzut lumina
tiparului în 1977 2 • Toţi aceşti autori consemnează că Cipariu a preluat
conducerea tipografiei instalate la mijlocul veacului al XVIII-lea la Blaj
pe vremea episcopului Petru Pavel Aron, care în primele trei decenii
ale secolului al XIX-lea ajunsese în paragină.
Un concept în limba germană\ nedatat, care poartă scrisul şi semnătura lui Cipariu, confirmă starea precară în care ajunsese tipografia
din Blaj la 1835, cînd i-a preluat conducerea ca prefect sau director
pe baza hotărîrii Consistoriului metropolitan din anii precedenţi. In momentul cînd a preluat conducerea, asupra tipografiei grevau datorii multiple, incit nu s-au putut plăti salariile muncitorilor tipografi luni la
Iind; tipografia era instalată într-o cameră mică, insalubră, iar literele
zaţului erau uzate. A vind sprijinul noului episcop, Ioan Lemeni, Timotei
Cipariu a împrumutat de la casieria Seminarului teologic suma de 8000
florini, cu ajutorul căreia a procurat litere noi, a refăcut întregul echipament, a mutat tipografia într-o sală mare, luminoasă care va servi
ulterior, după revoluţie, ca bibliotecă a profesorilor de la liceu. Totodată
a avut posibilitatea să remunereze corespunzător muncitorii. A putut
trece astfel chiar din 1835 la tipărirea a o serie de cărţi de cult necesare
parohiilor greco-catolice, dar şi manuale şi cataloage şcolare cerute de
şcolile patronate de mitropolia de la Blaj, potrivit legilor ce reglementau
învăţămîntul din monarhia austriacă. Fireşte, între cărţile tipărite pînă
la 1848 prevalează cele de cult. Incă în 1835 a scos Orologierul, una
1 I. Georgescu, Tipografia seminarului din Blaj, în Boabe de grîu, 1934,
p. 4 şi 20; V. Stoica, Timotei Cipariu. Rinduri comemorative, în Cultura creştină,
1937, p. 559-560; Victor Macaveiu, Capitlul metropolitan din Blaj. 1ntemeierea
şi rolul lui în trecutul nostru, în Cultura creştină, 1937, nr. 4-5, p. 243; Al. Lupeanu-Melin, Călăuza Blajului. Cu însemnări şi lămuriri istorice, Blaj, 1922, p. 22,
59 şi 97.
2
Jako Zsigmond, Philobiblon transilvan, Bucureşti, 1977, p. 316-318.
3
Document nr. 2530, în arhiva personală a lui Timotei Cipariu, fondul Blaj,
la Arhivele Statului din Cluj-Napoca.
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din cele dintîi cărţi de uz bisericesc care a fost tipărită cu litere latine4.
Interesant rămîne faptul că Cipariu a închinat evenimentului o poezie destul de reuşită, cu titlul: ,,Insănătoşirea", care a fost trasă la noul
tipar în ianuarie 1835. Poezia prezintă tipografia în primele 4 strofe
ca pe o fiinţă muribundă, care aproape a înviat din morţi ca pasărea
fenix la chemarea episcopului. In ultima strofă îi urează să furnizeze
tineretului studios român cit mai multe cărţi, care să-l lumineze şi
să-i ajute să progreseze la învăţătură 5 •
Natura cărţilor tipărite la Blaj între anii 1835-1848, numărul lor,
cheltuielile de producţie şi preţurile lor se reflectă şi în cîteva proceseverbale, dar mai ales în inventarele întocmite periodic de Cipariu şi
de conducerea seminarului teologic 6 •
De pildă, un proces-verbal din noiembrie 1836, în limba latină, oferă
informaţii asupra cheltuielilor necesitate de Mineiul cel mic. Fie că
tipărirea Mineiului celui mic a cerut efort îndelungat, fie că a fost retipărit de mai multe ori, din procesul-verbal menţionat rezultă că Cipariu a ridicat între 1838-1841 cite o mie de florini renani anual, iar
între 1843-1845 între 500-750 fl. renani, în total 6000 fl. de la casieria
seminaruluF.
Cele care reflectă însă mai cuprinzător activitatea de tipărire sînt
inventarele. Un asemenea inventar se referă la perioada noiembrie 1840decembrie 1843 8 • Inventarul cuprinde 31 titluri de tipărituri, din care
27 de uz bisericesc, iar patru destinate învăţămîntului elementar. Printre
titlurile cărţilor de cult pot fi menţionate: biblia, mineiul, apostolerul,
acatistul, psaltirea, octoihul, evanghelia, horologia, pentecostarul, liturgica şi altele. Cele 4 tipărituri destinate învăţămîntului elementar au
titlurile: abecedare, tabele de abecedare, cataloage şi catehisme. In dreptul fiecărui titlu se menţionează numărul exemplarelor tipărite, costul
fiecărui exemplar, numărul exemplarelor vîndute, venitul în florini şi
creiţari realizat din vînzare, numărul exemplarelor împărţite gratuit, numărul exemplarelor rămase nevîndute şi valoarea acestora. Tabelul rezultat de pe urma inventarului începe cu abecedarele. In total numărul
abecedarelor inventariate se ridică la 334 7. Dintre acestea 3000 sînt date
ca fiind tipărite în 1841, iar restul de 347 în anii anteriori. Preţul unui
exemplar, fie el nou, din 1841, fie mai vechi, e de 10 creiţari. 346 din
abecedarele mai vechi sînt menţionate ca vîndute, iar un exemplar dat
gratuit. De pe urma vînzării celor 346 abecedare mai vechi a rezultat
suma de 57 florini şi 40 creiţari. Din totalul celor 3000 de exemplare
tipărite în 1841 pînă în decembrie 1843 s-au vîndut 796 exemplare, de
V. Stoica, op. cit., p. 560; Al. Lupeanu-Melin, op. cit., p. 59 şi 97.
Document nr. 11.347, imprimat foaie volantă, în arhiva lui Timotei Cipariu, fond citat. Poezia a fost publicată în Foaie pentru minte, inimă şi literatură,
XXIII (1860), nr. 28, p. 216.
6
Inventarele, fără cotă, în arhiva lui Timotei Cipariu, dosar activitate tipografică, ordonate cronologic, fondul citat.
7
Document nr. 1722, în arhiva personală a lui T. Cipariu.
8 Document neinventariat, în arhiva lui T. Cipariu, dosar cu acte tipografice.
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pe urma cărora a rezultat suma de 143 florini şi 40 creiţari. Au mai
nevîndute 2204 exemplare în valoare de 367 florini şi 20 creitari9.
·
Suma de 10 creiţari cu care se vindea un abecedar poate fi considerată destul de scăzută pentru acele timpuri, avînd în vedere că un
florin era echivalent cu 60 creiţari, iar în cel de al treilea tabel al inventarului se precizează că preţul de cost al celor 334 7 abecedare tipărite s-a ridicat la 163 florini şi 34 creiţari. Transformînd florinii în
creiţari, rezultă o sumă de 9814. Impărţind această sumă la totalul abecedarelor rezultă că preţul de cost al unui exemplar se ridica la peste
20 creiţari. Prin urmare, un abecedar se vindea la aproximativ jumătate
din preţul lui de cost10 • Iată de ce numărul mare de peste 2000 exemplare
rămase nevîndute pînă în decembrie 1843 poate fi considerat destul de
însemnat, avîndu-se în vedere necesităţile şcolilor elementare de abecedare. Aceste necesităţi rezultă din cele relatate de viitorul mitropolit
Alexandru Sterca-Şuluţiu. El spune că în preajma anului 1848, dnd
îndeplinea funcţia de vicar episcopal la Şimleu, a plecat cu un car cu
boi pînă la Blaj pentru a aduce manualele de care aveau nevoie şcolile
din comunele pe care le patrona. S-a întors cu carul aproape gol, deoarece tipografia nu i-a putut furniza decît o mică parte din manualele
şi materialul didactic solicitat 11 •
Numărul relativ însemnat de abecedare rămase nevîndute pînă în
decembrie 1843 se explică fie prin numărul redus al elevilor ce frecventau şcolile elementare patronate de episcopia de la Blaj, fie prin posibilităţile materiale ale părinţilor acestor elevi, ceea ce determină dascălii şi preoţii ce exercitau funcţia de învăţători să recurgă la cărţi
bisericeşti pentru a-i învăţa pe copii să citească.
·
Dealtfel, la tabelele de abecedare şi de cataloage şcolare situaţia
vînzărilor era şi mai deficitară. Din cele 138 de tabele de abecedare
tipăTite în 1841 nu era vîndut pînă în decembrie 1843 nici un exemplar,
deşi preţul era fixat doar la 6 creiţari. La rîneul lor, din cele 600 de
cataloage şcolare tipărite în 1841 rămăseseră nevîndute pînă în decembrie 1843 nu mai puţin de 536, deşi preţul unui exemplar era de numai
4 creiţari. Valoarea cataloagelor nevîndute se ,ridică în total la 35 florini
şi 44 creiţaTi, iar 2 tabelelor de abecedare la 13 fl. şi 48 creiţari1 2 •
Aproape la fel de deficitară se prezenta vînzarea şi la cărţile de uz
bisericesc. De pildă, în cazul bibliei, din cele 39 exemplare tipărite în
1841 nu s-au vîndut pînă în 1843 decît două. E adevărat, un exemplar
costa 20 de florini. Asemănătoare e situaţia şi la evanghelii. Din cele
992 exemplare tipărite, în decembrie 1843 au fost consemnate ca nevîndute 989, cu toate că preţul unei evanghelii era fixat la 4 fl. şi
48 creiţari, deci de aproape patru ori mai redus ca la biblie 13 .
rămas

9

Idem.
Idem.
11
I. Ardeleanu senior, Oameni din Sălaj. Momente din luptele naţionale ale
românHor sălăjeni, Zalău, 1938, p. 93.
12
Arhiva personală a lui T. Cipariu, dosar activitate tipografică, documente
neinventariate, ordonate cronologic.
13 Idem.
10
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1n schimb, deosebit de

rentabilă s-a dovedit tipărirea catehismelor.
în decembrie 1843 au fost vîndute toate cele 1034 exemplare tipă
rite în 1841, deşi preţul unuia era de 24 creiţari 14 •
Inventarul de la sfîrşitul anului 1843 demonstrează dificultăţile financiare pe care le avea de înfruntat tipografia în valorificarea producţiei de carte. El prezintă totuşi interes pentru istoria culturii şi învă
ţămîntului nu numai pentru că arată ce fel de cărţi se tipăreau la Blaj
în preajma anului 1848, ci şi fiindcă ne dă posibilitatea să ne formăm
o imagine veridică asupra cheltuielilor şi deci a sacrificiilor pe care ele
le solicitau. Pînă în 1845 valoarea totală a fondului de cărţi ce aşteptau
să fie vîndute a atins cifra de 30.000 florini1 5 •
Dificultăţile întimpinate în desfacerea cărţilor tipărite pe piaţă au
constituit, după cum se pare, unul din motivele pentru care Cipariu
şi-a intensificat eforturile în direcţia obţinerii aprobării din partea autorităţilor habsburgice de a scoate un ziar. Eforturile în acest sens au
durat mai mulţi ani şi au fost încununate de succes în ianuarie 184 7,
cind a apărut primul număr al periodicului „Organul luminării"' 16 • Vinzarea ziarului, care după izbucnirea o:evoluţiei îşi va schimba numele în
„Organul naţional'', s-a dovedit rentabilă, din moment ce în 1848 a mai
scos, din mai pînă în octombrie, şi „învăţătorul poporului"' 17 •
In 1848 tipografia condusă de Cipariu s-a pus în slujba revoluţiei
românilor, nu numai prin regularitatea cu care a scos cele două ziare
informative, ci şi prin tipărirea a o serie de documente legate de cele
trei adunări naţionale de la Blaj 18 • O deosebită importanţă au prezentat:
circulara episcopului Lemeni, prin care a încercat să oprească prima
adunare din 30 aprilie; chemarea aceluiaşi episcop adresată protopopilor
şi mirenilor pentru a veni la a doua adunare din 3/15 mai; programa
de desfăşurare a celei de a doua adunări; formula jurămîntului, care
va fi rostită de participanţii la a doua adunare 19 ; declaraţia sau programul
revoluţionar adoptat de a doua adunare, inclusiv forma lui, ca petiţie,
care va fi dusă de una din delegaţii la Viena; diferite circulare ale celor
doi episcopi şi ale Consistoriului din Blaj pentru păstrarea calmului şi
respectarea ordinii atît în timpul adunării, cit şi după terminarea lucrărilor ei; porunca Comandamentului general al armatei austriece din
Transilvania; pasuşurile sau biletele de liberă trecere ale comisarului
guvernului maghiar de la Pesta, Vay; biletele pentru servirea printului
cu ocazia celei de a doua adunări etc. 20 •
Pînă

14

Idem.
Inventarul pe anul 1845, în arh. pers. a lui T. Cipariu, dosar activitate
tipografică, document neinventariat, fond citat.
16 Ioana Botezan, Contribuţia lui Timotei Cipariu la dezvoltarea ziaristicii
româneşti din Transilvania în preajma revoluţiei de la 1848, în Apulum, VII/2,
1969. p. 95-108; V. Stoica, op. cit., p. 560.
17
Ioana Botezan, Timotei Cipariu şi ziaristica transilvăneană, în Tribu.na,
din 7-Il-1967; Teodor Pompiliu şi Gelu Neamţu, Din istoria presei revoluţionare
româneşti: ,,lnvăţătorul poporului" (1848), în Studii, 1968, nr. 3, p. 435-448.
18 Arh. pers. a lui T. Cipariu, dosar cu acte tipografice, doc. neinventariat,
fond citat.
19 Idem. Punctul 8 din tabel.
20
Arh. pers. a lui T. Cipariu, dosar cu acte tipografice, doc. neinventariat,
fond citat.
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Unele din documentele de mai sus au fost tipărite doar în cîteva
sute de exemplare, dar altele în cîteva mii de exemplare. Formula jură
mîntului, de exemplu, a fost scoasă în 7000, biletele de trecere ale lui
Vay în 8000 21 , biletele pentru servirea prînzului în 2500 exemplare.
Costul lor, ca şi al ziarelor, va fi achitat însă numai în noiembrie
1850 22 •
Ceea ce a împiedecat încasarea banilor pentru tipăriturile scoase în
primele luni ale revoluţiei a fost transformarea acesteia în toamna anului
1848 în război civil. Războiul civil s-a prelungit pînă în august 1849,
cînd revoluţia a fost înfrîntă. El a adus pagube incalculabile tipografiei
şi activităţii ei, deoarece a determinat refugierea directorului şi a personalului ei, încă în noiembrie, la Sibiu, iar în martie 1849 peste munţi
în Ţara Românească. După cum recunoaşte înslliji Cipariu, în darea de
seamă amintită 23 , încă în preajma declanşării războiului civil, situaţia
financiară a tipografiei era gravă, din cauza datoriilor care s-au acumulat, ·ca urmare a accentuării lipsei de venituri băneşti după izbucnirea
revoluţiei. ln ianuarie 1848 Blajul a fost ocupat de grănicerii secui, care,
fiind cazaţi în localul liceului şi al seminarului teologic, au cauzat mari
prejudicii atit tipografiei, cit şi bibliotedi lui Cipariu, strînsă cu multă
trudă şi mari cheltuieli în anii anteriori. Trupele austriece şi cele ale
revoluţionarilor romani, care au luat locul celor secuieşti in Blaj spre
sfirşitul războiului civil, au completat opera de distrugere a tipografiei
şi a bibliotecii.
Pagubele suferite de tipografie in timpul războiului civil au fost
atit de mari, incit - după cum subliniază Cipariu în ace~i dare de
seamă menţionată mai sus refacerea ei rapidă nu se putea realiza
fără 6 despăgubire din partea Guberniului Transilvaniei. Prin forţe proprii refacerea nu era posibilă decît într-o perioadă îndelungată, de mai
mulţi ani, ceea ce ar fi fost „nu numai în detrimentul seminarului teologic, ci şi al întregii naţiuni româneşti" 24 •
De fapt, distrugerile suferite de tipografie datorită războiului civil
au făcut ca ea să-şi întrerupă complet activitatea aproape un an de zile,
din toamna anului 1849 pină în iulie 1850. ln 1850 şi 1851 singurele
venituri reale au fost cele obtinute din vînzarea cărtilor nevalorificate
înainte de revoluţie, care au p{itut fi salvate. Vînzările de manuale şco
lare şi de cărţi de uz bisericesc s-au ridicat la 16.158 fl. şi 29 creiţari.
Din aceşti bani s-au putut acoperi o parte din datoriile mai vechi, a
fost posibil să se achite salariile tipografilor, iar din ceea ce a mai rămas
a putut începe opera de .refacere a tipografiei25 •
La baza reorganizării activităţii tipografiei după revoluţie stau hotărîrile Consistoriului episcopal din ianuarie 1852. Conform acestor hotărîri, administraţia tipografiei rămîne formal deosebită de cea a se21

Idem.
Idem.
•
J?~cument citat nr. 2530, în arh. pers. a lui T. Cipariu, dosar activitate
tipografica, fond citat.
24 Idem.
~ Inventarul pe anii 1850-1851, în arh. pers. a lui T. Cipariu, dosar cu acte
tipografice, doc. neinventariat, fond citat.
22
23
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minarului teologic. Practic însă devine subordonată seminarului, deoarece
alineatul 2 al hotărîrilor prevede că la sfîrşitul fiecărui an calendaristic
directorul tipografiei va vărsa toate veniturile la casieria seminarului.
In schimb, prin alineatul 3 încetează obligaţiile băneşti anterioare de
240 fl. pe an pe care tipografia le avusese faţă de seminar. Totodată, prin
alineatul 5 se decide că nu numai veniturile, ci şi aparatura mecanică
şi fondul de cărţi ale tipografiei devin proprietatea seminarului. Pe de
altă parte, prin alineatul 4 seminarul se obliga să pună la dispoziţia directorului tipografiei toate sumele solicitate. Hotărîrile de mai sus vor
fi aprobate şi întărite de eph;copie în mai 1852 şi astfel pe baza lor îşi
va desfăşura tipografia activitatea în anii următorF 6 •
Hotărîrile Consistoriului din ianuarie 1852 au fost impuse de necesităţile tot mai mari de manuale şcolare, întrucît imediat după revoluţie,
ca urmare a eliberării iobagilor de sarcini feudale şi a transformării lor
în oameni liberi şi în proprietari deplini pe fostele lor sesii, s-au înfiinţat în ritm rapid peste tot şcoli săteşti de trei clase. Sub aspectul
înfiinţării şcolilor regimul de dictatură militară al absolutismului instaurat după înăbuşirea revoluţiei a fost folosit de români cu maximă eficienţă. Consecinţa firească a înmulţirii şcolilor a fost creşterea continuă
a cererilor de abecedare şi de alte manuale şcolare. Necesităţile mari de
abecedare rezultă clar dintr-o dispoziţie dată în 1852 directorului tipografiei de noul episcop, Şuluţiu, prin care-i cerea să retipărească urgent
,,Abecedarul" lui Bob pentru şcolile de trei ani, ce „pretutindeni au început a se ridica şi întemeia", datorită „zelului protopopilor, parohilor
şi al însuşi poporului românesc". In încheierea adresei sale, episcopul
repeta îndemnul pe care i-l adresează lui Cipariu de a pune sub tipar
manualul, pentru ca „de aci înainte să se poată provedea toate şcolile
triviale cu abecedare deajuns şi fără scădere" 2 ;.
Dintr-un inventar al tipografiei rezultă că în anii 1852-1853 s-au
tipărit 3000 de abecedare, al căror preţ de cost se ridica la 350 florini.
Din inventar mai reiese că în aceşti ani s-au mai tipărit: 300 manuale
de geografie, de S. Mihali, care au necesitat o cheltuială de 36 fl.; 27 de
aritmetici cu un preţ de cost de 4 fl. şi 51, 3/5 cr.; 2150 catehisme, care
au cerut investiţii de 1075 fl.; 300 programe şcolare pentru care s-au
cheltuit 78 fl. şi 18 creiţari, precum şi 480 tabele protocolare în valoare
de 49 fl. şi 30 creiţarF 8 •
Aşadar, în anii de după revoluţie s-a lărgit aria manualelor. şco
lare pe care tipografia le-a scos pentru a acoperi necesităţile în.văţă
mîntului românesc. Preţul manualelor şcolare s-a menţinut şi după 1848
destul de moderat. Un abecedar, de exemplu, s-a vindut acum cu numai
7 cr., faţă de 10 creiţari cit costase înainte de revoluţie. Geografia s-a
pus în vînzare cu 10 creiţari exemplarul, iar aritmetica cu 10, 4/5 creiţari
bucata. Numai catehismul a continuat să fie aproximativ de trei ori mai
26 Document neinventariat din anul 1852, în arh. pers. a lui T. Cipariu,
dosar cu acte tipografice, ordonate cronologic, fond citat.
27 Idem, fond citat, doc. din anul 1852. Publicat de Ioana Botezan, în Studia,
Series Historia, nr. 1/1979, p. 43--48.
28 Inventarul pe anii 1852-1853, în arh. pers. a lui T. Cipariu, dosar cu
acte tipografice, doc. neinventariat, ordonate cronologic.
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scump, întrucît preţul unui exemplar a fost fixat la 30 creiţari. Preţul
relativ accesibil a făcut ca pînă la sfîrşitul anului 1853 o parte din manualele de mai sus să fie vîndute, restul urmînd să fie valorificate în
anul 1854 29 •
Fireşte, alături de manualele şcolare. inventarul pe anii 1852-1853
inserează în număr mult mai mare cărţile de cult printre care: evanghelii, liturghii, biblii, acatiste, mineie, psaltiri ş.a. Cărţile de cult erau
însă mult mai scumpe 30 •
Inventarul de la sfîrşitul anului 1853 rămîne important fiindcă dă
informaţii şi asupra stării financiare a tipografiei. Activul prezenta o
valoare de 33.810 fl. şi 59 cr.; iar pasivul de 3722 fl. şi 53 cr. Capitalul
activ îl reprezenta şi acum cu precădere fondul de cărţi nevîndute, iar
pasivul diferitele datorii încă neachitate 31 •
Un inventar asemănător pe anul 1854 arată că şi la sfîrşitul anului
1854 capitalul activ era net superior celui pasiv. Activul se ridica de astă
dată la 34.270 fl. 53, 3/10 cr., iar pasivul la 3866 fl. şi 27 creiţari3 2 •
,Jn anii următori s-au amplificat sarcinile tipografiei în domeniul
producerii manualelor necesare învăţămîntului românesc patronat de biserica greco-catolică. Totodată se tipăresc şi manuale noi. Inventarele pe
anii 1855-1856 inserează, alături de abecedare, aritmetici şi geografii,
şi istorii universale, istorii naturale, gramatici 33 . Istoria naturală avea ca
autor tot pe Simion Mihali, la fel ca şi geografia, iar istoria universală
pe Ioan Rusu. În 1857 s-au tipărit 1000 exemplare de aritmetici avînd
ca autor pe G. Vlassa şi 600 exemplare de geografia Transilvaniei de
S. Mihali 34 • Pînă în 1860 numărul titlurilor de manuale şcolare şi de
cărţi destinate învăţămîntului s-a ridicat la 20. E adevărat, unele din
ele erau destinate învăţămîntului gimnazial şi liceal şi nu celui elementar. ln 1860 numărul total al manualelor şcolare a atins cifra de
5629. Cele mai multe au fost vîndute. Suma rezultată din vînzarea
manualelor a fost calculată la 14.455 fl. şi 65, 1/2 creiţari. Drept urmare,
în 1860 activul s-a ridicat la 36.917 fl. şi 91, 3/4 creiţari, iar pasivul a
scăzut la 2379 fl. şi 62 creiţari3 5 •
Amplificarea activităţii tipografiei intre anii 1852-1860 se reflectă
desigur în primul rind în creşterea de la an la an a numărului titlurilor
şi exemplarelor de manuale şcolare şi de cărţi bisericeşti. Ea se reflectă
în al doilea rînd şi în intensificarea legăturilor cu librăriile de la Bucureşti, Braşov, Sibiu, Oradea şi Cluj, dar mai ales în adresele şi scrisorile
primite de Cipariu din diferite părţi prin care i se solicită manuale şco
lare şi cărţi de cult religios. De pildă, printr-o scrisoare din august 1852
29
30

Idem.
Idem.
31 Idem.
32
Inventarul pe anii 1854-1855, în arh. pers. a
tipografice, ordonate cronologic, fond citat.
33
Inventarul pe anii 1855-1856, în arh. pers. a
tipografice, ordonate cronologic, fond citat.
34
Inventarul pe anii 1856-1857, în arh. pers.
acte tipografice, ordonate cronologic, fond citat.
35
Inventarul pe anii 1860-1861, în arh. pers. a
tipografice, ordonate cronologic, fond citat.
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învăţătorul

D. Cherecheş îl roagă pe Cipariu sa-1 trimită abecedare şi
alte manuale şcolare pentru şcoala elementară din Medieşul Aurit36 . În
anul următor îi solicită manuale şcolare şi cărţi bisericeşti pentru preparandia de la Haţeg vicarul Ştefan Moldovan:Ji_ In anii 1853 îi adresează mai multe scrisori Macedon Pop de la Năsăud, care îi cere citeva
zeci de exemplare de gramatici şi de catehisme:1 8 • Anul 1854 marchează
o sporire sensibilă a nevoilor de manuale de gramatică românească redactată de Cipariu. Astfel I. Deşan din Pesta îi solicită 10 exemplare 39 ;
învăţătorul I. Dragomir în 4 scrisori îi cere 20 exemplare pentru şcoala
din Băiuţ 40 ; protopopul F. Opriş din Călineşti îl roagă să-i trimită tot
20 de exemplare 41 ; D. Păşcuţiu din Oradea îi trimite în iunie 1854 anticipat plata pentru 20 exemplare 42 ; învăţătorul A. Şandor din Arad prin
trei scrisori îi pretinde 30 exemplare de gramatică, de istorie naturală
şi de Purtarea de bună cuviinţă, scoasă tot de Cipariu 43 ; asemenea lui
Păşcuţiu de la Oradea, şi Aron Pumnul de la Cernăuţi îi expediază
20 fl. în februarie 1854 pentru 20 exemplare de gramatică 44 ; numai 3
exemplare de gramatică îi solicită în octombrie 1854 învăţătorul N. Popeanu din Şomcuta Mare 4''. Ş.a.m.d.
O cerere tot atît de mare de gramatici se înregistrează în 1855. In
acest an i s-au solicitat lui Cipariu: 50 gramatici şi alte manuale de
către profesorul Antoniu Veştemeanu din Sibiu 46 , unde se introdusese
predarea limbii române pentru tinerii români ce frecventau gimnaziul;
10 exemplare ofiţerul S. Tomuţiu din regimentul 46 Jelacici, care staţiona la Wremsier în Moravia 4 i; 10 exemplare protopopul S. Bocşa din
Gherla (alături de abecedare şi protocoale), pentru care-i şi trimite banii48; 80 exemplare învăţătorul Anca Petru din Reghin 49 .
Intre 1856-1860 tipografia din Blaj condusă de Cipariu îşi intensifică activitatea pentru a putea satisface cererile mereu crescînde de
manuale şcolare şi cărţi de uz bisericesc. Cererile mereu crescînde se
oglindesc în vasta corespondenţă pe care Cipariu o întreţine cu învăţă
tori, profesori, preoţi, protopopi şi chiar episcopi, precum şi cu diferite
persoane particulare. Astfel, de la episcopul Gherlei, Ioan Alexi, Cipariu
a primit între anii 1856-1860 circa 15 scrisori. In aproape toate face
corespondenţă,

36

Document 2381, în arh. pers. a lui T. Cipariu, dosar

37

Idem, doc. nr. 1304, 1306-1315; Ioana Botezan, Documente privind· istoria
din Ţara Haţegului intre anii 1850-1860, în Sargetia, 1971, p. 119-

fond

citat.
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Doc. nr. 2913-2914, 1259, 1248, 1260
fond citat.
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comenzi masive de: abecedare, de catehisme, de biblii etc. Numai în
1857, de pildă, a comandat 350 cărţi şcolare şi bisericeşti 50 • Intr-o scrisoare din aprilie 1858 i se plinge lui Cipaliu de insuficienţa abecedarelor
primite pentru dieceza Gherlei. Pentru a atenua lipsa abecedarelor, episcopul Ioan Alexi îi trimite în iunie 1858 suma de 85 florini, reprezentînd
plata a 100 catehisme, a două biblii şi a unui liturghier. In aceeaşi scrisoare îi reproşează directorului tipografiei pe de o parte că lasă de dorit
calitatea hîrtiei la cărţile tipărite, iar pe de altă parte că nu aco1·dă o
reducere a preţului exemplarelor acelora ce fac comenzi mari. In încheiere îi atrage atenţia că o astfel de practică nu are darul de a-i atrage
pe cumpărători5 1 •
Bineînţeles, între 1850-1860 nu lipsesc nici cererile de gramatici,
de istorie a naturii, de istoria limbii şi literaturii române, de istoria
şi de geografia Transilvaniei, de aritmetici şi chiar de cărţi de specialitate. Catehisme, abecedare şi istoria naturii comandă în 1857, de exemplu, învăţătorul L. Leonteanu din Uioara sau Ocna Mureş 52 • In anul 1858
i se plînge lui Cipariu de lipsa acută de manuale şcolare învăţătorul
B. Ţibenschi din Borrod (judeţul BihorP:1• O mare comandă de manuale
şcolare cu plata anticipată face, în 1858, arhidiaconul Ioan Fekete-Negruţiu din Cluj 54 • Comenzi similare de manuale şcolare îi vor prezenta
în 1859-1860 protopopul I. Pongraţ din Hălmagiu"\ preotul Al. Silaşi
din Gherla 56 , care îndeplinea şi funcţia de învăţător (numai în scrisoarea
din 1 iunie 1860 a solicitat 110 abecedare); protopopul E. Vlassa din
Turda 57 (pe parcursul a cinci-şase ani a comandat aproape 200 abecedare);
vicarul Grigore Moisil din Năsăud 58 printr-o scrisoarP din martie 1860
solicită şi el 100 abecedare, dar anterior ceruse şi gramatici, precum şi
cărţi de cult etc.
Între 1850-1860 s-au înmulţit şi cererile de gramatici şi de alte
manuale de către profesorii care predau la gimnaziile din diferite centre
urbane. Profesorul S. Mangiuca, de pildă, îi expediază în 1859 suma
de 11 florini pentru 22 de gramatici necesare elevilor români din gimnaziul de la Timişoara, cărora le preda limba română 59 • Pentru aceiaşi
elevi cere să-i trimită atît analectele, cît şi manuale de istoria limbii
şi literaturii române. In toamna anului 1860 profesorul Iosif Pop Silaghi
îl roagă pe Cipariu să-i trimită ediţia a II-a din 1858 a gramaticii limbii
române pentru elevii gimnaziului greco-catolic din Oradea. El se oferea
să o traducă în ungureşte, întrucît era foarte solicitată 60 • Profesorul An-
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de la gimnaziul din Sibiu, amintit mai sus 61 , continuă
să-i ceară cărţi ,lui Cipariu şi după 1855. In 1855-56, de exemplu, îi
solicită: catehisme 62 , fragmente istorice 63 şi purtarea bunei cuviinţe 64 ,
iar în 1859 analectele în zece exemplare 65 • Tot în 1858-1859 profesorul
G. Vlassa intervine stăruitor în mai multe scrisori pe lingă Cipariu pentru a-i trimite gramatici şi alte manuale şcolare pe seama gimnaziului
din Beiuş nou înfiinţat 66 ; etc.
Solicitările continue de manuale şcolare şi de că·rţi necesare preoţilor i-au cerut fără îndoială mari eforturi lui Cipariu. El s-a străduit
să le facă faţă în măsura posibilităţilor, îndeplinindu-şi astfel datoria
faţă de poporul al cărui fiu era. In felul acesta el a deservit învăţămîntul
din Transilvania, Banat şi comitatele din vest fie că a fost vorba de
şcolile elementare, fie de cele cu profil mediu. El şi-a adus contribuţia
însă la propăşirea învăţămîntului nu numai prin conducerea directă a
procesului de tipărire şi prin dirijarea tipăriturilor spre cei ce le solicitau. ci şi prin analectele, gramatica sau istoria limbii române, al căror
autor este. Fireşte, misiunea de slujitor al învăţămîntului românesc, în
sensul subliniat mai sus, i-a redus din timpul dedicat preocupărilor ştiin
ţifice şi în primul rînd studiului limbii române. Cu preţul unor mari
eforturi şi sacrificii el şi-a făcut datoria şi de om de ştiinţă în primul
rînd.
1ncepînd cu anul 1857 a putut să-şi dedice mai mult timp activităţii ştiinţifice, datorită ajutorului pe care i-l va da discipolul şi colaboratorul său Ioan Micu Moldovan. După 1860, deci în anii regimului
liberal, colaborarea cu Ioan Micu Moldovan se amplifică şi devine tot
mai fructuoasă. Cipariu continuă şi între anii 1860-1865 să stea în
fruntea tipografiei ca prefect sau director, dar acum o parte tot mai
însemnată a muncii de coordonare a tipăririi manualelor şi a cărţilor
biseric~ti, precum şi a activităţii de dirijare a lor spre solicitatori va
fi preluată de Ioan Micu Moldovan. Datorită colaborării cu tînărul şi
energicul Moldovănuţ, tipografia din Blaj a putut face faţă misiunii sale
de a"iigw·are a învăţămîntului românesc cu manuale şcolare şi între
1860-1865. La fel ca şi înainte de 1860, şi între 1861-1865 activitatea
de tipărire a manualelor şcolare şi de achiziţionare a lor de către cei
ce dirijau sau deserveau procesul de învăţămînt se oglindeşte în primul
rînd în scrisorile ce continuau să-i fie adresate lui Cipariu. In martie
1861, de exemplu, episcopul Ioan Vancea din Gherla şi viitorul mitropolit
al Blajului 67 , il ruga pe Cipariu să-i trimită cit mai multe manuale şco
lare. Tot în 1861, profesorul Gavril Munteanu îi cere manuale şcolare
pentru gimnaziul român din Braşov 68 • Aron Densuşianu i se adresează
toniu
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şi el lui Cipariu pentru a-i pune la dispoziţie maj multe exemplare din
Compendiu de gramatică şi abecedare necesare elevilor de la gimnaziul
din Sibiu 69 • Chiar şi George Bariţiu inte1·\·ine pe lingă Cipariu în octombrie şi noiembrie 1861 cerîndu-i manuale pentru şcoala din Tohan 70 • Cipariu a satisfăcut cererea, deoarece învăţătorul Ioan Vlad din Tohanu
Vechi îi mulţumeşte în 17 noiembrie 1861 pentru manualele pe care i
le-a trimis, în urma scrisorilor lui Bariţiu 71 . Gramatica i-a fost solicitată
în toamna anului 1862 pentru elevii gimnaziului românesc din Braşov
de către profesorul G. Petreanu 72 , precum şi de către librarul D. Pauker
din Oradea 73 • Ş.a.m.d.
Trebuie precizat că scrisorile care i-au fost adresate lui Ci pariu
nu s-au rezumat doar la cereri de manuale şi cărţi bisericeşti. Unele din
ele conţin oferte de manuale sau dicţionare ori cărţi de popularizare a
ştiinţei pentru a fi tipărite la Blaj. Interesantă poate fi considerată de
pildă propunerea profesorului Ioan Stoian din Blaj, de a-şi tipări manualul de aritmetică pentru primele două clase gimnaziale, care poartă
data de 2 octombrie 1863 74 •
ln 23 noiembrie 1865 mitropolitul Alexandru Sterca-Şuluţiu îl autorizează pe Cipariu să retipărească Abecedarul lui Ioan Bob şi Istoria
patriei a lui Ioan Micu Moldovan 75 • La tipografia din Blaj s-a tipărit
cartea lui I. Puşcariu cu titlul: ,,Comentariu la înalta patentă ... "''; şi
cea a lui Bazil Manu din Lugoj intitulată „Dizertaţie istorico-critică şi
literară'", pentru care a primit comenzi masive din Banat 77 •
Alte scrisori cuprind informaţii preţioase referitoare la situaţia şco
lilor român~ti sau propuneri pentru iniţiative comune în favoarea învăţărnintului rornânesc 78 • Invăţătorul Liviu Andrei din Săcărimb, de exemplu, îi clescrie în septembrie 1855 condiţiile deosebit de grele pe care
le-a avut de înfruntat in acţiunea de organizare a şcolii din această localitate79.
La rindul lui, profesorul Gavril Munteanu din Braşov îl înştiinţează
în 2 mai 1861 despre o acţiune pe care ar fi vrut s-o iniţieze în sensul
unui demers al gimnaziilor din Blaj, Beiuş şi Bra~ov pe lingă autorităţi
pentru a aproba introducerea manualelor româneşti la toate obiectele
de invăţărnint80 • Axente Sever îi aducea la cunoştinţă lui Cipariu, în
10 f~bruarie 1862, că a expediat de la Alba Iulia proiectul înfiinţării
unei Academii Române 81 •
69

Idem, doc. nr. 11.085.
Idem, doc. nr. 3405, 3407.
71 Idem, doc. nr. 3438.
72 Idem, doc. nr. 1436.
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75
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Idem, doc. nr. 2909, 2957, 2778.
79 Idem, doc. nr. 2909.
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Corespondenţa lui Cipariu reflectă apoi legăturile pe care el le-a
întreţinut în calitate de director al tipografiei din Blaj cu librari şi profesori din România. O corespondenţă susţinută a întreţinut de pildă cu
fostul profesor şi coleg de la Blaj, Simion Mihali, care s-a stabilit la

Craiova. In 15 scrisori pe care i le trimite de la Craiova, Simion Mihali
îi dă informaţii despre: situaţia invăţămîntului din Ţara Românească;
acţiunea de difuzare a unor publicaţii blăjene la Bucll!reşti şi Craiova;
nevoia de gramatici pentru şcolile din Craiova etc. 82
Dintre librăriile din Bucureşti, Cipariu a continuat şi după 18481849 relaţiile stabilite cu cea a lui Romanov înainte de revoluţie. Din
inventarele tipografiei, întocmite întotdeauna cu minuţiozitate de mina
lui Cipariu. reiese că tipografia blăjeană i-a trimis librăriei Romanov
cărţi în 1853 în valoare de 759 fl. 83 , iar în 1857 de 500 fl. 84 • 1n anii de
după revoluţie tipografia blăjeană a avut însă relaţii mai fructuoase
cu librăria bucureşteană Socec 85 • Incepînd cu 1855 librăria Socec se oferă
să comercializeze gramatica lui Cipariu şi celelalte lucrări ştiinţifice
ale sale. Totodată, librăria îi trimite anual savantului blăjean cataloage
cu cărţi pentru a-şi procura ceea ce-i era necesar.
Aşadar, activitatea depusă de Cipariu ca director al tipografiei din
anul 1835 pînă în 1865 a slujit intereselor culturalizării românilor şi in
primul rînd deservirii şcolilor româneşti din Transilvania, atit înainte,
cit şi după revoluţie. Ea a contribuit şi la intensificarea legăturilor culturale dintre românii de pe cele două versante ale Carpaţilor. Conducind
timp de 30 de ani tipografia, Timotei Cipariu a putut să contribuie şi
la educarea sentimentului naţional al românilor în preajma şi în timpul
revoluţiei, intrucît a avut posibilitatea să scoată mai uşor ziarul „Organul
luminării", care în 1848 şi-a schimbat titlul în „Organul naţional". Totuşi, profitul cel mai substanţial a constat în aceea că a putut să tipă
rească aici diferitele lui lucrări ştiinţifice, printre care o importanţă
deosebită prezintă gramatica. In felul acesta tipografia a fost pusă în
serviciul propăşirii studiului limbii române sau a lingvisticii româneşti.

Dar, alături de aspectele pozitive enumerate mai sus, funcţia de prefect sau director al tipografiei i-a răpit mult din timpul şi energia creatoare, care s-ar fi putut întrebuinţa cu mai mult folos în întregime pentru progresul ştiinţei lingvistice româneşti. Insuşi Cipariu şi-a dat seama
de acest inconvenient pe măsură ce treceau anii. lată de ce a profitat
de hotărîrea Consistoriului metropolitan din Blaj din 6 noiembrie 1865
privind subordonarea integrală a administraţiei tipografiei rectoratului
seminarului teologic cu data de 1 ianuarie 1866, pentru a-şi înainta demisia din funcţia de director sau prefect86 • In cererea pe care o înaintează Consistoriului cu data de 11/23 decembrie 1865 87 , el îşi motivează
Idem,
Idem,
84 Idem,
!>5 Idem,
86
Idem,
b 7 Idem,
fond citat.
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demisia cu prevederea din hotărirea din 6 noiembrie 1865, care îi lua
dreptul de a mai administra vînzarea cărţilor, aceasta trecînd, de la 1
ianuarie 1866, în competinţa exclusivă a conducerii seminarului teologic.
Dispoziţia lovea în interesele lui Cipariu, deoarece i se răpea posibilitatea de a-şi vinde cărţile sale tipărite pe cheltuială proprie. Măsura
urma să-i sporească pagubele pe care şi pînă acum le-a suportat din
veniturile proprii. Expunînd motivarea demisiei lui, Cipariu precizează
că o face nu pentru că ar fi lacom de ciştig. Pentru a demonstra acest
lucru propune Consistoriului să preia şi cărţile pe care le-a tipărit pe
cheltuială proprie, mmînd ca la vînmrea lor să oprească 700/o din venit,
iar lui să i se dea numai 300;0. Cipariu îşi încheie cererea de demisie
cu o listă a lucrărilor tipărite pe cont propriu, precum şi cu preţul acesto1ra precizat în dreptul fiecărui titlu. Printre iaceste lucrări figurr-ează:
gramatica română în valoare de 168 fl. şi 90 cr.; gramatica latină, în
sumă de 87 fl. şi 28 cr.; poetica, în valoare de 106 fl. şi 50 cr., precum
şi analectele, în valoare de 78 fl. şi 78 cr. etc. 88 •
Predarea tipografiei cu întreg inventarul ei nu s-a putut încheia în
ianuarie, ci numai în 31 martie 1866, din cauza stocului de cărţi aflat
la librăria S. Filtsch din Sibiu, care nu l-a înapoiat <lecit la începutul
acestei luni. Valoarea totală a cărţilor la predarea tipografiei s-a ridicat
la 37.510 fl. şi 20, 1/2 cr. 89 •
Cu data de 31 martie 1866 a încetat, de fapt, activitatea laborioasă
desfăşurată timp de peste trei decenii ca director al tipografiei din Blaj.
De acum înainte Cipariu va putea să-şi dedice toată capacitatea şi puterea sa de muncă exclusiv progresului lingvisticii româneşti.
IOANA BOTEZAN

TIMOTEI CIPARIU'S ACTIVITY AT~E ARCHDIOCESAN
PRINTING OFFICE AT BLAJIN THE YEARS 1835-1865
(Abstract)
The notable scholar and militant for the Roumanian cause, Timotei Cipariu,
acted for thirty years as director or prefect of the Blaj archbishopric's printing
office. Evidence concerning his activity in this quality can be found in documents
preserved in his personal archives consisting of correspondence, official reports
and, above all, the inventories taken periodically by T. Cipariu himself. These
inventories ellucidate the nature of books printed at Blaj and indicate the area
of their spreading all over Transylvania. The archdiocesan printing office under
the patronage of the metropolitan consistory had to provide text-books for the
Roumanian schools in Transylvania and to produce various liturgica! and other
ecclesiastical books. The inventories are of interest for the history of Roumanian
88
Idem, dosar cu acte tipografice, neinventariat, doc. din 31 martie 1866,
fond citat.
89 Ibidem.
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culture and teaching not only because they disclose the nature of the books printed
at Blaj during the period, but also because they truthfully illustrate the costs
and, as a consequence, the material sacrifice required. From the documents we
learn about the printing of spelling-books, text-books for arithmetics, geography,
world-history, natural history, grammar books, rules for behaviour, text-books
for agrarian economy, catechisms, bibles, mass-books etc. The number of schoolbooks published before 1860 increased to 20, a part of them, however, were dedicated to the secondary schools and only a part was meant for the primary
teaching. ln 1848 the printing office directed by Cipariu furthered the cause of
the Roumanian revolution, not only by editing regularly the two papers: ,,Organul luminării" and „Organul naţional" but also by printing a number of documents in connection with the 3 national assemblies held at Blaj. T. Cipariu
forwarded the Roumanian teaching by supervizing in person the printing of
the school-books and channelling them to the users as well as by elaborating
himself analects, grammar-books and many other works and text-books, which
were published by the same printing office. His activity în the service of Roumanian teaching in Transylvania required great efforts and took much of his
time which he wished to devote to his scholarly work, particularly to the study
of the Roumanian language. Therefore in december 1865 he resigned from his
post as director of the Blaj printing office and dedicated his ful) power of
work to the progress of Roumanian linguistics only.

f
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Inventarul tipografiei din Blaj pe anul 1865, întocmit de Cipariu.
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