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DESPRE DESCĂLECAREA CĂRTURARILOR
MOLDOVENI ÎN MARAMUREŞ
Marius Câmpeanu

Abstract:

There were cultural links between Maramures and Moldavia supported by

manuscript copiers. The picture of their activity is illustrared by the rich notes we can
rea don the pages of the published books and also in their manuscripts . These masters,
most of the times unknown have written a history of the district depicted by villlages
and priests.
Bisericile de lemn din Maramureş, despre care Lucian Blaga scria că sunt

printre cele mai preţioase şi mai fără de rezervă admirate produse ale genului nostru
popular, sunt parte integrantă din marea fami lie a arhitecturii de lemn europene.

Catedrale în miniatură, remarcabile prin planimetrie şi prin tehnica îmbinărilor în
lemn, lăcaşurile sfinte adăpostesc un bogat patrimoniu de carte veche românească de
1
aproximativ 2.500 exemplare, din care 72 sunt manuscrise
"
Prin trecerea peste munţi a lui Bogdan Vodă şi a "vitejilor săi, M aramureşul a

contribuit semnificativ la întemeierea statului feudal Moldova. Conj uncturile politice
favorabile din secolele XV-XVI în relaţiile dintre Moldova şi Transilvania, cât şi
înfiinţarea Episcopiei Vadului de către Ştefan cel Mare cu jurisdicţie asupra satelor
lăpuşene ce făceau parte din domeniul cetăţii Ciceu, dar şi asupra românilor ortodocşi
din ţinuturile Maramureşului şi Chioarului au contribuit la întreţinerea făcliei culturii
româneşti din acest colţ de ţară.

În

plan bisericesc, călugării moldoveni veneau pe meleaguri maramureşene

pentru a contribui la creşterea obştilor monahale, ocupându-se în acelaşi timp cu
copiatul, legatul cărţilor şi uneori cu înfiinţarea de şcoli temporare.

În

anul 1 672, la

sfinţirea mănăstirii Moisei de către mitropolitul Sava Brancovici au participat doi
2
călugări trimişi de Sava egumenul mănăstirii Putna Datorită faptului că mănăstirea
încă de la ctitorie a fost închinată Mănăstirii Putna, la Moisei vor sosi şi alţi călugări
moldoveni care aduc cu ei odăj dii, icoane şi cărţi religioase. Dintre călugării veniţi îi

amintim pe ieromonahul Gheorghe de la Mănăstirea Neamţului, venit în aprilie 1 73i,

pe monahul Tănase care a stat o j umătate de an (martie 1 745) şi pe Andrei, arhimandrit
la Moldoviţa, care a şezut la Moisei între anii 1 779 şi 1 7804
La

întreţinerea

legăturilor culturale

a

contribuit

şi

plecarea

tinerilor

maramureşeni la studii în Moldova. Reîntorşi acasă, ei vor deveni preoţi şi călugări la
biserici, schituri şi mănăstiri.

În Arhiva

oraşului Bistriţa se păstrează două documente

ce prezintă acest aspect. Astfel, la 1 2 octombrie 1 685 Popa Lupu şi cu fratele său,
protopopul de Moisei, au scris j uzilor din Bistriţa, cerându-le să scutească de vamă pe
1

2

A. Socolan, Circulatia căi1ii româneşti vechi până la 1 850 în jude!UI Maramureş; Baia Mare, 2005, p. 53.

Egumenul Sava în scrisoarea adresata oraşului Bistrita arata: ... . .doi calugari am trimis în Maramureş, la sat Moiseni.
cu pohta boiarilor din Maramureş . . . "; in Şt. Meteş, Manastirite româneşti din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1 936, p.
1 64 - 165.
' Ibidem, p. 1 66.
4 Ibidem, p. 1 66 - 1 67.
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un călugăr de la Mănăstirea Humor care este dascălul casei lor. Într-o altă scrisoare
(datată în secolul al XVIII-lea) Popa Gheorghiţă din Borşa îi scrie egumenului de la
Mănăstirea Dragomima, rugându-1 să înveţe carte pe copilul său Moise fugit în
"
Moldova "5 În cadrul acestui fenomen al "descălecării culturale" demn de remarcat
este drumul parcurs prin Maramureşul voievodal, în anul 1 674, de cronicarul Miron
Costin, pentru a cerceta adevărul despre Bogdan, întemeietorul Moldovei6
Activitatea cărturarilor moldoveni în Maramureş este ilustrată prin bogăţia
însemnărilor marginale păstrate pe filele cărţilor tipărite, dar şi prin manuscrisele pe
care aceştia le-au copiat. Manuscrisele religioase pe lângă valoarea artistică
incontestabilă sunt preţioase surse documentare, dezvăluind după cum afirma istoricul
Nicolae Iorga, o istorie a Maramureşului de sate şi preoţi. Copiştii scriau la cerere
anumite cărţi bisericeşti, folosite la oficierea serviciilor religioase, omiţând să-şi lase
numele, considerând talentul lor ca pe un dar şi o lucrare insuflată de Duhul S fănt.
Manuscrisele aduse sau copiate de cărturarii moldoveni în Maramureş,
analizate paleografic, nu prezintă elementele specifice unei caligrafii erudite şi nici
scrierea caracteristică diecilor din cancelariile domneşti ale vremii. Majoritatea
copiştilor imită tiparul, folosind litera semiuncială, încercând să se apropie de textul
imprimat, utilizat ca model. Scriind la cerere, copiştii încearcă să satisfacă în primul
rând pretenţiile familiilor sau comunităţilor care solicitau şi plăteau copierea. De
obicei, preotul satului solicita copierea cu încuviinţarea şi sprijinul financiar al
familiilor mai înstărite sau al întregii comunităţi aflate sub păstorire. Slujitorului
bisericesc îi revenea şi obligaţia de a găzdui pe cărturarul încredinţat să realizeze
copierea, şederea acestuia în casa preotului putându-se prelungi chiar vreme de o
jumătate de an, timp în care copistul învăţa "carte" pe copiii preotului şi a familiilor
mai înstărite din sat.
Alături de copiştii locali, în Maramureş au activat dascăli şi dieci originari din
Moldova (numărul copiştilor munteni este mai mic). După modelul peregrinărilor
itinerante, pe baza manuscriselor păstrate vom depăna activitatea copiştilor moldoveni
în ordine cronologică, după cum urmează.
Singurul manuscris din secolul al XVI-lea ce se păstrează în Maramureş este
un Apostol slavon semnalat la biserica cu hramul "Sf. Mihail şi Gavril " din Vişeul de
Mij loc.7 Manuscrisul este opera ieromonahului Partenie de la Mănăstirea Neamţ, scris
în anul 1 56 1 , în slava bisericească de redacţie medio-bulgarăK Apostolul slavon are
250 de file (numerotate ulterior), se păstrează începutul dar îi lipseşte sfârşitul . Pe
prima pagină are un mic frontispiciu, iar în text copistul a folosit o cerneală de culoare
neagră-ruginie. Blocul cărţii este de format mare (29,5 x 20 cm). Textul este scris pe o
singură coloană, cu 24 de rânduri pe pagină, litera este semiuncială şi imită tiparul.
Execuţia artistică şi ornamentica este caracteristică vestitei şcoli caligrafice de la
Mănăstirea Neamţ. Însemnările păstrate conţin informaţii referitoare la circulaţia
1 Ambele documente au fost publicate in N. Iorga. Documente din Arhivde Bistritei, Il. Bucureşti, 1 899, p. 98 no. 363
şi p. 53, no. 258; apud Şt. Meteş, op. cit., p. LXXVIII - LXXIX.
6 M. Costin, Opere, Bucureşti, 1 958, p. 260
261 .
1 Vişeul de Mijloc, astăzi localitatea este pane componentă a oraşului Vişeul de Sus.
8 Numele ieromonahului Panenie de la Mănăstirea Neam) apare mentionat într-o însemnare din anul 1 573. pe un Triod
P(!nticostarion scris în secolul al XVI-lea; în P. P Panaitescu, Manuscrise slave din Biblioteca Academiei R.P.R.,
\ OI . J, ) 95lJ. p. 20 1 .
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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9
manuscrisului. Menţiunea păstrată pe fila 5 5 prezintă faptul că legătura a fost refăcută
pe proprie cheltuială de Ştefan Nechita Pop din Ilişeşti, cartea fiind dăruită ulterior
bisericii din Volovăţ 1 0 La finele secolului al XVIII-lea manuscrisul ajunge în
Maramureş, fiind cumpărat în anul 1 799 de către Dumitru Vlacioc şi dăruit bisericii
,.

unde este hramul arhiereilor Mihail şi Gavril "
Un alt manuscris este Antologhionul slavon descoperit de cercetătorul 1.

Bârlea la o biserică din Borşa 1 1 După cum arată însemnarea, copist este diacul
Timotei Pepelea, descendent din familia preotului Vasile din satul Boorlanoveţi, situat
în ţinutul Hotinului 1 2 Manuscrisul a fost copiat în anul 1 638, fiind cumpărat şi donat
în anul 1 675 de familia lui Timiş Roman bisericii unde a fost semnalat.
Din categoria maramureşenilor cărturăriţi la mănăstirile din Moldova face
parte şi diacul Ioan din Nancova, autor a mai multor manuscrise. Cazania slavonă
copiată de acesta în anul 1 653 este semnalată de cercetătorul 1. Bârlea la biserica de
sus din Borşa 1 3
Evangheliarul slavon descoperit la biserica din Vişeul de Mij loc a fost
redactat de doi copişti . Manuscrisul are 296 file (numerotate ulterior), păstrează
începutul, dar îi lipseşte sfârşitul . În text apare Evanghelia de la Matei, sfărşitul
Evangheliei lui Marcu şi Sinaxarul calendarului bisericesc. Textul cuprins între filele 1
- 257 şi filele 265 - 296 a fost scris de diacul Ioan. Filele sunt frumos decorate cu
frontispicii şi cu miniaturile Evangheliştilor, din care se mai păstrează cele ale lui
Luca şi Ioan (miniaturile evangheliştilor Matei şi Marcu au fost distruse).
Cromatismul şi registrul iconografie din reprezentările miniaturale sunt realizate în
tradiţia iconografiei bizantine. La fila 1 43 stă scrisă însemnarea: .,Anul 7 1 65 . Această
carte Evanghelie scrisă de mine, cu mâna mea, greşitul diac Ioan în satul Nancova, de
lângă cetatea Hust 1 655" În acelaşi an ( 1 655), copistul a mai făcut o altă însemnare
prin care menţionează refacerea legăturii şi încredinţarea Evangheliarului bisericii din
Vişeul de Mij loc. Menţiunea a fost realizată în timpul "vlădicului " Mihail Molodeţ,
arhiereu hirotonit episcop al Maramureşului de mitropolitul Varlaam al Moldovei 1 4

Acelaşi copist va mai copia în anul 1 665 un Minei slavon şi Cele Şapte taine, după
ediţia tipărită la Iaşi în 1 645 de mitropolitul Varlaam al Moldovei 1 5
Dascălul Ilie Aron Popovici din Iaşi a copiat o Cazanie, în anul 1 697, la
solicitarea nobilului Ioan Gorăscu din Hămiceşti . Copistul a fost răsplătit pentru

9

..

... .acest prasin

I-au lăsat la noi. Dumitru Solomonescu. fratele lui Vasile, eu şi au luat eu Dumitru altă carte a

noastră, in locul acestii căci şi-au lăsat această carte risipită şi stricată . . . de eu Nechita Pop Ştefancul din 1/işeşti am
tocmit şi amu dires această carte. cu cheltuiala mea şi o am dat in beserecă la mănăstioara la Bocovătu. de aiasta
dăm ştire ca să n-aibă alţii treabă cu aiastă carte. Şi-am datu prea ea galbeni . . .
1 11

"

Biserica din Volova1 este ctitoria voievodului Ştefan cel Mare, li ind în!l.l!ata între 1 50 1 - 1 502. Localitatea este situata
în apropierea Manastirii Sucevifa.
1 1 În Borşa sunt doua biserici vechi. una construita din lemn în anul 700, situata în partea de jos. Cealalta biserica este
1
construita din piatra şi este situata în partea de sus. În aceasta cercetlltorul maramureşean a descoperit manuscrisul.
12
i
1. Bârlea, nsemnari din bisericile Maramureşului, Bucureşti, 1 909, p. 36.
n . . . . şi această carte s-a săvârşit cu mâna mult-greşi/ului Ioan diacul din satul Nancova: anul 1653. luna lui
Noemvrie 18 zile "; Ibidem, p. 43
1 4 Episcopul Mihail Molodel a pastorit pâna spre stărşitul anului 1 656 când a murit ori a fost inlaturat din scaun. Dupa
acest an, principele Gheorghe Rakoczy I l prin diploma sa din 28 decembrie 1 656 a pus Maramureşul sub ascultarea
milropolitului Sava Brancovici; conf. M. Pllcurariu, Istoria Bisericii Româneşti din Transilvania, Banal, Crişana şi
Maramureş, Cluj Napoca, 1 992, p. 1 82.
1 � A. Socolan, op. cit., p. 48.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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scriere cu suma de 20 de zloţi. Manuscrisul are 2 1 8 file şi se păstrează la Biblioteca
b

Academiei Române (ms. rom. 3509) 1
Popa Vasile Moldoveanul a fost unul dintre cei mai prolifici copişti de

manuscrise din nord - vestul Transilvaniei, activând timp de patru decenii în satele din

judeţele Maramureş, Sălaj şi Bihor. A fost nu numai preot, copist şi dascăl, ci şi

zugrav (după cum se semnează pe unele manuscrise semnalate în Bihor). Activitatea

cărturărească şi-a început-o în M aramureş.

În

anul 1 692, îl aflăm la Bocicoel, unde

copiază o Cazanie românească după Cartea românească de învăţătură a mitropolitului
17
Varlaam
În anul 1 700 scrie un Apostol, manuscris descoperit la biserica din
18
Năneşti • Datarea manuscrisului este discutabilă pe motiv că în însemnarea marginală
este trecut şi anul 7200 de la Zidirea Lumii, echivalentul fiind anul 1 692 după Hristos.

Din Ţara Maramureşului a trecut în Ţara Lăpuşului, la Suciu de Sus copiind un

Molitvelnic pe care se semnează: .. . . . scris-am eu Popa Vasilie" 1 9

Cu acest manuscris

se fmalizează o primă etapă a activităţii sale, ulterior copistul deplasându-se în părţile
Sălaj ului şi Oradiei.

Liturghie?0

În

satul Gârbău copiază în anul 1 7 1 8 un

Timp de un deceniu nu cunoaştem alte mărturii.

În

Strastnic

şi un

1 725, documentele

unei vizitaţii canonice îl menţionează preot sătesc la Husasău, localitate situată pe
2
Valea Crişului Repede, în apropiere de Oradea 1 Artistic vorbind manuscrisele
copistului au o grafie aparte, în comparaţie cu scrierile celorlalţi copişti originari din
Moldova. Scrierea lui imită tiparul, cu un număr mare de semne diacritice, semănând
mai mult cu scrierea grămăticilor de cancelarie.

Diacul Nicolae, moldovean de origine, scrie în anul 1 706 (72 1 4 de la Facerea

Lumii) un Miscelaneu teologic în timpul şederii la Săcel. Manuscrisul păstrat la
Biblioteca Academiei Române are 1 09 file (cu numerotare originală) şi conţine

rânduielile liturgice specifice Octoihului, Molitvelnicului şi S inaxarului bisericesc.

Scrierea imită tiparul. Titlurile, iniţialele şi îndreptările tipiconale sunt scrise cu
.
�
cernea1a roşie22
La jumătatea secolului al XVIII-lea activează în satele maramureşene dascălul
Ştefan Moldovan. Acesta este originar din satul Comăneşti (jud. Bacău) fapt
Octoih slavon semnalat la biserica cu hramul " Sf. Nicolae" din Cuhea
3
Acelaşi copistul se semnează şi pe un alt Octoih slavon, manuscris
(Bogdan Vodă

menţionat pe un

i

ce se păstrează la biserica de j os din Borşa, în care face următoarea menţiune:

., scris
am eu, Ştefan diiac din Ţara Moldovei din mănăstirea Homorului în ziua ... de la
Zidirea Lumii în anul 7242: 1 734 "24

Ioniţă Voiţa venea tot din Moldova să lege valoroase cărţi ce fuseseră aduse

aici de înaintaşii lor. Originar din Suceava, acesta a fost unul dintre ultimii copişti
lh
Fila 2 1 8v.: vă/eal 1697, Ilie de la Iaşi Popovici am scris pentru Ioan Gorăscul ot Hamiceşti cu 20 zlat "; in G.
Ştrempel, Copişti de manuscrise româneşti până la 1 800, voi. 1, Bucureşti, 1 959, p. 1 1 5.
1 7 Manuscrisul se pastreaza in Biblioteca Muzeului Judetc:an Satu Mare.
1• . Şi am scris eu. robul lui Dumne:zau şi mult-păcatosul intru toate popa Vasile Moldovanul. dascălul obişnoel(nic).
..

.

Dela Zidire 7200. dela H(risto)s 1 700 ··; in 1. Bârlea , op. cit., p. 1 39
1 • A. Socolan, op. cit., p. 302
211

FI. Dudaş, Cărturari şi anişti din Muntenia şi Moldova peregrini in Crişana, Timişoara, 2003, p. 227
N. Iorga, Tipografia la români, Bucureşti, 1 93 1 , p. 45.
22
G. Ştrempel, op. cit., p. 1 67.
21
1. Bârlea, op. cit., p. 84
24 Ibidem, p. 30.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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peregrini moldoveni, activând ca dascăl, copist, colportor şi legător de cărţi . În anul
1 763 îl găsim în localitatea Şincuţa din ţinutul Chioarului, unde a copiat un
Molitvelnic25 Prezenţa copistului în satele maramureşene este menţionată începând cu
anul 1 766, atunci când a completat şi legat un Ceaslov (laşi, 1 750) pentru biserica din
Călineşti. La 1 4 august 1 766, scrie o însemnare lungă pe o Evanghelie (laşi, 1 742),
vândută bisericii din Crăceşte6 La 1 octombrie, compactează la Deseşti un
Antologhion (Râmnic, 1 745). La Călineşti, în luna noiembrie a aceluiaşi an,
completează prin copiere filele lipsă ale unui Ceaslov (laşi, 1 75 1 ) . Pentru completarea
şi tocmirea legăturii, copistul a fost răsplătit cu 2 mărieşi. În anul 1 767, tot la
Călineşti, compactează Noul Testament de la Bălgrad ( 1 648) şi o Evanghelie la Sârbi.
Un alt exemplar al Noului Testament de la Bălgrad "a împănat" şi legat în Cavnic,
cartea fiind semnalată la biserica din Rona de Jos. În ianuarie 1 772 completează
"
"scara şi compactează un Apostol manuscris aflat în proprietatea bisericii din satul
Apa.
În colecţia Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie din Baia Mare se
păstrează un Octoih scris de Ioniţă Voiţa în anul 1 786 pentru o familie înstărită din
Coroieni. Pe filele manuscrisului copistul se semnează cu: ., Streinul şi jalnicul
Moldo(van) Ioan Voiţă ostenitoriu aceştii scrisori " În aceiaşi colecţie muzeală se mai
păstrează şi o filă dintr-un manuscris ce conţinea predici la înmormântări (panegirice).
În partea de jos a filei copistul se semnează cu: .,Scris de mine Ioniţă Voiţa Mold.
Sucev(e)anul în Cavnic fiind D. meşiţa februarie, 1 765 . . . Fila conţine cuvântul de
rămas bun (iertăciunea) pe care preotul îl adresează din partea "cuconilor" plecaţi în
lumea drepţilor, părinţilor, fraţilor şi rudeniilor.
Ioniţă Voiţa Moldoveanul este cunoscut şi ca legător de cărţi . În Maramureş a
legat două exemplare ale Cazaniei lui Varlaam, la Deseşti şi Hărniceşti . Legătura
Cazaniei de la Hărniceşti, păstrată până în zilele noastre, a fost realizată în anul 1 766.
Pe suprafaţa cadrului ornamental, central este reprezentată scena Răstignirii
Mântuitorului, în partea de jos a presat poansonul cu numele său.
Din însemnările păstrate, reiese că a avut calitatea de dascăl şi diac în Cavnic.
Stabilirea în această localitate ar fi avut loc în preajma anului 1 762. După anul 1 776
nu mai sunt informaţii referitoare la activitatea acestui copist, motiv pentru care
presupunem că a revenit la meseria de bază, aceea de dascăl în Cavnic.
Cu siguranţă numărul cărturarilor moldoveni veniţi în Maramureş a fost mult
mai mare şi cărţile copiate au fost mult mai numeroase, dar în cursul secolelor o parte
s-au risipit şi distrus. Unele manuscrise au avut o viaţă "călătoare" , însemnările
consemnând împrejurările în care maramureşenii au dobândit cartea de la " fraţii " lor
moldoveni, cumpărând-o de prin sate, oraşe şi târguri. Altele au fost aduse de
cărturarii moldoveni sau copiate în casa preoţilor maramureşeni sau pe băncile
bisericilor de lemn. Pătrunderea copiştilor moldoveni în spaţiul maramureşean,
reflectă solidaritatea de credinţă a românilor din cele două ţinuturi dar şi o formă de
rezistenţă morală pentru păstrarea unităţii neamului românesc.

2j . . Am scris care-s mai cu pohval. eu das(călul) Ion Voiţ(a) Mold(oveanu/), lăcuitoriu fiind i'n varmeghia Chivariului.
Sincuţa "; în FI. Duda.ş, op. cit., p. 247.
16

1. Bârlea, op. cit., p. 80 - 8 1 .
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Foto 1 , 2, 3 , 4: Pagini Evangheliar slavon
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Fato 5, 6: Pagini Evangheliar slavon: Apostolul Luca, Apostolul Ioan

Fato 7: Filă manuscris loniţă Voiţa, 1 765 & 1 786
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Foto 8, 9, 1 O, 1 1 : File manuscris Ioniţă Voiţa, 1 765 & 1 786
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Foto 1 2: Filă manuscris
Ioniţă Voiţa, 1 765 & 1 786

Foto 1 3 : Însemnare, 1 786,
Ioniţă Voiţa, 1 765 & 1 786
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