Vasile Oltean

IZVODUL PRIMULUI CALENDAR·ALMANAH ROMÂNESC
DESCOPERIT ÎN ŞCHEII BRAŞOVULUI
Împreju rări fericite fac să descoperim la o familie din Şchei (care ne solicită
să nu deconspirăm n umele din motive lesne de înţeles) izvodul după care, în
Şcheii Braşovului, într-o tiparniţă clandestină, dascălul Petcu Şoanu a tipărit
primul calendar românesc. Datorită interdicţiilor şi presiunilor făcute de autorităţile
timpului, calendarele dascălului şcheian au fost interzise şi distruse1 şi fiecare
mărturie despre acest moment istoric capătă o semnificaţie deosebită.
Ştim din cronica protopopului şcheian Radu Tempea 1 1 (1 691 - 1 742)2 că la
1 793 au inceput a face tipografie Petcu Şoanul, dascălul, lucru care nu văzuse
nicăiri şi au tiparit nişte calendare, in care au pus nişte lucruri a zodiilor, cine când
se va naşte, cum va fi, care izvod /-au luat de la pop(a) Statie . . .
Totuşi literatura de specialitate constată că de fapt Petcu Şoanu .,dascăl, apoi
preot din 14 X l l 1 735 - 31 V 1 74 1 "3 la Biserica Sf. Nicolae din Şchei, tipăreşte primul
număr al Calendarului său la 1 733, folosind ca argument foaia de titlu a singu rulu i
exemplar a l Calendarului păstrat la Academie ş i consemnat atât d e Bibliografia
Românească Veche4, cât şi numeroasele studii şi articole5. Din fila de titlu a
exemplarului de Academie aflăm: .,Calendari, acum intâi rumânesc, alcătuit de pe
cel sărbesc, aşezatus-au pe limba rumănească ca intru 1 00 de ani să slujască, că
şi cel slovenesc intr-acest chip au fost, fiind de un mare astrolog la Kiev scos de
un mare dohtor musca/ s-au tălmăcit intr-acesta chip precum acum s-au izvodit, şi
precum in izvod am aflat, acum in stambă noao s-au dat, in Brasov. 1 733'6•
Cronicarul german, Thomas Tartler, şi el contemporan evenimentelor,
consemnează evenimentul , dar îl plasează pentru anul 1 737 afirmând între altele
. Un preot valah (n.n. la 1 737 nu mai era dascăl, ci preot la biserică) cu numele
Petre, aici in Şchei, fără nici o indrumare, a inceput să facă tipografie şi să taie
litere in plumb, insă nu in modul obişnuit, ci foarte scurt, deoarece le-a lipit pe o
scândură şi aşa a tipărit Calendar valah, fără ajutorul presei, ci numai cu vălătuc,
deşi acesta este un fel anevoios de a tipări intârzietor. Totuşi se vede ca el este
invenţios. El cel dintâi a tipărit un calendar românesc pe trei coli şi vinde exemplarul
cu 60 den(ari). După aceea a inceput să toarne litere, invăţându-1 puţin tipograful
Michae/ Helzdorffer de la Seu/er, de aici. A turnat şi litere latineşti, care insă
nu sunt destul de acurate. . . "'. Pentru anul 1 739, acelaşi cronicar Tartler, adaugă
" Preotul valah, despre care s-a vorbit ad annum 1 737 mense Augusti ratione
(despre) tipografia românească a învăţat să toarne şi litere latine in matriţe, precum
arată aici proba. Nu sunt prea acurate, de aceea rămâne la literele româneşti (n.n.
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chirilice). Dacă litera ar fi fost acurată, dl. Seuler şi-ar fi primenit toată tipografia sa
prin acest preof'8•
Din aceste mărturii se pot trage câteva concluzii semnificative pentru i mportanţa
acestui eveniment istoric. Petcu Şoanu (zis şi popa Petre) ti părea primele calendare.
Faptul că este consemnat cu prezenţa pe piaţă, atât în 1 73 1 de cronicarul protopop
Radu Tempea 1 1 (contemporan evenimentelor), la 1 733, aşa cum dovedeşte foaia
de titlu a singurului exemplar păstrat la Academie şi apoi la 1 737 şi 1 739 în cronica
lui Tartler (şi el contemporan evenimentelor) ne face să înţelegem că valorosul
dascăl şcheian a menţinut clandestin o tipografie proiectată şi executată de el timp
de cel puţin nouă ani. Doar interdicţia pe care o impune, atât autoritatea politică a
timpului, cât chiar şi biserica a făcut ca acestea să dispară.
Profesorul Emil Micu , remarcând afirmaţia din exemplarul tipărit de la 1 733
..acum in stambă nouă " , luînd în considerare şi faptul că Radu Tempea era
contemporan cu Petcu Şoanu, nu pune la îndoială că primul număr al calendarului
a fost emis în 1 73 1 şi nu 1 7339. Totuşi ..stamba nouă " poate fi înţeleasă ca " limbă
nouă " , diferită de cea a izvodului slav folosit de autor, iar cronicarul Radu Tem pea
îşi scria cronica la un deceniu după eveniment, deci diferenţa de doi ani nu este
semnificativă.
De aici se naşte importanţa istorică a desoperirii recente a unui manuscris
necunoscut şi anume tocmai a izvodului după care s-a tipărit la 1 733 calendarul lui
Petcu Şoanu. Constând din 70 de pagini, nenumerotate, format 11 x 18 cm, strânse
în 5 caiete numerotate, a 8 file (ultimul caiet doar din 4 file) supracopertat în piele,
manuscrisul se păstrează în condiţii destul de bune. După fila de titlu , urmează o
cronologie a istoriei lumii, de la potop, de la zidirea monarhiei Babilonului. . . etc.).
Începând cu pagina a 3-a se redau tabele cronologice cu zodiacuri pentru diferitele
planete ( "învăţătura planetelor" ), începând cu Saturn , continuînd cu J upiter (p. 1 1 ),
Marte (scris Mars , p . 20), Soarele (p. 27), Venus (p. 35) , Mercur (p. 4 1 ), Luna (p.
48).
Începând cu pagina 55 prezintă " altă învăţătură " sub titlul .. Pentru seminţe
arătare " , cu deosebite îndrumări privind cultivarea ogorului. În continuare se oferă
spre " ştiinţă " , " ce zi şi ce ceas stăpâneşte" fiecare planetă în parte (p. 65), precum
şi ..Arătare pentru ceasuri le zilei şi a nopţii , ce planetă, ce ceas stăpâneşte şi ce
putere are (p. 66), pentru ca în final să se ofere un tabel, care permite cititorului "las
aceste 6 planete să caute in care ceas, ce-i bine a lucra sau a face şi a căuta" (p.
69).
În spaţiile libere ale manuscrisului sunt adăugate ulterior d iferite însemnări ,
făcute, desigur, de cei ce aveau la îndemână manuscrisul, informând între altele
" Când s-a vedea soarele in 11 zile a lui ianuarie, atunce semn că s-a coace mălaiu
şi vinu; Când a fi negură in 1 4 zile a lui ianuarie, atunce semn de ciumă" .
Pentru ineditul şi importanţa sa, reproducem foaia de titlu , care ne oferă şi
alte concluzi i, prin confruntarea cu exemplarul tipărit: " Caliundariu acum intâe
rumănesc, aşezat de pre cea sărbască pe limbă rumănească pre o sumă de ani,
că şi cel slovenesc intr-acesta chip au fost, fiind de un astrolog la Kiev scos, de un
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mare dohtor musca/, s-au tălmăcit intr-acesta chip acum izvodit. Şi precum am aflat
intr-ace limbă noao s-au dat in Braşov fevrar 20 1 733".
Se constată cu uşuri nţă diferenţa dintre foaia de titlu a manuscrisului şi cea a
tipăriturii, întrucât, tipărind-o, autorul îmbunătăţeşte textul prin exprimare mai clară.
Remarcăm exprimarea mai g reoaie, dar identică cu a însemnărilor de mână făcute
pe cărţile vechi de copiştii din Şchei în această perioadă. Dacă manuscrisul ar fi fost
copie după calendarul original nu s-ar fi strecurat aceste stângăcii de exprimare.
O valoare în plus câştigă manuscrisul prin faptul că foloseşte ca forzaţ două
file dintr-un text coresian din veacul al XVI-lea, încă neidentificat, acesteafăcând
obiectul unei cercetări u lterioare.
Graţie unui gest filantropic fără precedent, d i n partea d-lui senator Nicolae Vlad
Popa, manuscrisul a fost achiziţionat şi donat M uzeului Primei Şcoli Româneşti,
revenind astfel acolo unde s-a născut pentru a com pleta fericit bogătia
' documentară
păstrată de veacuri sub egida Bisericii voievodale Sf. Nicolae.
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