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Cuvinte cheie: carte veche, copiști, ctitori, manuscris, Mănăstirea Bistrița,
Neagoe Basarab, pomelnic, scriptoriu.
Teza de doctorat cu titlul Manuscrise şi cărţi din secolele XVII-XIX.
Mănăstirea Bistriţa olteană constituie un studiu asupra unui segment din
patrimoniul de cărţi şi manuscrise aflate în custodia acesteia.
Debutul lucrării noastre îl constituie partea dedicată informaţiilor
istoriografice privind cartea românească veche în general, apoi istoriografia
cărţii din arealul vâlcean. Prima identificare importantă, prin care putem
vorbi despre istoriografia cărţii din Mănăstirea Bistriţa olteană se datorează
istoricului Alexandru Odobescu, care prin memoriul adresat Ministerului
Cultelor de a se înfiinţa la nivel naţional comisii pentru evaluarea şi
identificarea cărţilor vechi aflate în biserici parohiale, mănăstiri sau case
particulare, şi-a atras atenţia specialiştilor asupra numărului de carte aflat şi
în mănăstirea noastră.
Cercetarea noastră a avut ca scop principal ideea conform căreia
Mănăstirea Bistriţa a avut odinioară, ca toate aşezămintele europene creştine,
o bibliotecă. Aceasta a început să se formeze cu siguranţă la scurt timp după
înfiinţarea edificiului. Propunând această temă de cercetare, ne-am gândit la
reconstituirea bibliotecii mănăstireşti, un act de valorificare a fondului
bibliofil din trecut şi din prezent. Cărţile din bibliotecă au deservit în timp nu
numai pe slujitorii mănăstirii, dar au stat la dispoziţia copiştilor în scopul
multiplicării lor pentru folosul altora. Nu în ultimul rând, trebuie să avem în
vedere că acele exemplare au stat şi la dispoziţia cititorilor.
Pentru tema noastră am consultat diverse lucrări ale specialiștilor în
domeniul cercetării cărții de patrimoniu atât din Moldova, Transilvania, cât și
din Țara Românească. În teză am menționat detaliat numele și lucrările
reprezentative ale celor care au contribuit la dezvoltarea culturii românești.
5

Printre aceștia putem enumera pe Dan Simonescu, Ioan Bianu, Nerva Hodoș,
Dimitrie Iarcu, Bogdan Petriceicu Hașdeu, Mircea Tomescu, Gheorghe
Buluță, Nicolae Iorga, Dan Horia Mazilu, Constantin Bălan, Ștefan
Ștefănescu, Elena Chiaburu, Vasilie Popp, Eva Mârza, Cornel Tatai-Baltă,
Gabriela Mircea, Daniela Poenaru, Ioan Maria Oros, Anca Elisabeta Tatay,
Daniela Lupu, Aurelia Florescu etc.
În ceea ce privește istoriografia locală, din arealul bistrițean, se disting
personalități marcante precum Costea Marinoiu, Dumitru Bondoc, Eugen
Petrescu etc. Totodată nu am putut ocoli lucrările arhimandritului Veniamin
Micle, preot slujitor al mănăstirii noastre, cel care a abordat diverse teme cu
privire la istoria Bisericii ortodoxe, a băniei familiei Craioveştilor, a
mănăstirii noastre, precum şi studii despre istoria tiparului fiind preocupat de
susţinerea polemicii privind mutarea primei tipografii în context bistriţean.
Teoria despre Macarie, tipograf bistriţean, este susţinută și de mai marii
bisericii precum Î. P. S. Dr. Varsanufie Gogescu.
La fondarea numeroaselor mănăstiri se află moaştele unui sfânt 1.
Mănăstirea Bistriţa, din timpul domnitorului Neagoe Basarab2 este ocrotită de
patronul ei spiritual, Sf. Grigorie Decapolitul. Sfintele lui moaşte „să
odihnesc” în partea stângă a altarului bisericii3. Acestea au fost cumpărate de
la un demnitar turc din Constantinopol4. În acest sens s-a perpetuat prin viu

1

Jacques Le Goff, Civilizația occidentului medieval, București, Editura Științifică, 1970, p.
172.
2
Nicolae Iorga, Inscripţii din bisericile României, Bucureşti, Minerva, 1905, p.193;
Gherasim Cristea, Istoria Eparhiei Râmnicului, Râmnicu Vâlcea, Editura Conphys, 2009, p.
355.
3
Gabriel Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti, B.A.R. 1601- 3100, vol. II,
Bucureşti, Editura Stiinţifică şi Enciclopedică, 1983, p. 299, ms. rom. 2513.
4
Tranzacţia a avut loc în anul 1497 sub forma: „aşa ţ-i să vor da, au răspuns turcul, deaca le
vei cumpăni cu galbeni […] punându-să Sf. moaşte în cumpănă şi atârnând în jos mult,
Banul Barbu a început să puie în cealaltă terezie a cumpenii galbeni. Şi puţină sumă puind,
îndată s-au rădicat cea cu moaştele sfântului şi au stătut întocmai. Care lucru văzându-l turcul
au zis cu mirare: bac, bac, geaur, geaura ţecer; adică, vezi, vezi cum Hristian la Hristian
trageˮ. Vezi la Vieţile sfinţilor din luna lui noiembrie, 1835, p. 292-293.
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grai legenda, potrivit căreia, această mănăstire a fost fondată datorită minunii
săvârşite de Sf. Mare Mucenic Procopie5 şi marele ban Barbu Craiovescu,
cârmuitor şi caimacan a cinci judeţe ale ţării Banatului Craiovei. Datorită
unor pârâciuni mari a fost vreme de peste doi ani închis într-o temniţă
întunecoasă la Ţarigrad, suferind groaznice chinuri şi a promis că dacă scapă
teafăr va face o mănăstire cu toate zestrele ei, moşii, robi şi altele, osteninduse să aducă moaștele unui sfânt, „la acea mănăstire unde mi se va arăta a se
săvârşi aceasta”6. Ajungând în chip miraculos în fața altarului bisericuței din
lemn ce purta hramul Sf. Mare Mucenic Procopie, împreună cu ceilalți frați ai
săi Pârvu, Radu și Danciu ctitorește Mănăstirea Bistrița la sfârşitul secolului
al XV-lea, 1491-14927.
Prima atestare documentară a mănăstirii se păstrează în „Hrisovul de
danie” care este datat în 16 martie 1494, în timpul domniei lui Vlad voievod
Călugărul8. În epocă, Mănăstirea Bistriţa era cunoscută ca „Bistriţa
Craioveştilor”9. Dintre toate ctitoriile boiereşti din Ţara Românească,
mănăstirea dispunea de cea mai mare avere. Este una din cele mai bogate (şi
după anul 1777) şi străvechi vetre monahale vâlcene10. Din descrierea celor
mai însemnate mănăstiri existente în Oltenia Austriacă din anul 173711 este o
mănăstire frumoasă şi puternică, aşezată pe un munte înalt lângă râul Bistriţa

5

Există și o altă variantă a minunii relatată în teză.
Veniamin Micle, Cuviosul Chiriac Râmniceanu monahul isihast, Eparhia Râmnicului,
Sfânta Mănăstire Bistriţa, 2003, p. 103.
7
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV-XV, Bucureşti, Editura Ştiinţifică,
1973, p. 363.
8
Ion Donat, Domeniul domnesc în Ţara Românească (sec. XIV- XVI), Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 1996, p. 168.
9
V. Costăchel, P. P. Panaitescu, A. Cazacu, Viaţa feudală în Ţara Românescă şi Moldova
(sec. XIV-XVII), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1957, p. 287.
10
Constantin Dapontes (1714 – 1784), Descrierea geografică a Daciei, în Călători străini
despre Ţările Române, vol. IX, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1997, p. 388.
11
Despre cucerirea Olteniei de Austrieci la: Șerban Papacostea, Oltenia sub stăpânirea
austriacă: 1718-1739, București, Editura Enciclopedică, 1998.
6
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la o distanţă de patru ceasuri de Mănăstirea Dintr-un Lemn12. Pictura bisericii
este atribuită zugravilor Dobromir din Târgovişte în colaborare cu Dumitru şi
Chirtop13, după distrugerile14 pricinuite de Mihnea Cel Rău din anul 1509.
Hramul bisericii păstrându-se până-n prezent, Adormirea Maicii Domnului.
Întrucât aceşti meşteri au aplicat aceeaşi tehnică şi la alte edificii din epocă
precum ctitoria lui Radu cel Mare de lângă Târgovişte, Mănăstirea Dealu15,
alături de biserica mitropolitană a Târgoviştei precum şi la celebra biserică a
mănăstirii Curtea de Argeş, istoricul arhitect Spiridon Cegăneanu împreună
cu alţi specialişti propun ipoteza conform căreia legendarul meşterul Manole
ar fi fost şi sculptorul în piatră al acestui aşezământ. În Dosarul care cuprinde
etapele restaurării bisericii din anul 1846 epigrafistul Grigore Tocilescu a
identificat în tocul uşii de la biserica cea veche o scurtă inscripţie cu numele
acestuia: Mane16. De aici şi ipoteza lansată.
Odată cu secularizarea averilor mănăstireşti şi Legea călugăriei, rolul
mănăstirii se diminuează. Alexandru Odobescu, în cercetările sale care au fost
publicate în Revista Română pentru Sciinţe, Litere şi Arte din anul 1861, a
fost cel care a constatat că Mănăstirea Bistriţa a păstrat cele mai multe
obiecte istorice şi documentare de tot felul cunoscute până atunci: icoane,
vase de argint, stofe şi cusături preţioase, odăjdii preoţeşti, manuscrise,
româneşti, slave şi greceşti, cărţi tipărite, piese unicate astăzi considerate
patrimoniul cultural naţional, precum şi alte obiecte vechi17. În anul 1883 a

12

Aşezată la şase ceasuri de Râmnic, denumirea fiindu-i atribuită de existenţa capelei
construite dintr-un copac şi realizată de un singur om în Călători străini despre Ţările
Române, vol. IX, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1997, p.186.
13
Vasile Drăguţ, Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, Bucureşti, Editura
Stiinţifică şi Enciclopedică, 1976, p. 56.
14
Au fost surpate zidurile mănăstirii cu tunuri, în P. P. Panaitescu în Viaţa feudală, p. 452.
15
Vasile Drăguţ, Dicţionar, p. 122.
16
Ştefan Ştefănescu, Bănia, p. 121,
17
Alexandru Odobescu, Revista Română pentru Sciinţe, Litere şi Arte, vol. I, Bucureşti,
Administraţia revistei Pasagiul român, 1861, p. 704. Alexandru Odobescu a avut în vedere pe
lângă Mănăstirea Bistriţa şi cea de la Cozia, pe care o pomeneşte în articol.
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avut loc o restaurare a mănăstirii sub egida Ministerului de război, care va
instala aici Şcoala de Subofiţeri. Până în anul 1982, în incinta mănăstirii au
funcţionat diverse instituţii laice, care au dus la degradarea construcţiilor şi
perturbarea vieţii monahale.
În apropierea mănăstirii se află Schitul din Peştera Sfântului Grigorie
Decapolitul. Pentru a pătrunde înăuntru acesteia trebuie parcursă o cavitate,
greu accesibilă. Aici se găsesc două biserici de patrimoniu A. Cea dintâi
datează de la sfârşitul secolului XV şi are catapeteazma săpată în piatră cu o
singură uşă diaconească ce are hramul Intrarea în biserică a Maicii Domnului,
iar cealaltă datează de la mijlocul secolului al XVII-lea şi poartă hramul
Sfinţii Îngeri18. Peștera este situată la altitudinea de 750 m, iar deasupra albiei
râului, la 44 m. Aici se adăpostea personalul monahal şi era depus tezaurul
mănăstiresc în vremuri de primejdii. Paul de Alep scria că, atunci când ţara
era în pericol, însuşi domnitorul îşi trimitea aici, la adăpost, averea, soţia şi
copiii. Poziţia ei de necucerit este constatată şi de banul Mihail Cantacuzino,
afirmând: „în toate părţile, şi în sus şi în jos, este prăpastie, ca şi cum ar fi
muntele într-adins tăiat, şi împotrivă este munte prăpăstios, printre care curge
apa Bistriţei”19.
Cultura românescă în epoca feudală se rezumă la curtea domnească,
la curţile feudale şi la biserică. Această cultură superioară se manifesta însă
într-o limbă străină, limba slavă bisericească, înţeleasă numai de
reprezentanţii bisericii şi de membrii păturilor superioare. Limba slavă este
de fapt limba latină a Europei Occidentale. Este o limbă în care s-a scris
literatura religioasă în slujba bisericii, literatura istorică, eroică a curţilor
domneşti şi boiereşti, dar, în ultimă instanţă ea se foloseşte şi pentru scrierea

18

Album turistic al monumentelor istorico-religioase din județele Olt și Vâlcea, vol II,
Vâlcea, Fundația Cuvântul care zidește, 2013, p. 347-350.
19
Veniamin Micle, Ieromonahul Macarie tipograf român (1508-1512), Mănăstirea Bistriţa
olteană, 2008, p. 170.
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documentelor oficiale emanate de cancelarie. Arta foloseşte motive religioase
comune celei de la curţile feudale. Cultura slavonă cea cultă a păturii
superioare ale societăţii şi a bisericii, face treptat, pe parcursul secolelor XVIXVII, loc culturii în limba poporului, singura ce poate fi înţeleasă de acesta20.
Limba slavă care se folosea în Ţările Române ca limbă literară şi de
stat, este o limbă neînţeleasă în acest spaţiu geografic, cu infiltraţii şi
influenţe ale limbilor slave vii. În Ţara Românească, pentru copierea cărţilor
bisericeşti, în corespondenţă şi în actele oficiale, se folosea această veche
limbă bisericească, influenţată de limba bulgară din secolele XII-XV (limba
medio-bulgară) şi de limba nouă bulgară, vorbită după în acea epocă. Pe
lângă influenţa bulgară, limba slavă bisericească din Ţara Românească mai
purta şi semnele limbii sârbe (limba româno-sârbă). Cele mai vechi
manuscrise slavo-romȃneşti au fost scrise sub aceste influenţe, la care în
Moldova au apărut şi urme ale limbii ruseşti21.
Cele mai vechi manuscrise în limba slavonă provenind din scriptoriile
de pe teritoriul romȃnesc sunt databile cu a doua jumătate a secolului al XIVlea, de după întemeierea statelor feudale22. Comanditarii textelor manuscrise
erau mănăstirile dar şi persoanele particulare, cele cu dare de mȃnă, pentru că
manuscrisele au avut preţurile foarte mari. Pentru redactarea hrisoavelor de
cancelarie, diecii, grămăticii şi logofeţii23, care scriau documente oficiale,
corespondenţă în ţară şi pentru străinătate, aveau nevoie de cunoştinţe

20

Alexandru Duţu, Coordonate ale culturii româneşti în secolul XVIII, Bucureşti, Editura
pentru literatură, 1968, p. 18.
21
Ioan Bogdan, Relațiile Țării Românești cu Brașovul și cu Țara Ungurească, vol. I (14131508), București, Institutul de arte grafice Carol Göbl, 1905, p. 18-28 în Introducere.
22
V. Costăchel, P. P. Panaitescu, A. Cazacu, Viaţa, p. 505.
23
În unele documente scrise în secolul al XVII-lea logofătului i se mai spune şi aşezător de
cuvinte; vezi la Nicolae Stoicescu, Sfatul domnesc şi Marii dregători din Ţara Românească
şi Moldova (sec. XIV-XVII), Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România,
1968, p. 172.
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esenţiale în domeniul diplomaticii, chiar şi cunoştinţe juridice, trebuiau să
cunoască limba latină ca limbă de circulaţie internaţională24.
Specific mănăstirilor în general şi celor româneşti de asemenea, era
deprinderea călugărilor cu arta caligrafiei şi a miniaturii pentru împodobirea
manuscriselor şi copierea cărţilor religioase. La scurt timp de la fondarea ei,
în contextul funcţionării scriptoriului şi şcolii de copişti, Mănăstirea Bistriţa a
devenit un centru de miniaturişti şi caligrafi. Cele mai multe manuscrise
copiate în secolele XVI-XVII au un aspect grafic deosebit de îngrijit, datorită
preocupărilor susţinute de a se realiza opere de artă luxoase. Dovada
existenţei preocupării în înluminarea manuscriselor sunt exemplarele
păstrate.
Mănăstirea Bistriţa a reprezentat în epoca Renaşterii un focar de
cultură cu o intensă activitate cărturărescă, fiind în „concurenţă” cu marile
centre culturale din Moldova, comparabilă cu cărturari ai mănăstirii Neamţ,
dar nu în ultimul rând cu cele similare din Europa Centrală şi de Sud-Est25.
Aici s-au realizat preţioase lucrări manuscrise cu o iscusinţă caligrafică
deosebită ce depăşea cu mult sfera unor interese locale. Călugării bistriţeni sau remarcat prin copierea unor texte slavo-române, cărţi de cult, unele texte
auxiliare serviciului religios, lucrări juridice etc26. De aici s-a difuzat
literatura recomandată şi colportată de monahii isihaşti cu conţinut dogmatic
şi ascetic concretizată în aşa numitele Sbornice cu „omilii” şi „cuvinte”.
Barbu Craiovescu a organizat şi supravegheat funcţionarea în condiţii optime
a Şcolii de cultură slavonă pentru formarea şi educarea fiilor şi nepoţilor din
neamul său, precum şi a altor fii de boieri şi slujitori bisericeşti. Cel mai
strălucit elev al Şcolii de la Bistriţa a fost însuşi domnitorul Neagoe Basarab.
24

Dan Horia Mazilu, Recitind literatura română veche, Bucureşti, Editura Universităţii
Bucureşti, 1984, p. 61.
25
Jacques Le Goff, Civilizația, p. 172-174.
26
Dan Horia Mazilu, Literatura română în epoca Renaşterii, Bucureşti, Minerva, 1984, p.
84.
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Primele texte romȃneşti au început să apară în prima jumătate a secolului al
XVI-lea, când Şcoala slavonă intră în declin datorită evoluţiei culturale27.
Treptat limba română începe să se afirme sistematic atât în administraţie şi
treptat şi mai încet şi în viaţa religioasă. Elevii de la Bistriţa învăţau
gramatica slavonă, dar realizau şi numeroase traduceri în limba vorbită de
popor, astfel că pe la mijlocul secolului XVI reuşesc să o transpună şi în
scris. Atunci apar primele încercări de scriere românească şi redactarea unor
texte originale în scriptoriul mănăstirii, opere ale celor care au putut învăţa
aici scrisul şi cititul. Un exemplu datorat oamenilor locului este Zapisul
egumenului Eftimie, realizat în cancelaria/scriptoriul mănăstirii la anul
157328. Documentul face parte din aşa numitele Acte netrebnice ale
Mănăstirii Bistriţa din Oltenia. Pe verso-ul acestuia s-a găsit însemnarea tot
în limba romȃnă: Iazul morii din Băbeani. Acesta se afla în vremea lui
Nicolae Iorga în Arhivele Naţionale ale României29, cu titlul Memorandum
despre facerea unui iaz de móră.
În Mănăstirea Bistriţa, un alt lider care a susţinut învăţarea limbii
române a fost egumenul Teofil, de aici din locurile natale, din Costeştii
Vâlcii, şcolit probabil în şcoala mănăstirească. În anul 1619 este ridicat la
rangul de mitropolit al Ţării Romȃneşti. Legat de locurile natale şi susţinător
al limbii romȃne, în calitatea sa de episcop de Rȃmnic a donat Mănăstirii
Bistriţa o cruce cu o inscripţie romȃnească30. Nicolae Iorga îl pune pe el în
legătură cu traducerea Cronografului din limba slavonă în limba romȃnă31,
27

Pentru această perioadă este edificatoare lucrarea lui P. P. Panaitescu, Începuturile şi
biruinţa scrisului în limba romȃnă, Bucureşti, Editura Academiei, 1965.
28
Veniamin Micle, Medalioane bistriţene, Eparhia Râmnicului, Sfânta Mănăstire Bistriţa,
1999, p. 40.
29
Peste un sfert de veac, un act asemenea este realizat „către aceiaşi Mănăstire Bistriţa, danie
venind, în 1599, de la nişte boierinaşi”. La Nicolae Iorga, Istoria literaturii româneşti, vol. I,
Bucureşti, Editura Librăriei Pavel Suru, 1925, vol. I, p. 219.
30
Nicolae Iorga, Istoria Bisericii Româneşti şi a vieţii religioase a românilor, ediţia a II-a
revăzută şi adăugită, vol. I, Bucureşti, Editura Ministeriului de Culte, 1928, p. 251.
31
Nicolae Iorga, Istoria literaturii, vol. I, p. 236.
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realizarea călugărului Mihail Moxa/Moxalie de la Mănăstirea Bistriţa.
Cronograful lui Mihail Moxa este considerat prima Istorie Universală scrisă
în limba română în anul 162032, lucrare ce putea fi folosită datorită unicităţii
ei prin copiile manuscrise şi în alte şcoli apropiate romȃneşti. Pentru
traducerea lucrării autorul a folosit o variantă a Cronicii universale a
bizantinului Manasses33, adăugȃnd şi unele evenimente istorice romȃneşti34.
Manuscrisul a putut fi scris la Bistriţa, Mihail Moxa fiind călugăr aici, cartea
a şi făcut parte din biblioteca mănăstirii, dovadă fiind însemnările de pe foaia
forzaţ35. Istoricul şi epigrafistul Grigore Tocilescu a descris volumul ca fiind
o carte de lux, elegantă, legată cu scoarţe din lemn, îmbrăcate în piele
neagră36. Istoriografia legată de această lucrare este extrem de bogată, prin
conţinutul său a trezit curiozitatea multor autori romȃni şi străini.
Şcoala românească bistriţeană se dezvoltă treptat până la începutul
secolului al XVIII-lea, perioadă în care limba slavonă este eliminată din
cancelarie, treptat şi din Biserică. Aici şcoala în limba română s-a dezvoltat
prin eforturile cărturarilor formaţi de arhimandritul Ştefan ajuns episcop în
perioada 1726-1727 şi ieromonahul Climent, viitor episcop al Râmnicului
(1735-1749). Printre ei putem aminti pe ieromonahul Macarie şi nepoţii
episcopului Climent, arhimandriţii Ilarion şi Antonie, care au condus
mănăstirea şi învăţământul românesc de aici un sfert de veac. În secolele

32

Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, Editura Institutului Biblic
şi de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2 (secolele XVII-XVIII), Ediţia a II-a,
1994, p. 205.
33
Cronica bizantinului Constantin Manasses a fost scrisă în greceşte, în versuri, în secolul al
XII-lea şi tradusă în medio-bulgară în secolul al XIV-lea, în Mircea Păcurariu, Istoria
Bisericii, p. 205.
34
Enciclopedia istoriografiei româneşti (coord. Ştefan Ştefănescu), Bucureşti, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978, p. 227.
35
N. Simache, Tr. Cristescu, Cronicile Româneşti, Cronograful lui Mihail Moxa, vol. I,
transcris şi adnotat cu o scurtă privire asupra Istoriografiei Româneşti şi problemei editării
cronicilor, Buzău, Tipografia şi Legătoria Fraţii Dumitrescu, Emil Teodoru 2, 1942, p. 2.
36
Bogdan Petriceicu Haşdeu, Cuvente den bătrîni-Limba română vorbită între 1550-1600.
Studiu paleografico-linguistic, Volumul 1, Bucureşti, 1878, p. 339; 343.
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XVIII-XIX în scriptoriul – şcoala de la Mănăstirea Bistriţa se desprind câteva
nume reprezentative, dintre care o importanţă deosebită a prezentat-o
Ioachim Bărbătescu, monahul Partenie, călugărul Pahomie şi nu în ultimul
rând Dionisie Eclesiarhul. Cea mai interesantă figură o reprezintă Dionisie
Eclesiarhul, prezent prin arta caligrafiei şi a miniaturii în nenumărate locuri,
nu numai din Ţara Românească, ci şi din Transilvania.
Aşadar, mult încercata ctitorie a Craioveştilor, după cum o consideră
Dan Horia Mazilu, în tabloul sugestiv al activităţii literare a călugărilor
bistriţeni, dispunea de un fond de carte destinat studiului şi cercetării,
formării copiştilor şi copierii manuscriselor, provenite din două direcţii. Cea
dintâi era reprezentată de relaţiile familiei ctitorului fondator cu personalităţi
ale epocii din Serbia, iar cea de-a doua latură converge către aşa numitul
patronaj de durată, sprijinit de domnitorul Neagoe Basarab, fondatorul
instituţiei şi urmaşii săi37.
Mănăstirea Bistriţa aflată în centrul vieţii monahale de sute de ani,
prin importanţă istorică este comparabilă cu oricare dintre mănăstirile din
sud-estul Europei sau din Europa centrală38. Prin funcţionarea în timp al
scriptoriului în care se caligrafiau şi împodobeau manuscrisele proprii sau la
cererea comanditarilor, prin existenţa bibliotecilor, formarea călugărilor în
şcoala, slavo-română, românească, dar şi mecenatismul domnitorilor şi
feţelor bisericeşti înalte, mănăstirea noastră ocupă un loc de frunte. Este o
realitate că celebrele manuscrise realizate aici sau cele care se aflau odinioară
în bibliotecile mănăstirii ce poartă însemnări doveditoare, s-au împrăştiat în
urma atâtor evenimente istorice, care au schimbat viaţa monahilor de aici,
situaţia demonstrată în lucrarea noastră anterior. Cele mai nefaste perioade

37

Dan Horia Mazilu, Recitind, p. 39.
Vezi spre exemplu Albert Flocon, Universul cărţilor. Studiu istoric de la origini până la
sfârşitul secolului al XVIII-lea. Traducere Radu Berceanu, Bucureşti, 1967, p. 111-122.
38
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pentru bunurile istorice imobile şi mobile au fost anii de după cel de al doilea
război mondial, când mănăstirea a primit altă utilizare.
Identificarea unui număr reprezentativ de manuscrise dintre cele mai
vechi care au legături cu Mănăstirea Bistriţa olteană se datorează fostului
director al Bibliotecii Academiei Române din Bucureşti, Gabriel Ştrempel
care în Catalogul manuscriselor româneşti, apărute întâia oară în Bucureşti la
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică în anul 1978, a oferit specialiştilor, într-o
formă utilă, informaţii despre acele manuscrise, care prin donaţii şi diverse
achiziţii, au ajuns în fondurile Bibliotecii Academiei Române39. Prin
intermediul lucrărilor lui Gabriel Ştrempel, Petre P. Panaitescu, care a studiat
manuscrisele slave aflate în aceeaşi instituţie, şi pe lângă alţi autori, am putut
să facem reconstituirea celor mai vechi cărţi şi manuscrise care au existat în
biblioteca mănăstirii noastre, actualmente păstrându-se în diverse instituţii de
stat precum Biblioteca Academiei Române din Bucureşti sau unele muzee.
Acestea sunt cele care au aparținut odinioară mănăstirii și au fost descoperite
în vara anului 1860 în timpul campaniilor arheologice realizate la nivel
național în țara noastră. În prezenta lucrare am destinat un capitol întreg pe
care l-am detaliat cu argumente din manuscrisele și cărțile respective.
Însemnările manuscrise de pe multe astfel de exemplare fac dovada faptului
că ele au loc, cel puţin virtual în biblioteca mănăstirească, pe paginile lor
aflându-se însemnările egale cu actul de donaţie pentru mănăstire.
Un alt segment al cercetării noastre o reprezintă constituirea şi
existenţa colecţiei de carte românească veche a Mănăstirii Bistriţa olteană
în Centrul de conservare şi restaurare a obiectelor de patrimoniu cultural
Neagoe Basarab din incinta mănăstirii. Conform Legii Patrimoniului din anul
1974 privind înființarea depozitelelor locale în toate eparhiile țării, cartea
39

Episcopul Râmnicului, Ghenadie Enăceanu, a donat valoroase manuscrise din colecţia sa
particulară, lucrări care au fost studiate şi cercetate şi de către Gabriel Ştrempel în cele patru
volume ale sale reunite în Catalogul manuscriselor româneşti.
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veche din arealul Episcopiei Râmnicului şi Argeşului40 a fost acumulată întrun depozit provizoriu din incinta Mănăstirii Horezu, jud. Vâlcea, urmând ca
la Mănăstirea Bistriţa olteană să se pregătească un spaţiu adecvat privind
prezervarea, conservarea şi restaurarea acestora. Conform dispoziţiei 3156
din 8 august 2008 a Episcopiei Râmnicului fondul de carte veche a fost
transferat, rând pe rând, la Centrul de conservare şi restaurare a obiectelor
de patrimoniu cultural Neagoe Basarab din incinta Mănăstirii Bistriţa
olteană. Tipăriturile reprezintă peste 400 de titluri de cărţi în limba română şi
în limba greacă41. Ele sunt redate într-o listă cronologică după anul apariţiei tabel în cadrul anexei, cu numărul fişei, titlul, anul şi locul de apariţie al
fiecărei tipărituri. Acest fond de carte reprezintă valori bibliofile româneşti şi
europene tipărite încă de la începutul secolului al XVII-lea, din anul 1602, la
Veneţia, Mineiele tipărite în limba greacă, ediţii colligate (inv. 6225, 6229,
6230, 6231), Evanghelia învăţătoare tipărită la Mănăstirea Dealu în anul
1644 (inv. 3254), Îndreptarea Legii sau Pravila lui Matei Basarab, tipărită la
Târgovişte în anul 1652 (inv. 1098), apoi Cheia Înţelesului tipărită în
Bucureşti în anul 1678 (inv. 2056), continuând cu tipăriturile din epoca
brâncovenească, ajungând până la epoca modernă prin Psaltirea tipărită la
Sankt Petersburg în limba rusă cu alfabet chirilic în anul 1900 (inv. 4437) şi
altele.
Pe lângă tipăriturile menţionate şi altele nemenţionate aici se
păstrează şi unele cărţi manuscrise, din care selectăm spre exemplu
Introducere în teologia pastorală, scrisă cu cerneală ferogalică şi chinovar de
către mai mulţi copişti la jumătatea secolului al XIX-lea, alături de unele
Pomelnice, adeseori numite Proscomisarion. Acestea sunt adunate laolaltă şi
constituite într-un bloc de file, legate în piele, altele au coperţi de carton
40

În acea perioadă Episcopia Râmnicului cuprindea şi judeţul Argeş.
Nu ne-a fost posibilă cercetarea întregului fond de carte veche, reprezentând numărul
menţionat, de aceea selectăm cele mai reprezentative manuscrise şi tipărituri din acesta.
41
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îmbrăcate în pânză. Ele provin de la bisericile parohiale din arealul bistriţean,
scrise în răstimpul secolelor XVII-XIX. Au fost întocmite cu scopul de a
consemna într-o formă solemnă numele ctitorilor şi binefăcătorilor lăcaşurilor
de cult ctitorite de aceştia. Ele reprezintă izvoare istorice inedite, importante
pentru istoria politică şi socială a epocii, veritabile comori pentru cunoaşterea
istoriei locale, surse pentru realizarea monografiilor parohiale sau chiar ale
comunelor din care fac parte. Pentru specialişti pot servi pentru cunoaşterea
onomasticii din arealul cercetat. Pomelnicele din colecţie se foloseau în
timpul slujbelor (Acatist, Liturghie, Parastas). Sunt împodobite cu miniaturi
diferite, executate la comandă, după preferința ctitorilor sau donatorilor. Au
şi o valoare artistică, fiind completate cu scene iconografice, ceea ce ar crea
oportunitatea studierii lor şi din punct de vedere artistic. Transliterarea unora
dintre aceste Pomelnice reprezintă o relevanţă în domeniul cercetării, fiind
documente unicate. Pentru a putea fi valorificate informaţiile de pe filele lor,
a fost necesară fotografierea filă cu filă şi apoi transliterarea, din alfabetul
chirilic în cel latin. Pomelnicele studiate, având număr de file diferite, sunt
atât piese pitoreşti, ce reprezintă arta naivă românească, aproape de cea
populară, cât şi surse documentare importante despre viaţa societăţii. Ele sunt
în cea mai mare parte nepublicate şi necunoscute în circuitul ştiinţific42.
Poartă mărturii despre monumente istorice din arealul dominat de mănăstirea
Bistriţa, despre restaurările parţiale, reparaţiile bisericilor, bogăţiile cu care
au fost înzestrate în schimbul pomenirii în timp. Scrierea lor se datorează de
cele mai multe ori preoţilor sau monahilor ştiutori de scris/citit, cunoscători
de regulamente de alcătuire. În istoriografia contemporană, pomelnicele
transilerate şi cele care nu sunt cuprinse în cercetarea noastră, dar se află în
42

O scurtă prezentare întâlnim la Pomelnice de parohie, în Buletinul cercurilor ştiinţifice
studenţeşti şi la Cercetarea unui Proscomisarion, în revista Transilvania realizată de
subsemnata doctorandă Marina Avram. Din bibliografia generală câteva pomelnice
mănăstireşti sunt introduse într-o formă de 7 micro-fişe de Gheorghe Popescu Vâlcea,
Miniatura românească, p. 115-116.
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fondurile arealului bistriţean, pot deveni surse istorice cu tematică specială.
Valorificarea lor va fi o contribuţie la istoria monumentelor religioase din
zonă, istoria comunităţilor rurale, la genealogia familiilor de ctitori, la
preţurile practicate în economia vremii, la completarea informaţiilor despre
tipar şi tipografi râmniceni ş. a.
În ultimul capitol numit Cărţi şi donatori am exploatat, pe lângă unele
informaţii specifice din capitolul Colecţia veche de manuscrise ale
Mănăstirii Bistriţa, mai ales cărţile tipărite cu însemnări reprezentative
pentru câteva categorii de donatori ai fondului format în Centrul de
conservare. Referindu-ne la această temă am putut constata că fondul de
tipărituri este incomparabil mai bogat în donaţii de carte pentru lăcaşele de
cult, decât am putut identifica în pomelnicele prezentate. Darurile în cărţi
bisericeşti sunt detectabile în toate fondurile de carte cercetate de-a lungul
anilor în cultura românească. Domnitori, ierarhi, preoţi şi oameni de rând,
fiecare în măsura posibilităţilor financiare au cumpărat cărţile, deloc ieftine,
pe care apoi le fac donaţie lăcaşelor de cult. Considerate “trăiri religioase”
daruri în cărţi l-au apropiat pe donator de Divinitate. Textele manuscrise de
pe filele cărţilor cercetate de noi îl pun adesea pe preot în mijlocul relatării, el
fiind de fapt mediatorul spiritual al tranzacţiei. Prin donaţii se îmbogăţea
permanent zestrea bisericilor şi a celorlalte lăcaşe de cult, acestea neavând
posibilitatea de a achiziţiona cărţi necesare pentru desfăşurarea cultului. În
scopul păstrării cărţilor donate în spaţiul stabilit, donatorii au dorit ca darul
lor să fie asigurat prin anathema, blesteme diferite, care nu s-au arătat de
ajutor, în timp cărţile ajungând la alţi proprietari. Bucuria noastră este
păstrarea a cât mai multor exemplare până la noi. În colecţia noastră se află
toate tipurile de carte, care nu numai că au stat în strana bisericii, dar, pentru
populaţia rurală care doar în cazuri rare avea posibilitatea de a deţine cărţi ca
proprietate particulară, se crea ocazia de a asculta sau de a citi unele texte
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permise lecturii din biserică. Despre relaţia creată între carte – cititor, carte –
donator - biserică stau dovada unele din însemnările manuscrise.
Ne-a atras atenţia activitatea culturală a episcopului de Râmnic
Chesarie, care a iniţiat editarea şi tipărirea primelor Mineie, considerate
lucrări reprezentative pentru iluminismul românesc. Activitatea sa de donator
de carte îl deosebeşte de alţii prin preocuparea şi insistenţa prin care s-a
străduit să transmită cărţile în bisericile din Transilvania, aşa cum au făcut-o
antecesori ca Şerban Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu. În a doua
jumătate a secolului al XIX-lea episcopul Calinic al Râmnicului, prin gestul
său, a avut grijă de evoluţia culturală a locuitorilor arealului bistriţean prin
donarea unei tipografii „pe se’ma oraşului Râmnicului Vâlcea”43.
În consecinţă, putem afirma că la Mănăstirea Bistriţa există un vast
fond de carte românească veche completat şi de tradiţionale cărţi religioase
Evanghelii, Apostole, Cazanii, Antologhioane, Psaltiri, Penticostare, Mineie,
Trioduri, Liturghiere, Molitvenice, Aghiasmatare, Panihide, cărţi de muzică
psaltică etc., care au stat în apropierea slujitorilor de la mănăstiri şi biserici
din arealul bistriţean, de fapt cititorilor, formându-şi practica cititului. Carte
şi societate este în acest context un concept plauzibil, dovada fiind înseşi
cărţile cu completările manuscrise înseilate de cititori – utilizatori pe paginile
lor. Ele reprezintă nivelul educaţional al societăţii în care au apărut şi în care
s-au utilizat. Pe lângă textele propriu-zise, prefeţele cărţilor realizate de unii
dintre mitropoliţi sau episcopi erudiţi pot fi considerate manual de şcoală
accesibile preoţilor parohiali de rând sau cititorilor mai puţin învăţaţi. Fondul
de carte de la Bistriţa rămâne în continuare deschis studiului, cercetării şi
valorificării, pregătirii ediţiilor critice după manuscrise şi tipărituri în scopul
final văzut în dezvoltarea şi perpetuarea culturii. Este o realitate că monahii
43

Expresie prezentă în lista actului de donaţie al Primăriei oraşului Râmnic de către ierarhul
Calinic. În prezent aceasta este cuprinsă în dosarul actelor de donaţie existente în arhiva
cancelariei Mănăstirii Frăsinei din judeţul Vâlcea.
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au fost cei care în acest context au dus mai departe dorinţa fondatorilor.
Datorită lor, preoţilor cât şi ctitorilor din secolele următoare, s-a contribuit la
supravieţuirea în timp a lăcaşului de cult.
Ne-am propus în teză noastră de doctorat să restituim culturii
romȃneşti o pagină din istoria Mănăstirii Bistriţa din Oltenia. Reconstituirea
bibliotecilor cu fondurile istorice o considerăm parte de istorie culturală. Am
coroborat informaţii publicate încă din secolul al XIX-lea şi în cel următor,
le-am completat cu cele dobândite de noi cu cartea în mână, realizȃnd
imaginea unui început de bibliotecă mănăstirească şi continuând cu ceea ce
împreună cu restul cărţilor de pe paginile lucrării de faţă poate fi o bibliotecă
a epocii noastre. Prin ceea ce a însemnat Mănăstirea Bistriţa prin fondul său
de manuscrise, cărţi, obiecte de cult şi edificii în secolele trecute şi
dimensiunea ei culturală de astăzi se datorează oamenilor, domnitorilor,
capilor bisericii, preoţilor precum şi celor mai mici călugări. Prin lucrarea
noastră am încercat să dezvăluim contribuţia lor la ceea ce astăzi reprezintă
Mănăstirea Bistriţa pentru cultura naţională prin manuscrise şi cărţi.
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