
SCRIITORUL PETRE ISPIRESCU TIPOGRAF 
ŞI EDITOR BUCUREŞTEAN *) 

de VICTORIA ROMAN 

La 21 noiembrie, 1967, s-au împlinit 80 de ani c!e la moartea lui 
Petre Ispirescu. 

Munca lui, ce poate fi socotită, pe bună dreptate, în întregul ei cul
turală, a fost desfăsurată pe trei tărîmuri distincte, care totuşi se împle
tesc armonios într-unul singur. A fost : tipograf, editor, scriitor. 

In străinătate, la Praga şi Viena, unde basmele lui Petre Ispirescu 
"'rau citite, admirate şi popularizate de cunoscutul profesor de limbi ro
manice şi vajnic filo-român, Jan Urban Jarnik se credea că autorul lor, 
deci modestul „culegător tipograf", era aci, în România, profesor uni
'.'ersitar. 

Şi Jarnik, atras de personalitatea lui Ispirescu, cu prilejul unei 
călătorii de studii, făcută în ţara noastră, l-a întîlnit la Bucureşti. stînd 
indelung de vorbă cu el, fiind încîntat de multitudinea cunoştinţelor 
marelui culegător nu numai de litere tipografice de plumb, ci şi ele co
~nori literare ale poporului român. 

Unele dintre cele mai reprezentative figuri ale literaturii noastre 
clasice, cum au fost : Alecsandri, Haşdeu, Odobescu şi Delavrancea au 
avut o neţărmurită admirnţie şi prietenească dragoste pentru Petre Ispi
rescu, pe care l-au ajutat, l-au încurajat şi l-au susţinut şi despre care 
au scris cu entuziasm întotdeauna. 

Hasdeu, în „Povestea crinului", o apologie inspirată de moartea 
J'iicei sale Iulia, spune următoarele : „Da, îi plăceau <.>i povestile atît de 
mult, încît, deja bolnavă, ea se apucase a traduce în franţuzeşte basmu
rile lui Ispirescu". 

De o mare importanţă pentru oricare cercetător al vieţii şi activi
tăţii lui Petre Ispirescu este „Jurnalul" său, în manuscris, care se află la 
Biblioteca Academiei R.S.R. si din care aflăm o serie de date si men
ţiuni ce privesc nu numai vi~ţa lui, ci şi viaţa ţării noastre în general 
~i a Hucureştiului, în special. 

*) Comunicare susţinută în cadrul ciclului de comunicări al M.1.B. la 
15 martie, 1967. 
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Setea lui de cultură l-a determinat să lucreze pPrmanent, să citească 
să se informeze cît mai mult cu putinţă şi, cu bogăţia nemaiîntîlnită a 
sufletului său generos, să dea şi altora din mult-puţinul dobîndit de el 
prin sacrificiul sănătăţii sale, al vieţii sale. 

Cu mîna lui şi-a cules în tipografie cărţile, cum era şi firesc de 
altfel. Cercetînd şi unele cărţi ce poartă menţiunea „Tipografia lucrători
lor asociaţi" sau „Tipografia laboratorilor români", cum e de pildă cartea 
„Poezii populare ale românilor" de V. Alecsandri, ne dăm seama din grija, 
meticulozitatea, talentul cu care a fost culeasă cartea, precum şi din che
narul artistic cu care este frumos înconjurată fiecare pagină, că aceastfi 
deosebită lucrare grafică se datoreşte iscusinţei meşterului Petre Ispirescu. 

Cum viaţa lui Ispirescu se confundă cu însăşi activitatea lui tipo
!:'rafică, neputîndu-se despiirţi una de cealaltă, tot aşa vom înfăţişa aci 
datele biografice împletite cu munca lui de fiecare zi. 

* * * 

Petre Ispirescu s-a născut în ianuarie, 1830, în mahalaua Pescă
ria Veche din Bucureşti. Tatăl său Gheorghe Ispirescu avea o mică frize
rie în Calea Văcăreşti. Şcoala o începe la biserica TJdricani, fiind aproape 
de casă, căci, între timp, părinţii se mutaseră într-o casă mai încăpătoare 
din această mahala Pe la 1840 Ispirescu trece la şcoala dascălului Stan Lu
pescu de la Olteni" .„ca să învăţ, după cum zice D-lui (tata) să mă închin„., 
căci la şcoalele domneşti cine învaţă se face eretic. Iată ce opinii aveau 
oamenii despre şcoalele înfiinţate de curind". 1) 

Aci, la şcoala dascălului Stan, unde plătea un sfanţ negăurit pe lună, 
învaţă: Ceaslovul, Psaltirea, Evanghelia, Scrisul „după modelele date de 
dînsul" şi Aritmetica practică. 

Pentrucă îi plăcea să învete s-a înscris la şcoala profesorului George 
Voiculescu, de la biserica Domniţa Bălaşa, unde hmp de doi ani a învăţat 
Psaltichia care se compunea din trei cărţi şi anume : Gramatica, Anasta
simatarul <şi Irmologhion, cărţi pe care i le-a cumpărat mama sa Elena 
din micile ei economii realizate prin executarea unor împletituri „de 
care se purta pe atunci care le făcea cu o admirabilă îndemînare şi per
fecţie". 2) 

Şase dintre elevii cei mai buni au fost aleşi să cînte dumineca în 
Paraclis, pentru care primeau cîte zece lei pe lună. Printre aceştia era 
şi Petre Ispirescu. Acum, tatăl său îi spune : „de aici înaintE: eşti în 
stare să te ţii, acum ai leafă ; mîncare şi locuinţă de la mine, tu să te 
chiverniseşti şi să îngrijeşti de îmbrăcăminte. Şi astfel de la etatea de 
13 ani m-au coprins grijile". 3) 

Regretul lui Ispirescu că nu a avut pe cineva care să-l sfătuiască, 
străbate ca un fir roşu jurnalul său intim : „Dacă aşi fi avut pe cineva 

1) Jurnalul P. Ispirescu. Bibl. Acad. R.S.R. Rom. 3279 p. 11. 
2) Ibidem. 
3) Ibidem. 
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- spune el - care să-mi arate adevărata cale a studiului, poate că 
aşi fi învăţqt ceva, aşi fi pătruns în sanctuarul luminii. Voinţă am 
avut.„" 4) 

In altă parte continuă acelaşi gînd obsedant : „Dorinţa de a în
văţa m-a dominat. Voiam să citesc. Nu ştiu ce cărţi se tipăreau pe atunci. 
Ştiu că în mînă mi-au căzut : Vămile văzduhului, Uşa pocăinţei, Eroto
crit, Arghir crăişorul, pe care le devoram". 5) 

Aceste lecturi au trezit în sufletul tînărului cititor arzătoarea do
rinţă de a şti cum se fac cărţile. In „Jurnalul" său, el consemnează acest 
fapt, precizînd că : „după ce am cercetat încoa şi încolo am aflat că ele 
se tipăresc". 6) Indemnat de această pasiune, el se angajează în anul 1844 
ucenic la tipografia lui Carcalechi. Acest lucru l-a mulţumit şi pe tatăl 
său, care-i spusese de mult fiului : „că meşteşugul este brăţară de aur la 
mîna omului" 

In această tipografie, despre care Ispirescu scria că este : „„.lipsită 
de toate necesariile, fără sistemă şi în starea cea mai primitivă", 7) iar 
proprietarul nu cunoştea deloc meseria, el a izbutit totuşi să înveţe cu 
multă strădanie şi imense sacrificii, meşteşugul pentru care avea atîta 
tragere de inimă. Intreprinderea grafică a lui Carcalechi era pe atunci 
una din cele mai mari tipografii din Bucureşti. Aici se tipăreau, printre 
altele şi periodicele semioficioase : „Vestitorul românesc" şi „Cantor de 
avis şi de comers". 

In 1848, ucenicul devine calfă şi se angajează acum ca lucrător în 
aceeaşi tipografie, cu un salariu de o sută de lli'i pe lună (,,ceva mai pu
ţin decît doi napoleoni sau patruzeci franci"), însă cu obligaţia de a cu
lege singur „Vestitorul românesc" care apărea de două ori pe săptămînă. 
Carcalechi era redactor doar cu numele, întrucît „el nu ştia să scrie un 
rînd", după cum menţionează Ispirescu. 

Această situaţie îl obligă pe Ispirescu să facă multe ore de mund 
în plus, lucrînd chiar şi duminicile şi sărbătorile pînă la orele 3-4 <lupii 
amiază. Pasiunea pentru literatură a tînărului tipograf nu a putut însă 
fi satisfăcută aci, deoarece „Vestitorul românesc", după cum ne infor
mează lspirescu, „reproducea numai din foi streine nuvele politice, care 
nu displăceau ruşilor, precum şi acte oficiale. Despre literatură nu se po
menea„." Dacă se întîmpla să dea peste „Foaia pentru minte, inimă şi lite
ratură" din Braşov ori „Albina românească" din laşi, era o fericire deo-
sebită pentru el. 

Dragostea lui pentru literatură se desprinde limpede şi din urmă~ 
torul fapt: la redacţia „Vestitorului", au fost trimise gratuit, pentru a fi 
prezentate cititorilor, două lucrări : „Ienicerii" şi „Ierusalimul eliberat". 
Văzîndu-le aruncate dintr-o parte într-alta prin cancelaria lui Carcalechi, 
el le cere, prestînd, în schimbul lor, cîteva nopţi de muncă. 

Şi, pentru că tînărul lucrător locuia cam departe de tipografie (ti
pografia era instalată într-o clădire din str. Lipscani), de multe ori era 
nevoit să doarmă aci, în cancelaria patronului, unde se afla un pat. 

4) Ibidem. 
5) Ibidem. 
6) Ibidem. 
7) Ibidem. 
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Un timp, îndată după ieşirea din ucemc1e, lspirescu a fost întru
dtva mulţumit de noua sa situaţie, fiind bine apreciat şi de familia pa-· 
tronului. Adesea era invitat la masă de către patron, poate şi pentrucii, 
in felul acesta, lspirescu nu-şi mai pierdea vremea pe drum pînă acasă 
:şi înapoi. 

Această modestă tipografie avea doar „două teascuri de lemn, litere 
pentru vreo trei coale, cicero si jermond petit, ca de vreo jumătate coalii 
petit, puţine litere de titluri. Regleţii erau de lemn, liniile la un capi'\t 
mai joase decît la altul. Nimic nu era sistematic" menţionează Ispirescu_ 
Totu5i i-a adus venituri serioase serdarului Carcalechi care a reusit 
numai în cîţiva ani Să cumpere „vreo trei case Şi O vie". R) , 

In oele din urmă, Petre lspirescu îl părăseşte totuşi pe Zaharia 
Carcalechi, în toamna lui 1853 şi se angajează la tipografia lui Iosif Co
painig din str. Doamnei (casa Petrovici Armis), unde fusese mai înainte 
tipografia lui Walbaum. Patronul acestei tipografii, care era tipograf de 
meserie, a adus în anul 1850 prima maşină tipografică din Bucureşti (pe 
<'are mai tîrziu o cumpără C. A. Rosetti, de la care trece pe rînd la Lau
:rian, C. Gobl si Aziel). 

Aici s-a tipărit în acest timp : ziarul „Timpul" a lui Gr. R. Bosue
ceanu, care apărea de două ori pe săptămînă, precum şi alte lucrări oca
zionale ca: „Don Pasquale" în traducerea lui Canini şi Valentineanu, 
,.Telegrafia electrică" de L C. Lerescu, drama „Mutul" de M. Mac;son, 
tradGsă de Bacaloelu şi altele 

Această tipografie era bine înzestrată, avînd pc lingă cnn=icterele 
<.irilice, obişnuite oricărei tipografii de pe atunci, şi caractere latine. 

ln anul 1854, Petre Ispirescu face cuno5tinţă cu doctorul Antalfi, 
care-l sfi'\tuieşte să înveţe limba franceză. Ispirescu se ocupă serios un 
timp de însuşirea acestei limbi, dar peste puţin întrerupe studiul, fiind 
nevoit să lucreze şi noaptea, deoarece primise, din primăvara lui 1856, 
încă un post în aceeaşi tipografie. Probabil că era vorba de un post de 
conducere, pentrucă în afari'\ de cei 200 lei pe lună, salariul său, mai pri
mea şi a cinccea parte din venitul stabilimentului. Intre timp, patronul 
moare.. iar soţia acestuia continuă să lucreze cu lspirescu în aceleaşi 
condiţii. 

Dar, lspirescu nu e străin nici de frămîntările sociale din ţară, la 
care înţelege să ia parte. Prin intermediul ginerelui lui Copainig, care era 
director la tipografia Mitropoliei, face cunoştinţă cu I. G. Valentineanu, 
<.'Unoscutul om politic al vremii. Acesta îi încredinţea7ă manuscrisul co
respondenţei secrete a principelui Vogoride, caimacanul Moldovei, cu 
vărul său, consulul Turciei la Londra, în care se arătau încerci'lrile de a 
se submina unirea principatelor, cerîndu-i stăruitor să le tipărească, pen
tru a fi răspîndite în mod secret în marele public. Cheltuielile imprimării 
le suporta S. Creţulescu. Insă, după cum spnne Ispirescu, „Valentineanu 
flecar, ca să-şi dea aer de patriot, spunea la toti cunoscuţii ce a făcut". !J) 

Poliţia, aflînd de această acţiune, îl arestează pe Ispirescu, însă îi dă 
drumul fără a fi judecat, după trei săptămîni, chiar Î!J. ziua deschiderii 
Divanului ad-hoc. Intre tim~, postul său fusese ocupat. Dar, nu numai 

8) Ibidem, p. 20. 
9) Ibidem, p. 52 (58) 
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atît : doamna Copainig, patroana tipografiei, împreună cu ginPrelt' său, 
refuză să-i achite cuvenita leafă pe două luni şi retribuţia la care avea 
dreptul din veniturile tipografiei, pe ultimele cinci luni, conform întele
gerii. Astfel este nevoit să părăsească şi această tipografie, care din 1859 
1rece sub administraţia lui Scarlat Walter (ginerele fostului patron). 1'l} 

După cîtva timp, Ispirescu reuşeşte să se angajeze la tipografia lui 
Yerdinand Ohm, dar numai pentru două luni. 

In primăvara lui 1858, prin intermediul lui Mărgărit Moşoiu, Ispi
rescu este angafat de către V. Boerescu la tipografia acestuia, pe care 
o cumpărase de la ziaristul Bosueceanu G. (Ilarie). Era utilată doar cu tm 
teasc şi literele necesare pentru o coală şi jumătate. Mai tîrziu, stabili
mentul a fost bine înzestrat cu un bogat utilaj tipografic : o presă meca
riică (prima presă franţuzească adusă la Bucureşti), un teasc, litere sufi·
ciente. „Un buchet de tipografie", după cum spune admirativ lspirescu. 

In anul 1860, V Boerescu, apreciind deosebita capacitate a valo
rosului său colaborator şi voind să-i arate toată recunoştinţa sa, îi pro
pune să devină asociat. Deci „dirigerea şi laboarea din partea mea, capi
talul din partea D-sale", relatează Ispirescu. Aceasta a fost de fapt epoca 
ce :nai frumoasă din viata sa. 

Acum, în 1861, lspirescu îşi întemeiază o familie, căsătorindu-se 
cu Sevastiţa, fata lui Dima Petrescu, starostele cavafilor ~i se mut:"! în 
casa din str. Sălciilor, nr. 17, nnde a locuit pînă la sfîrşitul vieţii, în de 
cursul căreia a dobîndit zece copii. 

In tipografia lui V. Boerescu, la început s-a tipărit ziarul „Naţiona-
lul". Cu timpul, numărul tipăriturilor a crescut, astfel că în 1863, cind 
Cezar Bolliac cumpără această tipografie aici se imprimau : „Nichiper
cea", „La voix de la Roumanic", „Buciumul", .,Gazeta TribunalC'lor", „Ţă
ranul român" (care se afla sub direcţia lui Ion Ionescu de la Brad), „Re
v ista Carpaţilor", „Agronomia", precum şi numeroase 1 ucrări de ştiinţii 
~i de literatură. 
· In această tipografie, Ispirescu cunoaşte pe scriitorii : Nicolae Fili
mon, Ion Ghica, D. Bolintineanu, Cezar Bolliac. El publică în ziarul „Ţăra
nul Homân" (din 21 ianuarie 1862), primul său basm intitulat: „Tinereţe 
fără bătrîneţe şi viaţă fără de moarte". 

După ce Bolliac devine proprietarul tipografiei, Ispirescu mai ră
mîne două luni aci : apoi, locul la conducere este luat de Pache Proto
popescu. 

Pentru a doua oară în viaţa sa, Ispirescu rămîne din nou fără an
gajament timp de patru luni, pînă cînd C. A. Rosetti îi dă conducerea 
tipografiei sale, în locul lui Ferdinand Ohm. Tipografia era instalată în 
clădirea Bossel din Calea Victoriei. 

Aci rămîne numai un an din motive independente de voinţa sa. 
Ziarul „Românul", care apărea săptămînal, nefiind agreat de guvern, din 
pricina vehementelor sale articole la adresa stăpînirii, este suspendat la 
fi iulie, 1864, prin decretul nr. 797. 

IO) Acesta însă vinde tipografia : o parte librarului Ulrich, de la care ulterior 
o cumpără Baumgartner - comerciant de lenjerie (instalată !n Pasajul român 
nr. 12), unde mai tîrziu se va muta Tipografia Lucrătorilor Asociaţi. în 1863, acesta 
vinde tipografia lui Weiss. Cealaltă parte a tipografiei. împreună cu maşina cilin
drică, o cumpără C. A. Rosetti. 
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Continuînd a fi numai cu numele şi onorariul salariatul lui 
C. A. Rosetti, Ispirescu, dat fiind spiritul de loialitate ce l-a caracterizat 
toată viaţa, refuză să mai primească leafa fără a presta o muncă şi, cu 
toată insistenţa patronului său de a rămîne, îl părăseşte. 11) 

Toată viaţa sa, Ispirescu a fost animat de spiritul de colaborare, 
c1e asociaţie. „Spiritul de asociaţie lipseşte dintre români" - scrie el 
in jurnal. „Tendinţa de un fel de libertate, rău înţeleasă, de a lucra adică 
fiecare izolat, în cercul restrîns al mijloacelor sale, a fi adi.că fiecare 
de capul său şi a nu se supune unor reguli, ce singuri şi-ar impune în
tr-o asociaţie, mi se pare ceva fatal. Progresul, lucrurile în mare nu se 
pot face, decît aducînd la un loc mai mulţi inşi contigentul ideilor sale. 
Aceste idei, dezbătîn<lu-se ... dă naştere unei idei perfecte". 12) 

Fiind prnocupat în mod continuu de realizarea unei asociaţii între 
h1crători pentru organizarea unui mare stabiliment tipografic care să ,~o
respundă gîndurilor lui, Ispirescu se adresează tipografilor S. Walter şi 
Gobl. Aceştia acceptă cu condiţia de a nu Plai fi luaţi în asociaţie şi 
alţii. Astfel se crează „Tipografia Lucrătorilor Asociaţi". In urma inter
venţiei lui Ispirescu pe lîngă Bossel, care-l cunoştea şi-l aprecia, avînd 
deosebită încredere în el, acceptă să instaleze noua tipografie în casele 
sale din Pasajul român, nr. 12 

Prin contractul încheiat între cei trei asociaţi, fiecare se obligă să 
vină cu un capital de 10.000 lei vechi (37.000 lei noi). Pentru înzestrarea 
tipografiei, Walter a propus să plece el la Frankfurt, în scopul de a co
manda literele necesare şi, cu ocazia aceasta, s-a dus şi la Paris. Gobl s-a 
deplasat şi el la Viena, pentru a aduce maşina de tipărit. Ispirescu co
mentează cu amar umor : „Eu singur am rămas aci pe socoteala mea. Ei 
~-au plimbat în socoteala asociaţiunei". 13) 

Ispirescu însă, continuă să muncească cu toată rîvna, ajungînd nu 
numai unul dintre cei mai buni meşteri în arta tipografiei, ci chiar un 
îndrumător, atît pentru tovarăşii lui de meşteşug cît şi pentru toţi cei care 
voiau să înveţe. 

Aşa se explică de ce la 1 august, 1865, cînd era în vîrstă de 35 de 
ani, după o experienţă tipografică de aproape două decenii, scoate în
preună cu S. Walter, cu care conducea tipografia „Lucrătorilor asociaţi", 
o foaie dedicată numai problemelor legate de arta grafică intitulată „Ti
pograful român". In cuvîntul de început, de prezentare a revistei, Ispi
rescu, cu o impresionantă obiectivitate, arată cititorilor, care erau în deo
sebi tovarăşii săi de meserie, programul publicaţiei : „Numele ei justi-· 
fică destul scopul Şi, dacă cutezăm a-i lua direcţiunea, nu o facem 
spre a ne arăta talentele de a scrie, pe care nu le posedăm, sau cu 
ambitiunea de a trece de autori... Intenţiunea noastră este curată şi sim· 
plă : de a face adică să ajungă la cunoştinţa fiecărui lucrător tot ce vom 
găsi că poate fi de folos, spre instruirea junilor ce şi-a ales de carieră 
arta tipografiei, servindu-ne de capacităţile tipografice din Europa. 

11) Op. cit. 
12) Ibidem, p. 56 
13) Ibidem, 55 
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„Acesta fiind scopul ne vom sili... a face pe junii noştri lucrători 
să părăsească calea învechtă a rutinei. .. " 11) 

Ziarul apare bilunar, cu întreruperi (în total 24 de numere). in două 
perioade distincte. Prima de la 1 august 1865 - februarie 1866, la tipo
grafia „Lucrătorilor asodaţi" şi a doua, dela 25 februarie, 1870-20 iu
nie, 1871, la noua tipografie a „Laboratorilor români". 

Apariţia numelui lui S. Walter, alături de acela al lui Ispirescu, 
la conducerea publicaţiei se explică prin faptul că amîndoi erau proprie
tarii tipografiei la care se imprima „Tipograful român". 

In foaia menţionată au apărut, în cea de a doua perioadă a apari
ţiei ei, în afara articolelor şi informaţiilor privind arta grafică, şi nume
ruase elaboraţii literare şi critice ale lui Ion Heliade Rădulescu. Interesant 
este de reţinut faptul că în timp ce partea redactată de Petre Ispirescu, 
prezintă o grafie simplificată, care se apropie mult de cea actuală, în 
grafia lui Ion Heliade Rădulescu, sînt păstrate formele încărcate cu termi
naţiile latinizate sau italienizate ca de pildă : „acuestia, în loc de acestea, 
quare, în loc de care etc. 

In sfîrşit se cuvine a fi menţionat şi faptul că Petre Ispirescu, pen
tru a stimula difuzarea acestei foi cît mai mult, a redus preţul abona
mentului de la 54 lei la 20 lei, deci la mai puţin de juniătate. 

Ziarul „Tipograful român" a fost cunoscut şi în străinătate, în
deosebi în Franţa şi Germania, unde publicaţii similare au înregistrat 
apariţia foii românesti. Astfel, ziarul „L'imprimerie" (Franţa) sau Jur-· 
nal fi.ir Buchdruckerkunst" (Germania) salută apariţia Jurnalului tipo
ţrafic în limba română şi îi urează succes pentru atingerea nobilelor sco-
puri propuse. 

Răsfoind paginile „Tipografului român", îţi dai seama de munca 
încordată şi de perseverenţa lui Petre Ispirescu, care a înţeles să facă 
âin meseria lui un adevărat apostolat. El nu a fost numai un meşter, nu-
11ai un conducător de tipografii, ci şi un profesor în arta tipografică, urmt\.
rind tot timpul să o ridice la un nivel cît mai înalt. Chiar de la primul 
număr el arată că : „oamenii cu capacităţi cunoscute, renumiţi în Europa 
luminată, care au înţeles spirtiul secolului, consacră şi timp şi avere 
pentru perfecţionarea acestei arte, prin invenţiuni destul de surprinză-
toare, al căror mecani~m tinde a uşura munca corporală ... Toate aceste 
lăudabile silinti nouă românilor ne rămîn necunoscute ... , din lipsa de 
mijloace comunicative". 

De aceea, în coloanele acestui jurnal, Petre Ispirescu a desfăşurat 
o îndoită şi rodnică activitate publicistică : pe de o parte a tradus dife-
1·i te articole de specialitate din presa străină ca : „Sistemul francez pe 
puncte", „Maşinile de cules", „Despre tipărire" etc., iar pe de altă parte 
;1 scris o serie de articole care privesc direct diferitele aspecte ale muncii 
in tipografia românească. Intr-un drticol intitulat „Necesitatea unui în
v;'1tămînt tipografic", el arată de ce trebuie să fie înfiinţat un învăţămînt 
obligatoriu, pentru tipografi; întrucît, aşa după cum se desprinde dintr-un 
al L articol, în majoritatea tipografiilor, nu există elevi care să înveţe 
r~ll'~teşugul respectiv, ceea ce duce la primejdia de a nu mai avea tipă
ritori. In continuare, spune că nu e destul ca cineva să stea donă luni pe 

14) Tipograful român, nr 1, 1 aug 1865 
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lîngă o maşină spre a deveni tipograf. Intr-un alt articol „Neajunsurile 
tipografiei române", auto1 ul se referă în mod special la lipsa unei orto
grafii unitare. Petre Ispirescu scrie textual : „Cîţi autori, atîtea ortogra
fii. Lucrătorul tipograf, fie el cît de înaintat în ale tipografiei, nu va 
putea culege corect ... ; bietul lucrător, care n-are de cele mai multe 
ori decît patru clase primare, se pierde cu totul ; capul lui ajunge a fi o 
magazie de sisteme ortografice. La şcoală, elevul învaţă a scrie de exem
plu pâine ; la tipografie el vede. citeşte şi culege necontenit : pâine, păine. 
pane, pâne, păne". 

De aceea, Ispirescu propune ca şefii de tipografii şi librării să for
meze o asociaţie care să întrunească pe oamenii cei mai competenţi, în 
f:copul de a elabora un dicţionar precis al limbii române. Ulterior, Petre 
Ispirescu încearcă să realizeze un vocabular tipografic care, după cum 
spune el, „ ... adună la un loc toate vorbele tehnice de tipografie ... lă<>înd 
altora, mai capabili, a face acestor vorbe o mai bună explicare". Dăm aci 
doar trei exemple din acest interesant vocabular : abreviaţii - ziceri 
scurtate ; accidenţii - lucrări mici, bilete de invitaţie, adrese ; broşură -
cărţi care nu cuprind în general zece coale de tipar. 

De asemenea, în paginile acestei foi, sînt publicate şi biografiile 
unor tipografi cu renume mondial ca : „Ion sau Hane Gutenberg, inventa
torul artei de a compune cărţi cu caractere mobile şi prin urmare al tipo
grafiei propriu zis". Lui Gutenberg, Petre Jspirescu îi face şi o poezie 
pe care n-a publicat-o însă. El o trece în jurnalul personal, în speranţa că 
unul dintre copii lui o va îmbunătăţi şi o va publica. Alte biografii de 
tipografi vestiţi se referă la Aldus Manizus, Cri">tof Plantin etc. 

Numai din aceste cîteva aspecte deosebite ale foii lui P Jspircscu 
se pot desprinde gîndurile lui în legătură cu arta tipografică. El a vrut 
nu numai să contribuie la o cît mai bună instruire a tipografilor, ci să şi 
atragă atenţia forurilor răspunzătoare asupra oblieaţiilor ce le revin. 
Iar pentru a stimula pe tipografi să se angajeze la o adevărată întrecere, 
căutind să se perfecţioneze în specialitatea lor, P. Ispirescu le aducea în 
:faţă aproape în fiecare număr, figurile reprezentative ale artei tipografice 
din lumea întreagă, începînd chiar cu inventatorul tiparului, Gutenberg, 
pentru care avea un adevărat cult. 

Inţelegîndu-şi în acest fel îndatoririle de tipograf, faptul că a avut 
în proprietate şi conducere unele tipografii nu-l indică pe Ispirescu ca 
pe un om de afaceri, ci ca pe un om îndrăgostit de meseria lui ridicată 
la rangul de artă, profesată însă în condiţiile impuse de orînduirea capi
talistă. Viaţa lui de muncă sbuciumată, permanenţa lipsurilor, este o 
dovadă în acest sens, căci, după cum vom vedea, Ispirescu a fost, pe pla:i 
social, inspirat de idei democratice, înţelegînd să lupte pentru progres. 

Pe lîngă ziarul „Tipograful român", Ispirescu mai culege cu ajuto
rul unor elevi, atunci primiţi în tipografie, „Poeziile" lui Dimitrie Bo
]intineanu în două volume. Această lucrare, datorită condiţiilor grafice 
superioare în care a apărut, a obţinut medalia de argint la una din 
expoziţiile de cărţi, pentru ca, după puţin timp, Ispirescu să obţină din 
nou medalia de argint la expoziţia de la Iaşi, pentru ziarul „Tipograful 
român". 
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In iulie, 1866, are unele neplăceri : este chemat în faţa tribunalului 
pentru că tipărise în jurnalul „Legalitatea", al cărui proprietar şi re
dactor era P. Georgescu, un articol antimonarhic semnat de Anagnoste. 
Nedumerit, el se întreabă : „De ce un tipograf să fie chemat a răspunde 
pentru ce a lucrat, cînd el trebuie să mănînce. înţeleg ca autorul pentru 
ideile sale să fie chemat a răspunde ... sau redactorul foii". 15) Şi cum nu 
avea bani pentru onorariul avocaţilor, îşi ale Huieşte el singur apărarea. 

Este interesant acum să vedem cam ce făceau asociatii lui Ispirescu, 
în timp ce el muncea din greu? Walter, cea mai mare parte din zi o 
petrecea în cafenea ; ba mai mult, fără ştirea celorlalţi doi, le-a luat ba
nii ce li se cuveneau de la Primărie (probabil pentru unele lucrări), cu 
care urma să se achite chiria şi să se cumpere hîrtie, şi i-a cheltuit sin
gur. Acest lucru a dus la serioase discuţii, în care Gobl a avut o atitu
dine jignitoare şi ameninţătoare faţă de Walter. Walter pleacă supărat. 
Ispirescu, indignat de cele petrecute şi în semn de solida!'itate, pleadi 
după el Pe drum, Walter îi spune că intenţionează să se retragă din 
asociaţie. Ispirescu, cinstit cum era, promite că se va retrage şi el. 
1~tunci au apelat la Socec ca intermediar şi pentrucă Gobl, conform con
tractului, nu putea să le restituie capitalul la amîndoi, s-a hotărît să fie 
."cos din asociaţie Gobl. 

Tocmai în acest timp însă, Ispirescu este solicitat de Ion Ghica 
~;ă conducă „Tipografia Statului". El nu prea înclină, însă îl convinge Wal
ter care ii spune că trebuie să primească pentru a face un act de patrio
tism ce s-ar solda şi cu un cîştig însemnat pentru asociaţia lor. Iată 
Citm explică Walter aceasta : Ispirescu urma să primească drept salariu 
dela Imprimeriile Statului suma de lei 1200 lunar. Cei 600 de lei ce re
prezentau salariul lui Ispirescu primit de la asociaţia lor, ar fi rămas cîs
tig, plus 400 lei beneficiu. 

Ispirescu primeşte, pentru ca numai d11pă un an să-şi dea seama 
cu rnultă mîhnire că acest îndemn din partea asociaţilor săi era „o 
maşinaţie ca să-l înlăture de la conducere", - cum relatează el. 

După un an, înfăţişîndu-se la Socec, pentru ca să-şi afirme fiecare 
intenţiile, Ispirescu, cu corectitudinea sa din totdeauna, a socotit că este 
demn pentru el să-şi menţină hotărîrea de a părăsi „Asociaţia lucrăto
nlor tipografi", fiind convins că şi Walter, cel care se socotise de fapt 
jgnit, va face acelasi lucru. 

Acesta însă îşi schimbase părerea şi anunţă pe interlocutori că 
r<"1mîne alături de Gobl, îndepărtîndu-1 astfel pe Ispirescu, care, spre R 

nu-şi călca cuvîntul, este nevoit să se retragă. Consecinţele sînt dăună
toare pentru Ispirescu, întrucît el este păgubit atît de salariul de 600 lei 
precum şi de beneficiul de 400 lei, cît şi de pretenţia absurdă, dar totuşi 
realizată de către asociaţii săi de a primi fiecare din cei doi adică Walter 
~i Gobl, cîte 1200 de lei lunar, motivînd că aşa a primit şi Ispirescu de la 
Imprimeriile Statului, unde însă, acesta muncise în schimbul sumei res
pective. Desgustat, Ispirescu reflectează în jurnalul său : „Aci a fost 
manoperă. Ei se vede că se înţeleseseră a se descotorosi de un român,. 
după ce se servise cu numele meu a da un prestigiu oarecare stabilimen-

15) Ibidem, p. 14. 
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iului, după ce stăruisem cu slabele mele cunoştinţe a ajuta în dohîndirea 
acestui prestigiu." 

Legat de aceste întîmplări, cu multă amărăciune remarcă el „ ... cînd 
văd pe român nutrindu-se de idei de izolare, mi se rupe inima ... pe cînd 
pe streini îi atrage unul de altul ca un magnet ideia de naţionalitate". 16) 

Să reluăm firul evenimentelor ce au precedat desfacerea asociaţiei 
sus pomenite. 

La 5 decembrie, 1866, Ion Ghica îl chemase pe Ispirescu şi îi comu
nicase intenţia sa de a desfiinţa „Tipografia Statului", dar că pînă atunci 
doreşte totuşi, să-l numească director provizoriu pe Ispirescu în locul 
lui Stefan Rasidescu. Ispirescu, nevăzînd rostul acestei numiri, în condi
\iile de desfiinţare, mai devreme sau mai tîrziu, a tipografiei, refuză de 
cîteva ori ; iar în cele din urmă, la 17 ianuarie, 1867, i se aduce la cunoş
tinţă că a fost numit director şi este invitat să se prezinte în aceeac:;i 7i 
la tipografie, pentru a organiza apariţia la timp şi în bune condiţii a 
„ Monitorului". 

Dar ce putea face Ispirescu aci, cînd tipografia era o ruină, după 
cum spune chiar el : bugetul redus pînă într-atît, încît instituţia era în 
pragul desfiinţării. 

Cu toate acestea, datorită patriotismului său 'Şi a dragostei sale de 
meserie, porneşte cu multă seriozitate la muncă. întocmeşte un proiect 
de organizare al stabilimentului pe care-l prezintă lui Stefan Golescu. 
Acesta, la rîndul său, cere părerea lui C. A. Rosetti, care îl aprobă, după 
ce este studiat de lucrătorii din tipografia sa. Tipografii lui Rosetti, însu
Undu-şi toate ideile lui Ispirescu din proect, întocmesc un articol pe care: 
rI publică în ziarul „Românul", dîndu-1 drept al lor. 

Pentru bugetul din 1868, care comparativ cu 1865, cînd s-au cum
părat foarte puţine piese, este mult mai redus, Ispirescu a prevăzut cum
părarea a trei maşini de turnat, una de satinat, montarea unui stabiliment 
de xilografie şi una de litografie, precum şi aducerea din străiniltate a 
trei meşteri specialişti în cules, tipărit şi turnat. 

Tipografia nu avea în acel moment nici un mester conducător de 
prese mecanice şi de aceea lucra cu elevi. Menţionăm că, încep'înd din 
luna noiembrie, 1865, Imprimeria avea 25 de elevi interni, care purtau 
uniformă, avînd la chipiu, ca emblemă, un cocos. Ei aveau dimineaţa 
cursuri, cîte o oră de limba franceză, de latină şi germană. Păcat însă că 
)coala n-a durat. Ea s-a desfiinţat odată cu detronarea lui Cuza, la 
11 februarie, 1866. 

Redactor al „„Monitorului" era Geanoglu, care, în dorinţa de a fi 
director general, îl adula pe ministrul de resort. El vine cu tot felul 
ele proiecte de îmbunătăţiri, organizări, însă realizarea lor se datora altora. 
Ispirescu constată cu ironie la adresa acestuia. „Leafa trebuie să o pri
mească pe o lună şi două înainte. Dacă nu-i ajunge, ministrul îi mai 
:face parte şi din fondurile secrete". 17) 

După doi ani de „purgatoriu al funcţionarismului", după cum nu
meşte Ispirescu acest interval de timp, părăseşte tipografia pe care pri
mise să o conducă numai din dorinţa de a contribui la dezvoltarea artei 

16) Ibidem p. 56. 
17) Ibidem p. 48. 
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grafice româneşti, şi înfiinţează o nouă tipografie numită a „Laborato
rilor români". Ca asociaţi îi avea pe P. Jorjan, C. P. Conduratu, legătorul 
Busnea, preotul Petre de la Mavrogheni şi ginerele acestuia Iancu Eco
nomu, funcţionar. Tipografia a funcţionat într-o clădire din str. Modei 
nr. 3 (mai tîrziu str. Pictor Grigorescu), în perioada 25 februarie 1870 -
l octombrie, 1870. La puţin timp, a fost mutată în str. Regală, dar, pentru 
că tipografia Găbl-Fiii cumpără imobilul respectiv, se mută în str. Aca
demiei, nr. 19, unde a funcţionat pînă la moarlea lui Ispirescu. 

Directorul ei tehnic a fost Petre Ispirescu. 
In 1877, tipografia şi-a schimbat numele în „Tipografia Academiei 

Române", iar din 1879 înainte, proprietarul acesteia rămîne Petre Ispi
rescu singur 

In prima perioadă, adică înainte de a deveni Ispirescu proprietar, 
in „Tipografia Laboratorilor Români" s-au publicat printre altele zia · 
rele: „Tipograful Român", ,,Gazeta Spitalelor", „Ghimpele", „Gazeta sa
telor" a lui I. Ionescu, „Urzicătorul", „Gazeta de seară", „Presa", precum 
~i lucrări ca : „Istoria universală antică" de M. Mihăescu, „Eloiza" co
medie de V. A. Urechea, „Cristianismul si catolicismul" de I. Eliade, 
„Versificări umoristice", „Vocea poporului" de G. Baronzi, „Dicţionarul 
limbii române, de Laurian şi Massim, Glosar dt• vorbe străine în limba 
română, de aceiaşi, „Gheorghe Lazăr şi şcoala română" de P. Poenaru şi 
G. Sion, „Analele Societăţii Academice Române", „Convorbiri economice" 
de I. Ghica, „Opere complete" în 3 volume de C. Negruzzi, „Poezii" de 
hcob Negruni etc. 

La această tipografie, unde Ispirescu a lucrat pînă în ultima zi a 
vie\ii sale, se imprimau şi lucrările Academiei Române al c'.irei nume, 
de altfel, il şi purta. 

Toate lucrările tipărite sub îngrijirea lui Petre Ispirescu au fost 
apreciate ca lucrări grafice de o înaltă ţinută artistică. însă munca isto
vitoare ce dura între 16 şi 18 ore pe zi era firesc să-l doboare în cele 
din urmă. In decursul întregii sale vieţi, Petre Ispirescu s-a putut odihni, 
de munca fără preget pe care o depunea, numai în două rînduri : cînd 
a vizitaţ-o pe fiica sa Elena, învăţătoare la Roşiorii de Vede, făcî'nd 
apoi o pitorească şi plină de umor descriere a acestei plimbări, şi a doua 
·oară, cind a fost nevoit să părăsească Bucureştiul, după primul atac de 
-congestie cerebrală, ducîndu-se la Cîmpul-Lung. 

Sfîrşitul l-a găsit, după o zi şi o noapte de muncă, aplecat deasu
pra manuscrisului „Războiul pentru independenţă", pe care se grăbea să-l 
termine cit mai curînd. Insă acest al doilea atac de congestie cerebrală, 
cauzat desigur de o muncă fără odihnă, l-a doborît la 21 noiembrie, 1887. 

* * „ 

Din însemnările pe care ni le-a lăsat în jurnalul său, P. Ispircscu 
apare ca un om onest ce s-a găsit în permanent conflict cu societatea 
burgheză, capitalistă, în care a trăit. Fiind în general un om care şi-a 
stăpînit revolta, el manifestă totuşi o completă nemulţumire faţă de 
starea de lucruri din vremea lui : „Lumea de azi - scrie lspirescu 
a mo-;;tenit tot avutul celei de ieri. Incotro te uiţi nu vezi decît lipsă de 
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sinceritate, lipsă de încredere, lipsă de tot ce e moral. Cel mai mare,. 
cel mai puternic, desbracă pe cel mai mic, pe cel mai slab şi toţi vor 
Eă fie sus, ei toţi unul asupra altuia. hi răpe5c unul altuia tot, pînă de--ar 
putea şi chiar bucăţica de pîine a copiilor. Imagină fidelă a naturii"- 1 ~) 

P. Ispirescu a definit societatea burgheză ca pe o lume condusă dupii 
legea junglei. 

Manifestînd permanent o dragoste neţărmmită faţă de poporul rn -
mân, tipograful-scriitor, are accente cu adevărat patetice : ,.Te plîng, Ro
mânie. Populul blînd şi generos, oare nu o să se termine odată suferinţele 
tale ? Cu banii tăi, aceste lepădături s-au tîrît cîtva timp pe gunoaiele 
cetăţii celei mari a lumii şi apoi, deveniţi ceea ce sînt, ei te dispreţuiesc, 
te omoară, te jefuie5c. Altă dată te turmenta lepădăturile fanarului, de 
astă dată gunoiul tău, perfecţionat în arta rapacităţii. te strînge de gît". 14

) 

Trăind din plin sentimentul că o societate bazată pe minciuni ,ge·
nerează nedreptate socială şi, deci, exploatarea, P. Ispirescu manifestă 
convingerea că va trebui să vină ziua dreptăţii pentru masele largi. 
populare. · 

Iar prin aceasta, fără a fi fost un militant politic şi cu atît mai puţin 
un îndoctrinat, P. Ispirescu a avut clară intuiţia revoluţiei socialiste. 
pe care va trebui să o facă poporul român. Numai pe baza acestei intuiţii, 
a unor transformări revoluţionare care se impun, se poate explica ati
tudinea critică pe care scriitorul tipograf o ia, faţă de metodele de învi\
ţămînt în general, de educare a maselor ţărănesti în special : „Ei, (profe
sorii) dau în mîna poporului cărţi care să-i corupă, în loc să-i civilizeze. 
Ce sînt principiile de pedagogie şi metodologie ce îndoapă pe ţărani cu 
~dei de a purta vara pălării de paie sau de mătase ... După ce arată tăra-
nului o multime de trebuinţi, pe care e nevoit să-şi cheltuiască tot <'e· 
cîştigă, procopsiţii noştri nu le arată şi mijlocul prin care să cîştige pa
rale mai multe. Cînd mi-a căzut în mînă această carte pren1 iată mă a-ş
teptam să văz învăţînd pe sătean, cum să lucreze' mai uşor.„, mai hine 
şi cu mai puţin cost. iar nu să poarte pălării de paie" 20) 

Un om cu asemenea concepţii. care îşi stăpînea revolta asupra ne
dreptelor aşezări ale societăţii, era firesc să-şi împărtăşească nemulţumi
rea şi în ceea ce priveşte situaţia în propria lui meserie. Şi, de asemenea, 
era firesc ca să caute pe cit îi stătea în putere, să vină în ajutorul tovară
şilor săi de muncă, lucrătorii tipografi. Cînd el scrie că intră la lucrn la 
7 dimineaţa şi iese seara, „de multe ori la 8, la 9 5au la 10, după împre
jurări, de ordine la 7 ore seara", ne dăm seama că era foarte nemulţumit 
din cauza acestei situaţii. Ispirescu nu a fost un patron obişnuit, ci un om 
care s-a preocupat şi de îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a lucrătorilor 
tipografi din ţară, şi din tipografia sa, pentru a cărei realizare nu s-a pre
cupeţit să cheltuiască aproape tot ceea ce a putut cîştiga. Referitor la 
imensele greutăţi cărora trebuia să le facă faţă, Ispirescu se plîngea : 
„Ah ! Mare lucru este şi sărăcia asta la om : Mă sbat, mă muncesc, 
dau din colţ în colţ, cînd este capul lunei şi abia-abia pot să încropesc 
a plăti lefile. Greu lucru este să începi o afacere care cere capital gras 

Hl) Ibidem p. 2. 
19) Ibidem p. 55. 
20) Ibidem p. 54 . 
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·şi tu să aibi ce pe apă nu curge." Sau : „Toată garderoba mea se măr
.gineşte într-un rînd de haine. Acestea sînt şi de sărbătoare şi de lu
crătoare". 

Este de-a dreptul uimitoare energia şi marea putere de muncă, dă-· 
ruirea totală a lui P. Ispirescu în toate acţiunile sale. 

Te întrebi cu justificată mirare : cînd mai găsea timp acest mare 
·cumulard să se dedic<' cu tot sufletul atîtor probleme ? Căci Ispirescu 
nu s-a mulţumit să-şi exercite simpla sa meserie de „culegător tipograf". 

Judecînd munca lui de tipograf, din acest unghi de vedere, ne apare 
ca firească stăruinţa pe care a depus-o şi cheltuielile pe care le-a făcut 
pentru a edita ziarul „Tipograful român", prima gazetă muncitorească 
din Bucureşti şi din ţară, precum şi contributia pe care a avut-o la orga
nizarea în 1858 a primei case de ajutor reciproc a lucrătorilor tipografi 
din Bucureşti. 21 ) Această societate este prima formă de organizare pro
fesională a lucrătorilor tipografi din România. In ea îl aflăm pe Ispirescu 
-ca membru al comitetului, alături de C. A. Rosetti, preşedinte ; S. Wal
ter, vicepreşedinte ; St. Rasidescu, casier ; Mihalachc, Găleşanu, Zissu 
Popa, membri. 

Faţă de această asociaţie, P. Ispirescu a manifestat un interes con
stant : el poate fi considerat sufletul ei. lată ce scrie ziarul „Solidari
tatea" : „Aflăm cu multă plăcere că domnul P. Ispirescu, directorul ti
pografiei „Academia Română", intervenind între lucrătorii atelierului 
d-sale, spre a participa ca membrii ai societăţii „Gutemberg", pentru aju
tor reciproc, convingîndu-i că trebuie să participe la drepturile ce dînsa 
acordă fiecărui asociat şi la obligaţiunea ce le impune, a reuşit a spori 
numărul membrilor acelei societăţi încă cu cîtiva colegi." 

* * * 

Nu putem încheia această fugară consideraţie asupra activităţii lui 
Petre Ispirescu - care timp de 45 de ani din cei 57 cîţi i-au fost hărf.
ziţi să trăiască, s-a dăruit cu tot devotamentul meseriei pe care o îmbră
ţişase - fără să nu ne afirmăm sentimentul de mare admiraţie şi o pre
ţuire postumă pentru această luminoasă figură a culturii româneşti de 
la mijlocul veacului trecut. 

RESUME 

L'article apporte quelques aspects nouveaux sur l'activite de tipographe 
·de recrivain roumain Petre Ispirescu. representant run des traits Ies plus mar
<1uants de sa personnalite. 

En examinant le „Jourrial" de l'ecrivain - en manuscrit - on a pu relever 
Ies principaux aspects de son activite de tipographe, Ispirescu s'etant efforce tout 
au long de sa vie d'elever !'imprimerie roumaine au niveau et aux exigences de 
la tipographie moderne mondiale de son temps. 

21) În anul 1865, această casă de ajutor reciproc a fost reorganizată şi a luat 
numele de „Asociaţia lucrătorilor tipografi diri România ; iar in 1872, a fost din nou 
reorganizată, luîndu-şi numele de ,.Societatea generală de ajutor reciproc a lucră
torilor tipografi Gutemberg." 
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