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CAUZELE DEMISIEI LUI 
EMILIAN PAKE-PROTOPOPESCU (1845-1893) 
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Gabriel Ciotoran 

În timpul unui ghidaj efectuat unui 
grup de elevi de liceu am fost întrebat în 
timp ce prezentam activitatea primului 
mare primar al acestui oraş: „de ce a 
demisionat după numai trei ani?". 

Acest articol conţine răspunsul la 
această judicioasă întrebare. 

Deşi a contribuit foarte mult la 
„europenizarea" oraşului prin impunerea 
unor reguli arhitecturale foarte riguroase, 
de construire; deşi s-au realizat axa nord
sud şi est-vest, construindu-se principalele 
bulevarde, dar şi următoarele: 28 de şcoli, 
şcoala de comerţ de pe strada Domniţa, 
Morga, un azil de noapte cu 40 de locuri, 
serviciul gratuit de transport cu trăsura 
al bolnavilor la spital şi al morţilor la 
morgă. A introdus iluminatul electric 
pe bulevardul principal şi a amenajat 
Cişmigiu! cu tăntâna care reprezenta EM. PootoPOPEscu-Pm 

o copie după acea de la Saint-Cloud, 
realizată de cel mai ilustru arhitect al lui Ludovic al XIV-iea (1661-1715); s-au pavat 
cu piatră şi bolovani numeroase străzi şi trotuare cu bazalt1

• Simpla enumerare este 
impresionantă. Ritmul este fascinant: doar trei ani! 

Atacurile începuseră chiar la puţin timp după numire, în anul 1888 în Viaţa 
apitalei2• Este criticat faptul că se produc multe accidente de tramvai, care nu puteau 

merge drept, datorită caselor care nu erau îndepărtate de la carosabil. Era vorba de 
„tramcar". El trebuia să „expropieze şi să demoleze aceste case". 

I. G. Teodorescu, Emilian Pake-Protopopescu, Bucureşti, 1895, pag. 3. 
2. Viaţa Capitalei, 3.10.1888. 
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Răniţii erau sfătuiţi să-l acţioneze în judecată de jurnalul Bucarest. Articolul 
se numeşte „Se cere un primar"3, fiind un rechizitoriu la adresa sa: „A demonstra i 
că nu este din nici un punct de vedere la înălţimea misiunii sale. Niciodată munca 
edilitară n-a fost aşa de neglijată. Pake a cheltuit 80 de milioane în trei ani pent1:11 
a pomi la parcelarea bulevardelor, dar această acţiune a rămas la fel! Avem nevoi 
de un primar demn de Bucureşti. „Periodicul, scris în limba franceză, aparţincu 
partidului Conservator - Liberal, care „nu poate renaşte din cauza lui"4

• Realizării · 

unui liberal nu erau potrivite pentru electoratul partidului conservator! 
Peste numai două zile, cotidianul publică articolul „Cazul Emilian Pake 

Protopopescu", în care era numit „reprezentant al clasei oamenilor fără scrupule"'. 
Continuând fulminanta campanie de presă, pe trei noiembrie 1891, îl acuză d 
„necinste", deoarece efectuează tranzacţii necinstite cu terenuri. Cel de pe C. Şerban 
Vodă la colţul cu Bibescu, „nu a fost atribuit celui care-l adjudecase la licitaţie cu 
20.000 de franci, ci unui consilier al primăriei"6 • În articolul „Iarna"7 este acuzai 
de „existenţa şcolilor fără încălzire" . „De acestea este vinovat Emilian Pakc· 
Protopopescu". Tot el, percepe şi taxe ilegale8• 

În aceeaşi perioadă „Bucarest", menţionează ca o excepţie de la regulă, şi un 
fapt pozitiv: „oamenii care n-au reuşit să se aprovizioneze cu alimente, în veder n 
iernii, au fost aprovizionaţi de primărie". Din ianuarie 1890, când jurnalul menţionas • 
că datorită lui s-a înfiinţat un serviciu gratuit de transport al bolnavilor9

, primarul 
n-ar mai fi făcut nimic bun. Toate într-o guvernare ostilă, a partidului conservator! 

Obiectivul a fost realizat: pe 11 decembrie 1891 şi-a prezentat demisia 111 • 

Cu o zi înainte, Bucarest scrisese „vă informăm cu toată siguranţa că Emili un 
Pake-Protopopescu va demisiona" . Sărbătorind „victoria", este publicat următoru I 
comentariu: ,,Înţelegând că situaţia sa ca primar nu mai este posibilă , s-a deci. 
să demisioneze! Noi putem astăzi să sperăm că acest trist personaj va intra î11 
rândul celor care ... " 11

• 

Într-un dispreţ total faţă de adevăr, în „Sfârşitul Pakismului" se spune: „A 
dezonorat prin activitatea sa, primăria" 1 2 • 

3. Bucarest, 8.10.1891. 
4. Ibidem. 
5. lbinem, 10.10.1891. 
6. Ibinem, 3 .11.1891. 
7. lbinem. 
8. lbinem. 
9. lbinem, 3.01.1890. 
10. lbinem, 11.12.1 891. 
li. lbinem. 
12. lbinem. 
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La antipod se situează jurnalul P.N.L. „Românul", care consemnează: „Nu 
putem decât să regretăm această decizie. El a muncit şi a produs mult! Capitala 
s-a transformat complet, iar aceasta se datorează lui Emilian Pake-Protopopescu. 
Sperăm că va reveni asupra deciziei sale" 13

• N-a fost aşa, el plecând la Paris, pentru 
refacerea forţelor sale 14 • • 

Cel mai mare primar al regelui Carol l. poate din întreaga istorie a oraşului, 
fiind indiscutabil un deschizător de drum, în multe privinţe, a fost victima patimii 
politice, a adversarilor conservatori. Marile realizări menţionate mai sus, n-au mai 
putut continua! Locul lui, interimar, a fost luat de generalul Ghe. Manu, de la partidul 
Conservator. Numirea lui Lascăr Catargiu, conservator în fruntea guvernului în 1888, 
răsturnarea P.N.L.-ului de la putere, a fost marele lui ghinion. 

Nu a fost din nenorocire singurul primar obligat să demisioneze, care n-a 
putut munci la cânna oraşului, în folosul tuturor, datorită invidiei şi egoismului. În 
aceeaşi situaţie s-a aflat şi D. Dobrescu (1929-1934 ). N. Iorga, referindu-se la el, a 
spus: „Astfel de oameni se critică să nu greşească, dar numai egoismul de partid îi 
înlocuiesc"15

. Afirmaţia se potriveşte perfect şi lui Emilian Pake-Protopopescu. 
Boala de inimă şi de ficat i s-a agravat. La Karelsbad şi-a făcut testamentul, 

crezând că va muri 16
• Aceasta s-a întâmplat peste numai un an şi patru luni de la 

demisie, pe 27 aprilie 1893. Era la domiciliul său din capitală, oraş unde s-a şi 

născut. Medicii: Buicliu, Stoicescu, Teodorescu, Racovinceanu, au constatat că „nu 
mai este nimic de făcut" 17 • Avea doar 48 de ani! „Trista veste s-a răspândit rapid. 
Mulţi oameni s-au strâns în scurt timp în faţa casei sale" 18

• Iniţial casa era închisă, 
oamenii au stat la poartă. Pe urmă au pătruns înăuntru. „Această moarte constituie o 
mare pierdere pentru ţară" 19 , consemnează cu durere „L'Independence Roumaine". 

Istoria a făcut dreptate şi-n acest caz, în măsura în care poate ea s-o facă, 
aşezându-l printre „marii fii ai oraşului Bucureşti". Un mare bulevard se numeşte 
„Emilian Pake-Protopopescu". Bustul său ocupă un loc de cinste în expoziţia 

permanentă a M.M.B. 
SUMMARY 

The article presents aspects of the activity of one of the important Mayors of 
Bucharest, Emilian „ Pake" Protopopescu. 

13. Românul, 15.12.1891. 
14. G. Teodorescu, Op. cit., pag. 90 
15. P. Dache, G. Dobrescu, în M.O. Bucureşti, 1971, pag. 295. 
16. G. Teodorescu, Op. cit., pag. 91. 
17. Ibidem. 
18. Ibidem. 
19. L'Independence Roumaine, 15.12.1891. 
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TIPOGRAFI BUCUREŞTENI: 
POPA STOICAIACOVICI (1715-1749) ŞI FAMILIA SA 

Daniela Lupu 

Răsfoind cărţile bisericeşti imprimate la Bucureşti în prima jumătate u 
secolului al XVIII-iea un nume apare frecvent: „prea cucernicul între preoţi popa 
Stoica Iacovici tipograful". Majoritatea cărţilor liturgice şi teologice publicate în oraş 
în această vreme, în limba română sau greacă, sunt tipărite de popa Stoica Iacovici 
(1715-17 49). Apoi mai întâlnim un alt Iacovici tipograf - Radu (1731-17 43) şi mu i 
târziu un Stoicovici - Iordache (1760-1767). Alţi doi tipografi Stoicovici apar în 
această vreme şi la Episcopia Buzăului - Ioan (1743) şi Ghinea (1767-1768). Cine 
au fost toţi aceştia, care sunt relaţiile de rudenie între ei, ce cărţi au tipărit şi la cc 
tipografii au fost angajaţi ? Sunt întrebări la care ne propunem să răspundem în cel • 
ce urmează pe baza surselor documentare cercetate, în care un loc important îl ocup 
cărţile imprimate de ei 1• Câteva exemplare au ajuns după îndelungate peregrinări în 
fondul de carte veche al bibliotecii Muzeului Municipiului Bucureşti2 • 

Dintre cei 33 meşteri tipografi care au lucrat în tipografiile din Ţaru 

Românească între anii 1716 şi 182 P, doar opt par a fi prin origine sau reziden\ 
oameni ai locului, apartenenţă pe care unii şi-o declară prin folosirea apelativului 
Bucureşteanul, respectiv Barbu (1747-1758), Dimitrie Petrovici (1775-1799) şi 

Stanciu Tomovici ( 1779-1809). Bucureşteni sunt şi tipografii Iacovici: popa Stoica şi 
fratele său, Radu, respectiv tipografii Stoicovici: Ioan, Iordache şi Ghinea. Urmând 
o modă a epocii, aceştia au semnat cu patronimicul Stoicovici (adică fiii lui Stoica), 

I. Sursele bibliografice de referinţă pe care le-am folosit au fost: Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Bibliografi" 
Românească Veche 1508-1830, tom. li ( 1716-1808), Bucureşti, Atelierele Socec & Co„ Soc. Anonim!\ , 
I 91 O; Ioan Bianu, Dan Simonescu, tom. IV. Adăogiri şi Îndreptări , Bucureşti, Atelierele Grafice Soccc 
& Co„ Soc. Anonimă Română, 1944 (în continuare abreviem: BRV); Daniela Poenaru, Contribuţii la 
Bibliografia românească veche, Târgovişte, I 973 (în continuare: Poenaru, CBRV). 
2. Tipărite de Stoica Iacovici: Liturghier, 1729; Octoih, 1730; Liturghier, I 741; Penticostar, 1743 
(împreună cu Radu lacovici); Triod, 1746; Liturghier, 1746; tipărită de Iordache Stoicovici: Simeon, 
arhiepiscopul Thesalonicului, Voroavă de întrebări şi răspunsuri intru Hristos, I 765 . Ediţiile din 1729 
şi 1741 ale Liturghierului, Octoihul şi Penticostarul au circulat în Transilvania (jud. Alba, Timi ş , 

Arad, Hunedoara, Sibiu, Mureş), Liturghierul din 1746 şi Voroava în Moldova (jud. Neamţ, Botoşani , 

Suceava) iar Triodul a aparţinut bisericii Domniţa Bălaşa şi apoi mănăstirii Cotroceni. 
3. Despre activitatea tipografică şi editorială a epocii domniilor fanariote, amănunte la Daniela Lumini\ 11 
Lupu, Tiparul şi canea în Ţara Românească între 1716 şi 1821, laşi , Casa Editorială Demiurg, 2009. 
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după cum anterior tatăl lor, Stoica devenise Iacovici, prin folosirea sufixului -viei 
arătând că era fiul unui Iacov. 

Stoica Iacovici - după unele opinii preot la biserica Sf. Vineri4 - ocupă un loc 
însemnat printre tipografii primei jumătăţi a secolului al XVIII-lea, nu numai prin calităţile 
sale profesionale, cât şi prin spiritul său întreprinzător. Cu toate că în această epocă rolul 
de editori ai cărţilor de cult era asumat cu precădere de înalţii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe 
iar profitul obţinut de pe urma vânzării acestora revenea Bisericii, Stoica a reuşit să 
publice cărţi cu proprie cheltuială, pe care le-a vândut în folos propriu. 

Din această perspectivă, el a atras atenţia a doi importanţi cercetători ai 
istoriei bisericeşti, preotul profesor Niculae M. Popescu şi mitropolitu!Tit Simedrea. 
Pentru Niculae M. Popescu: ,,popa Stoica este tipograful bucureştean în înţelesul 
plin de atunci al cuvântului. El tipăreşte cărţi, el editează cărţi, el le vinde, el scrie 
prefeţe; cred că şi traduce cărţi; el scoate ucenici şi-şi/ace tipografi toatăfamilia"5 • 

Mitropolitul Tit Simedrea a căutat să descifreze ceea ce domnia sa numea „taina 
popii Stoica Jacovici": „ cum adică a făcut el de a editat pe seama sa zece cărţi fără 
să aibă tipografia sa şi fără mijloace îndestulătoare de editare, mai ales a unora 
precum Mărgăritarele, Octoihul, Liturghia şi Triodul, cărţi voluminoase tipărite în 
anii 1745-1746"6• 

Etapa de început a activităţii lui Stoica ( 1715-1719) a fost prezentată de 
bibliologul Doru Bădără în valoroasa sa lucrare referitoare la tiparul românesc în 
anii 1678-17167• 

Timp de un deceniu (1730-1740), popa Stoica Iacovici a fost singurul 
meşter tipograf din oraş, apoi unicul tipograf al câtorva tipografii cu existenţă 
scurtă: Tipografia Şcolii Văcăreştilor (1741) şi Tipografia Domnească (1745-1746). 
Când spunem unicul ne referim la c~litatea sa de meşter, care îi dădea dreptul de a 
semna pe paginile de titlu, în timp ce ceilalţi tiparnici rămâneau de cele mai multe 
ori anonimi. Meşterul supraveghea toate operaţiunile tipăririi executate de membrii 
echipei, numiţi în documente feciori (zeţarul, pilcarul şi drugarul sau tiparnicul), 
făcea corectura „probelor" (şpaltului) şi răspundea în faţa comanditarului de calitatea 

4. În sprijinul acestei ipoteze, Tit Simedrea citează un ,,Pomelnic al popii Stoicăi de la biserica Sfintei 
Vineri" în care sunt trecuţi la vii: ,,Stoica ierei, Despa presvitera, Ioan" (Tiparul bucureştean de carte 
bisericească în anii 1740-1 750, în „Biserica Ortodoxă Română" (în continuare: BOR), anul LXXXIII 
(1965), nr. 9-10, p. 902, n. 342). 
5. Niculae M. Popescu, Cucernicul Între preoţi popa Stoica Jacovici - tipograful - 1715-1749, în voi. 
Preoţi de mir adormiţi În Domnul, Edit. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 1942, p. 75. 
6. Tit Simedrea, op. cit., p. 900. 
7. Doru Bădără, Tiparul românesc la sfârşitul secolului al XVII-iea şi începutul secolului al XVJIJ-lea, 
Brăila, Edit. lstros, 1998, p. 124-125. 
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textului imprimat. Principala sa obligaţie era aceea de a confecţiona matriţele (formele 
de litere) şi de a turna caracterele tipografice, operaţiuni care necesitau o deosebită 
abilitate şi o îndelungată experienţă. Conform mărturiilor documentare, echipa lui 
Stoica a fost formată în cea mai mare parte a timpului din membrii propriei familii 
- de fratele şi fiii săi. 

Nu ştim unde şi de la cine a învăţat meşteşugul tipografic Stoica Iacovici. 
Pentru că apare ca tipograf deplin abia în anul 1715, presupunem că şi-a tăcut ucenicia 
sub îndrumarea meşterilor formaţi de Antim Ivireanul8

, fie ipodiaconul Mihai 
Iştvanovici, fie Gheorghe Radovici. După înălţarea în scaunul mitropolitan (1708), deşi 
a mai imprimat personal câteva cărţi, considerăm că Antim Ivireanul nu a mai avut timpul 
necesar formării unei noi generaţii de ucenici. De altfel, avem şi o mărturie contemporană 
în acest sens. Scriind despre tipografiile din Ţara Românească, Anton Maria del Chiaro, 
arată că: ,J.,ucrătorii tipografi sunt valahi, instruiţi în această artă de meşteri, elevi ai 
însuşi mitropolitului Antim''9. Tindem să credem că Stoica a fost mai degrabă ucenicul 
lui Gheorghe Radovici, pentru că în 1708, Mihai Iştvanovici a fost trimis să instaleze o 
tipografie în Gruzia, după care nu s-a mai întors în Ţara Românească. 

Din analiza altor cazuri, mai bine documentate, rezultă că ucenicia în 
meşteşugul tiparului dura în medie cinci ani. Cu toate acestea putea să treacă mult 
timp până când un fecior să aibă şansa de a primi o comandă în nume propriu, ceea 
ce echivala cu recunoaşterea sa ca meşter. Poate tocmai dispariţia lui Gheorghe 
Radovici (care nu mai este menţionat după 1715) a oferit lui Stoica Jacovici ocazia 
de a debuta. Oricum în 1715, popa Stoica era deplin pregătit să acceadă la statutul de 
meşter şi să i se încredinţeze sarcina de „epistat" (conducător) al tipografiei. 
La Tipografia Patriarhiei Ierusalimului de la mănăstirea Sf. Sava 

Debutul lui Stoica este în strânsă legătură cu punerea în funcţiune a 
tipografiei Patriarhiei Ierusalimului, în 1 715. Istoria înfiinţării acestei tipografii a fost 
reconstituită pe baza corespondenţei dintre Hrisant Notara, Constantin Brâncoveanu 
şi Antim Ivireanul purtată între anii 1709 şi 1714. În urma dorinţei exprimate 
de Hrisant Notara, patriarhul Ierusalimului (1707-1731 ), domnul Constantin 
Brâncoveanu a construit în incinta mănăstirii Sf. Sava - închinată Sf. Mormânt - o 
„casă de piatră" pentru bibliotecă şi tipografie 10

, care era gata în februarie 1714, 

8. Atât Niculae M. Popescu (op. cit., p. 75), cât şi Tit Simedrea(op. cit., p. 902) consideră ca a fost 
ucenicul lui Antim Ivireanul, dar data târzie a debutului lui Stoica ridică semne de întrebare. 
9. Anton-Maria Oei Chiaro Fiorentino, Revolu/iile Va/ahiei (după textul reeditat de N. Iorga). În 
româneşte de S. Cris-Cristian cu o introducere de N. Iorga, laşi, Ed. Viaţa Românească, 1929, p. 26. 
10. La 4 februarie 1709, Constantin Brâncoveanu îi scrie lui Hrisant: „Ştirea ce ni dai cum că ai vorbii 
acolo cu Preasfinţitul nostru acela, ca să se facă după gândul tău o casă de piatră pentru tipografie 
şi o bibliotecă in cuprinsul Sfântului Sava, am aflat-o şi ni-a părul bine pentru această bună faptă şi 
neapărat că pentru un lucru ca acesta vom lucra şi noi să-şi ia săvârşirea" (Eudoxiu de Hurmuzaki , 
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când se începe aranjarea cărţilor în bibliotecă 11
• Prin scrisoarea din 9 august 1714, 

mitropolitul Antim Ivireanul îl anunţă pe patriarhul Hrisant că îi dăruieşte, după cum 
i-a promis, o garnitură de literă grecească proaspăt turnată cu cheltuiala sa12• Astfel, 
Patriarhia Ierusalimului dobândise şi la Bucureşti, la fel ca la Iaşi (la mănăstirea 
Cetăţuia), o tipografie proprie, ambele fiind destinate luptei împotriva propagandei 
catolice în Orient. 

Hrisant îi succedase în scaun în 1707, patriarhului Dosithei Notara, unchiul 
său. Ca un omagiu adus memoriei lui Dosithei, el a hotărât ca prima carte publicată în 
noua tipografie să fie lucrarea acestuia, Istoria patriarhi/or Ierusalimului. Corectura 
textului a fost încredinţată ieromonahului Mitrofan Gregoras (din Dodona) ajutat 
şi de Mitrofan, mitropolit titular de Nissa, apoi din septembrie 1716, mitropolit 
al Ungrovlahiei. Omul ales de patriarhul Hrisant Notara să purceadă la tipărirea 
voluminoasei opere, poate chiar la recomandarea lui Antim Ivireanul, a fost popa Stoica 
Iacovici. Pentru aceasta, el a fost numit ,.,supraveghetor al tipografiei" (echivalent cu 
termenul modem de director). Fără îndoială, tipărirea textului presupunea cunoaşterea 
temeinică a limbii greceşti, calitate care trebuie să fi fost o bună recomandare a popii 
Stoica în faţa patriarhului Hrisant, un mare cărturar al vremii. 

Deşi pe pagina de titlu se menţionează ca dată de publicare luna octombrie 
1715 13

, Tit Simedrea a demonstrat, coroborând informaţiile cuprinse în carte cu cele 
din alte surse 14, că această dată marchează doar începutul tipăririi. Volumul a intrat 
sub tipar la sfărşitul domniei lui Ştefan Cantacuzino (25 mart. 1714-25 dec. 1715) şi a 
fost terminat abia în 1719, în timpul celei de-a doua domnii a lui Nicolae Mavrocordat 
(mart. 1719- m. 3 sept. 1730). Aşadar, popa Stoica şi echipa sa au muncit la tipărirea 
volumului de format mare (în-folio, de 1429 de pagini) aproape patru ani, cu întreruperile 
cauzate de desfăşurarea războiului austro-turc din anii 1716-1718. 

El însuşi cărturar, Nicolae Mavrocordat a fost interesat de reluarea activităţii 
tipografice în Ţara Românească chiar din timpul primei domnii (25 dec. 1715-14 

Documente privitoare la istoria românilor: voi. XIV: Documente greceşti privitoare la istoria românilor 
(publicate după originale, copiile Academiei Române şi tipărituri de N. Iorga), partea I (1320-1716), 
Bucureşti, 1915, p. 413). 
11. Scrisoarea dascălului Marcu din Cipru Porphyropulos către Hrisant Notara din 28 februarie 1714: 
,J,a bibliotecă acum începem a aşeza cărţile cu signor da Porta" (ibidem, partea I, p. 573). 
12. Jbidern, partea a lll-a (1560-1820), Bucureşti, 1936, p. 116. 
13.BRV, I, 175, p. 501-508. 
14. Pe pagina de titlu se arată că s-a tipărit în luna octombrie I 715, ,,pe la sfârşitul domnief' lui Ştefan 
Cantacuzino. Cum domnia lui Ştefan Cantacuzino a luat sf'arşit la 25 decembrie, cartea nu se putea 
termina în octombrie. La aceasta se adaugă scrisorile primite de patriarhul Hrisant de la corectorii 
textului : ieromonahul Mitrofan Gregoras (din 2 martie 1716) şi mitropolitul Mitrofan al Ungrovlahiei 
(din 17 decembrie 1718 şi 2 august 1720), din care rezultă că textul era încă sub corectură în anii 1716-
1719 (Eudoxiu de Humrnzaki, op. cit., voi. XIV, partea a lll-a, p. 12, 139, 144). 
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nov. 1716). Cu acest prilej trebuie să se fi informat şi asupra meşterilor tipografi de 
care putea dispune pentru punerea în aplicare a proiectelor sale editoriale. Cum la 
Tipografia de la mănăstirea Sf. Sava era în lucru cartea patriarhului Dosithei Notara, 
Istoria patriarhilor Ierusalimului domnitorul a dat spre tipărire lucrarea iubitului său 
tată, Alexandru Exaporitul, Istoria sfântă adică istoria iudaică Tipografiei lui Antim 
Ivireanul de la mănăstirea Tuturor Sfinţilor 1 5 • Cartea a apărut în august 1716, fiind 
imprimată de tipograful mănăstirii, ieromonahul Dionisie Floru 16

• 

La Tipografia mănăstirii Tuturor Sfinţilor (Antim) 
Buna impresie pe care popa Stoica i-a lăsat-o patriarhului Hrisant Notara i-a 

influenţat în mare măsură viitorul. Credem că nu întâmplător de-a lungul activităţii sale 
Stoica s-a bucurat de protecţia Patriarhiei Ierusalimului şi a domnitorilor Mavrocordaţi . 

După cum se ştie, patriarhul a fost un adevărat „consilier cultural" al 
Mavrocordaţilor, atât al lui Nicolae, cât şi al fiului său, Constantin, mai ales în 
ceea ce priveşte organizarea învăţământului superior. Academia Domnească de la 
mănăstirea Sf. Sava înfiinţată de Constantin Brâncoveanu şi-a continuat existenţa şi 
după instaurarea regimului fanariot, Hrisant ocupându-se de redactarea programei de 
studii şi de alegerea profesorilor. 

După moartea de ciumă a fratelui său, Ioan, care i-a succedat la tron (21 
noiemb. 1716-23 febr. 1719), Nicolae Mavrocordat a fost numit din nou domn 
în martie 1719. În timpul războiului austro-turc el fusese capturat de austrieci 
şi întemniţat la Sibiu, de unde a fost eliberat după încheierea păcii 1 7 • După cum 
singur mărturiseşte, în timpul captivităţii Nicolae a scris cartea Despre datorii sau 
Despre îndatoriri (flEPI TQN KJ1.8HKVNTQN). La puţină vreme după preluarea 
tronului, domnul s-a arătat nerăbdător să-şi vadă opera publicată. Profesorul 
Academiei Domneşti de la mănăstirea Sf. Sava, Gheorghe Hrisogon din Trapezunt 
a fost desemnat să facă diorthosirea (corectura) textului. Volumul a fost dat spre 
tipărire la Tipografia mănăstirii Tuturor Sfinţilor, intrată după moartea ctitorului ei în 
proprietatea Mitropoliei. Era nevoie de un meşter iscusit, cu experienţă în culegerea 

15. BRV, I, 176, p. 509-512. 
16. Aceasta este singura carte imprimată în tipografie în vremea ctitorului ei, pentru că în cursul lunii 
septembrie mitropolitul Antim Ivireanul acuzat de trădare de Nicolae Mavrocordat a fost arestat, apoi 
caterisit şi ucis prin înecare în râul Tundja (lângă Adrianopole) de ostaşii otomani care-l escortau spre 
muntele Sinai, unde fusese surghiunit. Relatarea evenimentelor la: Mitrofan Gregoras, Cronica Ţării 
Româneşti, în D. Russo, Studii istorice greco-române. Opere postume. Publicate sub îngrijirea lui 
Constantin C. Giurescu, Ariadna Camariano şi Nestor Camariano, tomul II, Bucureşti, Fundaţia pentru 
literatură şi artă „Regele Carol li", 1939, p. 409-462; Radu Popescu Vomicul, Istoriile domnilor Ţării 
Româneşti . Introducere şi ediţie critică întocmite de Const. Grecescu, Bucureşti , Ed. Academiei RPR, 
1963, p. 224-226. 
17. Nicolae Mavrocordat a fost luat prizonier de austrieci la 25 noiembrie 1716 şi ţinut în captivitate la Sibiu 
până după încheierea păcii de la Passarowitz (21 iul. 1718), revenind la Bucureşti la 24 septembrie 1718. 
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textului grecesc. Posibil la recomandarea patriarhului Hrisant, Nicolae Mavrocordat 
1-a ales ca tipograf nu pe ieromonahul Dionisie Fioru, ci pe popa Stoica Iacovici . 
Deşi Bucureştiul se afla în plină epidemie de ciumă, tipărirea cărţii s-a făcut cu 
repeziciune, încheindu-se în decembrie 1719. La sfârşitul cărţii , Stoica Iacovici este 
menţionat ca „îngrijitorul pentru meşteşugul tipăririi" 1 8 • 

Tipograf independent 
Între anii 1722 şi 1728, în timpul domniei lui Nicolae Mavrocordat şi a 

păstoriei mitropolitului Daniil (aug. 1719-dec. 1731 ), la Bucureşti s-au tipărit zece 
cărţi şi broşuri. În mod curios, nici una nu indică numele tipografiei. Patru dintre 
ele nu menţionează nici numele tipografului 19

, restul sunt tipărite de popa Stoica 
Iacovici, de altfel singurul tipograf atestat în această perioadă la Bucureşti20 • 

Motivele pentru care pe cărţile tipărite în aceşti ani s-a evitat menţionarea 
tipografiei nu au fost explicate în literatura de specialitate. Atribuirea acestor 
tipărituri diferitelor tipografii din Bucureşti (a mănăstirilor Tuturor Sfinţilor, Sf. 
Sava, a Mitropoliei , Domnească), făcută de diverşi autori fără un studiu comparativ 
al caracterelor tipografice folosite, este un exerciţiu de imaginaţie, pentru că 
argumentele concludente lipsesc. Credem că omiterea constantă a tipografiei nu 
este întâmplătoare; ea reflectă o anumită incertitudine în ceea ce priveşte dreptul de 
proprietate asupra inventarului tipografic existent în Bucureşti la acea dată: cel al 
tipografiilor epocii brâncoveneşti (a Mitropoliei, Domnească)2 1 şi cel de la tipografia 
mănăstirii Tuturor Sfinţilor (intrată după moartea ctitorului ei, Antim Ivireanul, în 
stăpânirea Mitropoliei)22• 

Pentru început observăm că aceste publicaţii au apărut tocmai în intervalul 
cuprins între încetarea activităţii tipografiilor de la mănăstirea Sf. Sava (a Patriarhiei 
[erusalimului) şi de la mănăstirea Tuturor Sfinţilor, în 1720 şi redeschiderea Tipografiei 
Mitropoliei, în 1728. În condiţiile în care Domnia nu s-a mai arătat interesată să aibă 

18. BRV, II , 178, p. 2. 
19. Molitvenic, 1722 (ibidem, IV, 57); Pastorala despre Postul Mare [ 1720-1731] (ibidem, IV, 56); 
Învăţătură pravoslavnică cu întrebări şi răspunsuri [ 1725-1730] (Poenaru, CBRV 11 ); Hristofor 
Emborocomitul, Manual despre purcederea Sf Duh (gr.), 1728 (BRV, II , 197). 
20. În 1723 : Evanghelie (ibidem, II, 182), Slujba Sf Neofit şi Maxim (gr.) (ibidem, II , 183, IV, p. 224); 
în 1724: Catavasier (ibidem, II , 184, Poenaru, CRBV, 184); în 1726: Slujba Sf Andrei (BRV, li , 194), 
Slujba Sf Stelian (gr.) (ibidem, II, 194) Triodul Săptămânii Mari (ibidem, li, 195). 
21.Tipografia Mitropoliei nu mai era în funcţiune din anul 1715, iar Tipografia Domnească din anul 1705. 
22 . Gramata emisă de patriarhul ecumenic Ieremia în octombrie 1717, la cererea mitropolitului Mitrofan, 
anula dispoziţiile testamentare ale mitropolitului Antim Ivireanul cu privire la dreptul de stavropighie 
a ctitoriei sale şi dispunea ca mănăstirea şi bunurile ei să intre: ,.,supt stăpânirea şi supravegherea şi 

chivernisirea" mitropoliţilor Ungrovlahiei, ceea ce echivala cu închinarea lăcaşului către Mitropolie 
(Eudoxiu de Hurmuzaki, op. cit., voi. XIV, partea a II-a, p. 818-822). Deşi gramata nu face referire la 
tipografie este evident că şi aceasta a fost preluată de Mitropolie. 
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o tipografie proprie, credem că mitropolitul Danii] a reuşit să obţină acordul ca tot 
materialul tipografic existent în Bucureşti (cu excepţia celui aparţinând Patriarhiei 
Ierusalimului) să intre în proprietatea Mitropoliei. Acest proces trebuie să se fi 
încheiat în preajma anului 1728, dată de la care cărţile apar cu menţiunea că s-au 
tipărit „în sfânta Mitropolie". 

În cele şase cărţi de slujbă şi de învăţătură pentru preoţi pe care popa Stoica 
Iacovici le-a imprimat în anii 1723-1726 ne surprinde şi lipsa altor elemente de identificare, 
în afara omiterii tipografiei: unele nu indică locul de tipărire23 , altele editorul. 

Pentru trei dintre ele avem menţiunea că sunt tipărite cu cheltuiala: 
mitropolitului Danii] (Evanghelie, 1723), popii Nicola de la biserica din mahalaua 
Prundului, fost protopop al Bucureştiului (Slujba Sf Andrei, 1726) şi a „câtorva 
evlavioşi creştini" (Slujba Sf Stelian, 1726). 

Celelalte păstrează tăcerea asupra editorului: Slujba Sf. Neofit şi 

Maxim - gr., 1723, Catavasier, 1724 şi Triod, 1726. Aşa după cum au afirmat şi 
alţi cercetători, credem că Stoica a tipărit pe cheltuială proprie aceste cărţi. D 
altfel, posibilitatea ca tipograful să editeze cărţi în tipografia la care era angajat, nu 
era în principiu exclusă. Antim Ivireanul prevăzuse încă din 1713, în Aşezământul 
tipografiei sale, că în condiţiile în care atelierul nu va avea comenzi: „şi va 
vrea tipograful cu cheltuiala lui să tipărească vreo carte, să aibă voie cu ştirea 
egumenului şi a epitropilor să tipărească şi din câţi bani va lua de pe acea carte, 
să aibă datorie să dea bisericii al patrulea ban"24 . 

Obiceiul ţării, încă din vremea lui Matei Basarab, permitea persoanelor 
interesate (clerici sau laici) să imprime cu proprie cheltuială cărţi bisericeşti în 
tipografiile existente, devenind astfel ceea ce în termeni moderni numim editori 
comerciali. Singura condiţie era ca textul ales să aibă acordul (blagoslovenia) 
mitropolitului, ca garanţie a purităţii dogmatice. 

Nu era exclusă nici posibilitatea închirierii unei „tipografii", adică a unu i 
inventar tipografic de la proprietari. Obiceiul închirierii de utilaj şi material tipografi · 
către particulari (inclusiv tipografilor) este confirmat documentar pentru Tipografiu 
Mitropoliei în anii 1747 şi 1806. La această soluţie trebuie să fi recurs şi Stoicu 
pentru a tipări cărţi în această perioadă, aşa explicându-se şi omiterea tipografiei d • 
pe paginile de titlu. Din documentele ulterioare rezultă că în timpul mitropolitului 
Danii] o parte din inventarul Tipografiei Mitropoliei s-a aflat în posesia lui Stoicu 
lacovici. La percheziţia care i s-a făcut în anul 1740, la cererea mitropolitului Neofit , 

23 . Slujba Sf Andrei, 1726; Slujba Sf Stelian, 1726; Triodul Săptămânii Mari, 1726. Celelalte folosCHl 
fonnulele: ,Jn scaunul domniei în Bucureşti" (Evanghelie, 1723; Catavasier, 1724) sau ,Jn Bucureşt/11 / 
Ungrovlahiei" (Slujba Sf Neofit şi Maxim, gr„ 1723). 
24. Antim Ivireanul , Opere, ed. Gabriel Ştrempel , Bucureşti, Ed. Minerva, 1972, p. 68. 
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i s-au găsit în casă două clişee tipografice (plăci gravate) luate de la Mitropolie, pe 
care nu le mai înapoiase. 

Din păcate, nu cunoaştem condiţiile înţelegerii pe care Stoica trebuie să o 
fi avut cu mitropolitul Danii!. Este posibil ca ea să fi îmbrăcat forma unui contract 
de închiriere similar celor încheiate ulterior de mitropolitul Neofit Cretanul cu 
negustorul Constantin Boltaşul la 29 octombrie 174725 şi de mitropolitul Dosithei 
Filitti cu Stanciu Tomovici, tipograful Mitropoliei la 1 octombrie 180626

. 

La Tipografia Mitropoliei 
Anul 1728 marchează reînfiinţarea Tipografiei Mitropoliei27

• După ce inventarul 
vechilor tipografii (ale Mitropoliei, Domniei şi a lui Antim de la Mănăstirea Tuturor 
Sfinţilor) a fost concentrat la Mitropolie, mitropolitul Danii! i-a încredinţat popii Stoica 
Iacovici organizarea şi conducerea atelierului. Timp de opt ani ( 1728-1736), în timpul 
păstoriei mitropolitului Danii! şi apoi a mitropolitului 'Ştefan (ian. 1732-sept. 1738) 
care i-a succedat, popa Stoica a fost meşterul exclusiv al Tipografiei Mitropoliei, 
imprimând cu cheltuiala ierarhilor 10 cărţi liturgice28

• Acestora li se adaugă Slujba Sf 
Haralambie - protectorul împotriva ciumei - tipărită în 1736, cu banii puşi la dispoziţie 
de logofătul al doilea, Constantin Hipolitas din Sotiro-Zagora29

• 

Relativa libertate de care s-a bucuraţ Stoica Iacovici în timpul mitropoliţilor 
Danii! şi Ştefan a luat sf'arşit odată cu înscăunarei;l mitropolitului Neofit Cretanul 
(nov. 1738-iul. 1753), oare dorea ca tipărirea cărţilor bisericeşti din eparhia sa să 
se facă exclusiv în atelierul şi în beneficiul Mitropoliei. Acesta a fost şi motivul 
conflictului său cu Stoica Iacovici, care în final a dus la „răspopirea" acestuia. 

În 1740, ca urmare a încercării de a vinde Mitropoliei nişte antimise30 

25. Tit Simedrea, op. cit„ anexa XIV, p. 934-935. 
26. T. G. Bulat, Tipografia Mitropoliei Bucureştilor în a doua jumătate a secolului al XVJIJ-/ea (1754-
1810), în BOR, anul LXXXVII (1969), nr. 7-8, p. 814. 
27. Tipografia Mitropoliei nu mai funcţiona din 1715 - când se tipărise în limba greacă lucrarea 
mitropolitului Antim Ivireanul, Sfătuiri creştine politice (adresate domnului Ştefan Cantacuzino). 
28. În 1728: Liturghii - două ediţii (BRV, II, 196; IV, p. 233-234); în 1729: Liturghii (ibidem, IV, 65) 
, Molitvenic (ibidem, II, 199, Poenaru, CBRV, 199); în 1730: Octoih (BRV, IV, 66); în 1731: Octoih 
(ibidem, II, 202); în 1732: Chiriacodromion (ibidem, II, 205); în 1735: Psaltire (slav.-rom.) (ibidem, II, 
211); în 1736: Antologhion (ibidem, II, 212) şi Octoih (ibidem, II, 213). 
29. Ibidem, li, 214. 
30. Antimisul (din gr. anti= în loc de şi minsos = masă) este unul dintre cele mai importante obiecte 
liturgice, fiindcă în lipsa lui nu se poate săvârşi slujba Liturghiei. Este confecţionat dintr-o bucată de 
pânză de formă pătrată, cu laturile de 50-60 cm, pe care la început erau pictate, mai târziu imprimate, 
scene şi imagini legate de Patimile Domnului; într-un colţ, cusut ca un buzunar, se pun moaşte de sfinţi. 
La începuturile creştinismului, antimisul avea rolul unui altar mobil, mai târziu s-a impus folosirea 
lui în toate bisericile; prezenţa lui pe masa Altarului este obligatorie, pentru că în timpul Liturghiei 
catehumenilor, preotul îl desface şi aşează pe el discul şi potirul cu cinstitele daruri ce urmează a 
fi sfinţite. Fiecare biserică nou construită primeşte un antimis sfinţit şi semnat de episcopul locului 
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imprimate pe cont propriu, popa Stoica a fost acuzat că a furat clişeele din Tipografia 
Mitropoliei . În faţa probelor popa Stoica recunoaşte la 20 octombrie că a tipărit antimiselc 
pe ascuns: ,.pentru câştigul banilor", iar judecata soborului ecleziastic din 4 noiembrie îl 
găseşte vinovat de ,,fartişag de lucruri sfinte" şi-l pedepseşte cu caterisirea31

. 

Pe scurt, faptele s-au derulat astfel: mitropolitul Neofit i-a poruncit lui Stoi.ca 
să „tiposească" nişte antimise; pentru aceasta i-a cerut să caute vreun „tipar" ÎJI 

Tipografia Mitropoliei iar dacă nu găseşte: ,,să facă el vreo stambă"; Stoica a răspuns 

că nu are tipar (clişeul tipografic), pentru că toate stambele Mitropoliei ,,s-au petrecut" 
în timpul războiului (1735-1739), apoi a tipărit antimisele „în ascuns" şi a înc-ercat 
să le vândă eclesiarhului Mitropoliei (Methodie, viitorul episcop al Buzăului) zicând 
că sunt vechi, rămase din cele imprimate în timpul mitropolitului Danii! la sfinţirea 
bisericii mănăstirii Văcăreşti (în 1724); mitropolitul Neofit văzându-le „verzi" 
(proaspăt tipărite) are o bănuială şi obţine de la domn dreptul de a-i face percheziţie 
acasă, unde descoperă : ,,stamba cea de lemn ascunsă", iar mai târziu şi pe cea de 
aramă; mitropolitul a considerat că cele două clişee tipografice au fost furate de 
Stoica Iacovici de la Mitropolie. 

În „Mărturisania popii Stoicăi înaintea arhiereilor" din 20 octombrie 1740, 
se arată că : „El tot a tăgăduit că nu sunt făcute de atunci (acum n.n. ), ci au zis că 
sunt făcute de atunci, din zilele răposatului Danii/. Şi în urmă s-au găsit tiparul la 
el şi au mărturisit el singur că au greşit; şi pentru câştigul banilor au făcut această 
greşeală de au făcut şi ne-au vândut noao. Şi în urmă au mărturisit că şi alt tipar 
de aramă iaste la dânsuI"32

. În nici unul din cele două acte nu se spune că Stoica ar 
fi mărturisit furtul, ci doar că a recunoscut că a făcut antimisele şi a încercat să Ic 
vândă Mitropoliei. Rezultă destul de clar de aici că Stoica deţinea în casă material 
tipografic - respectiv clişeul de lemn şi cel de aramă. 

Soborul arhiereilor condus de mitropolitul Neofit decide la 4 noiembrie 
excomunicarea lui Stoica şi a întregii sale familii: „am hotărât să pedepsim pr ' 
blestematul de Dumnezeu, pre răspopul Stoica şi toată casa lui cu pedeapsă 
bisericească (după sfintele canoane) şi furtişagu/ de lucruri sfinte şi înşelăciunea ce 
au făcut (nu asupra noastră, ci a lui Dumnezeu) aceasta iaste, precum au mărturisit 
singur înaintea smereniei noastre şi înaintea iubiţilor noştri întru Duhul Sfânt fraţi 

arhierei (. „). Ci de vreame ce au vrut el, blestematul de Dumnezeu, să ne înşale nu 
pre noi, ci pre Dumnezeu (. „), după sfintele şi dumnezeieştile canoane îl avem pre 

(Ene Branişte, Ecaterina Branişte, Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase, Caransebeş, Ed. 
Dicezană Caransebeş, 2001, p. 39-40). După inventarea tiparului, antimisele au fost imprimate p · 
pânză, cu ajutorul presei de tipar, folosindu-se o placă gravata în lemn sau în metal (aramă) . În secolul 
al XVlll-lea, gravurile de aramă pentru antimise erau importate de obicei din Rusia. 
31 . Tit Simedrea, op. cit., anexa IV, p. 922; anexa V, p. 922-923. 
32. Ibidem, anexa IV, p. 922. 
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dânsul catherisit de tot darul preoţiei şi înstriinat de la dumnezeiescul dar şi afară 
den rânduiala preoţiei(. . .). Şi precum, iarăşi, au făcut Iisus Navi la legea veche, şi nu 
numai pe Ahar l-au ucis cu pietri, ca pe un fur de sfinte ci şi pre feciorii şi featele lui 
şi boii şi oile lui şi a tot ce orice au mai avut(. . .), dar şi noi urmând poruncii acelora 
(ce) avem de la Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt şi pre muiarea răspopitului Stoicăi şi pre 
feciorii şi featele lui şi neiertaţi şi nedezlegaţi dupre moartea lor (s.n.). Pietrile, 
leamnele să să răsipească şi să se topească, iar trupurile lor nicidecum (. . .). Neci un 
preot să nu îndrăznească de vor muri să-i îngroape sau să-i primească la biserică, nici 
să le dea anaforă sau să-i cuminece. Nici să între în casa lor cu sfinţenie, au să mănânce 
şi să bea cu ei, că va fi în grea pedeapsă şi nedezlegată afurisanie va fi. Şi până nu-şi vor 
face canonul, după cum scriu sfintele pravile, iertăciune nu vor lua (s.n.)"33

• 

După pedepsirea lui Stoica, mitropolitul Neofit apelează la serviciile 
lui Dimitrie Pandovici, tipograful Episcopiei Râmnicului, cu ajutorul căruia 

reorganizează Tipografia Mitropoliei în anii 1740-1741. Tot Dimitrie Pandovici va 
tipări şi primele cărţi publicate în „noua tipografie" a Mitropoliei, în anul 1742: un 
Catavasier· şi Cazaniile lui Ilie Miniat. 

La Tipografia Şcolii Văcăreştilor 
Aparent, Stoica Iacovici a reuşit să-şi ducă destul de repede la îndeplinire 

canonul ce i s-a dat, pentru că în mai puţin de un an a obţinut dezlegarea de păcate. 
În prima jumătate a anului 17 41, el apare din nou ca tipograf dar nu la Mitropolie, ci 
la Tipografia de la mănăstirea Sf. Sava semnând ca de obicei: „prea cucernicul între 
preoţi, popa Stoica Iacovici" . 

Motivul grabnicei iertări a lui Stoica trebuie căutat în contextul reactivării 
tipografiei Sf. Mormânt sub patronajul domnului Constantin Mavrocordat, cu numele 
de Tipografia Şcolii Văcăreştilor. Numele tipografiei nu are nici o legătură cu familia 
Văcăreştilor (cum au crezut unii istoriografi ai tiparului), ci derivă de la „colegiul" 
ce funcţiona în mănăstirea Văcăreşti, ctitoria lui Nicolae Mavrocordat, închinată şi 
ea patriarhiei Ierusalimului34

• 

Iniţiativa redeschiderii tipografiei, menită să imprime cărţi liturgice în limba 
română, a fost a domnului, dar fondurile cu care s-au tipărit cele două cărţi de slujbă, un 
Liturghier şi un Molitvenic35 , au venit de la epitropul mănăstirilor închinate Sf. Mormânt 
din Ţara Românească, Anania, mitropolitul Chesareii Palestinei, cu încuviinţarea 
patriarhului Ierusalimului, Parthenie (1737-1766)36

• În acest fel, generoasele daruri 

33. Actul poartă denumirea „Caterisirea răspopitului Stoicăi" (ibidem, anexa V, p. 922-923). 
34. ibidem, p. 848-849. 
35. BRV, II, 220, IV, p. 238; ibidem, II , 221, IV, p. 239. 
36. Este posibil ca prima tipăritură imprimată în Tipografia Şcolii Văcăreştilor să fi fost foaia volantă 
emisă de patriarhul Parthenie, Carte de iertare a păcatelor apărută în anul 1740, fără menţionarea 
tipografiei (ibidem, II, 217, p. 54). 
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făcute de-a lungul timpului de domnii şi credincioşii români Sf. Mormânt, se reîntorceau 
acum sub forma cărţilor de slujbă româneşti de care era atâta nevoie. 

Dorinţa lui Constantin Mavrocordat de a redeschide tipografia au grăbit 
iertarea lui Stoica şi recăpătarea harului. A contat, fără îndoială, şi trecerea de care 
se bucura meşterul Stoica în faţa domnului ca tipograf al cărţii tatălui său (Despr , 
datorii) . Pe lângă cele două cărţi de slujbă editate de mitropolitul Anania, popa Stoica 
a obţinut învoire să tipărească cu cheltuială proprie şi două broşuri pentru învăţătura 
preoţilor37 . Toate cele patru tipărituri au fost publicate fără autorizarea mitropolitului 
Neofit, pentru că pe paginile de titlu nu se menţionează blagoslovenia sa. Acest fapt 
reprezenta o subminare a autorităţii mitropolitului Ungrovlahiei de către Patriarhiu 
Ierusalimului, cu acordul tacit al domnului . 

Tipografia Şcolii Văcăreştilor, creaţia lui Constantin Mavrocordat, şi -u 

încheiat practic existenţa odată cu sfărşitul celei de-a treia domnii (nov. 1735-sepl. 
1741 ), iar oficial la 3 decembrie 1741, prin porunca domnească emisă de noul domn, 
Mihai Racoviţă la cererea mitropolitului Neofit. 

Actul stabilea: „ca de acum înnainte să nu să mai tipărească nici o carte 
bisericească făr de ştirea şi blagoslovenia arhiereului locului, după cum au fost şi 
vechiul obicei aici, întru această ţară". Totodată se acorda mitropolitului dreptul : 
,,să cerceteze cu amănuntul ca, unde va găsi vreo sculă, au slove au verice dichis 
ce au fost de mai înainte vreame la Tipografia Sfintei Mitropolii, să le ia şi să le 
ducă iar la urma lor, după cum au fost şi mai nainte "38

• Aceasta ne sugerează că o 
parte din materialul tipografic cu care fusese utilată Tipografia Şcolii Văcăreştilor 
provenea din Tipografia Mitropoliei, împrumutat sau poate transferat la cerereu 
domnului Constantin Mavrocordat. 

Din nou la Tipografia Mitropoliei 
Mitropolitul Neofit avea mare nevoie de tipografi astfel încât, vrând· 

nevrând, popa Stoica este nevoit să se întoarcă la Tipografia Mitropoliei, de altfel 
singura tipografie rămasă în funcţiune în oraş după desfiinţarea Tipografiei Şcolii 
Văcăreştilor. Aici va tipări împreună cu fratele său, Radu o Evanghelie în 1742 şi un 
Penticostar în 174339

. 

La Tipografia Domnească 
Prin porunca domnească din 3 decembrie 1741, completată apoi de hrisovul 

din 20 iulie 1742, Neofit Cretanul obţinuse de la Mihai Racoviţă privilegiul ca dour 

37. Ca şi cele din anii 1723-1726 şi acestea au apărut fără menţionarea editorului : Antim Ivireanul , 
Învăţătură bisericească (ibidem , li, 218, IV, p. 238) şi Athanasie cel Mare, Întrebări bogoslove~l l 
(ibidem, 11, 219). 
38. Tit Simedrea, op. cit„ anexa VII, p. 931. 
39. BRV, li, 224 şi 232. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PERSONALITĂŢI B UCU REŞTENE 251 

mitropolitul să aibă dreptul de a tipări cărţi liturgice în eparhia proprie40
: „ Şi mai pre 

scurt nimeni să n-aibă voie să mai tipărească cărţi bisericeştifăr-de numai arhiereul 
locului "41

• Cu toate acestea, domnitorul Constantin Mavrocordat revenit la domnie 
(iul. 1744-apr. 1748) a hotărât să redeschidă Tipografia Domnească. Pentru aceasta, 
mitropolitul a trebuit să-i cedeze o parte din inventarul Tipografiei Mitropoliei şi pe 

.meşterul tipograf - popa Stoica Iacovici. Ca urmare în anii 1745-1746, Tipografia 
Mitropoliei a intrat în repaus . 

Şi de această dată, Constantin Mavrocordat îl desemnează pe popa Stoica 
Iacovici să se ocupe de tipărirea cărţilor. În anii 1745-1746, la Tipografia Domnească 
el a imprimat catehismul credinţei ortodoxe - Pravoslavnica Mărturisire - şi trei cărţi 
de slujbă42 . Toate au blagoslovenia mitropolitului Neofit, dar nu indică numele celui 
care a suportat cheltuielile de tipărire. Cine a fost editorul acestor cărţi, a rămas o 
problemă neelucidată. Cum toate au fost imprimate de Stoica Iacovici, care în cursul 
vieţii sale a încercat mereu să găsească ocazii favorabile de a-şi practica meşteşugul 
în folos propriu, credem, ca şi Tit Simedrea43

, că titulatura Tipografie Domnească era 
formală, ea fiind de fapt „închiriată" tipografului, care a imprimat toate aceste cărţi 
cu cheltuiala sa (cu excepţia Pravoslavnicei mărturisiri)44 . 

Considerăm că tot în această tipografie au fost imprimate şi cele două cărţi 
din 1746, fără indicarea tipografiei şi a editorului: ediţia a doua din Cuvintele lui Ioan 
Gură de Aur - Mărgăritare (,,s-au tipărit în oraşul Bucureştilor") şi Triodul („în oraş 
in Bucureşti")45 . Faptul că ambele sunt tipărite de popa Stoica Iacovici şi că apar în 
cursul anului 1746 - dată la care în Bucureşti nu funcţiona altă tipografie - pledează 

pentru înscrierea lor pe lista cărţilor editate cu fonduri proprii. 
Anonimatul sub care se ascunde Stoica este explicabil dacă avem în vedere 

sensibilitatea mitropolitului Neofit faţă de iniţiativele tipografice particulare, care ar 
fi putut „zăticni" activitatea propriei sale tipografii, precum şi dorinţa tipografului 

40. Potrivit regulilor de organizare a Bisericii Ortodoxe, mitropolitul era şi arhiepiscop al Bucureştiului . 

Eparhia Mitropoliei a cuprins până la sfărşitul secolului al XVlll-lea judeţele: Prahova, Ialomiţa, 
Ilfov, Dâmboviţa, Vlaşca, Teleorman, Muscel, Argeş şi Olt ([Mihai Cantacuzino] , Istoria politică şi 
geografică a Ţerei Româneşti de la cea mai veche a sa întemeiere pănă la anul 1774. Dată mai întăi la 
lumină în limba grecească la anul 1806 de fraţii Tunusli. Tradusă de George Sion, Bucureşti , Tipografia 
Naţională a lui Srephan Rassidescu, 1863, p. 172). Din octombrie 1793, judeţele Argeş şi Olt au intrat 
în componenţa eparhiei Episcopiei Râmnicului nou înfiinţată. 
41. Tit Simedrea, op. cit„ anexa VII, p. 931. 
42. Pravoslavnica mărturisire, 1745 (BRV, li , 244); Psaltire, 1745 - pagina de titlu în română, textul în 
slavonă (ibidem, li, 245); Octoih, 1746 (ibidem , II, 249); Liturghie, 1746 (ibidem, IV, 92) . 
43. Tit Simedrea, op. cit„ p. 867. 
44. Menţiunea că s-a tipărit din porunca domnului ne lasă să înţelegem că domnul a fost şi editorul cărţii . 

45 . Mărgăritare, 1746 - „în oraşul Bucureştilor", ed. a 11-a (BRV, II , 248); Triod, 1746 (7255) - „în oraş 
în Bucureşti" (ibidem, IV, 93). 
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de a nu stârni din nou mânia ierarhului, după clemenţa pe care i-o arăta!'>e în urma 
amplului scandal din 1740. 

Odată cu reluarea activităţii Tipografiei Mitropoliei în 1747, Tipografia 
Domnească s-a închis, iar popa Stoica Iacovici s-a întors probabil la parohia sa. 
Neofit Cretanul a început să caute meşteri tipografi de care să poată dispune în 
voie, fără a fi nevoit să şi-i dispute cu domnul sau cu Patriarhia Ierusalimului . 
La 27 martie 1747, mitropolitul a încheiat un contract de angajare cu Barbu 
Bucureşteanul şi Grigore Stan Braşoveanul, veniţi la Bucureşti după închiderea 
Tipografiei Episcopiei Rădăuţilor în 174646

• 

Cei doi vor fi meşterii tipografi ai Mitropoliei în anii următori, până la 
plecarea lui Grigore la Iaşi, în 1750 şi moartea lui Barbu, în jurul anului 175847

• 

După mazilirea lui Constantin Mavrocordat, noul domn, Grigore al Ii-lea 
Ghica (apr. 1748-aug. 1752) a dăruit mitropolitului Neofit Tipografia Domnească 

aflată la acea dată la mănăstirea Colţea, prin hrisovul emis la 3 aprilie 174948
• Cu 

acest material tipografic s-a imprimat în acelaşi an antologia lui Ghenadie Scholarul , 
Prescurtare de rugăciuni din Psaltire49

• Pentru tipărirea cărţii era nevoie de un 
cunoscător al limbii greceşti, astfel încât mitropolitul a trebuit să recurgă din nou la 
serviciile lui Stoica Iacovici. Din lista de cheltuieli a Mitropoliei rezultă că tipograful 
a venit să lucreze împreună cu doi dintre fiii săi, care au pilit literele greceşti turnate 
de popa Stoica în matriţele provenind 'din inventarul Tipografiei Domneşti50 • 

Aceasta este ultima carte tipărită de popa Stoica Iacovici. Printr-o stranie coincidenţă 
activitatea lui Stoica se încheie, aşa cum începuse, cu tipărirea unei cărţi greceşti. 

Editor, corector şi prefaţator 
Folosindu-se de bunăvoinţa mitropoliţilor Danii! şi Ştefan şi de protecţiu 

tacită a domnilor Mavrocordaţi şi a patriarhilor Ierusalimului preotul Stoica Iacovici 
a editat zece cărţi în limba română în nume propriu, în cadrul tipografiilor la care eru 
angajat sau cu material tipografic închiriat de la proprietarii acestora, dar de flecar ' 
dată la adăpostul anonimatului: trei cărţi în anii 1723-1726, în timpul domniei lui 
Nicolae Mavrocordat51 ; două broşuri cu învăţături pentru preoţi în 1741, în Tipografiu 

46. Contractul este cunoscut sub numele de „Tocmeala tipografilor care s-au aşezat să tipăreas('(I 

cărţi " (Tit Simedrea, op. cit„ anexa IX, p. 933 . 
47 . În legătură cu acesta, v. Daniela Lupu, Barbu Bucureşteanul, un tipograf din epoca domnii/111 
fanariote, în „Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie", XXlll, 2009, p. 46-54. 
48. Tit Simedrea, op. cit„ anexa XVII , p. 937-938. 
49. Pe pagina de titlu se specifică: ,,S-a tipărit în tipografia afierosită de prea înălţatul şi prea evlavius11/ 
Domn şi Egemon a toată Ungrovlahia, Domnul Domn Ioan Grigorie Ghica Voievod prea sfi11tt'/ 
Mitropolii a Ungrovlahiei" (BRV, II, 271, p. 111 ). 
SO. ,,Au adus şi Ghinea şi Iordache oc(ă) 27 pol şi s-au pus la iar la cămara ec(lisiarhiei); şi li s-au dor 
şi lor toţi bani deplin" (Tit Simedrea, op. cit, anexa XV c, p. 936). 
S I. Acolutia Sf Neofit şi Maxim, 1723; Catavasier, 1724; Triod, 1726. 
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Şcolii Văcăreştilor aflată sub patronajul Patriarhiei Ierusalimului şi al domnului 
Constantin Mavrocordat52

; cinci cărţi în anii 1745-1746, la Tipografia Domnească a 
lui Constantin Mavrocordat53 • 

Costurile de tipărire a cărţilor editate de Stoica pot fi estimate la sume 
cuprinse între 56 şi 1054 taleri, în funcţie de format şi număr de pagini54

• Modul 
în care tipograful a reuşit să-şi procure aceşti bani pare înconjurat de mister şi asta 
constituie „taina popii Stoica Iacovici" . Sursele documentare ne demonstrează însă 
că mulţi tipografi ai epocii deţineau proprietăţi (mobile şi imobile) şi beneficiau de 
privilegii fiscale. În ceea ce priveşte posibilităţile financiare ale popii Stoica, trebuie 
să avem în vedere că în afara banilor obţinuţi în urma contractelor de tipărire el 
dispunea de veniturile şi foloasele obţinute ca preot şi de scutirile acordate de domni 
în calitate de tipograf. La acestea se adaugă faptul că Stoica economisea simbriile 
lucrătorilor, folosindu-se de munca fiilor lui. 

Dincolo de iscusinţă tipografică, Stoica lacovici avea ştiinţă de carte. El a 
făcut corectura unora dintre textele pe care l-a imprimat, a compus stihuri în care 
cere iertare pentru greşelile de tipar şi a scris predoslovia unei cărţi publicate la 
iniţiativa sa. În 1726, a făcut propunerea de a se tipări într-o carte aparte cântările 
din Săptămâna Mare, care în mod obişnuit erau cuprinse în Triod şi care până atunci 
erau în limba slavonă. Mitropolitul Danii! a încuviinţat şi astfel Stoica a editat cu 
cheltuială proprie Triodul Săptămânii Mari: „acum întru întâiu tălmăcit pre limba 
rumânească, întru folosul tuturor preoţilor şi spre înţelesul creştinilor". Prefaţa 
acestei cărţi, dedicată mitropolitului, ni-l arată pe preotul Stoica profund implicat în 
ampla operă de introducere a limbii române în biserică, începută în secolul anterior de 
înalţii ierarhi: ,,Drept aceia cunoscându sfinţi ia-ta că din câte cărţi ale sfintei bisericii 
noastre ce s-au alcătuitu şi au cântatu cântăreţii cei bisericeşti pre limba noastră cea 
rumânească, din toate mai de umilinţă şi mai agonisitoare de zdrobirea inimii şi de 
pocăinţă iaste folositoriul de sufletu Triodul (. .. ) ai datu sfinţiia-ta blagoslovenie să 
să tipărească acele slujbe ale Triodului, adecă din Sâmbăta dreptului Lazar până în 
sfânta şi luminata Duminecă a Paştilor la liturghie, pre limba rumânească, pentru 
ca pricepându toată prostimea să să umilească la rugăciunile lor (s. n.)"55

• Este 
evidentă preocuparea popii Stoica de a pune la îndemâna preoţilor cărţi cu slujbe pe 
înţelesul enoriaşilor: „că am scurtat pentru neputinţa norodului celui de obşte, ca să 
le.fie mai pe uşor" spune el la sfârşitul Triodului. 

52. Antim Ivireanul, Învăţură bisericească şi Sf. Athanasie cel Mare, Întrebări bogosloveşti. 
53 . Psaltire, I 745; Octoih, Liturghii, Mărgăritare, Triod, 1746. 
54. Sumele au fost estimate de Tit Simedrea pe baza analogiei cu cheltuielile şi profiturile obţinute de 
Mitropolie la cărţi de format ş i paginaţie asemănătoare (op. cit„ p. 901 ). 
55 . BRV, 11, 195, p. 33-34. 
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Cartea editată, diorthosită şi prefaţată de Stoica a fost foarte căutată de 
preoţii din întreg spaţiul românesc. Popa Ionaş din Bârsana vine la Bucureşti tocmai 
din Maramureş special să o cumpere. Întâlnirea dintre cei doi şi vânzarea cărţii a 
fost consemnată chiar de popa Stoica pe ultima filă a acestui exemplar descoperit 
în perioada interbelică la biserica din Bârsana: ,,Popa Stoica Iacovici tipograful ot 
Bucureşti, ostenitoriu scrisorii numelui omului celui ce au cumpărat cartea aceasta. 
Este cucernicul între preoţi popa Ionaş, parohuşul satului Bârsanii, din neam 
bârsănesc; în a 17 zi a lunii lui Martie, anii de la mântuirea lumii i 778 (s.n.)"56

. 

Anul 1778 este probabil o greşeală de transcriere a însemnării sau de tipar. 
Cum după anul 1749, Stoica nu mai este menţionat, este posibil ca în textul original 
să fi fost anul 1728, 1738 sau 1748. 

Stoica· a mai făcut corectura ediţiilor din 1723 şi 1742 ale Evangheliei ş i 
ediţiei din 1746 a Triodului cerând, conform obiceiului, iertare pentru greşelil e 
neobservate : ,Jară cei ce vă veţi întâmpla a citi bucuraţi-vă în Domnul şi va rugaţi 

pentru mine şi ce greşală veţi afla îndreptaţi cu Duhul blândeţe/or nepuindu-ne în 
ponos. Că nu iaste lucrare de îngeru, ci iaste lucrată de mână de ţărână. Că precum 
taste cu neputinţă a nu gusta cineva din moarte, într-acestaşi chip şi Tipograful a 
scăpa fără de greşeală"5 7 • 

Dascăl de meşteşugul tipografiei 
În vremea aceea învăţarea meseriei se făcea deseori în cadrul familiei , de la 

tată la fii, de la frate la frate, de la unchi la nepoţi constituindu-se, după cum observa 
Nicolae Iorga, adevărate „dinastii" de tipografi58• Popa Stoica Iacovici a împărtăşit tainele 
meşteşugului fratelui său, logofătul Radu Iacovici şi , pe măsură ce au crescut, propriilor 
fii: Ioan, Iordache şi Ghinea. Deşi documentele lasă să se înţeleagă că o perioadă a lucrat 
împreună cu fiii săi, popa Stoica nu i-a menţionat niciodată în cărţile sale. 

Radu lacovici logofătul (1731-1743) 
Cu siguranţă, prins între obligaţiile sale de preot, de cap de familie şi de 

conducător de tipografie, popa Stoica a lăsat de fapt munca în atelier pe seama fratelui 
şi apoi a fiilor săi. Nu întâmplător, în unele dintre cărţile imprimate de Stoica la 
Tipografia Mitropoliei este pomenit şi Radu logofătul lacovici. Aceasta înseamnă că 
el ajunsese la nivelul de pregătire şi experienţă cerut unui meşter tipograf, certificat 
prin dreptul de a semna pe pagina de titlu. Cu toate acestea, Stoica nu a fost dispus 

56. Apud Ioan Bârlea, Însemnări din bisericile Maramureşului, în Nicolae Iorga, Studii ş i documente 
cu privire la istoria românilor, voi. XVII, Bucureşti, 1909, p. 25. 
57. BRV, II , I82, p. 21 -22. 
58. Nicolae Iorga, Tipografia la români, în „Almanahul Graficei Române", Vlll , Ed. Grafică Română, 

Craiova, 1931, p. 5 I. Reprezentative din această perspectivă sunt familiile lacovici, la Bucureşti ş i 

Athanasievici , la Râmnic. În Moldova se constată aceeaşi situaţie în cazul tipografului Marcu Irimia ş i 
a fiului său , Sandu, precum ş i a familiei preotului Mihail Strelbiţchi . 
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să-şi împartă privilegiile de meşter cu fratele său. 
Radu Iacovici este atestat ca tipograf în 1731, când în unele exemplare din 

Octoihul tipărit în acest an apare şi numele său la sfârşit59 . Deşi Antologhionul din 
1736, are pe pagina de titlu doar numele lui Stoica Iacovici, la sfârşit se arată că a 
fost tipărit împreună cu Radu60

• În anii următori, Radu şi-a mai înscris numele la 
finalul altor cărţi pe a căror pagină de titlu apare ca unic tipograf Stoica, cu toate că 
este evident faptul că acestea au fost tipărite împreună. 

Singura sa menţionare pe pagina de titlu o întâlnim doar la unele exemplare 
din Octoihul din 1736 (celelalte având doar numele lui Stoica)61

• La toate cele cinci 
cărţi imprimate, Radu semnează ca logofăt. Deşi s-a pus la îndoială calitatea sa de 
tipograf propriu-zis, fiind considerat doar „ajutor" sau „fecior" în echipa fratelui său62, 

credem că putem să-i recunoaştem lui Radu calitatea de meşter tipograf, aşa după 
cum chiar fratele său a făcut-o. La sfârşitul Evangheliei din 1742 şi al Penticostarului 
din 1743, acesta a notat: „Tipăritu-s-au (. . .) de cucernicul întru preoţi popa Stoica 
Iacovci cu cel dimpreună ostenitoriu şi frate Radu logothetu Iacovici Tipog. "63• 

Penticostarul din 1743, cuprinde totodată ultima sa menţionare ca tipograf. 
După 12 ani de activitate în umbra fratelui său, Radu Iacovici a abandonat 

meseria de tipograf sau poate a părăsit această lume. Până în prezent nu se cunoaşte 
nici o carte pe care să o fi tipărit de unul singur, ceea ce ne dezvăluie cât de greu era 
pentru un tipograf aflat la început de drum să găsească angajamente în nume propriu. 

Ioan Stoicovici (1743) 
După data debutului tipografic, Ioan pare a fi fiul cel mare al popii Stoica. 

El semnează ca meşter în 1743, odată cu angajarea sa de către episcopul Buzăului, 
Methodie. Acesta cunoştea bine familia lui Stoica Iacovici, pentru că înainte de a ajunge 
ierarhul Buzăului fusese eclesiarhul Mitropoliei, însărcinat cu administrarea tipografiei. 
Cum în anul 1743, singurii meşteri tipografi din Bucureşti erau Stoica lacovici şi fratele 
său, Radu Iacovici, care erau angajaţi ai Tipografiei Mitropoliei, Methodie a recurs la 
serviciile lui Ioan, considerat mai avansat în pregătire faţă de fraţii săi. 

La Tipografia Episcopiei Buzăului, Ioan tipăreşte în cursul anului 1743, 
patru cărţi liturgice64

, dată după care dispare dintre tipografii vremii. La sfârşitul 
anului 1743, credem că a părăsit Buzăul, reîntorcându-se la Bucureşti. Nu se poate 
susţine afirmaţia că Ioan Stoicovici „a condus" Tipografia Episcopiei Buzăului între 

59. BRV, II , 202, p. 41. 
60. Ibidem, ll, 212 , p . 50. 
61. Ibidem, ll, 213 , p. 51. 
62. Cf. Tit Simedrea, op.cit., p. 905. 
63 . BRV, li, 224, p. 60; ibidem, II , 232, p . 72. 
64. Acatist (ibidem, II , 28, IV, p. 239), Apostol (ibidem, II, 230, IV, p. 239), Catavasier (ibidem, IV 79), 
Ceaslov (ibidem , IV 78). 
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anii 1743-174565
. După cum se ştie, angajarea tipografilor se făcea cu contract pentru 

imprimarea unui titlu, iar dacă nu mai primeau comenzi, trebuiau să-şi caute de lucrn 
în altă parte. 

Iordache Stoicovici (1760-1767) 
Iordache apare menţionat pentru prima dată în 1749 ca fecior, când împreună 

cu Ghinea lucrează la pilirea literelor greceşti turnate de tatăl său pentru imprimarea 
cărţii Prescurtare de rugăciuni din Psaltire66

• Dintre fiii lui Stoica lacovici, el este 
singurul care a ajuns meşterul Tipografiei Mitropoliei, reuşind să se menţină în 
această postură timp de opt ani. 

Iordache Stoicovici a fost angajat de mitropolitul Filaret Mihalitzis (sept. 
1753-iul. 1760) în 1760, după moartea lui Barbu Bucureşteanul (1758) şi după scurtul 
episod în care tipograf al Mitropoliei a fost Gheorghe Stoianovici (1759). În 1760, 
Iordache a imprimat două cărţi: o antologie de scrieri monastice numită Lafsaicon -
în prima jumătate a anului, până la moartea mitropolitului Filaret Mihalitzis, apoi o 
Evanghelie - în timpul mitropolitului Grigore al II-iea (iul. 1760-sept. 1787)67

• Până 

în 1767, el a mai tipărit cinci cărţi de slujbă68 şi o carte de literatură liturgică69 • 

Spre deosebire de fraţii săi, Iordache este atestat şi ca gravor. În 1759, a 
realizat portretul Sf Visarion pentru a ilustra Slujba Sfăntului tipărită de Gheorghe 
Stoianovici, iar pentru Ceaslovul din 1767, a gravat Simbolul Împărtăşaniei. Tot lui 
îi atribuim ilustrarea Antologhionului din 1766, în care a reprodus fidel gravurile lui 
Ivan Bacov din Cheia Înţelesului ( 1678), păstrând data şi numele gravorului, dar 
tălmăcind legenda din limba slavonă în română. După 1767, numele lui Iordache 
Stoicovici nu mai este menţionat. 

Ca şi tatăl său, pe lângă abilităţile de tipograf Iordache se dovedeşte a fi un 
mic cărturar, capabil să se ocupe de pregătirea textelor pentru tipar şi de corectarea 
acestora. Catavasierul din 1761, a fost publicat sub îngrijirea şi diorthosirea sa, aşa 
cum rezultă din prefaţa adresată mitropolitului Grigore70

• De asemenea, a fost chemat 
la Râmnic pentru a diorthosi Triodul imprimat în acelaşi an de popa Constantin 
Athanasievici . Cererea de iertare a greşelilor de tipar adresată „creştinului cetitor" 

65 . Daniela Bratu, Tipografii de la Buzău, în „Glasul Bisericii", anul XVII ( 1958), nr. 8, p. 736. 
66. Tit Simedrea, op. cit, anexa XV c, p. 936. 
67. BRV, li , 320, Poenaru, CBRV, 320; BRV, 11, 319. 
68 . Catavasier, 1761 (ibidem, IV, 122), Antologhion, 1762 (Ioana Cristache-Panait, Tipăriwra 

bucureşteană din veacul al XVIII-iea în satele transilvănene, în „Glasul Bisericii", anul XXXI (1972), 
nr. 11-12, p. 1232) şi 1766 (BRV, IV, 133, 134), Molitvenic, 1764 (ibidem, II, 337, IV, p. 250), Ceaslov, 
1767 (ibidem, II, 349). 
69. Simeon, arhiepiscopul Thesalonicului, Voroavă de întrebări şi răspunsuri întru Hristos , I 76S 
(ibidem, 11, 344) . 
70. Dan Simonescu, Contribuţii la Bibliografia românească veche, în „Studii şi cercetări de bibliologie", 
I, 1955, p. 248-249; Poenaru, CBRV, 122, p. 202 . 
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impresionează prin adânca smerenie a tipografului: „căci n-au cetit înger, nici au 
diorthosit heruvim să nu fie greşitu, ci au cetit ochi trupeşti şi au scris mână de tină 
şi au diorthosit o minte întunecată"7 1 • Iordache a inclus apoi textul şi la sfărşitul 
Antologhionului pe care l-a tipărit în 176672

• 

În afară de Barbu Bucureşteanul şi Grigore Stan Braşoveanul, Iordache 
Stoicovici este singurul tipograf din epoca domniilor fanariote care apare explicit cu 
titlul de dascăl. În 1765, semnează cererea de iertare a greşelilor de tipar de la sfărşitul 
cărţii Voroavă de întrebări şi răspunsuri întru Hristos cu formula: ,,Mic şi plecat: 
Iordache Stoicovici cu toţi ucenicii lui"73

• Calitatea sa de îndrumător în deprinderea 
meşteşugului tiparului este confirmată şi de cuvintele lui Constantin, care, debutând ca 
tipografîn l 768, la Buzău, se recomandă: „ucenicul dascăl(ului) Iordache "74

. 

Ghinea Stoicovici (1767-1768) 
Dacă luăm în considerare data târzie a debutului ca meşter, Ghinea pare a fi cel 

mai mic dintre băieţii familiei75
• El este singurul care urmează profesia tatălui său, pentru 

că în 1767, ajunsese diacon. În 1749, este menţionat ca fecior împreună cu fratele său, 
Iordache, la Tipografia Mitropoliei. În 1767, Ghinea este angajat de Cozma, episcopul 
Buzăului, la Tipografia Episcopiei. Aici el imprimă două cărţi: o Psaltire, în 1767 şi un 
Catavasier în 1768 (având ca model pe cel tipărit de Iordache la Tipografia Mitropoliei, 
în 1761 )76. După această dată el nu mai este menţionat ca tipograf. 

*** 
Personalitate puternică, popa Stoica Iacovici a dominat viaţa tipografică a 

Bucureştiului aproape jumătate de veac (1715-1749). El a lucrat în toate tipografiile 
care au funcţionat în oraş: de la mănăstirea Sf. Sava (1715-17 I 9), de la mănăstirea 
Tuturor Sfinţilor (1719), a Mitropoliei (1728-1749), a Şcolii Văcăreştilor (1741) şi 
Domnească (1745-1746). În cei ani 21 ani de activitate, el a imprimat 32 de cărţi, 
semnând întotdeauna: ,.prea cucernicul între preoţi popa Stoica lacovici tipografuf'. 

Ascensiunea lui Stoica a fost favorizată de contextul istoric - marii meşteri 
ai tiparului epocii brâncoveneşti şi tipografii formaţi de ei dispăruseră în mare parte77 

71. BRV, li, 326, p . 156. 
72. Ibidem, IV, 134, p. 8I-82. 
73 . Ibidem, II, 344, p. 170. 
74. La sf'arşitul Liturghiilor (ibidem, li, 366, p. 192; IV, p. 252). 
75 . Fără îndoială, Ghinea este fiul lui Stoica, şi nu al lui Ioan, cum greşit s-a afirmat (cf. Daniela Bratu, 
op. cit„ p. 737). 
76 . BRV, li , 352, IV, p. 251; ibidem, li, 355. 
77 . Episcopul Mitro fan şi-a dat obştescul sfârşit în 1702, iar mitropolitul Antim Ivireanul a fost ucis în 
septembrie 1716. Mihai Iştvanovici a fost trimis în 1708, în Gruzia, pentru a t.ipări cărţi la Tiblisi, de 
unde nu s-a mai întors; Gheorghe Radovici a murit în primăvara anului I 715, la Târgovişte . Ieromonahul 
Dionisie Fioru de la mănăstirea Tuturor Sfinţilor a decedat în 1720, în timpul imprimării Octoihului şi 
Slujbelor Tuturor Sfinţilor, cărţile fiind terminate de ieromonahul Sava, egumenul mănăstirii (BRV, II, 
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- dar hotărâtoare au fost, fără îndoială, calităţile sale profesionale. Stoica Iacovici 
corespunde modelului tipografului ideal creionat de Antim Ivireanul: „capabil şi 
cu mintea şi cu mâinile. Astfel fi reclamă şi arta şi tipografia"18 • Înzestrat în egală 
măsură cu inteligenţă şi abilităţi practice, este explicabil de ce el a fost disputat 
de proprietarii tuturor tipografiilor care au funcţionat în acest interval: patriarhii 
Ierusalimului (Hrisant Notara şi Parthenie), domnitorii Nicolae şi Constantin 
Mavrocordat, mitropoliţii Ungrovlahiei: Daniil, Ştefan şi Neofit Cretanul. 

Ca preot, a înţeles cât de important era ca poporul să poată auzi cuvântul lui 
Dumnezeu pe limba sa. Trăind într-o epocă în care puţine cărţi de cult erau tipărite 
în româneşte79, el a contribuit, cu mijloacele sale, la înmulţirea şi răspândirea cărţilor 
de slujbă şi de învăţătură în limba naţională . 

SUMMARY 

The article remakes the history of a family of printers form Bucharest, who 
strongly influenced the printing activities during the first half of the Phanariote era 
(1716-1821). Thefirst and mast imporant is the pape Stoica Iacovici. During 1715-
1749 he was successively employed by al! the printing centers that functioned in 
Bucharest: at the St.Sava monastery (1715-1719), at Ali Saints'Antim monastery 
(1719), attheMetropolitanChurch(l728-1736, 1742-1743, 1749), atthe Văcăreşti/or 
school (1741) andat thePrincelyschool (1745-1746). At thesame time, hemanifested 
himself as editor, printing at his own expenses ten liturgic and teaching books for 
Romanian language priests. Pape Stoica 1acovici a/so printed under his care, 
corrected and prefaced severa! of the texts issued by himself. He alsa taught his 
brother, chancellor Radu /acovici and his own sons, Ioan, Iordache şi Ghinea the 
skill ofprinting books. Radu Iacovici (1731-1743) and Iordache Stoicovici (1760-
1767) both worked at the Metropolitan Bishop printing establishment, and Ioan 
'(1743) and Ghinea (1767-1768) at the Buzau Bishopric printing establishment. 

179, p. 4); acesta dispare şi el după 1722. 
78 . Scrisoarea lui Antim Ivireanul către patriarhul Hrisant al Ierusalimului din 6 aprilie 1713 (C. 
Erbiceanu, Material pentru complectarea istoriei bisericeşti şi naţionale. Documente inedite, în BOR, 
anul XV (1891), no. 6 (septembrie), p. 391). 
79. Din cele 14 cărţi liturgice indispensabile săvârşirii serviciului divin, în Ţara Românească la începutul 
epocii fanariote erau publicate integral în limba română doar opt: Evanghelia (Bucureşti, 1682), Apostolul 
(Bucureşti, 1683), Psaltirea (Snagov, 1694), Liturghiile împreună cu Molitvenicul (Râmnic, 1706), 
Octoihul (Târgovişte, 1712), Catavasier (Târgovişte, 1714) şi Ceaslov (Târgovişte, 1715). 
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