O comoară pierdută

Prima tipografie din istoria Siriei, făcută la Braşov

Pagină din „Liturghierul“ din Ţara Românească
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• În anul 1706, Antim Ivireanul le-a dăruit sirienilor prima lor tipografie cu litere arabe, despre care se spune că
a ieşit din atelierele meşterilor braşoveni
Cel mai mare oraş al Siriei este acum o ruină. Comori ale culturii şi civilizaţiei arabe, clădiri, oameni, chiar şi
rămăşiţe ale profetului Mohamed nu mai există. În acest război nimicitor, s-a pierdut şi ceva din istoria noastră,
a românilor. Acum trei secole, mitropolitul Antim Ivireanul a făcut un gest istoric, care avea să influenţeze
decisiv procesul de trezire a creştinilor sirieni din somnul medieval. El le-a dăruit credincioşilor din Alep prima
tiparniţă cu caractere arabe, ca acest popor să poată citi cărţi bisericeşti în alfabetul lor. O măsură grozavă
pentru acele vremuri, cînd scrierea arabă era sacralizată în Coran şi nici vorbă să fie acceptată în scrierile
creştine. Chiar şi aşa, destinat creştinilor şi nu islamicilor, tiparul românesc cu caractere arabe a fost primul din

spaţiul arab, aflat atunci sub stăpînire otomană. Mutată de la Alep în Liban şi adusă înapoi, tiparniţa cu litere de
lemn a funcţionat circa 300 de ani. Pentru noi, braşovenii, această tiparniţă are o însemnătate deosebită, fiindcă,
aşa cum susţine o parte a lumii ştiinţifice, a fost manufacturată la Braşov.

Cărţi creştine în lumea lui Allah
Se spune că tiparul a fost adus în lumea arabă de Napoleon, mai precis în Egipt, în iulie 1798. Împăratul francez
adusese la Cairo un tipar arab, furat de la Vatican. În realitate, arabii au primit prima lor tiparniţă de la români,
cu 90 de ani mai devreme decît spune istoria universală. Apariţia primelor cărţi cu litere arabe este legată de
Ţările Române şi de domnitorul Constantin Brâncoveanu. În acea vreme, nu numai scrierile creştine erau rare în
Imperiul Otoman, ci şi Coranul, pentru simplul motiv că tipar nu exista, cărţile religioase erau scrise de mînă
sau litografiate, dar nu tipărite. Cele ieşite de sub presă erau cumpărate de la Roma, care deţinea monopolul
scrierilor creştine tipărite. Istoricii consideră că introducerea tiparului în lumea arabă cu o întîrziere de trei
secole secole a fost strîns legată de conservatorismul islamic. În anul 1701, românii aveau să dăruiască
sirienilor prima carte creştină cu litere arabe, „Liturghierul“, care a fost şi una dintre primele cărţi arabe tipărite
cu litere mobile din lume. Un an mai tîrziu, a apărut tot la noi, pentru uzul creştinilor sirieni,
„Ceaslovul“ greco-arab. Mai tîrziu, tiparniţa în care s-au născut aceste cărţi a fost dusă la sediul mitropoliei din
Alep, în Siria, şi astfel, arabii şi-au putut multiplica singuri cărţile religioase şi nu numai. Toate aceste idei
avangardiste, care au contribuit la relansarea spirituală a arabilor din Siria, Liban, Palestina, au venit de la un
mare învăţat şi ierarh al Bisericii Ortodoxe din Ţara Românească: Antim Ivireanul. Mitropolitul a fost nu doar
om al bisericii, ci şi tipograf, redactor, editor, autor al celebrelor „Didahii“, lucrare care îl aşază pe Antim
Ivireanul în rîndul celor mai de seamă predicatori creştini din toate timpurile. Şi, după cum se vede, a fost şi un
vizionar care a impulsionat progresul culturii.

Sfîntul tipograf
Sfîntul Antim (Andrei, pe numele de botez) s-a născut în 1650, în Iviria (Georgia de astăzi), de unde şi-a luat şi
numele de Ivireanul. Părinţii lui se numeau Ion şi Maria. La 16 ani, a fost răpit de turci, vîndut ca sclav şi dus la
Constantinopol. După ce a fost eliberat din robie, a trăit în preajma patriarhiei ecumenice, unde a învăţat
sculptura în lemn, caligrafia, pictura, broderia, precum şi limbile greacă, arabă şi turcă. Tot acolo s-a călugărit
sub numele Antim, iar mai tîrziu a fost hirotonit ieromonah. În 1689 a fost adus de către voievodul Constantin
Brâncoveanu în Ţara Românească. Aici a învăţat română şi slavonă, precum şi meşteşugul tiparului. În 1691 i
s-a încredinţat conducerea tipografiei domneşti din Bucureşti, în care au fost imprimate nenumărate cărţi de
cult, dar şi laice. În anul 1696 a devenit egumen al Mănăstirii Snagov, unde a mutat şi tipografia domnească.
Acolo a tipărit 15 cărţi: 7 greceşti, 5 româneşti, una slavonă, una slavo-română şi una greco-arabă,
„Liturghierul“ din 1701 (Al-Qondaq al-falahi), prima carte din lume tipărită cu caractere arabe. Astfel, se
răspundea apelului făcut de Patriarhul Atanasie al IV-lea Dabbas al Antiohiei, pentru susţinerea ortodoxiei
arabe. În 1699 a trimis pe unul din cei mai buni ucenici ai săi, ipodiaconul Mihail Ştefan (Istanovici), la Tbilisi,
în ţara sa de origine. Ucenicul a înfiinţat acolo prima tiparniţă cu caractere gruzine. Între 1701 şi 1705, Antim
Ivireanul şi-a reluat activitatea tipografică la Bucureşti, unde a tipărit alte 15 cărţi, printre care o nouă carte cu
caractere arabe: „Ceaslovul“ greco-arab (Kitab al-Sa ‘at) (1702). Cărţile în arabă au fost trimise bisericilor
ortodoxe din Imperiul Otoman. La 16 martie 1705 a fost ales episcop de Rîmnic, unde a înfiinţat o nouă
tipografie, imprimînd alte 9 cărţi.

Prima presă cu litere arabe din lume
Despre aceste prime cărţi cu litere arabe nu există nicio îndoială că au fost realizate de Antim Ivireanul, la
porunca domnitorului Brâncoveanu, care dorea astfel ca bunii creştini din Imperiul Otoman să nu-şi piardă
credinţa şi să aibă tipărit cuvîntul lui Iisus. O tipografie cu altfel de caractere decît cele latine, chirilice şi
greceşti, singurele care se foloseau în Ţările Române, înseamna utilaje noi şi, mai ales, litere noi, care trebuiau
săpate, la bucată, în lemn. Adică o mare cheltuială, pe care şi-a asumat-o domnitorul. Cărţile ieşite de sub teasc
sînt bine întocmite, dar şi cu o estetică deosebită. „Liturghierul“ a fost tipărit cu negru şi roşu, pe două coloane,
stînga greceşte şi dreapta arabă. În prefaţă, Patriarhul Atanasie al Antiohiei arată greutatea pe care o întîmpinau
preoţii din ţara sa, din cauza lipsei cărţilor de slujbă şi laudă sîrguinţa lui Antim, ieromonahul din Iviria, care a
săpat literele arabe şi a tipărit cartea. Volumul cuprinde rînduiala Sfintei Liturghii după tipicul Bisericii
Ortodoxe în limba greacă şi arabă, iar rugăciunile pentru împărtăşire, numai în arabă. „Ceaslovul“ „tipărit
pentru întîia oară în greceşte şi arăbeşte după cererea şi cu îngrijirea Preasfinţitului Părinte Athanasie“ conţine,
de asemenea titlul şi stema Ţării Româneşti, o scrisoare a lui Atanasie către Constantin Brâncoveanu, în care îi
mulţumeşte pentru acest dar făcut celor din ţara sa, apoi o altă scrisoare către preoţii ortodocşi arabi, în care îi
îndeamnă să se roage pentru voievodul muntean. Textul „Ceaslovului“ e numai în arabă, Minologhionul şi
Troparele de peste an, pe două coloane, sînt în greceşte şi arăbeşte, iar rugăciunile din final sînt numai în arabă.
Traducerea „Ceaslovului“ în arabă a fost făcută de către Patriarhul Eftimie, episcop de Alep.

„Cheltuială ca să sape cu îngrijire litere arabice“
Anton Maria del Chiaro, secretarul lui Brâncoveanu, scria: „am văzut gravuri în lemn cît şi în aramă, pentru
nevoile tiparniţei pe care o conducea în vremea mea, monseniorul Antim Ivireanul, arhiepiscopul metropolitan
al Ţării Româneşti. Tiparniţa care se găseşte în mănăstirea Arhiepiscopiei sau a Mitropoliei Ţării Româneşti,
are litere bune şi frumoase arabe, greceşti, româneşti şi slavoneşti. Lucrătorii tipografiei sînt români de neam şi
au deprins meseria de la personal, care au fost învăţaţi în ea de acel arhiepiscop“. După mărturisirea patriarhului
Atanasie, Brâncoveanu „a ordonat tipografului abil ce se afla pe lîngă înălţimea sa, preacuviosului între
ieromonahi, chir Antim Ivireanul, dîndu-i cu abundenţă şi cele de cheltuială, ca să sape cu îngrijire litere
arabice şi făcînd nouă calcografie arabică, să tipărească serviciul Sfintei Liturghii“. La 27 aprilie 1702, călătorul
englez Edmund Chishull a vizitat şi el tiparniţa instalată la hanul lui Brâncoveanu, unde patriarhul Dositei al IIlea Notara tocmai tipărea „nişte texte religioase în limba arabă, sub îngrijirea patriarhului de Antiohia
Atanasie“. În anul 1706, instalaţia tipografică cu caractere arabe a fost dăruită patriarhului Atanasie Dabas, care
a montat-o la Alep, în Siria, înfiinţîndu-se astfel prima tipografie arabă. Astfel, după cum apreciază cercetătorul
tunisian Wahid Gdoura, „arta tipografiei a obţinut dreptul de cetăţenie în Siria“.

O tipografie pentru trei secole
Despre tipografia arabă primită în dar de la români, aflăm de la istoricul Nicolae Cartojan, în „Epoca
brâncoveană“ din Revista Fundaţiilor Regale (1944), că tiparniţa din Alep a continuat să scoată de sub teasc
cărţi creştine pînă la moartea mitropolitului, în 1716. Prima carte tipărită pentru arabi în Siria pe tipografia
românească a fost „Pasaltirea“ (Kitiib al-Zabiir al-sarifi), ornamentată cu însemnele domnitorului Brâncoveanu,
în semn de mulţumire pentru preţiosul dar. „În 1706, s-a tipărit cea dintîiu Psaltire arabă, avînd pe dosul titlului
stema Ţării Româneşti, înconjurată cu iniţialele greceşti ale lui Constantin Brâncoveanu, şi la început, o

precuvîntare de închinare şi mulţumire, în care Domnul român este comparat cu Constantin cel Mare, cu Moise
şi cu Solomon, pentru înţelepciunea, spiritul şi dărnicia lui“. Tot Nicolae Cartojan este cel care atestă faptul că,
în 1944, tipografia românească încă funcţiona, după ce a tipărit peste 70 de titluri, printre care şi Evanghelia
(Kitab al-Ingil al-Sarif alTahir wa-l-misbdh al-munir al-lahiry), în mai multe ediţii, preluată şi de tipografiile
din Liban. După moartea lui Antim Ivireanul, „a fost mutată în parte la mănăstirea Balamand, în parte mai tîrziu
la mănastirea Sf. Ioan din Saeg, în Sudul Libanului, unde reînnoită şi reorganizată, publică şi azi cărţi
bisericeşti şi şcolare“. În 1911 istoricul Isa Maluf a găsit în mănăstirea Balamand din Liban un accesoriu din
lemn, care provenea din presa de la Alep. Pe această instalaţie tipografică şi-au făcut ucenicia primii tipografi
din Beirut (1750), astfel că tipografia românească a contribuit şi la debutul meşteşugului tipografic în Liban.

„Primul tipar arab a fost manufacturat în Braşov“
Istorici şi teologi români şi arabi sînt de acord că prima tipografie din Siria a fost adusă din România, însă
despre locul în care a fost manufacturată nu se ştiu prea multe. Se presupune că utilajele au fost concepute în
atelierele din Ţara Românească, probabil la Bucureşti. Însă în 2009, Mohammed Basil Suleiman, cercetător la
Institutul de Studii Palestiniene, susţine într-un studiu despre primele tiparniţe din Orientul Mijlociu, că „primul
tipar arab a fost manufacturat în Braşov, România, în jurul anului 1700, şi deschis pentru funcţionare în Aleppo,
în 1706. Acest tipar a produs cărţi religioase pentru uz local în regiuni arabe ale sultanatului“. Nu e exclus ca
măcar unele utilaje să fi fost turnate la Braşov, centru tipografic puternic în epocă. Dar despre literele arabe, se
ştie că au fost săpate în lemn de însuşi mitropolitul-tipograf. El a fost ales mitropolit al Ungrovlahiei (Ţara
Românească) la 28 ianuarie 1708. Antim Ivireanul a înfiinţat o altă tipografie la Tîrgovişte, unde a tipărit 18
cărţi (11 româneşti, 5 greceşti, una slavo-română şi una slavo-româno-greacă). În 1715, a mutat tipografia la
Bucureşti, unde a mai scos două cărţi. Prin cele 63 tipărituri, număr impresionant pentru acele vremuri, lucrate
de el însuşi sau sub îndrumarea sa, în limbi diferite şi de o mare diversitate, prin numeroşii ucenici pe care i-a
format, este considerat, alături de Diaconul Coresi de la Braşov, cel mai mare tipograf din cultura medievală
românească.

Istorie demolată
Om de cultură şi învăţat, Antim Ivireanul a militat pentru luminarea minţii şi a înfierat ocupaţia otomană. În
toamna anului 1716, la cererea domnitorului Nicolae Mavrocordat, primul domn fanariot al Ţării Româneşti, a
fost înlăturat din scaun, închis, caterisit de patriarhul ecumenic şi exilat pe viaţă în mănăstirea

Sfînta

Ecaterina de la Muntele Sinai. Şi-a dat viaţa ca un martir pentru credinţa creştină, fiind ucis de
ostaşii care îl escortau pe drumul spre locul exilului. Trupul său a fost aruncat în rîul Mariţa,
în apropiere de Adrianopol. Sfîntul Antim Ivireanul a fost canonizat de către Sinodul Bisericii Ortodoxe
Române în 1992 şi este prăznuit în fiecare an la 27 septembrie. Anul acesta s-au împlinit 299 de ani de la
moartea acestui mare om de cultură şi 309 ani de la instalarea la Alep a tipografiei româneşti cu litere arabe.
Otomanii şi alţi invadatori n-au reuşit să o distrugă, dar au reuşit contemporanii noştri, în timpul războiului din
Siria în care măreţul Alep a fost culcat la pămînt cu tot cu obiective istorice. Despre tiparniţa românească se ştia
că e adăpostită într-una din mănăstirile ortodoxe din Alep, dar nu se ştie precis care. Să sperăm că nu e vorba de
Mănăstirea Sfîntului Elian, transformată în praf şi pulbere. În februarie 2015, teroriştii care au pus stăpînire pe
Alep au băgat buldozerele în această enclavă ortodoxă, inclusă în patrimoniul universal. Întreaga Sirie se
prăbuşeşte. Artifactele păstrate miraculos pînă în zilele noastre au dispărut într-o clipită, înainte ca oamenii de

ştiinţă să spună totul despre primele teascuri cu litere arabe, ieşite din atelierele braşovene.

Alep, capitala islamică a culturii
• Alep este cel mai mare oraş din Siria, situat la circa 50 de kilometri de graniţa cu Turcia. Oraşul s-a apărat cu
succes împotriva cruciaţilor (1224), apoi a fost cucerit de mongoli (1260) şi, în final, a fost încorporat în
Imperiul Otoman (1516). Centrul vechi, datorită valorii istorice, a intrat în patrimoniul UNESCO în anul 1986.
În anul 2006, oraşul Alep a cîştigat titlul de „Capitala Islamică a Culturii“. Industrial şi cultural, rivalizează cu
capitala Damasc. Una dintre cele mai impunătoare clădiri din Alep este cetatea construită în secolul al XIII-lea
de către Ali Sayf al-Dawla, un exemplu al arhitecturii militare arabe din perioada medievală. Marea Moschee
din Alep este o altă minune arhitectonică, încărcată de istorie. A fost înălţată în secolul al VIII-lea şi distrusă în
acest an. „Bătălia pentru Alep“, care a început în iulie 2012, între forţele guvernamentale şi facţiuni rebele, a
transformat această aşezare într-o ruină. Majoritatea locuitorilor au părăsit oraşul, iar cei foarte săraci trăiesc
acum printre ruine.
Scrierea arabă are 28 de litere pentru consoane, care au forme diferite, în funcţie de poziţia în cuvînt. Pentru
vocale se folosesc accente deasupra sau dedesubtul consoanelor (numai la şcoală sau în Coran). Cuvintele sînt
scrise cursiv, de la dreapta la stînga.

