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În perioada 1573-1830 la Bucureşti au funcţionat 
mai multe tipografii, dintre care Tipografia Mitropoliei 
ocupă un loc deosebit. Pe parcursul secolului al XVIII-
lea, de sub teascurile sale ies la lumină o sumedenie de 
cărţi bisericeşti, necesare desfăşurării cultului divin, sau 
cu conţinut religios, redactate în limba română. Între 
anii 1779 şi 1809, deci o perioadă lungă de timp, cu 
imprimarea lor s-a îndeletnicit harnicul şi priceputul 
meşter Stanciul.

Ioan Bianu, Nerva Hodoş şi Dan Simonescu,  
în Bibliografia românească veche îl menţionează în 
repetate rânduri pe acesta ca tipograf, uneori amintind 
şi de ilustraţiile sale xilogravate1. Am constatat că acest 
destoinic tipograf semnează în mod diferit 20 de cărţi: 
Stanciul Log(ofăt), Slujba cuviosului Dimitrie de la 
Basarabov, 1779; De Stanciul Tip. Buc., Liturghii, 
1780; Ceaslov, 1780; De Stanciul Tip. Tomovici 
Bucureştean, Psaltire, 1780; De Stanciul Popovici Tip. 
Buc., Catavasier, 1781; Prăvilioară de taina ispovedanii, 
1781; Penticostar, 1782; De Stanciul Tomovici 
Tipografu, Apostol, 1784; Ceaslov, 1785; Antologhion, 

1786; Octoih mare, 1792; De Stanciu Pop. Tip. / De 
Dimitrie Petrovici Tip., Carte folositoare de suflet, 1799; 
De Stanciu Pop. Tip., Carte folositoare de suflet, ed. II, 
1800; De Stanciul Tomoviciu Tip. Buc., Penticostar, 
!800; De Stanciu Tom. Tip., Chiriacodromion, 1801; 
De Stanciul Tip. Bucureştean, Slujba cuviosului Dimitrie 
de la Basarabov,ed. II, 1801; De Stanciu Tomovici Tip., 
Ceaslov, 1801; De Stanciu Tip. Buc., Ceaslov, 1806; De 
Stanciul Tomovici Tip. Buc., Evhologhion, 1808; De 
Stanciu Tip. Bucureşteanul, Învăţătură creştinească, 
18092. Considerăm că Stanciul Tomovici sau Popovici 
Tipograf Bucureştean este una şi aceeaşi persoană, care 
semnează deopotrivă 15 xilogravuri, din care 4 cadre de 
foaie de titlu şi 11 ilustraţii, una dintre ele fiind şi datată 
în 1781. În semnătura sa, Stanciul (chiar dacă foloseşte 
anumite prescurtări) precizează că este tipograf. 

Xilogravurile lui Stanciul Tipograf sunt puţin 
cunoscute astăzi, dintre ele fiind reproduse 5, cu succinte 
comentarii, de Ana Andreescu în Repertoriul ilustraţiilor 
dedicat secolului al XVIII-lea3. Date sintetice referitoare 
la activitatea Tipografiei Mitropoliei din Bucureşti am 

Woodcuts signed by Stanciul the Typographer at Bucharest (1780-1806)

Stanciul Tomovici or Popovici was a gifted typographer and remarkable xylographer who printed 20 books and 
signed 15 woodcuts in the typography of Bucharest’s Mitropoly, between 1779 and 1809. One of the woodcuts is 
dated to 1781. As a xylographer he appealed to themes previously engraved in Romanian books or in Ukrainean ones. 
Sometimes he proved to be an inventive spirit, executing works different from those which had been accomplished 
earlier or in his time. In the 2nd half of the 18th century, the xylography of Bucharest was deeply marked by the activity 
of two craftsmen: Grigorie Ieromonah şi Stanciul Tipograf.
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întâlnit într-o utilă carte de specialitate coordonată de 
Eva Mârza şi Florin Bogdan, apărută recent4. 

Psaltirea din 1780 are cadrul foii de titlu xilogravat. 
Acesta este alcătuit din două coloane cu motive vegetale 
(de acant) desfăşurate în spirală, aşa cum le întâlnim în 
arta brâncovenească sau barocă, la baza cărora autorul 
semnează Stanci(ul) Tip. Cele două coloane, destul de 
sintetic desenate, susţin flori şi o arcadă semicirculară. 
Acest cadru de foaie de titlu, asemănător într-o oarecare 
măsură cu cel din Psaltire, Râmnic, 1764, semnat 
de Diaconul Costandin (Mihai Popovici Tipograf 
Râmnicean), se repetă în Molitvenic, Bucuteşti, 1794, 
dar a fost şters parţial numele autorului.

În Liturghii, 1780, semnează trei ilustrații, care îi 
prezintă pe ierarhii: Ioan, Vasile şi Grigore, redați frontal 
şi desenați rudimentar, apelând la modele mai vechi.

Penticostarul tipărit în 1782 (pentru care se cunosc şi 
exemplare datate 1783) posedă un cadru de foaie de titlu 
mult mai amplu împodobit pe care Dan Râpă-Buicliu îl 
descrie în felul următor: ,,Ilustrat variat, acesta prezintă 
sus – Învierea lui Is. Hristos, având în jur semnele 
evangheliştilor Marcu, Matei, Luca şi Ioan, notate 
cu literele iniţiale; jos – sfinţii Constantin şi Elena, 
cu semnătura lui «Stanci(u) typ(ograf )»; În părţile 
laterale, simboluri variate din toiege, panglici elegant 
înnodate, scară, palme cu degetele, chiar şi o grapă şi un 
ciocan (teslă). Textul titlului este marcat de doi heruvimi. 
Această ilustraţie bogată şi variată, compusă din desene 
de obiecte sfinte (portrete, veşminte), de muncă (grapă, 
teslă), de luptă (suliţe, săgeţi, mâini în zale), se pare că nu 
mai apare în alte cărţi româneşti”5.

Titlul, ornamentul floral de deasupra lui şi alte 
informaţii referitoare la carte sunt redate în roşu şi 
negru. Acesta este cuprins într-o arcadă semicirculară 
sprijinită pe coloane torsadate decorate cu motive 
vegetale. Arcada este flancată de doi îngeri cu aripile 
întinse, cărora le zărim doar capul aureolat. Deasupra 
arcadei, înscris în cerc – semnul Unităţii principale şi 
al Cerului6 – , este înfăţişată Învierea lui Isus Hristos 
conform redactării occidentale. Mântuitorul, înconjurat 
de un halou luminos şi având nimb cruciger în jurul 
capului cu inscripţia OωN (care, întregită, se traduce 
prin: Eu sunt cel ce sunt), a ieşit victorios din mormânt. 
El binecuvântează cu mâna dreaptă, iar cu stânga ţine 
stindardul Învierii pe care se distinge o cruce. De faţă 
sunt câţiva soldaţi de pază, dintre care unul doarme7. 
La stânga şi la dreapta scenei Învierii apar, tot  cuprinse 
în medalioane circulare, simbolurile apocaliptice ale 
evangheliştilor. 

În partea de jos a cadrului dreptunghiular, la mijloc, 
sunt prezentaţi Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena, 
susţinând crucea. Ei poartă coroane pe cap şi aureole, 
precum şi veşminte specifice rangului lor. Aşa după cum 
se ştie, respectivii sfinţi sunt mult veneraţi în arealul 
ortodox. 

Cadrul foii de titlu este divizat în zece 

compartimente, opt dispuse lateral, iar două încadrând 
pe Sfinţii Constantin şi Elena. Acestea prezintă 
instrumentele Patimilor lui Hristos, de cele mai multe 
ori legate cu panglici fluturânde: 1. legăturile mâinilor; 
2. stâlpul de tortură, biciul şi nuielele; 3. punga cu cei 
30 de arginţi pentru care l-a vândut Iuda pe Isus (se 
observă şi mâna trădătorului, cât şi monedele răsfirate 
alături); 4. cocoşul care face referire la lepădarea lui 
Petru (prezent deopotrivă în imagine şi având inscripţie 
explicativă deasupra capului); 5. cuiele (3), folosite la 
ţintuirea Mântuitorului pe cruce; 6. scara, suliţa cu care 
a fost străpunsă coasta lui Isus, trestia cu buretele înmuiat 
în oţet; 7. ciocanul şi cleştele; 8. cămaşa lui Hristos; 9. 
steaguri; 10. cana şi vasul deasupra căruia s-a spălat Pilat 
pe mâini zicând: „Nevinovat sunt de sângele Dreptului 
acestuia. Voi veţi vedea”.

Ideea de a dispune instrumentele Patimilor (peste 
30) în jurul unui motiv central o întâlnim încă din grafica 
timpurie8. În xilogravura Hristos ca om al suferinţei, 
executată la Ulm, în jurul anului 14709, uneltele Patimilor 
sunt dispuse în stânga şi dreapta Mântuitorului. Într-o 
altă xilogravură, engleză, concepută în secolul al XV-
lea, ce înfăţişează Pieta10, instrumentele Patimilor 
sunt amplasate într-un cadru compartimentat, mod 
de reprezentare pe care îl vom întâlni, deopotrivă, în 
xilogravurile şi antimisele româneşti din secolele XVIII-
XIX11.

Instrumentele Patimilor ocupă o pondere însemnată 
şi în xilogravurile artiştilor renascentişti: Albrecht Dürer 
(Sfânta Treime, 1511)12 şi Lucas Cranach cel Bătrân (Isus 
copil, 1515)13, lucrări care au cunoscut un binemeritat 
răsunet, atât în epocă, cât şi ulterior.

În xilogravura românească, de regulă, instrumentele 
Patimilor însoţesc scena Răstignirii. Este vorba de 
ilustraţii din cărţile bisericeşti, semnate de Ioanichie 
Bakov, 1705, la Râmnic (Liturghie, 1706, Octoih, 
1706)14, Ieremia Marco la Iaşi (Octoih, 1726)15, iar 
ulterior de Ioaniţiu Endrédi la Blaj (Octoih, 1783)16 
şi Ioniţ Ion Voina la Braşov (Molitvenic, 1811)17. În 
primele trei gravuri, scena Răstignirii este înscrisă într-
un cadru divizat în şaisprezece compartimente, având 
în colţuri simbolurile evangheliştilor, iar pe cele patru 
laturi, instrumentele Patimilor.

În sfârşit, mai amintim că instrumentele Patimilor 
sunt redate şi în alte xilogravuri româneşti: Răstignirea 
(Triod, Râmnic, 1731 şi 1761)18; Sfânta Împărtășanie 
de Vlaicu (Ceaslov, Bjaj, 1751 şi 1753)19; Răstignirea de 
Petru Papavici Râmniceanu (Triod, Blaj, 1771, 180020 ş. 
a.). Xilogravorul Petru Papavici a recurs la imaginea de la 
Râmnic, redând la fel instrumentele Patimilor. În toate 
cele trei cazuri uneltele Patimilor sunt dispuse îndeosebi 
lateral, fără a fi însă înscrise într-un chenar. Anumite 
interferenţe între arta grafică şi cea a antimiselor nu pot fi 
tăgăduite. La cele din urmă însă instrumentele Patimilor 
înconjoară scena Plângerea lui Isus .

Chiar dacă tipograful Stanciul a cunoscut unele 
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dintre xilogravurile româneşti de mai sus sau antimise, 
el concepe un cadru de foaie de titlu ce evidenţiază 
capacitatea sa creatoare şi o oarecare dexteritate în 
mânuirea desenului şi a dăltiţei de gravor. Pe suprafaţa 
gravurii sale întâlnim, ici şi acolo, motive vegetale şi 
florale, uneori alcătuind volute de inspiraţie barocă, care 
imprimă o notă alertă şi decorativă întregului ansamblu. 
La această stare contribuie, deopotrivă, arcurile în 
acoladă şi semicirculare care surmontează instrumentele 
Patimilor şi pe Constantin şi Elena. 

În Penticostarul imprimat la Bucureşti în 1782, 
Stanciul Tipograf, folosind şi alte prescurtări (Stci. Tp. 
sau St. Tp.), mai semnează cinci ilustraţii: Necredinţa 
lui Toma, datată 1781, Mironosiţele la mormântul 
Domnului, Isus Hristos se arată patriarhului Petru din 
Alexandria, Pogorârea Duhului Sfânt şi Duminica 
tuturor sfinţilor.

Cele cinci teme, precum şi altele rămase anonime 
din această ediţie a cărţii, apar anterior în diferite 
Penticostare româneşti tipărite la Buzău, 1701 (unele 
purtând semnătura lui Ioanichie Bakov); Bucureşti, 1743 
(cele mai multe repetate din Penticostarul buzoian)21; 
Râmnic, 1743 (xilogravuri înrudite cu cele dinainte, 
dintre care câteva sunt semnate de Popa Mihai Tipograf 
Râmnicean); Blaj, 1768 (lucrări gravate de Petru Papavici 
Râmniceanu); Bucureşti, 1768, în care întâlnim două 
xilogravuri semnate de Popa Mihai Tipograf Râmnicean 
şi una de Ivan Bakov. La originea tuturor acestor ilustraţii 
s-au aflat xilogravuri ucrainene executate în secolul al 
XVII-lea22. Aşadar, respectivele teme sunt deosebit de 
frecvente în ambianţa bizantino-balcanică şi bizantino-
rusă. Stilistic aparţin aceluiaşi areal. În aceste xilogravuri 
acţiunea sau momentul ei principal se desfăşoară, cu 
precădere, în prim plan, conferind imaginii o notă de 
solemnitate. Siluetele personajelor, de un hieratism 
atenuat şi de o căutată eleganţă, sunt desenate în linii 
mari, esenţiale. Nu lipseşte, desigur, încercarea de a sugera 
volumele. Figurile au expresii concentrate, spiritualizate. 
Ele poartă costume antice sau bizantine ale căror falduri 
indică, uneori, în mod arbitrar formele corpului. Modul 
de stilizare a fragmentelor peisagistice (coline, dâlme) 
şi a vegetaţiei (flori, copaci) este evident de tradiţie 
bizantină, dar implică şi o influenţă ucraineană, după 
cum am amintit.

Necredinţa lui Toma, datată în 1781 (xilogravură 
repetată în Penticostar, Bucureşti, 1800). Într-o încăpere 
prevăzută cu trei arcade semicirculare, sprijinite 
pe coloane canelate, al cărei paviment, alcătuit din 
dale romboidale, indică vag adâncimea spaţială, 
este reprezentat Isus Hristos în mijlocul apostolilor. 
Avându-L alături pe Toma, El îl încredinţează pe acesta 
de adevărul Învierii: „Adu degetul tău încoace şi vezi 
mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune pe coasta Mea şi 
nu mai fi necredincios, ci credincios” (Ioan 20, 27).

Mironosiţele la mormântul Domnului. Într-o grotă 
– reprezentând mormântul lui Isus – un înger şezând 

pe lespedea de piatră vesteşte Învierea Domnului 
mironosiţelor, care aduc miresme. În planul secund, Isus 
Hristos, cu stindardul Învierii în mână, se arată – după 
inscripţia din gravură – Maicii Sale. După Evanghelia de 
la Marcu 16, 9 şi Ioan 20, 16-18, Isus s-a arătat întâi Mariei 
Magdalena. Nici între mironosiţele care aduc miresme 
nu este pomenită Maica Domnului – Marcu 16, 1 – cum 
apare în gravură. Această dispunere iconografică apare 
însă în Erminie. De precizat că în ambianţa bizantină 
s-au cristalizat două tipuri esenţiale ale Învierii lui Isus, 
cel al Mironosiţelor la mormântul Domnului , care îşi 
are izvorul în Evangheliile canonice, şi mai ales cel al 
Coborârii la iad, inspirat din Evanghelia apocrifă a lui 
Nicodim. Un al treilea tip iconografic important îşi are 
originea în Occident, după cum am evidenţiat mai sus. 

Isus Hristos se arată patriarhului Petru din Alexandria 
(Viziunea lui Petru din Alexandria), xilogravură repetată 
în Penticostar, Bucureşti, 1800. Scena se petrece într-un 
interior a cărui proiecţie perspectivică este comprimată. 
În faţa patriarhului, îmbrăcat în ornatele arhiereşti, 
apare ,,Domnul, în chip de copil ca de doisprezece ani, 
strălucind mai mult decât soarele, purtând o haină ruptă, 
din cap până în picioare. Deci, întrebându-L pentru ce-I 
este ruptă haina, a aflat de la El că Arie este cel care I-a 
rupt-o”23. 

Pogorârea Duhului Sfânt (Rusaliile) –ilustraţie  
repetată în Apostol, Bucureşti, 1784 şi Penticostar, 
Bucureşti, 1800. În cadrul unui interior Maica Domnului 
şade pe un tron între apostoli, aşezaţi în semicerc. 
Deasupra pluteşte Duhul Sfânt, în chip de porumbel, de 
la care pornesc spre capetele lor raze de lumină în formă 
de limbi de foc. Dedesubt, într-o nişă, un bătrân, cu 
coroană de rege pe cap, ţine în mâini o eşarfă cu sulurile 
de pergament care reprezintă simbolic limbile în care au 
vorbit ucenicii după Rusalii. Acest bătrân personifică 
lumea venită să asculte pe ucenici, de aceea se află şi 
inscripţia „Cosmos=Lumea”. Xilogravura este executată 
după normele iconografice bizantine. Tema sărbătoririi 
Cincizecimii este inspirată din Faptele Apostolilor (2, 
1-21) şi din epistola I a Sfântului Apostol Pavel către 
corinteni24.

Dumineca tuturor sfinţilor. În centrul unui medalion 
circular, Isus Hristos, înscris în glorie, este aşezat pe 
curcubeu şi binecuvântează cu ambele mâini. El poartă 
tunică, mantie pe umărul stâng, nimb cruciger în jurul 
capului şi este însoţit de monograma Sa. De dimensiuni 
reduse, în preajma Sa apar simbolurile celor patru 
evanghelişti: îngerul (Matei), vulturul (Ioan), boul 
(Luca), leul (Marcu) (=Hristos în tetramorf). Isus 
Hristos este flancat de principalii sfinţi intercesori, Maica 
Domnului şi Ioan Botezătorul, care se roagă pentru 
iertarea păcătoşilor, alcătuind toţi trei compoziţia Deisis 
(în greceşte=Rugăciune). Deasupra lui Isus, în medalion 
circular, se evidenţiază Tronul Ceresc (al Hetimasiei – pe 
care se va aşeza Mântuitorul la Judecata de Apoi) pe care 
se află crucea, coroana de spini, suliţa, trestia cu buretele 
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şi Evanghelia deschisă. Deasupra şi dedesubtul braţului 
orizontal al crucii întâlnim inscripţia IS.HS. NI KA 
(Isus Hristos învinge). De o parte şi de alta a Tronului, 
se roagă Adam şi Eva. Sub Isus sunt reprezentaţi Sfinţii 
împăraţi Constantin şi Elena, susţinând crucea. Ei 
poartă coroană şi veşminte specifice rangului lor. De 
o parte şi de alta a axei centrale (alcătuită din Tronul 
Hetimasiei, Isus şi crucea susţinută de Constantin şi 
Elena) sunt poziţionate simetric următoarele cete: 
ale îngerilor, arhanghelilor, apostolilor, pustnicilor, 
arhiereilor, prorocilor, împăraţilor, împărăteselor şi 
sfintelor. Primul personaj din fiecare ceată ţine în 
mână un filacter desfăşurat cu numele funcţiei celor 
care o alcătuiesc. Medalionul circular este înscris 
într-un dreptunghi, în colţurile de sus ale căruia apar 
soarele şi luna, redate antropomorf, pe un cer cu nori, 
iar în colţurile de jos, Sânul lui Avraam (personajul, 
aşezat pe o bancă, ţine în poală un copil – simbolizând 
sufletele mântuite, în spatele său fiind mulţimea celor 
izbăviţi), respectiv tâlharul mântuit cu crucea. Gravura 
în ansamblul ei simbolizează Raiul, întreaga compoziţie 
alcătuind, de fapt, o rugăciune a tuturor sfinţilor. 
Cercul, sub forma căruia apare medalionul, ,,este semnul 
Unităţii principiale şi al Cerului; ca atare, el desemnează 
activitatea cerului, mişcările lui ciclice25. Elementele 
de vegetaţie completează în chip adecvat atmosfera 
paradisiacă. Inscripţia explicativă a gravurii este în limba 
română; celelalte inscripţii sunt însă redactate în limba 
slavonă.

În cărţile româneşti vechi, Duminica tuturor 
sfinţilor figurează pentru prima dată în Cheia înţelesului, 
Bucureşti, 1678, gravura fiind semnată de Ivan Bakov, 
care o şi datează în 167826. Acelaşi autor deosebit de 
talentat credem că a executat şi varianta datată în 1700 
din Penticostarul tipărit la Buzău în anul 1701.

Fără îndoială că la originea ilustraţiilor din 
Penticostarele româneşti de la Buzău, 1701, Bucureşti, 
1743, Râmnic, 1743, Blaj, 1768, Bucureşti, 1768 ș. 
a., deci şi a celor semnate de Stanciul Tipograf în 
Penticostar, Bucureşti, 1782, s-au aflat modelele existente 
în cărţi ucrainene, în general semnate cu iniţiale şi chiar 
datate: Triod Ţvetnaia (Penticostar), 1631, repetate 
printre altele, în Cazania lui Petru Movilă, 1637, ambele 
tipărite la Kiev27.

Apostolul de Bucureşti din1784, care este dotat cu 
un cadru de foaie de titlu, ce cuprinde numeroase scene 
biblice, foarte probabil executat de Stanciul Tipograf, 
mai este împodobit, printre altele, şi cu ilustraţia 
Învierea, semnată Stanci(ul) P. Tp. Această importantă 
scenă biblică este concepută într-un mod deosebit dacă 
avem în vedere numeroasele reprezentări existente în 
grafica de carte românească veche.

Isus Hristos, înscris într-un nimb în formă de 
mandorlă, a înviat din mormânt, ţinând în mâna dreaptă 
stindardul Învierii, în timp ce cu stânga binecuvântează. 
El poartă în jurul capului nimbul cruciger, în timp ce 

giulgiul Său flutură în vânt. Pe una dintre mâini şi pe un 
picior se observă rănile provocate de piroanele cu care 
a fost ţintuit pe cruce. De faţă sunt mai mulţi soldaţi 
de pază, îmbrăcaţi în veşminte specifice, care au capul 
protejat de coif şi ţin în mână o suliţă. Unul dintre ei 
doarme alungit pe lespedea de piatră a mormântului. Alţi 
doi ostaşi dorm cu capul sprijinit pe mormânt. Deasupra 
capului lui Isus Hristos veghează un înger cu aripile 
întinse, iar de o parte şi de alta a Mântuitorului plutesc 
pe nori cortegii de îngeri, vădit pătrunşi de evenimentul 
epocal la care iau parte. Linia curbă, care îl îmbrăţişează 
pe Isus şi care uneşte cele două cete îngereşti, sugerează 
cerul. Această temă de provenienţă occidentală este 
abordată de meşterul Stanciul într-o manieră ingenioasă.

Pentru Ceaslovul tipărit la Bucureşti în anul 1785, 
Stanci(ul) Tipogr(af ) gravează un interesant şi original 
cadru de foaie de titlu. Acesta reprezintă personaje 
sfinte şi elemente fitomorfe. Sus figurează Isus Hristos 
binecuvântând cu ambele mâini, însoțit de doi sfinți, 
ce alcătuiesc împreună scena Deisis, iar jos apar motive 
vegetale. Lateral figurează cei doisprezece apostoli, 
redaţi tot bust: în stânga – Petru, Matei, Marcu, Andrei, 
Bartolomeu, Toma; în dreapta – Pavel, Luca, Ioan, Iacob 
a lui Alfeu, Simon Zelotul, Filip. În colţurile de jos se 
află câte un înger. Chiar dacă personajele sunt redate 
schematic, ele denotă trăiri mistice autentice.

Într-un stil deosebit este executată ilustraţia Îngerul 
păzitor, semnată S(tanciul) T(ipograf )28. Privit frontal, 
îngerul are o atitudine solemnă şi deopotrivă blândă. El 
poartă aureolă în jurul capului, are aripile desfăcute şi 
mâinile dispuse lateral. Cu mâna dreaptă binecuvântează, 
iar în stânga ţine o floare. Cadrul lat, în care se înscrie 
îngerul, posedă o inscripţie în limba greacă, care în 
traducere este următoarea: „Îngerul, păzitorul vieţii 
omului”29. În colţurile cadrului figurează câte un cap de 
înger cu două aripi. 

Xilogravura Isus în potir, din acelaşi Ceaslov, poartă 
semnătura S(tanciul) T(ipograf ). Astfel este simbolizat 
trupul şi sângele lui Hristos, dăruite pentru iertarea 
păcatelor omenirii (Matei 26, 26-29). Potirul este 
cuprins într-un medalion oval, iar în cele patru colţuri 
ale gravurii dreptunghiulare apar capete de îngeri. Spre 
deosebire de alte xilogravuri executate de Stanciul, 
aceasta este minuţios desenată. Tema frecventă în arta 
de tradiţie bizantină, Emmanuel în potir îl prezintă pe 
Isus copil, aşa cum îl vedem de pildă în xilogravura din 
Liturghia de la Bucureşti din 1728. 

În ediția Ceaslovului din anul 1806, St(anciul) T(i)
p(ograf ) semnează un Cadru de foaie de titlu, care se 
deosebeşte în mod evident de cadrele existente anterior în 
cărțile româneşti vechi. Sus, la mijloc, apare Isus Hristos, 
bust, ținând în mâna stângă globul pământesc, iar cu 
dreapta binecuvântând, înconjurat de 4 îngeri, surprinşi 
în varii poziții. Jos, la mijloc, apare stema Țării Româneşti 
– corbul cu crucea în cioc, având de o parte şi de alta, 
soarele şi luna. În colțurile cadrului sunt înfățişați, tot 
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bust, cei patru evanghelişti, scriind şi meditând, însoțiți 
de simbolurile lor: Ev. Marcu şi Ev. Ioan – sus; Ev. Matei 
şi Ev. Luca – jos. La stânga cadrului este reprezentat un 
tânăr cu o atitudine sfioasă care îşi ține mâna stângă în 
dreptul inimii, semn al evlaviei sale. Acesta ține în mâna 
dreaptă o ancoră cu trei brațe, care conform credinței 
creştine simbolizează speranța, legătura cu Isus Hristos30. 
La dreapta cadrului ne întâmpină un preot-monah, redat 
figură întreagă, asemeni tânărului. El ține într-o mână o 
cruce mare, în timp ce cu cealaltă înalță potirul, în care se 
află agnețul (bucățica de pâine dospită), folosite la Sfânta 
Împărtăşanie. Astfel este simbolizat trupul şi sângele lui 
Isus Hristos dăruite pentru iertarea păcatelor omenirii. 
Este interesant de subliniat faptul că xilogravura 
nu posedă nici o inscripție explicativă referitoare la 
personaje, concepute destul de naiv, dar care emană o 
nedezmințită sfințenie. Numeroasele volute şi varietatea 
gesturilor manifestate de personaje dinamizează 
imaginea, amintind de lucrările de artă din epoca barocă. 

Stanciul Tomovici sau Popovici, aşadar a fost un 
talentat tipograf şi remarcabil xilogravor care şi-a pus 
semnătura pe 20 de cărţi şi pe 15 xilogravuri cu un desen 
destul de frust. Ca xilogravor a beneficiat de teme gravate 
anterior pentru cărţile româneşti sau ucrainene. Uneori, 
dovedeşte însă că este un spirit inventiv, executând 
lucrări care se diferenţiază de ceea ce s-a realizat înainte 
sau în vremea sa. În a doua jumătate a secolului al XVIII-
lea, xilogravura bucureşteană este profund marcată de 
travaliul a doi meşter: Grigorie Ieromonah şi Stanciul 
Tipograf31.
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Fig. 1. Stanci[ul] Tip[ograf ], Cadru de foaie de titlu, Psaltire, Bucureşti, 1780
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Fig. 2. Stanci[ul] Tip[ograf ], Cadru de foaie de titlu, Penticostar, Bucureşti, 1782
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Fig. 3. Stanciul T[i]p[ograf ], 1781, Necredinţa lui Toma, Penticostar, Bucureşti, 1782

Fig. 4. Stanciul T[i]p[ograf ], Mironosiţele la mormântul Domnului, Penticostar, Bucureşti, 1782
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Fig. 5. St[an]ci[ul] T[i]p[ograf ], Isus Hristos se arată patriarhului Petru din Alexandria, Penticostar, Bucureşti, 1782

Fig. 6. St[anciul] T[i]p[ograf ], Pogorârea Duhului Sfânt, Penticostar, Bucureşti, 1782
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Fig. 7. Stanciul Tip[ograf ], Duminica tuturor sfinţilor, Penticostar, Bucureşti, 1782

Fig. 8. Stanci[ul] P[opovici] T[i]p[ograf ], Învierea, Apostol, Bucureşti, 1784
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Fig. 9. Stanci[ul] Tipogr[af ], Cadru de foaie de titlu, Ceaslov, Bucureşti, 1785
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Fig. 10. S[tanciul] T[ipograf ], Îngerul păzitor, Ceaslov, 
Bucureşti, 1785

Fig. 11 S[tanciul] T[ipograf ], Isus în potir, Ceaslov, Bucureşti, 
1785
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Fig. 12. St[anciul] T[i]p[ograf ], Cadru de foaie de titlu, Ceaslov, Bucureşti, 1806

Note:

1. Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Dan Simonescu, Bibliografia 
românească veche (1508-1830), Tom II, III, IV, Bucureşti, 
Atelierele grafice Socec. & Co. Soc. Anonimă Română, 
1910-1944 (în continuare BRV).
2. BRV II, p. 245, 253; BRV IV, p. 93; BRV II, p. 269, 270, 
273, 275, 284, 304, 311, 350, 411, 417, 418, 422, 431; 
Daniela Poenaru, Contribuţii la Bibliografia românească 

veche, Târgovişte, Muzeul Judeţean Dâmboviţa, 1973, p. 98; 
BRV II, p. 478, 530; BRV III, p. 5.
3. Ana Andreescu, Cartea românească în veacul al XVIII-
lea. Repertoriul ilustraţiilor, Bucureşti, Editura Vremea XXI, 
2004, fig. 46, 101, 104, 105, 106. BRV-ul şi alte lucrări de 
specialitate nu indică toate gravurile lui Stanciu.
4. Eva Mârza, Florin Bogdan, (coordonatori), Repertoriul 
tipografilor, gravorilor, patronilor, editorilor cărţilor românești 
(1508-1830), Ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Sibiu, 
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Editura Astra Museum; Editura Techno Media, 2013, p. 
255-256.
5. Dan Râpă-Buicliu, Bibliografia românească veche. 
Additamenta I (1536-1830), Galaţi, Alma Galaţi, 2000, p. 
303-304 descrie foaia de titlu a unui exemplar din 1783. BRV 
II, p. 275 precizează clar că există exemplare atât din 1782, 
cât şi din 1783. Cu toate acestea, Daniela Poenaru, op. cit., p. 
64, menționează o nouă carte pentru anul 1783. 
6. Jean Chevalier, Alain Gherbrant, Dicţionar de simboluri, 
vol. 1, Bucureşti, Editura Artemis, 1993, p. 295.
7. Trebuie spus că Sfânta Scriptură nu ne spune nimic despre 
faptul că Hristos a Înviat din mormânt cu un steag în mână şi 
nici că paznicii au fost primii martori ai Învierii Sale, procedee 
introduse de arta occidentală, dar răspândite şi în zona 
balcanică, prin intermediul gravurilor în aramă, începând 
cu secolul al XVII-lea. Vezi pentru detalii: I. D. Ștefănescu, 
Iconografia artei bizantine și a picturii feudale românești, 
Bucureşti, Editura Meridiane, 1973, p. 128-135; Leonid 
Uspensky, Vladimir Lossky, Călăuziri în lumea icoanei, 
Bucureşti, Editura Sophia, 2003, p. 199-205; Constantine 
Cavarnos, Ghid de iconografie bizantină, Bucureşti, Editura 
Sophia, 2005, p. 104-112.
8. Hannelore Sachs, Ernst Badstübner, Helga Neumann, 
Christliche Ikonographie in Stichworten, Leipzig, Koehler & 
Amelang, 1980, p. 239. 
9. Heinrich Höhn, Deutsche Holzschnitte bis zum Ende des 
16. Jahrhunderts, Leipzig, Karl Robert Langewiesche Verlag, 
1925, fig. p. 30.
10. Ovidiu Drimba, Istoria culturii și civilizaţiei, vol. 3, 
Bucureşti, Editura Știinţifică, 1990, fig. p. 458.
11. Vezi Cornel Tatai-Baltă, Antimise din secolele XVIII-XIX, 
păstrate la Muzeul de Istorie din Blaj, în Annales Universitatis 
Apulensis, Series Historica, 6/1, 2002, p. 267-273; idem, 
Interferenţe cultural-artistice europene, Blaj, Editura Astra, 
Despărţământul „Timotei Cipariu”, 2003, p. 51-63.
12. Das Albrecht Dürer Hausbuch. Auswahl aus dem 
graphischen Werk. Einleitung von Wolfgang Hütt, 
zusammengestellt von Gabriele Forberg, München,Verlag 
Rogner & Bernhard, 1975, fig. p. 528.
13. Hannelore Sachs, Ernst Badstübner, Helga Neumann, op. 
cit. ,fig. p. 238.
14. Cornel Tatai-Baltă, Gravorii în lemn de la Blaj (1750-
1830), Blaj, Editura Eventus, 1995, fig. 112.
15. Ibidem, fig. 120.
16. Ibidem, fig. 16.
17. BRV III, fig. p. 46.
18. Cornel Tatai-Baltă, Pagini de artă românească, Blaj, 1998, 
fig. 24.
19. Idem, Gravorii în lemn, fig. 6.
20. Ibidem, fig. 41.
21. În Penticostarul de la Bucureşti lipsesc ilustraţiile 
Necredinţa lui Toma şi Isus Hristos se arată patriarhului Petru 
din Alexandria. 
22. Cornel Tatai-Baltă, op. cit., p. 90-91.
23. Proloagele, vol I, tipărite prin strădania Dr. Nestor 
Vornicescu, Mitropolitul Olteniei şi  îmbogăţite de Arhim. 

dr. Benedict Ghiuş, Bacău, Editura Bunavestire, 1999, p. 269.
24. I. D. Ștefănescu, op. cit. p. 137-138.
25. Vezi nota 6.
26. Ecoul pe care l-a stârnit această ilustraţie a lui Ivan 
Bakov asupra evoluţiei respectivei teme în anumite tehnici 
artistice, îl surprinde Cornel Tatai-Baltă, Anca Elisabeta 
Tatay, Reprezentarea Duminicii tuturor sfinţilor în icoana pe 
lemn, xilogravura de carte și icoana pe sticlă românească (sec. 
XVI-XIX), în Transilvania, Serie nouă, Anul XLII(CXLVI), 
2014, 5-6, p. 126-133.
27. Ucrainschie cnighi chirillovscoi peciati, XVI-XVIII vv. 
Catalog izdanii, Vîpusc I, 1574 g.-I polovina XVII.v, Ed: T. 
N. Kameneva, A. A. Guseva, Moscova, 1976, fig. 548, 547, 
553, 418, 554; Atanasie Popa, Cazania lui Varlaam, 1643, 
Prezentare grafică, Timişoara, Editura Helicon, 1944, fig. 22, 
202, 25.
28. Alte câteva xilogravuri din acest Ceaslov, ce mărturisesc 
acelaşi stil, credem că îi aparţin tot lui Stanciul.
29. Daniela Poenaru, op. cit., p. 75-76; Dan Râpă-Buicliu, op. 
cit., p. 321.
30. Ivan Evseev, Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale, 
Timişoara, Editura Amarcord, 1994, p. 16.
31. Referiri recente la gravura de Bucureşti, vezi la: Anca 
Elisabeta Tatay, Cornel Tatai-Baltă, Însemnătatea graficii 
cărţii româneşti vechi tipărite la Bucureşti (1582-1830), în 
vol. Societate-Cultură-Biserică. Studii de istorie medievală și 
modernă. Omagiu Profesorului Avram Andea, Editori: Doru 
Radosav, Radu Mârza, Cluj-Napoca, Argonaut, 2014, p. 98-
113.
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