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CIRCULARE „BOBIENE”. TIPĂRITURI BIBLIOFILE 
 

Maria Basarab 
 
Am inclus cu o conştientă precauţie, cu băgare de seamă justificată, 

circularele care sunt semnalate acum, în rândul tipăriturilor bibliofile, 
încadrându-se acestei categorii. Ele se potrivesc cu periodizarea fixată pentru 
cartea românească veche, deci răspund criteriului vechimii, fac referire la 
personalitatea eclezistică a episcopului Ioan Bob, iar în raport cu frecvenţa 
majorităţii cărţilor dintr-o vreme trecută, circularele sunt mai rar depistate şi pe 
deasupra le recomandă drept tipăritură bibliofilă şi aspectul grafic, întotdeauna 
încadrate într-un chenar sau folosind iniţiale decorate, simplu, sobru şi elegant.  

Readucem în atenţie perioada episcopatului lui Ioan Bob (1782-1830)1 
raportată la spaţiul cultural postiluminist, remarcând atenţia sporită acordată 
scrierii şi tipăririi cărţilor. Pe lângă datoria strict teologică, cea administrativ-
bisericească, în cei 48 de ani de episcopat, Ioan Bob şi-a scris şi tipărit cărţile 
sale (Teologia dogmatică, după Tournely, 1801-1802; Carte de învăţături creştineşti, 
1805-1806; Cuvânt păstoresc, 1811; Dicţionar român-latin-unguresc, Cluj, 1822) a 
sprijinit alte apariţii tipografice (Biblia, Blaj, 1795; Samuil Micu, Teologia 
moralicească, Blaj, 1796; Thomas a Kempis, De urmarea lui Cristos, Blaj, 1812 
(traducere după Thomas a Kempis), la care se adaugă circularele cu diverse 
conţinuturi. 

Circularele au statut special2. Ele cuprind dispoziţii, decrete, patente, 
orânduieli, toate „tipărituri ocazionale” sau „efemeride”3.  

Motivaţia tipăririi lor se leagă de nevoia rapidă a comunicării, a 
transmiterii unor ştiri, recomandări din partea autorităţilor laice sau ecleziaste 
celor din subordine. Ele nu sunt o preocupare tipografică cu ritmicitate, 
punctează un anume moment legat de evenimente sau stări de fapte, de 
excepţie. 
                                                 
1 Nicolae Lupu, Episcopul Ioan Bob, Blaj, 1944; Octavian Bârlea, Spre înălţimi, în Perspective, 
München, XXIV (2000); Daniel Dumitran, Un timp al reformelor. Biserica Greco-Catolică din 
Transilvania sun conducerea episcopului Ioan Bob (1782-1830), Bucureşti, 2005; Gabriela Mircea, 
Tipografia din Blaj în anii 1747-1830, Alba-Iulia, 2008.  
2 Circularele catalogate în BRV tipărite în timpul episcopului Ioan Bob: Ioan Bob, Cuvânt la 
ziua instalaţiei, 1784; Iosif II, Proclamaţie pentru cadastru, 1786; Preoţia sau îndreptarea preoţilor, 1786; 
Înştinţare despre sărbătorile anului, 1787; Ioan Bob, Cuvânt la Dumineca Floriilor, 1798; Iosif II, 
Înştinţare despre reglementarea sărbătorilor la Uniţi şi Neuniţi, 1806; Rânduielile slujbei în vreme de război, 
1818. Vezi şi: Mircea Popa, O contribuţie la „Bibliografia Românească Veche”: Circulara episcopului Bob 
din 1797, în Sargetia, XIII (1977), p. 577-578. 
3 Doina Dreghiciu, Gabriela Mircea, „Efemeride tipografice din deceniul al treilea al secolului 
al XIX-lea, păstrate în Biblioteca veche a Muzeului din Alba Iulia”, în Sargetia, XXXIV (2006), 
p. 561-577.  
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Socotim că circularele ocupă o parte a zonei de interferenţă între carte 
şi document, potrivit fondului şi formei lor. 

Repunem acum în circulaţie culturală trei circulare identificate de 
curând printre documentele fondului Protopopiatul Greco-Catolic Orăştie, păstrate 
la Direcţia Judeţeană Hunedoara a Arhivelor Naţionale, necatalogate în 
Bibliografia Românească Veche, sau Daniela Poenaru, Contribuţii la Bibliografia 
Românească Veche, sau Dan Râpă Buicliu, Bibliografia Românească Veche, 
Additamenta, I. 1536-1830, Galaţi, 2000; Gabriela Mircea, Tipografia din Blaj în 
anii 1747-1830, Alba-Iulia, 2008. 

Aceste circulare au legătură cu perioada şi activitatea episcopului Ioan 
Bob, chiar dacă doar una a fost tipărită şi semnată în timpul vieţii sale, celelalte 
făcând trimitere la numele episcopului. 

Aşadar, circulara tipărită şi semnată de Ioan Bob în 18 noiembrie 1826 
(Blaj)4 a fost expediată pe adresa protopopului Cugirului, Nicolae Sancioli, şi 
conţine, pe trei file, recomandări bisericeşti de luat în seamă, în postul 
Crăciunului. Sunt îndemnuri şi învătăţuri despre rostul spovedaniei şi al 
împărtăşaniei în timpul de dinaintea sărbătorii Naşterii lui Cristos. Circulara se 
încheie atenţionându-l pe protopop „ca primindu-o fără zăbavă vei strânge 
preoţii şi o vei vesti [...] îndemnându-i ca norodul cu tot de-adinsul să-l 
îndemne la pocăinţă”. 

Episcopul Ioan Bob stăruie asupra respectării rânduielilor bisericeşti. În 
anul 1808, într-o adresă către acelaşi protopop, aminteşte despre nevoia 
preoţilor şi a mirenilor de a cunoaşte cerinţele morale ale Bisericii5, iar în anul 
1812, într-o altă adresă trimisă tot lui Nicolae Sancioli, face referire la 
cunoaşterea celor scrise în cartea sa Carte de învăţături creştineşti, pe care o 
recomanda spre procurare „mai pe urmă mai multe învăţături spre folosul 
preoţilor şi mângâierea norodului aici în Blaj s-au tipărit din care toţi preoţii să 
se împărtăşească, bine am voit [...] precum vedem încă la mulţi n-au sosit, 
pentru aceea [...] de s-au întâmplat să nu fi căpătat, au nu atâtea câte v-au 
trebuit, scrie câte îţi lipsesc şi ce fel şi vi se vor trimete”6.  

A doua circulară, tipărită la Blaj, în 30 septembrie 18307, ca un 
impropriu ferpar, anunţa „ieşirea din această lume în 20 septembrie a.c. a 
marelui nostru Arhireu Ioan Bob”. Era semnată de Vasile Filipan8 şi Teodor 

                                                 
4 Direcţia Judeţeană Hunedoara a Arhivelor Naţionale (în continuare se va cita: DJHAN), fond 
Protopopiatul Greco-Catolic Orăştie, dos. 1/1826, f. 15-16.  
5 DJHAN, fond cit., dos. 1/1808, f. 1.  
6 DJHAN, fond cit., dos. 1/1812, f. 3.  
7 DJHAN, fond cit., dos. 1/1830, f. 3. 
8 Vasile Filipan: a făcut studii teologice la Agria (Eger). A fost prefect de studii la Seminarul din 
Lemberg (Liov), unde în anul 1789 a obţinut doctoratul în teologie. În anul 1792 s-a stabilit la 
Blaj şi a fost numit profesor de istorie bisericească şi filosofie, prefect de studii şi revizor al 



Maria Basarab 

 246 

Sereni9, „notareş”, când lui Dimitire Caian, ales vicar capitular la Blaj10, i s-au 
atribuit, temporar, atribuţiile episcopeşti până la numirea în scaunul episcopal a 
lui Ioan Lemeny (1832-1850). 

Cea de-a treia circulară, semnată la 1 octombrie 183011 de Dimitrie 
Caian, cerea ca începând „din 21 noiembrie care e ziua intrării în Biserică, în 
trei zile, pentru odihna adormitului servului lui Dumnezeu, Marelui Nostru 
Părinte Ioan Bob, jertfă Prea Înaltului Dumnezeu să înălţaţi [...]”. 

Circularele, aceste tipărituri blăjene aduse acum în atenţie, sunt scrise cu 
litere chirilice, sunt inedite din punctul de vedere al evidenţei patrimoniale şi 
pot fi acceptate ca o contribuţie la cataloagele de specialitate. 

Chiar dacă privesc un spaţiu restrâns al istoriei cărţii vechi şi a tiparului, 
aceste circulare, primind girul unor personalităţi ecleziastice sunt răspândite şi 
pentru instruirea mirenilor, fapt ce sporeşte însemnătatea lor. 

 
 

                                                                                                                            
cărţilor româneşti. În anul 1821 a fost numit prepozit, director al Gimnaziului, iar în 1832 vicar 
capitular. A scris Istoria bisericească, în limba latină (Nicolae Comşa, Teodor Seiceanu, Dascălii 
Blajului. 1754-1948, Bucureşti, 1994, p. 42-43).  
9 Teodor Sereni a urmat studii teologice la Turda, Cluj şi Blaj. A fost profesor de filosofie la 
Blaj şi prefect de studii la Seminarul teologic de aici, între 1829 şi 1834 notar consistorial, 
secretar episcopal, apoi vicar foraneu al Făgăraşului, în 1845 rector al Seminarului Teologic, 
profesor de teologie dogmatică şi canonic custode (ibidem, p. 68).  
10 Dimitrie Caian, „Cel mai tânăr al Dogmaticii”. A urmat studii teologice la Viena. A fost 
profesor de filosofie şi teologie dogmatică la Blaj. A îndeplinit funcţiile de prefect de studii, 
secretar episcopal şi rector al Seminarului. A scris Teologie dogmatică, Blaj, 1804, 1811; Predică 
despre statul milităresc, Sibiu, 1827 (ibidem, p. 48).  
11 DJHAN, fond cit., dos. 1/1830, f. 7. 
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ANEXE 
 

I. 
 

Ioann Bob, cu mila lui Dumnezeu prin ţara Ardealului şi părţile ei împreunate, 
Rumânilor, Grecilor, Ruşilor, Sârbilor şi tuturor celor de leagea grecească, drept 
credincioşilor Vlădica Făgăraşului. Iubiţilor în Domnul, fiilor noştri celor duhovniceşti 
dar şi pace de la Dumnezeu Părintele îndurărilor iară de la noi Arhiereasca 
blagoslovenie. 

Spre mai mare îndemn de a ne nevoi ca prin adevărata Mărturisire a păcatelor 
să ne curăţim de faptele cealea reale cu care am tras spre noi dreapta lui Dumnezeu 
mânie; şi aşa curăţându-ne să ne învrednicim împărtăşirii Sfântului şi de viaţă 
făcătoriului Trup şi Sânge a Domnului Nostru Isus Cristos, bine au voit prea 
Osfinţitul Patriarh a toată lumea drept credincioşilor a vesti an Domnului bine primit, 
ca adecă: 

Întâie: De la vestirea aceşti Patriarşeşti prea mângâioasă orânduieli, în şaşă luni 
oricine îşi va mărturisi batăr odată păcatele şi se va cumineca, şi cu inimă curată va 
cerceta în 15 zile sau după olaltă sau şi învârstat în fieştecare unde să află patru sau 
batăr trei Besearici, şi acolo să va ruga pentru mărirea şi înălţarea Sfintii Besearici, 
pentru dezrădăcinarea eresurilor, pentru pacea drept credincioşilor împăraţi, pentru 
fericirea şi liniştea poporului creştinesc să aibă ertare desăvârşit, nu numai de păcatele 
sale, ci şi de pedeapsa, adecă canonul care pentru acelea după dreptatea lui Dumnezeu 
şi a Besearicii canoane ar avea de a-l plini. 

A doao: Care cu acest cuget mărturisându-se şi mai nainte de a plini ceale ce s-
au zis ar muri, plinind canonul de la Duhovnic dat, aceaiaşi ertare să aibă. Precum: 

A triia: Care bolnavi fiind sau în temniţă sau altmintrilea împedecaţi a cerceta 
în 15 zile Sfintele Besearici nu ar putea, în locul acei cercetări plinind în canon alte 
fapte evlavnice, ce-i va rândui Duhovnicul, aceaiaşi ertare să o dobândescă: 

A patra: În vreamea aceştii ertări fieştecare Duhovnic de la Arhiereu cu 
puteare de a putea spovedi întărit, pre cei ce cu cuget de a să împărtăşi ertării să vor 
spovedi, de astă dată adecă până în şase luni de la vestirea aceştii rânduieli ori de ce 
păcate groaznice a-l dezlega vor putea, şi de afurisanie, şi oprealişte, şi de alte 
împedecări şi pedeapsă besericieşti, cu care ei de la leage sau om sânt legaţi şi strânşi, 
încât adecă aceastea să ţân de Divanul cunoştinţii, şi neînţelegându-să cei ce prin 
judecata legiuitului bisericesc stăpân s-ar fi pus sub legătură, carii pănă vor face destul 
judecăţii, nu pot avea această ertare; aşiderea: 

A cincea: De astă dată fieştecare Duhovnic are puteare a schimba făgăduinţăle 
care cineva au făcut lui Dumnezeu despre ceva lucru, tocma şi cu jurământ, de ar fi 
întărită, în alte fapte evlavnice afară de făgăduinţa cea mare a curăţănii şi de făgăduinţa 
altuia făcută, şi primită, care cu păgubirea şi fără voia celuia cui i-au făcut nu să poate 
erta. 

Drept aceaia, primind noi această Patriarşască rânduială încă cu începutul lui 
iunie şi dându-ni-să puteare ca după stările împrejur, spre lesnirea de a să putea 
fieştecare bun creştin împărtăşi aceştii ertări ceale ce s-au scris a le aşeza, bine ştiind 
greotăţiile fiilor noştri Preoţilor şi Mireanilor care mai toţi trăiesc după sudoarea şi 
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lucrul mânilor sale, şi socotind precum posturile noastre sunt rânduite spre curăţirea 
sufletelor şi trupurilor noastre, acum încetând şi lucrul câmpului, rânduim şi a să vesti 
poruncim, ca adecă în toate Besearicile care sânt sub ascultarea noastră, această 
Duhovnicească milă să să vestească în Dumineca a triia a acestui post a Naşterii lui 
Hristos, adecă în cinci zile dechemvrie a.c., iară rânduiala aceasta să va ţânea: 

Întâiu: Fiindcă foarte puţine locuri să află unde să avem mai multe Besearici, 
celor ce în rânduiala Patriarşească sub numărul întâiu s-au însămnat, să va face destul 
dacă cei ce să vor spovedi şi cumineca cu cuget de a dobândi ertare batăr o Besearică 
în 15 deschilinite zile o vor cerca şi în aceaia cu cugetul care s-au zis să vor ruga.  

A doao: Cu începutul aceştii ertări adecă în cinci dechemvrie să va face după 
rugăciunea amvonului litie la care după cum va judeca Preotul, sau vor încungiura 
Besearica, sau ca la alte litii cântând stihirile litii vor ieşi în pridvor sau la petrapod, şi 
după săvârşirea stihirilor şi a rugăciunilor litii să va cânta: Mântuiaşte Doamne 
Norodul tău: Slavă: Cel ce te-ai înălţat: Şi acum: Folositoare înfricoşată şi opusta; 
aceasta să va mai poftorii în trei rânduri pănă la plinirea a şaşă luni de la vestire în 
vreamea care fieştecare paroh mai întocmită spre aceaia o va judeca. 

A treia: Voim ca în toate Duminecile acestui post şi a celui mare după 
rugăciunea amvonului să se cânte zisăle trei tropare şi după săvârşirea lor Preotul la 
înţăles cu norodul să zică rugăciunile ceale de la litie care sânt însămnate în 
Liturghiiariu la Vecernie, afară de blagosloveniia pânilor. 

Care Patriarşască rânduială ca cu cuviinţă să se plinească şi doritul rod care 
iaste spăseniia sufletelor să-l lucrează, înşivă şi prin Preoţii încredinţatelor Eparhii veţi 
îndemna cu tot deadinsul Norodul ca să să spovedească şi să să cuminece, şi aşa ertării 
să să împărtăşască, învăţându-l cât de mare uşurătate îşi pot dobândi în această vreame. 
Care mai bine să cunoască veţi tâlcui cum prin spovedanie păcatul cu adevărat să iartă, 
iară nu pedeapsa, şi cât de mic e canonul ce să dă prin Duhovnic pe lângă canoanele 
care de la S(fânta) Besearică pentru păcate s-au rânduit şi sunt scrisă în Pravilă; a 
cărora datorie rămâne, iară de vom plini ceale ce s-au zis luăm ertare desăvârşit de 
ceale ce după canoane am fi datori. Care toate de să vor tâlcui cu bună socoteală avem 
nădeajde cum că spre a să împărtăşi ertării să vor îndemna, să vor spovedi, cumineca, 
şi aşa postul spre înfrânarea poftelor, spre curăţiia sufletului îl vor folosi, cu care 
adăogând şi rugăciunea şi cei ce pot milosteniia îşi vor aduna comoară în ceriuri, şi 
spăseniia sufletelor; spre care sfârşit de la Părintele luminilor poftind, cerescul dar şi de 
la noi Preoţilor şi la tot poporul Arhiereasca blagoslovenie vă trimitem. Blaj, 18 
noiemvrie 1826. 

Al tău  
de binevoitoriu Părinte 

Vlădica Ioan m.p. 

Aceasta primindu-o fără zăbavă vei strânge Preoţii şi o vei vesti, îndemnându-i 
şi în numele nostru şi pentru mântuirea sufletelor îndemnându-i, ca norodul cu tot 
deadinsul să-l îndeamne la pocăinţă, învăţându-l ceale de lipsă care Besearica despre 
ertare le învaţă şi îndatorindu-i ca mai sus scrisăle punctumuri peantru carii să dă 
aceasta ertare fieştecare să şi le însămneaze.  
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II. 
 

Prea Cinstite în Hristos Frate! 
 
Prin eşirea din această lume în 20 septemvrie a.c. a marelui nostru Arhiereu 

Ioann Bobb, rămâind văduv şi lipsit acest mare Dieţes de ocârmuitoriu unu ca cap, în 
seasiia Capitului în 27 c. l. ţânută, ne-am ales Vicareş Capitular pe prea Ci(nstitul) Frate 
Dimitrie Caian canonic Leactor, care de toate lucrurile Dieţesului acea grije să poarte 
în cursul tâmpului văduvii aceştii Episcopii, care e datoriu să poarte un Episcop; 
pentru aceaia să dă de ştire Prea Cin(stit) Frăţii tale, ca toate poruncile, ordinaţiile şi 
comisiile care sub subscrierea numelui prea Ci(nstitului) frăţii sale ţi s-or trimite, cu cea 
mai mare cinste să le primeşti şi să le duci în capet, care spre statul cunoştinţii Prea 
Cin(stit) Frăţii tale şi a Preoţilor subordinaţi scriindu-ţi, rămânem  

a Prea Cin(stit) Frăţii tale 
de bine voitori fraţi  

Capitulul Episcopii Făgăraşului 
Vasilie Filipan, m. pr.  

Preposit 
Sereni Todor m. pr.  

Con: notariuş 
Blaj, 30 septemvrie 1830 

 
 

III. 
 

Prea Cinstite în Hristos Frate! 
 
Plăcând marelui şi prea Putearnicului Dumnezeu, căruia îi iaste grije de toate 

lucrurile omeneşti, pe Marele nostru Episcop Domn Exseleanţiia sa Ioann Bobb din 
grijile lumii aceştiia în 20 septemvrie a.c. a-l chema la veacinicile lăcaşuri; socotind eu 
datoriia care fieştecare celui Prea Înalt sfinţit Preot trebuiaşte a avea cătră Arhiereul 
său, şi după ce de la noi evlavniceaşte s-au mutat, cu putearea carea mie de la Prea 
Ci(nstitul) Capitul a Măritului acest Dieţes, ca Vicareşului de obşte în cursul tâmpului 
văduviei acestui Episcopat mi s-au dat, din deregătorie pe Prea Cinstit Frăţiia ta am a te 
cerca, ca însuţi şi Parohii Eparhii Prea Cinstit Frăţii tale începând din 21 noemvrie, care 
e ziua întrării în Besearică, în trei zile pentru odihna adormitului servului lui 
Dumnezeu Marelui Nostru Părinte Ioann Bobb, jertvă prea înaltului Dumnezeu să 
înălţaţi, şi cu sunetul Clopotelor de trei ori în zi, pompa cea mai de pre urmă să i-o 
faceţi, care spre a le isprăvi însuţi, şi prin subordinaţii Prea Cin(stit) Frăţii tale Parohi a 
să isprăvi încredinţindu-ţi, rămân 

A Prea Cinst(it) Frăţii tale:  
de bine voitoriu frate  

Dimitrie Caian 
Vicarius Capitulari  

Blaj, 1 octomvrie 1830.  
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