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Noţiunea de „Proloage” provine din gre-
cescul prolego ( προλεγο ), care înseamnă „cu-
vânt înainte; a alege, a deosebi”.  

    Proloagele sunt texte vechi de limbă ro-
mână din secolele XVII – XVIII care au un evi-
dent și esenţial conţinut hagiografi c- fi localic și 
sapienţial. Prin acest conţinut, fi ind deopotrivă 
preţuite de clerici și enoriași, legitimându-și ro-
lul, valoarea și semnifi caţia în acele secole când 
Biserica era singura instituţie care se preocupa 
de viaţa spirituală și de cultura poporului. Izvo-
rul principal al Proloagelor se afl ă deci în scri-
erile patristice, în hagiografi e și în textele etice 
vechi, având un rol cultural deosebit de impor-
tant, alături de Psaltire, Cazanii, Vieţile Sfi nţilor, 
în procesul de înlocuire a limbii slavone din cul-
tul Bisericii cu cea română. Ele sunt niște cărţi 
ce cuprind, pe lângă „vieţile” sfi nţilor, si anumi-
te fragmente ilustrând virtuţi creștine și cuvinte 
de învăţătură creștină. Aceste texte se citeau la 
biserică ori de câte ori se săvârșea Sfânta Litur-
ghie, se mai citeau cu mult folos pentru minte 
și inimă în cadrul „școlilor” din tinda bisericii, 
adesea în casele clericilor dar și ale enoriașilor 
știutori de carte, precum și în chiliile mănăsti-
rilor, unde se afl au numeroși fraţi doritori să-și 
însușească atât duhul, cât și slova sfi ntelor în-
văţături creștine. Proloagele s-au bucurat de o 
largă circulaţie având și un rol deosebit în in-
struirea duhovnicească–morală a cititorilor de 
odinioară, dar și în îmbogăţirea vocabularului 
limbii române . 

     În literatura Bisericii noastre, după cum 
este știut, Vieţile Sfi nţilor, pe lângă faptul că au 
circulat vreme îndelungată prin copii-manus-
crise , s-au tipărit de mai multe ori. În Moldova, 
când Mitropolitul Varlaam a tipărit în 1643, la 
Iași, Cazania, s-au publicat, pentru prima dată 
în românește și câteva vieţi de sfi nţi. Mitropoli-
tul Dosoft ei al Moldovei este cel care a tradus și 
publicat pentru prima dată în românește o lu-

PROLOAGELE – SCRIERI  LITERARE   
şi  CĂRŢI   de   ÎNVĂŢĂTURĂ
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Abstract: Prologues are Romanian ancient 
texts dating back to XVII – XVIII centuries 
which have an obvious and essential 
hagiographic-Philokalic and sapient content. 
Via their content, valued by both clergy and 
parishioners, they played an important role, 
and had a great value and signifi cance in 
the centuries when the Church was the only 
institution that was concerned with people's 
spiritual life and culture. The main sources 
of Prologues were the patristic writings, the 
hagiography and the ancient ethics texts 
which had a very important cultural role.
The Prologues aroused a great interest in 
Moldova. Although the number of editions is 
not known, a considerable number of copies 
could be found in many religious sanctuaries 
in our country. They are still important 
sources of material and spiritual values. Each 
parish church had a library, and the books 
were listed in special inventories or catalogs 
according to which today we can identify the 
rare ancient books.
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crare specială consacrată Sfi nţilor Bisericii Or-
todoxe, Viaţa și petrecerea Sfi nţilor, imprimată 
la Iași în patru volume (1682–1686), fi ind cea 
dintâi operă în întregime hagiografi că tipărită 
în limba română. Lucrarea a circulat în tot spa-
ţiul geografi c românesc, secole la rând, din se-
colul XVII până în zilele noastre, adeverindu-se 
o operă de referinţă a culturii vechi românești. 
După cum menţiona Mitropolitul Veniamin 
Costachi, menirea și lucrarea duhovnicească a 
Vieţilor Sfi nţilor este de a ne atrage și a ne că-
lăuzi pe calea ce duce către împărăţia cerurilor. 
Proloagele în limba română apar la Mănăstirea 
Neamţu, în jurul anului 1791, tălmăcite de pe 
originalul slavonesc prin sârguinţa Stareţului 
Paisie, de către ierodiaconul Ștefan. Reeditarea 
Proloagelor, în a doua jumătate a  secolului al 
XIX-lea la Mănăstirea Neamţu, a constituit o 
remarcabilă realizare. Ele au ieșit de sub tipar, 
începând cu  13 februarie 1854 și până după 13 
ianuarie 1855, în patru volume a câte trei luni 
în fi ecare volum. În  studiul de faţă vom  pre-
zenta pe scurt cele patru volume ale Proloage-
lor. Pe fi la de titlu a primului volum citim: ”În-
tru slava sfi ntei, și ceii de o fi inţă, și de viiaţă 
făcătoarei, și nedespărţitei  Treimi. S-au tipărit 
acest Prolog, adecă adunare în scurt din vieţile 
sf(i)nţ(ilor), în zilele prea blagocestivului, sin-
gur  stăpânitoriului marelui domn și împărat 
Nicolae Pavlovici a toată Rossia ș. c. l., ș. c. l., ș., 
c., l. Cu blagosloveniia înalt prea osf(i)n(ţitului) 
Arhiep(iscop) și Mitro(polit) Moldaviei și Suce-
vei și cavaler chiriu chir Sofronie. Prin osârdiia 
prea cuviosului arhimandrit și stareţ al sf(i)nte-
lor M(ăn)s(tiri) Neamţul i Secul chir Natanail. 
Cu cheltuiala sf(i)n(tei) M(ăn)s(tiri)Neamţul, 
acum întâiasi dată din nou tipărită, întru însăsi 
a sa tipografi e. Anul 1854”. Numai pe pagina de 
titlu a primelor două  volume este menţionat 
împăratul Nicolae Pavlovici a toată Rusia, pe 
următoarele două volume este deja menţionat 
Grigorie Alexandru Ghica Voievod. Volumul 
este înzestrat cu o prefaţă: „Cu mila lui Dum-
nezeu către pravoslavnicii cititori” semnată de 
către Mitropolitul Moldovei Sofronie Miclescu, 
în care își exprimă deosebita mulţumire sufl e-
tească pentru faptul că prin „ajutorul lui Dum-
nezeu au ieșit din tipar ” aceste vechi texte de 
limbă și credinţă românească „pentru obștescul 
folos”, putându-se astfel răspândi pe tot pămân-
tul românesc. Nelipsite de interes și semnifi ca-
ţie sunt și cuvintele de adresare a Mitropolitului 
către cei păstoriţi: „Vă îndemn pe voi, pe toţi, 
fi ii Bisericii Răsăritului, să aveţi această carte și 
să o uneltiţi nu numai prin sfi ntele Biserici, ci 

și prin casele voastre: și nu numai tomul aces-
ta, ci și pre celealalte tomuri următoare, care se 
vor tipări, și le veţi avea de plin, pentru folosul 
sufl etesc!” Și desigur, merită a fi  reproduse mai 
jos ”Epigramma la Cartea aceasta” și”Adresarea 
cărţii către cititori,” publicate după predoslo-
vie:

“Ca o iubitoare de osteneală albină,/ Ce 
umblă vara prin fl ori de grădină,/

Cartea aceasta miere duhovnicească, Întru 
sineși și Dumnezeiască./ Ca întru niște ţevișoa-
re de faguri,/ Prin ale ei fi le punând și rânduri/ 
Pe-ale Sfi nţilor vieţi și, încă, fapte,/

/ Care sunt slăvite și foarte minunate./ Adu-
naţi-vî cu toţii și veniţi,/ Pe ea îmbrăţișaţi-o și o 
citiţi,/ Câţi viaţa veșnică o poft iţi./ Și cu Sfi nţii, 
în veci, să vieţuiţi.”

“Despre Carte, către cititori,
Cu amândouă mâinile să mă apuce
Tot cel ce la ceruri voiește a se duce.
Că eu, pe cei ce, cu dragoste, mă iubesc,
Pe calea Sfi nţilor îi povăţuiesc,
Întru a Cerurilor Împărăţie, 
Ca acolo să se odihnească în vecie.”
Primul volum cuprinde lunile: septembrie, 

octombrie și noiembrie, adică lunile de toam-
nă, al doilea volum include lunile: decembrie, 
ianuarie și februarie–lunile de iarnă, volumul al 
treilea: martie, aprilie și mai –lunile de primă-
vară și în sfârșit ultimul volum cuprinde lunile 
de vară: iunie, iulie și  august.  

Răsfoind, în continuare , fi lele Proloagelor 



M
ag

az
in

 b
ib

lio
lo

gi
c 

 n
r. 

1-
2

 | 
20

11

42

V
al

o
ri

 b
ib

lio
fi l

e din anii 1854–1855, am constatat că are  ace-
eași schemă de organizare a conţinutului ca și 
în cele moscovite, adică sub fi ecare zi a anului 
apare una sau mai multe biografi i ale sfi nţilor 
urmate de povestiri sau texte explicative. Sunt, 
însă, departe de a da o reproducere exactă a 
tipăriturilor ruse, deoarece alcătuitorii volu-
melor de la Neamţu au valorifi cat într-un mod 
specifi c materialul oferit de ele, acţionând după 
următoarele principii, adică, se reţin biografi ile 
sfi nţilor mai cunoscuţi, și ori de câte ori nor-
mele de compunere a Proloagelor o permit, se 
introduc întâmplări cu oameni de altă dată, a 
căror existenţă se interferează într-un fel sau 
altul cu cea a românilor. Astfel, alcătuitorii 
nemţeni aveau o modalitate proprie de a se-
lecta cuprinsul Proloagelor. Pentru înlesnirea 
studierii conţinutului Proloagelor fi ecare volum 
a fost înzestrat, la sfârșit, cu așa-numita Scară 
(cuprins) pentru fi ecare lună.                 

La sfârșitul volumului patru, în colofon, 
atestăm tradiţionala exprimare de mulţumire  
către Dumnezeu pentru ajutorul acordat la ti-
părirea acestor cărţi și rugămintea către cititori 
de a li se ierta cu blândeţe greșelile de ortografi e 
sau de tipar. Subliniem și faptul, că textul Pro-
loagelor a fost redactat în limba română literară, 
fără slavonisme, de către Ierodiaconul Ștefan, 
care a contribuit și la editarea celor patru volu-
me ale operei Mitropolitului Dosoft ei Viaţa și 
petrecerea Sfi nţilor         

 

Merită să fi e prezentat aici și decorul ti-
parului care sporește valoarea și prestigiul          
acestor cărţi. Menţionăm că tipăriturile nem-
ţene erau împodobite cu gravuri elegante, ar-
tistice, săpate în lemn care pentru ilustrarea 
cărţii bisericești formează un preţios capitol de 
istorie a culturii românești. În cartea imprima-
tă gravura era chemată să ia locul miniaturii, 
care constituia fala manuscrisului. Gravorii 
care au împodobit tipăriturile nemţene, sem-
nându-și operele, sunt: Simeon Ierei, Gherva-
sie monah, Th eodosie și mulţi alţii. Paginile de 
titlu ale celor patru volume sunt împodobite cu 
gravură în formă de poartă, chenarul căreia are 
în partea de sus‒Troiţa, jos‒Înălţarea Domnu-
lui iar prin părţi  cu medalioane ce reprezin-
tă cetele Apostolilor, Patriarhilor, Muceniţelor 
etc. încadrate într-un bogat ornament vegetal, 
semnată de Th eodosie monah. Pe verso paginii 
de titlu a primului volum atestăm gravura Înăl-
ţarea Domnului, săpată în lemn de Ghervasie 
monah, datată cu anul 1817 ( una din primele 
gravuri ale lui). Tot de Ghervasie este semnat 
și  frontispiciul, în format mare ”Iisus Hristos”, 
anul 1833. La capitolul de decor al primului vo-
lum mai menţionăm, pe pagina întâi, gravura 
în chenar fl oral „Cununa anului”, ce reprezintă 
Sinaxarul (cununa) celor 12 luni, ce cuprinde 
vieţile sfi nţilor orânduite conform calendarului 
Bisericii Ortodoxe, care începe la 1 septembrie. 
În mijlocul cununii, în dreptul lunilor fi ecărui 
anotimp sunt indicate zodiile respective și sem-
nele belșugului: toamna–fructe; iarna–lemne; 
primăvara–fl ori; vara–cereale. În partea de sus 
a gravurii este plasat chipul lui Dumnezeu și 
un vers din psalmul 73 în limba slavonă:” Ты 
совершил всю зарю и солнце ты сотворил 
иси вся предели земли; жотву весну ты 
создал”. Trebuie să știm că Biserica lui Dumne-
zeu prăznuiește la 1 septembrie Indictionul (de 
la latinescul Indictio), adică începutul anului 
nou bisericesc și Biserica mulţumește lui Dum-
nezeu pentru roadele de peste an și se roagă ca 
și noul an să fi e roditor. Un mare maestru al 
săpatului în lemn pentru ilustrarea cărţi a fost 
și Simeon Ierei căruia i se atribuie o seamă de 
frontispicii de pagină. Trebuie să remarcăm  
meritul deosebit în  ilustrarea Proloagelor a lui  
Th eodosie monah care semnează gravura Înăl-
ţarea  Domnului (vol. 2-4) și mai multe minia-
turi la sfârșit de pagină, fi ind cel mai productiv 
și mai harnic gravor nemţean. Filele acestor vo-
lume sunt ilustrate cu numeroase frontispicii, 
cu viniete, gravuri splendide, cu titluri și ini-
ţiale împodobite cu fl ori și fi guri biblice, care 
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de asemenea, reprezintă mici gravuri. Trebuie 
să menţionăm, că aceste elemente de decor ne 
mărturisesc despre iscusinţa artistică, talentul, 
tehnica gravorilor și meșterilor tipografi ei, care 
au consemnat tradiţia seculară a tiparului exis-
tent la Mănăstirea Neamţu. Subliniem aici fap-
tul că și legătoria de carte era de asemenea un 
meșteșug de veche tradiţie românească. Cele 
patru volume ale Proloagelor sunt legate în car-
ton acoperit cu piele maro, pe care sunt aplicate 
ornamente presate la rece iar pe cotor -titlul și 
numărul volumului, hârtie de culoare verzuie, 
fără fi ligran.

Un interes deosebit a suscitat prezenţa și 
circulaţia Proloagelor în Moldova. Deși nu se 
cunoaște tirajul lucrării s-au păstrat un nu-
măr considerabil de exemplare în locașurile 
religioase din ţara noastră, care au fost și mai 
sunt încă depozite a numeroase și importante 
valori materiale și spirituale. Fiecare biserică 
parohială avea bibliotecă și cărţile erau trecu-
te în inventare speciale sau cataloage după care 
putem identifi ca astăzi cărţi de o vechime rară. 
De exemplu, Ștefan Ciobanu în lucrarea Bise-
rici vechi din Basarabia, publicată în Anuarul. 
Comisiunea Monumentelor istorice. Secţia din 
Basarabia, Chișinău, 1924 atestă în biblioteca 
bisericii Sfântul Arhanghel Mihail din satul 
Dahnovici, judeţul Chișinău, pe lângă alte cărţi 
bisericești și un Prolog de la Neamţu, anul 1854. 
La fel și părintele Paul Mihail în cartea Mărtu-
rii de spiritualitate românească din Basarabia, 
Chișinău, 1993, pe lângă un număr impunător 
de mineie a mai atestat la  Mănăstirea Căpria-
na Proloagele pe martie-iunie, Neamţ 1855 și la 
Mănăstirea Hârbovăţ, judeţul Orhei: Proloage 
(1855), volumele trei și patru (1855), iar la Mă-
năstirea Hârjauca, același judeţ se păstrau toate 
patru volume ale Proloagelor de la Mănăstirea 
Neamţu. La fel și în Mănăstirea Frumoasa, ţi-
nutul Orhei se păstrau toate cele patru volume 
ale Proloagelor. În biblioteca bisericii comunei 
Trușeni, judeţul Lăpușna se păstra un singur 
exemplar al Proloagelor pe lunile decembrie–
februarie. În perioada închiderii mănăstirilor 
și bisericilor multe cărţi s-au distrus și doar o 
mică parte a intrat în fondurile unor muzee și 
biblioteci. În prezent, în colecţia Carte veche și 
rară a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldo-
va se păstrează cele patru volume ale Proloage-
lor imprimate în tipografi a Mănăstirii Neamţu 
(1854-1855), aciziţionate din biserica unui sat 
din raionul Ungheni în rezultatul unei expediţii 
arheografi ce. Dincolo de importanţa spirituală 
și culturală a vechilor noastre tipărituri, acestea 

sunt și un remarcabil izvor de informaţii istori-
ce, datorită numeroaselor însemnări marginale 
făcute pe spaţiile albe ale fi lelor sau în interio-
rul scoarţelor. Notele manuscrise permit une-
ori urmărirea îndeaproape a celor care au fost 
proprietarii cărţilor de-a lungul vremii. Am 
spicuit câteva însemnări marginale cuprinse pe 
fi lele acestor cărţi. În marea majoritate textele 
manuscrise sunt în limba rusă și sunt semnate 
de monahi și poslușnici. De exemplu, pe fi lele 
volumului întâi citim: „Прочитал 1898 года 19 
марта Сымион Робул Послушник; Прочитал 
1898 год 22 августа Монах Касиан; Я читал 
1913 года февраля 3-4 дня Послушник 
Федор; Читал Василий 1917 июня”. Pe forza-
ţul volumului al doilea al Prologului descifrăm 
următorul text: „1910. Пасха была 18 ап. Пас-
ха  никогда не бывает ранее 22 марта и не 
позднее 25 апреля. Расписался Димитрий 
Барбэ Нягрэ” și altă însemnare: „1905 года 
марта 2 дня получил сию книгу Пролог за 
говения Великого поста и расписался Ди-
митрий Барбэ Нягрэ”.

Proloagele, deși modeste contribuţii, fac 
parte din zestrea culturală a tuturor românilor, 
cu care noi, cei de azi, ne mândrim, dar  avem și 
obligaţia să o cunoaștem și să o valorifi căm. 
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