
Copisti 

-una dintre cele mai solicitate 
meserii in trecut- 





      Înainte de apariţia tiparului, cărţile erau realizate manual şi erau 
considerate adevărate opere de artă. Realizarea unei cărţi 
presupunea implicarea unor meşteri din branşe diverse, de la 
tăbăcarii care pregăteau pielea de animale la cei care pregăteau 
obiectele de ornament cu care erau împodobite cărţile (în unele 
cazuri, copertele erau împodobite cu aur, pietre scumpe, fildeş etc.). 
Pergamentele pentru pagini erau făcute din piele uscată şi tăbăcită, 
erau tăiate la mărimea potrivită şi cusute împreună. Unii meşteri se 
ocupau cu pregătirea cernelurilor, în timp ce alţii pregăteau 
instrumentele de scris. Scribii se ocupau de copierea manuală a 
textului, iar diverşi artişti înfrumuseţau cărţile cu ilustraţii, cu forme 
geometrice stilizate pe marginile paginilor şi cu alte elemente 
artistice.  



      În perioada Evului Mediu, 
copiştii făceau parte, de cele 
mai multe ori, din ordinele 
călugăreşti, mănăstirile fiind 
locurile unde era cel mai 
probabil să se afle o bibliotecă. 
Ei erau oameni educaţi, citiţi. 
Trebuiau să cunoască limba 
latină, să fie capabili să 
descifreze scrisul de mână al 
altor scribi şi să aibă abilităţi 
caligrafice bine dezvoltate.  



       Ca să poată scrie drept, 
scribul trasa linii pe pagina 
nescrisă, cu ajutorul unui 
instrument metalic numit stilus 
(un fel de riglă). Instrumentul 
de scris era un condei făcut din 
pană de gâscă, iar cernelurile 
erau diverse amestecuri ce 
conţineau funingine, apă, 
extracte din plante etc. În fapt, 
fără munca migăloasă a 
scribilor Evului Mediu, astăzi s-
ar şti prea puţine lucruri 
despre societatea, mentalităţile 
şi evenimentele mileniilor 
trecute.  



        Copierea unui manuscris 
necesita foarte mult timp, iar 
materialele folosite erau 
extrem de scumpe, astfel că 
doar nobilii, bisericile şi 
negustorii foarte bogaţi îşi 
permiteau să comande cărţi. 
Deşi fusese inventată în China 
în jurul anului 100 d.Ch., hârtia 
a început să fie folosită de 
europeni abia în jurul secolului 
al XII-lea. Până la data aceea, 
pentru cărţi s-au folosit în 
special pergamentele. 





        Copist– funcţionar care redacta (şi copia) acte. Înainte de 
apariţia tiparului, copistul era persoana care copia un manuscris. 
Termenul provine de la cuvântul francez „copiste”. În nomenclatorul 
privind Clasificarea ocupaţiilor din România 2008, la codul 734301 
este înregistrată ocupaţia (meseria) Copist formare tipar plan, 
care cere nivelul de instruire 2 (studii medii). Sinonime pentru 
cuvântul copist:scrib, prescriitor (învechit), conţopist(depreciativ).  



        În Egiptul antic erau foarte mulţi oameni învăţaţi. 
Toţi aceştia se numeau copişti şi ocupau diferite funcţii 
birocratice: de la cele mai joase – copişti de acte, până 
la cele superioare – primii viziri ai faraonului. Şi dacă în 
Egiptul antic profesiile erau transmise din tată-n fiu, cea 
de copist constituia o excepţie: copiştii erau numiţi în 
funcţie de educaţie şi capacităţile intelectuale şi 
organizaţionale de care dispuneau. Această funcţie era, 
practic, unica ce presupunea posibilităţi de creştere în 
carieră. Nu întâmplător multe familii aristocrate din 
Egiptul antic îşi aveau originea de la un copist.  



      Copiştii studiau în şcolile de 
pe lângă temple, profesia lor 
fiind considerată cea mai 
prestigioasă din societatea 
egipteană. Ei mai erau numiţi 
şi înţelepţi ai Egiptului antic, 
constituind elita intelectuală a 
societăţii egiptene. Nici măcar 
faraonii nu îndrăzneau să se 
numească copişti ai cărţilor 
divine.  



         Şi Mihai Eminescu a 
activat în calitate de copist. La 
vârsta de 13 ani, 
Mihai  Eminescu şi-a întrerupt 
studiile liceale de la Cernăuţi, 
rămânând acasă. Ce a 
determinat familia Eminovici să 
ia această hotărâre, nu se ştie 
precis, dar s-a speculat pe 
lipsa de entuziasm a 
adolescentului Eminescu, mai 
ales că trebuia să repete clasa 
a II-a şi probabil că era mai 
atras de ideea de a o termina 
în particular.  
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     Potrivit lui George Călinescu, o altă 
cauză ar fi „lipsa de mijloace de a plăti 
„costul”, într-o vreme când ceilalţi fraţi, 
făcându-se mari şi terminând probabil 
liceul, cereau întreţinerea în şcoli mai 
înalte în străinătate”.  

 



       Mihai Eminescu a 
încercat să-şi reia cursurile 
la Gimnaziul din Botoşani, 
solicitând o bursă, dar nu a 
reuşit, ceea ce l-a facut să 
se angajeze, pe 5 
octombrie 1864, ca 
„practicant” în cancelaria 
tribunalului din Botoşani, 
cu un salariu de 250 lei pe 
lună, în urma unei cereri 
perfect caligrafiate.  



       Este ajutat să se angajeze de către 
preşedintele tribunalului, Emanoil 
Vasilievici, care-l cunoştea bine pe Gh. 
Eminovici şi la insistenţele căruia, Mihai 
este angajat. 



        Aici, Mihai Eminescu este 
avansat destul de repede ca 
„scriitor al cancelariei”, datorită 
scrisului său caligrafic şi 
vastelor sale cunoştinţe. Cele 
mai vechi manuscrise literare 
ale lui Mihai Eminescu sunt 
datate din această perioadă. 

         Pe 7 noiembrie 1864, 
Eminescu trece de la tribunal 
la Comitetul Permanent al 
Consiliului Judeţean Botoşani, 
redactând şi transcriind 
corespondenţa sau scriind 
procesele – verbale de la 
şedinţele consiliului. 



 A fost copist şi Ion Luca 
Caragiale. La dorinţa 
tatălui său, Luca, s-a 
angajat la tribunalul din 
Ploieşti, unde a lucrat, în 
calitate de copist, doar 
câteva luni. În 1870, 
după moartea tatălui său, 
a renunţat la acest post, 
dedicându-se teatrului, 
gazetăriei şi literaturii. În 
stagiunea 1871-1872, a 
activat în calitate de 
copist şi sufleur la Teatrul 
Naţional din Bucureşti.   



 La 21 mai 1878, Teatrul Naţional din Bucureşti a oferit o 
reprezentaţie a piesei „Roma învinsă” a lui Alexandre 
Parodi, tradusă de Caragiale. A fost lucrarea de debut a 
lui Caragiale la „Junimea”. De menţionat că tatăl 
scriitorului, Luca Caragiale, a fost grămăticul mănăstirii 
Mărgineni, devenind apoi secretar al aceleiaşi mănăstiri.  



George Bacovia este 
un alt reprezentant al 
literaturii române 
care, pe lângă multe 
alte meserii practicate 
– şef de birou, ajutor 
contabil, referent 
bibliotecar, a lucrat şi 
în calitate de copist.  


