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Introdução

•   Este livro é sobre Jikji, impresso com caracteres móveis de metal. O primeiro volume de Jikji impresso com caracteres 
móveis de metal não sobreviveu e o segundo volume encontra-se atualmente no Departamento de Manuscritos Orientais 
(Manuscrits Orientaux) na Biblioteca Nacional de França.

•   A versão impressa em xilogravura de Jikji é mantida na Biblioteca Jangseogak da Academia de Estudos Coreanos, na 
Biblioteca Nacional da Coreia e no Templo de Bulgapsa em Yeonggwang. Essa versão nos permite entender todo o conteúdo 
de Jikji, que não pode ser identificado apenas com o último volume de sua impressão de caracteres de metal móveis.

•   Os manuscritos de Jikji sobreviveram, um manuscrito com caracteres móveis de metal (versão Heungdeoksa) e dois 
impressos em xilogravura (versão Chuiamsa). Presume-se que essas duas cópias transcritas à mão de Jikji foram feitas 
durante a dinastia Joseon.

| Informações da publicação |

Procurando a impressão de caracteres de metal móvel mais antiga do mundo

A grande aventura de Jikji

Impressão da primeira edição | 20 de novembro de 2021
Publicação da primeira edição | 30 de novembro de 2021

Local de Publicação  Museu das Primeiras Impressões de Cheongju
Publicado  pelo Diretor do Museu das Primeiras Impressões de Cheongju
Planejado  pelo Museu das Primeiras Impressões de Cheongju
Endereço  713, Jikji-daero, Heungdeok-gu, Cheongju-si (Uncheon-dong)
Telefone  043-201-4266 Fax  043-201-4299
Página inicial  jikjiworld.cheongju.go.kr
Mangá  Contentshada (070-8987-2949)

ISBN  979-11-956710-8-3
Número de registro da publicação  73-5710016-000026-01

• Os direitos autorais deste livro pertencem ao Museu das Primeiras Impressões de Cheongju. 
Por ser uma obra protegida pela Nova Lei de Direitos Autorais, 
não pode ser reproduzida ou copiada sem a permissão do Museu das Primeiras Impressões de Cheongju.

Procurando a impressão de caracteres 
de metal móvel mais antiga do mundo



Um monge criança do Templo Heungdeoksa. 
Um discípulo de Seokchan que fez uma 
impressão de caracteres de metal móvel de 
Jikji. Dedica-se a ajudar Seokchan na impressão 
de Jikji e torna-se um grande monge depois 
que conhece seu espírito.

Uma manifestação física e o espírito de Jikji,  enquanto 
os caracteres de metal móvel para impressão de Jikji 
estavam sendo produzidos no Templo de Heungdeoksa. 
Jikji não é apenas a tutora do jovem monge Ichan, que 
ensina a Ichan boas histórias contidas em Jikji, mas é 
também uma amiga que aproveita os momentos juntos. 
Jikji se separou de Ichan quando um incêndio começou 
no Templo Heungdeoksa, e faz um grande esforço para 
encontrar Ichan novamente.

Jikji

Ichan

Uma pesquisadora da Biblioteca Nacional da França que 
busca o Oegyujanggak Uigwe a pedidos de seu professor, 
Dr. Lee Byeong-do. Após visitar várias bibliotecas e museus 
na França para encontrar o Oegyujanggak Uigwe, ela 
encontrou a obra Jikji por acaso e começou a promover seu 
valor pelo mundo todo.

Um encarregado da Embaixada da França que serviu como o 
primeiro cônsul da França na Coreia (então Joseon). Ele tinha 
muito interesse na cultura de Joseon. Ele colecionou vários 
bens culturais de Joseon, como livros e obras de arte, e os 
trouxe para a França, incluindo Jikji, a primeira impressão de 
caracteres móveis de metal do mundo.

Um monge do Templo Heungdeoksa que também é o 
professor de Ichan e um discípulo do Monge Baegun que 
escreveu Jikji. Ele publicou o Jikji usando caracteres de móveis 
de metal no Templo Heungdeoksa para divulgar amplamente 
os ensinamentos do Monge Baegun.

Victor Collin de Plancy

Dra. Park Byeong-seon

Seokchan

Personages
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Olá 
Eu sou Jikji!

Olá 
Eu sou Jikji!

Capítulo 1



Ei!

Tum!
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Bamm~
Bamm~
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Ano de 1377 no Templo 
Heungdeoksa em Cheongju

Você tá babando 
no meu rosto!

Ele é o grande 
monge 

Budista.

Ouvi dizer 
que é super 

sábio.



O que estás 
fazendo?

Uuh
uuh~

Grrrrrrr

Brrrrr…

Aaaiiiii!!!

Ei!

Ufa~

Argh!
Zummm…

Ugh?!

12

Você está 
mentido. Você 
ficou caindo no 
sono o tempo 
todo.

Ei, por que está 
fingindo que 
não me viu?

Não sou um
fantasma!

Senhor… 
Acho que estudei 

demais. Agora estou 
ouvindo coisas.

Dependo fielmente de 
Amitabha e do Bodhisattva 
da Grande Compaixão 
para me guiarem… 
Fantasma, 
vai embora!

Estou longe 
de ser um 
fantasma.

E… então, 
o que exatamente 

você é?

Não consigo 
ouvir você! Não 

consigo ouvir nada 
que os fantasmas 

falam!

O 
fantasma 

está 
chateado!

Sou o 
espírito de 

Jikji!

Aaah! Um 
fantasma!

O… quê? Acho que 
ouvi algo estranho!

Eu… preciso ir ao 
banheiro….



Hunf

SSsssss…

Hã?

Sssssssss

Sssssss…

Ai!Tá  quente~

Hunf!
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Então, 
quer dizer….

Há nisso algum 
segredo que eu não 

conheça?

Você veio 
do livro?

Sim. Quantas vezes vai 
me perguntar isso? Você 

sempre foi enganado? Tome 
cuidado!

Então você 
está dizendo 
a verdade.

Eu te disse!

São minhas roupas 
novas. Senhor… eu sou 

vanguardista!

Do que você 
está falando? 

Você me invocou.

Eu… Me 
desculpe. Você 

está bem?

De qualquer 
modo…

Fiz isso?

Por que você 
apareceu?

Sim, você não 
está lembrado?

Isso é 
ridículo!



Vem!

Ugh

Venha~

Puff

Ugh?

Bam!

Aiii

Tac  tac
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Uau, não há 
escolha. Venha 

comigo.

Pfff, eu 
sou o espírito 
de Jikji! Isso 
não é nada.

Para 
onde?

Para o 
momento em 
que você me 

invocou!

O que está
acontecendo?

Estou voando!

Ahhh….
Cá 

estamos!

Este é o
Templo

Seongbulsa!

Ano de 1372 no Templo Seongbulsa 
na Montanha de Seongbulsan

Onde estou?

Logo ali!
Você está 

certo. Este é o 
lugar onde abri 
meus olhos pela 

primeira 
vez.

Aargh!



Quic  quic

Zzzzz

Zapp

Tchan~!

Scsc

Poft!

Zzzzz
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Mestre, 
nunca li uma 
escrita tão 
maravilhosa.

Mas seus 
comentários também 
são impressionantes.

Eu sei.
Então, esse

velho se sentirá
recompensado

se isso
acontecer.

Quero que este 
livro se espalhe pelo 
mundo o mais rápido 

possível.

Está certo? 
Acabei de resumir os 

ensinamentos do Buda 
escritos por meu professor, 

o Grande Mestre Seon 
Seogok. Deve ser 

admirável.

Estava 
cansado.

Ah, não!

Aquele livro, 
o Jikji! Aquele

sou eu!

Está certo… 
O grande Monge 
Baegun escreveu 

Jikji.

Ah! Ah! A! 
Você estava 

cochilando dessa 
vez também.



Ploft

AAAhhhh!

Brrrr Brrrr

Grrr
Brrrrr
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Ufa, nada está 
arruinado.

Sinto muito, 
Mestre.

Olha a sua cara, 
Ah! Ah! Ah!

Ei, essa 
passou 

raspando.

Tudo bem. 
Está bem tarde. Deves 

estar com sono.

Estou cansado 
também. Vamos 

encerrar por 
hoje.

Eu não sabia 
que poderia ver 
o Grande Monge 

novamente.

Sim, 
Mestre.

Ele consegue 
nos ver?

Eu sei. 
Dois anos 

depois

de terminar de 
escrever Jikji, o 
Monge Baegun 

faleceu.

De modo algum. 
É impossível.



Reverência

Aqui

Não

TacTac

TscTsc

Não
Vuuummm

Puff
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Mestre, está 
tudo bem?

Desculpa? 
O que você quer 

dizer….

Você está certo.

É hora de 
irmos.

Como ele é 
incrível. Ele nos 

reconheceu.

Já? Posso ver 
o Mestre um 
pouco mais?

Agradáveis 
hóspedes vêm de 
longe nos visitar.

Não, 
não temos 

tempo!

Ano de 1377 no Templo 
Heungdeoksa em Cheongju

Cuide-se.

Sim, 
você está certo. 

O lugar onde você 
estava servindo ao 
Monge Seokchan.

Então, 
que momento 

é esse?

Logo antes de 
obter meus poderes 

espirituais.

Ah, 
Mestre!

Não, 
não 

voltamos.

Então voltamos 
ao presente?

Este é o 
Templo 

Heungdeoksa!



Ja…

Coff  Coff

Ahn  ham

Ahn  ham

Coff  coff

Coff  Coff

Coff  coff
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Já se passaram 
três anos desde 

que Mestre 
Baegun 
faleceu.

Seokchan….

Sim, 
Mestre.

Como não 
posso saber 

disso?

Em Jikji, eu contive 
todas as iluminações

que tive enquanto
servia a Buda.

"Jikjiinsim 
Gyeonseongseongbul" - Se você 

avistar o coração de uma pessoa 
na perspectiva correta, perceberá 

que sua natureza é o coração 
de Buda.

Seus ensinamentos 
em Jikji viverão para 

sempre em meu 
coração.

Ok, com certeza 
irei fazê-lo!

Obrigado.

Mas… 
Muitas pessoas ainda 

não têm a chance 
de aprender os 

ensinamentos de Jikji.

Então, Seokchan. Mesmo após 
minha morte, ajude todas as 
pessoas em Goryeo a ler Jikji 
e se tornarem Buda. Esse é meu 
último desejo.



Ah…

Ahn  ham!

Ahn  ham!

Argh~!
Ah!

Errrrr…Zummmm

Vmmmvmmm

Zap zap!
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Dei minha palavra 
ao Mestre….

Ah! Ah! Ah! 
É engraçado.

Eu nunca o 
vi assim.

Mestre, 
você está 

bem?

Cla… claro. 
Estou bem.

Eu não sei o 
que devo 

fazer!

Mestre!

De qualquer 
forma, por que 

você trouxe 
a vassoura?

Mestre, tem algo 
te incomodando?

Como você 
soube disso?

Eu tenho servido 
a você por vários 
anos. Teu semblante 
me diz tudo.

Por favor, faça-me 
saber se você tiver alguma 
preocupação. É capaz que 

eu possa ajudá-lo!

O coração das crianças 
é o coração de Buda. 
Ele pode me ajudar a 
encontrar a resposta.

Eu ouvi animais 
selvagens chorando

em algum lugar.
Então vim o mais
rápido possível

para protegê-lo.



Herança Valorosa! 
Informações Valorosas!
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Que tipo de livro é o Jikji?

O nome original de Jikji é Baegun Hwasang Chorok Buljo Jikji Simche Yojeol. 
Baegun Hwasang, um monge budista da dinastia Goryeo, listou uma coleção de 
momentos de iluminação contados que muitos conceituados monges budistas 
queriam compartilhar com o povo. Monge Baegun queria que todo o mundo lesse 
esse livro e ficasse na posse do coração de Buda.
Monge Baegun nasceu em 1298, o 24º ano do reinado de Chungnyeol de Goryeo. 
Ele foi para a China para aprender com o Grande Mestre Seogok de Seon e o 
Mestre indiano Jigong e voltou para Goryeo. Durante sua estada no Templo 
Seongbulsa, o monge Baegun fez a primeira e a segunda edições do Jikji alguns 
anos antes de falecer. Ele exibia inúmeras declarações de grandes sacerdotes e 
ensinamentos do Buljo Jikji Simche Yojeol e do Palman Daejanggyeong (Tripitaka 

Koreana).

Em 1377, três anos após o falecimento do Monge Baegun, o Jikji foi impresso 
como caracteres móveis de metal no Templo Heungdeoksa em Cheongju. Foi 
revelado como a publicação impressa com caracteres móveis de metal mais 
antiga, dentre todas as peças de patrimônio cultural existentes. Antes da 
decoberta de Jikji,  a Bíblia de 42 linhas de Gutenberg, impressa em 1455, era 
conhecido como o primeiro livro impresso com caracteres móveis de metal. Mas 
quando foi descoberto que a  impressão de Jikji, aconteceu em 1377, este tornou-
se o livro de impressão com caracteres móveis de metal mais antigo que existe 
até hoje.

Existe uma publicação impressa com caracteres móveis de metal ainda 
mais antiga do que Jikji?!

De acordo com um registro de impressão em xilogravura chamado Canção do 
Iluminismo, publicado em 1239, havia uma publicação impressa com caracteres 
móveis de metal ainda mais antiga do que o Jikji.
Nele se afirma que a publicação feita com caracteres móveis de metal da Canção 
do Iluminismo foi copiada e impressa como uma versão impressa em xilogravura,
o que a torna até 100 anos mais velha que o Jikji. Algumas teorias afirmam que 
a técnica de impressão com caracteres móveis de metal não foi inventada para 
imprimir o Jikji, e sim que a publicação original feita com caracteres móveis de 
metal do Heungdeoksa-ja no Templo Heungdeoksa foi tomada como referência 
para fazer o Jikji.

Jikji
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A excepcional técnica de impressão com xilogravura da Coreia

O Hyakumanto Darani do Japão é considerado a publicação de xilogravura mais 
antiga do mundo. É uma impressão em folha de madeira laminada, que dá a 
impressão de ter uma estampa/um selo colocada/colocado em um pedaço de 
madeira. Contrariamente, o Grande Dharani Sutra da Coreia exibe um design mais 
elaborado quando espalhado com tinta e impresso em papel. Da Silla Unificada 
à dinastia Goryeo, a técnica de impressão em xilogravura evoluiu para fornecer 
mais escrituras budistas ao povo.
Na dinastia Goryeo, uma instituição conhecida como Biseoseong foi estabelecida 
para fazer publicações em blocos de madeira (xilogravura) para livros exigidos ao 
uso da nação. Muitos livros foram impressos, complicando a gestão de vários 
blocos de madeira, e a dinastia Song (nome da China naquela altura) até mandou um 
enviado para acessar a vasta coleção de Goryeo. No entanto, apenas alguns livros 
restam hoje devido aos frequentes golpes militares e invasões estrangeiras, tais 
como as feitas pelos mongóis e quitais.
Na dinastia Goryeo, os templos budistas também publicaram ativamente as 
escrituras usando a técnica de impressão em xilogravura. O Tripitaka Koreana, 
coleções escritas das palavras de sabedoria de Buda, representam as fantásticas 
habilidades de impressão em xilogravura da dinastia Goryeo. Escrita e gravada 

O Grande Dharani Sutra, a impressão de xilogravura 
mais antiga do mundo

A declaração do Jikji como a publicação impressa com caracteres móveis de metal 
mais antiga do mundo é um feito incrível e uma honra para a Coreia. No entanto, 
isso não é tudo. O Grande Dharani Sutra da Coreia, descoberto a partir de Pagode 
Seokgatap, no Templo Bulguksa, em Gyeongju, foi construído no período Silla 
Unificada. e é a publicação de xilogravura mais antiga do mundo.
Em 1966, ladrões de túmulos invadiram o Pagode Seokgatap para roubar a caixa 
sarina (caixa que armazena os restos mortais de Buda). Embora os ladrões de túmulos não 
tenham conseguido levar os restos mortais, o Pagode Seokgatap foi seriamente 
danificado e quase chegou a desmoronar. Então, o Grande Dharani Sutra foi 
encontrado em seu interior durante o processo de reconstrução do Pagode 
Seokgatap.
O Grande Dharani Sutra aconselha as pessoas a lerem as escrituras budistas 
ou armazenar as escrituras no Pagode Seokgatap e orar para livrarem-se dos 
pecados e viver uma vida longa. É por isso que o Grande Dharani Sutra foi 
encontrado dentro do Pagode Seokgatap.
O Dharani, inicialmente escrito em sânscrito, foi originalmente traduzido para 
caracteres chineses em 704, e o Pagode Seokgatap foi construído em 751, o décimo 
ano do reinado de Gyeongdeok de Silla. Portanto, presumimos que o Grande 
Dharani Sutra foi elaborado entre 704 e 751. No entanto, não temos certeza sobre 
o autor e a data de publicação do Grande Dharani Sutra. Assim sendo, a China 
insiste que suas publicações em xilogravura são as mais antigas do mundo.

O Grande Dharani Sutra © Administração do Patrimônio Cultural
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Xilogravura vs. caracteres de metal

A impressão em xilogravura requer a gravação de letras em uma placa de 
madeira retangular e a colocação de um pedaço de papel na placa. Ela exibe o 
alinhamento uniforme das letras e depois que é feito a placa permite que seja 
impressa repetidamente. No entanto, é muito demorado secar a xilogravura e 
gravar as letras, e os blocos de impressão necessitam de espaço separado para 
serem armazenados.
Assim sendo, a técnica de impressão com caracteres móveis de metal foi feita 
para superar os pontos fracos da impressão em xilogravura. A técnica de 
impressão com caracteres móveis de metal requer a criação de cada caractere 
separadamente, para depois uni-los e alinhá-los conforme necessário para 
confeccionar um livro. Resulta em linhas e formatos uniformes de letras com mais 
eficácia do que a impressão em xilogravura, mas as letras podem ficar inclinadas 
ou viradas de cabeça para baixo.

primorosamente, a Tripitaka Koreana é, também, uma excelente obra-prima, 
que mostra a incrível técnica de impressão em xilogravura daquela época. Foi 
uma versão refeita da versão em xilogravura do primeiro Tripitaka Koreana, 
que foi reduzido a cinzas pela invasão mongol. Durante sua reconstrução, foram 
modificadas as partes defeituosas do primeiro Tripitaka Koreana, para que 
contivessem as informações mais confiáveis dos Tripitakas feitos no leste da Ásia. 
O Tripitaka Koreana é composto por mais de 80 000 páginas, sendo imerso na 
água do mar por três anos para evitar que se desgastasse ou sofresse distorção.
O povo de Goryeo, depois de deixar debaixo de água por três anos, deixou à 
sombra para secar por mais três anos para prevenir dobras e fissuras. Por fim, 
utilizou-se laca para repelir insetos. Graças a um longo e complicado processo de 
preservação, ainda se mantém em perfeitas condições até hoje.
O papel coreano de alta qualidade feito à mão, que até deixou a China com inveja, 
também desempenhou um papel significativo no desenvolvimento da técnica de 
impressão em xilogravura da Coreia. Além disso, os excelentes bastões de tinta 
e a tecnologia de fabricação de tinta concentraram seus esforços principalmente 
na produção de livros de alta qualidade. Mesmo após a invenção da técnica 
de impressão com caracteres móveis de metal, a técnica de impressão em 
xilogravura permaneceu popular até o final da dinastia Joseon, pois permitia 
impressões detalhadas de imagens e mapas.

 Gakjajang Kim gak han O artesão gravando letras em blocos de madeira
© Kim gak han



O Nascimento 
do Espírito 

de Jikji!

O Nascimento 
do Espírito 

de Jikji!

Capítulo 2



Hummmm…

Há!

Ah!

Plim

Ai~

Cri~ cri~

Humm
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Você conhece 
este livro?

Então, 
que tal isso?

Você quer dizer o 
qual foi criado na 
Ilha Ganghwado?

O quê?

Podemos fazer 
xilogravuras e imprimi-
las exatamente como o 

Tripitaka Koreana!

Você tem 
algum meio 
específico de 
resolver isso?

É claro!

Sério? 
Qual?

Posso 
transcrever 
o livro para 
te auxiliar!

Olha, você 
sabe quantas 
pessoas vivem 
em Goryeo?

Mesmo que você dedique 
sua vida à transcrição do 
livro, você não consegue 

fazer 100 cópias.

Você quer que 
eu comece 

agora mesmo?

Você está certo. O Mestre 
me pediu para fazer todas 

as pessoas de Goryeo 
lerem este livro em seu 

último testamento.

É essa sua 
preocupação?

Estou pensando 
demais, mas não 

consigo encontrar 
um jeito.

Claro. Esse é o 
Jikji escrito pelo 
falecido Monge 

Baegun.



Errr Hã?

Ai ai~

38 39

Pensei nisso 
também.

É, você 
pode fazer 

isso.

Entendo.

Senhor, 
tudo isso?

A impressão 
com bloco de 

madeira é uma tarefa 
meticulosa.

É só esculpir 
algumas letras na 

madeira, não?

Demora de três a cinco 
anos para secar e fazer 

blocos de madeira duros 
para impressão.

Certo. Eu não sabia 
naquele momento que essa 
impressão em xilogravura 

dava muito trabalho.

Além disso, alguém já 
está fazendo blocos de 
madeira para o Jikji.

É sério? 
Quem?

Você se 
lembra 

do Monge 
Beomnim?

Claro, ele era 
um discípulo do 
grande Monge 

Baegun.

Sim, o Monge Beomnin 
está preparando a impressão 
em xilogravura para o Jikji no 

Templo Chwiamsa, 
em Yeoju.

Então, estou 
tentando encontrar 

outras maneiras.

Nossa… eu não 
sei o que fazer.

Entendo.

Deve ter uma 
boa maneira….

Os blocos de madeira são 
facilmente queimados 
pelo fogo e distorcidos 

ou rachados se os níveis 
de umidade não forem 

ideais. Além disso, 
é difícil de 

armazenar.



Zap  zap

Ah!
Ah! Ah! Ah! Ah!

Tóim~!!
Ei!
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Existe alguma 
maneira de fazer 

livros de modo 
fácil e rápido?

Oh, sua 
preocupação com o 

Mestre é bastante 
louvável.

Então poderei 
ser capaz de me 

tornar um grande 
monge em breve!

Ei, Ichan!

Eu tenho 
muito respeito 
pelo Mestre. 

O quê? 
Respeito?

Vou encontrar 
um caminho, 

ele reconhecerá 
minhas 

habilidades.

Preciso da tua 
ajuda aqui!

Ok!

Uau! 
É assim que se 

faz um sino.

Sim. Você consegue cera● de 
abelha derretendo colmeias. Em seguida, 

você faz um formato de sino com a cera de 
abelha e faz um molde espalhando 

argila amarela sobre ele.

Depois de fazer fogo, 
você despeja metal no 

molde de argila para fazer 
o sino.

● Uma substância amarela produzida pelas abelhas para fazer colmeias. A cera de abelha é sólida, mas seu estado muda para 
estado sólido quando esquentada.

Que 
vergonha….



Ai, está
quente!

Tec Tec

Humm

He -he

Ah!

Clap
Clap

Toc
Toc
Toc
!Tchummm

Crac

Tec  Tec Tec  Tec

Clap
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É aqui que 
fazemos diversos 

padrões para 
decoração de sinos.

Você despeja 
cera de abelha 

nesta estrutura de 
molde.

Em seguida, 
você remove a cera 

de abelha endurecida 
suavemente.

Uau, isso é
incrível!

Você deveria ter 
tomado cuidado! Você 
arruinou a tão preciosa 

cera de abelha!

Sim, quero 
tentar!

Tá-da! O que você acha? 
Em seguida, você fixa ao sino.

O que você acha? 
Você consegue 

fazer isso?

Tome cuidado. 
Se você aplicar 

demasiada 
força….

Ups… 
Não sai tão 
fácil.



Zummmmm

He-he

ZummmmPoft

Uau!

Hummm

Hummm

Hein!!!

Tóim~

Ei

Flip -flip

Plec
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Você não 
deveria estar 
aqui! Vá 
embora!

Vou fazer melhor 
da próxima vez! 

Falo sério!

Consigo fazer 
melhor da 

próxima vez!

Hum?

O quê? Mestre! 
Mestre!

Está incrível. 
Como você chegou 
a tal coisa a partir 

disso?

Tive sorte.



Blá

Blá

Hummmhummm

Vem cá

Ugh~

Agh!

Hein

Sim

Sim
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Ichan, obrigado. 
Obrigado!

Mestre… 
Não consigo 

respirar.

Então, eu te 
ajudei de alguma 
forma?

Sim, 
Mestre!

Hum…. Impressão 
com caracteres 

móveis de 
metal… Vou 

trabalhar nisso 
agora mesmo!

É claro! Você 
foi de grande 
ajuda!

Traga 
moldadores/
fundidores de 
cera de abelha 
imediatamente.

Quer dizer que devo 
fazer blocos de metal 

com caracteres móveis 
como este molde?

Será ótimo se 
você fizer cada 

bloco de letra 
separadamente.

Assim, você 
poderá corrigir as letras 
facilmente, mesmo que 
um bloco de impressão 

esteja incorreto.

Ichan….

Sim?

Sim, O metal 
é mais durável que 

a madeira. Além 
disso, leva menos 

tempo.



Tó

Tum tum

Tum tum

ReecReec

Reec
Reec

Ah ham!

49

Em seguida, 
entalhe as letras. A cera de abelha 

é facilmente esculpida. Mas você deve 
ter cuidado porque os traços de letras 
também são facilmente danificados 

se você cometer um erro. 

Depois de terminar 
de esculpir, você corta 

cada letra.

Pressione o papel 
contra a cera de abelha 
usando uma faca fina 

aquecida a fogo.

Finalmente 
começou!

Ainda não sei 
como eles usam 
cera de abelha 
para impressão.

Não se 
preocupe. 

Vou explicar 
pra você!

Corte cada papel do livro 
em tiras longas e prenda o verso das 
tiras em uma barra longa de cera de 

abelha.

Faremos placas 
de impressão com caracteres 
móveis de metal para o Jikji. 

Vocês estão prontos?

É assim que se faz os 
caracteres. Observe.

Eu fiz esta cópia 
transcrevendo o livro 
do Mestre por conta 

própria.

Sim, senhor.

Faça os 
caracteres móveis 

de metal com 
isso.

Sim, senhor.

Por que 
você está 

cortando o 
livro?



Quic

Quicquic

Quic

Ssssss

Tchummm

Tec
Tec
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Derreta o cobre 
e o estanho e despeje no espaço 

vazio onde ficava a cera de abelha. 
Você deve tomar muito cuidado. 

Isso deve estar quente!

quebre o molde.
Tá-da! Os caracteres de 

metal estão prontos.

Esta é a última etapa! 
Remova e apare cada tipo. Coloque 

as letras em ordem. Espalhe tinta nas 
peças tipográficas.

Coloque um pedaço 
de hanji (papel tradicional coreano) 

e esfregue com cuidado. 
E está feito!

Depois que o 
metal esfriar,

É assim que você faz 
a placa de impressão principal. 

Em seguida, você faz hastes e as anexa 
a uma barra grossa de cera de abelha, 

como ramificações de madeira.

É hora de fazer 
um molde de metal.

Coloque a barra de 
cera de abelha no molde de 

bambu. Despeje a lama fina e 
deixe endurecer.

Após o endurecimento 
dentro do molde, coloque-o 

no forno e acenda o fogo. 
Então, toda a cera de abelha 

dentro do molde 
derrete.



Ah ham!

Tcharam~

Ei!

O quê?

Tó!
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Está feito.

Uau, é tão legal! 
Nunca vi um livro 
como este antes!

Eu sei.

Finalmente!

Ficamos surpresos, 
também. Não esperávamos que 
pudéssemos fazer um livro tão 

maravilhoso.

Continue fazendo o livro 
para que muitas pessoas possam 
lê-lo. Até que todas as pessoas de 

Goryeo leiam o livro.

Sim, 
senhor!

Eu fiz isso?
Quando?

Você gosta 
do livro?

Aqui tem.

É isso. 
Você me invocou 

naquele dia!

Sim.

Mestre?

Ichan, conseguimos 
imprimir o Jikji com 
caracteres móveis de 

metal graças a você. 
Então você merece a 

primeira cópia.

Obrigado, 
Mestre. 

Obrigado!



Herança Valorosa! 
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O Nascimento das Letras 
– Pictogramas, Ideogramas e Caracteres Fonéticos

As primeiras letras estabelecidas no mundo foram o pictograma, que foi usado 
para reavivar a memória. Contudo, era impossível conter vários significados 
simultaneamente, bem como era difícil expressar mensagens abstrativas por 
meio de imagens.
Assim, ideograma e caracteres fonéticos surgiram mais tarde.
Cada letra implica um significado específico, tal como os ideogramas. Os 
caracteres chineses são um exemplo representativo de um ideograma. Por 
exemplo, “日” (dia) significa o sol, e “月” (mês) significa a lua. Uma coisa boa sobre 

ideogramas é que, uma vez que você saiba o que 
uma palavra significa, você sabe o que ela implica 
instantaneamente. No entanto, é necessário criar 
novas letras sempre que quiser expressar novos 
significados.
Os caracteres fonéticos são letras escritas conforme 
os sons que representam. Hangeul (alfabeto coreano) e 
inglês são caracteres fonéticos típicos. Os caracteres 
fonéticos são fáceis de aprender, pois você pode 
expressar as letras livremente depois de aprender 
as regras básicas. Hangeul é conhecido por ser 
extremamente fácil de aprender.

Materiais de Escrita Pré-Papel 
– Tabuleta de Argila, Papiro, Pergaminho e Pergaminho de Bambu

O surgimento das cidades gerou vendas nos mercados e impostos, o que 
aumentou muito a necessidade de redação e documentação. Os primeiros 
documentos da humanidade—recibos e listas de mercadorias—foram feitos 
cerca de 5 500 anos atrás na Suméria. O barro estava em toda parte, então os 
sumérios fizeram tabuletas de argila para escrever letras com caules de junco. 
A s  letras  t ambém eram chamadas de 
cuneiformes por conta de sua fonte em 
forma de cunha. No entanto, a tabuleta de 
argila para escrita cuneiforme era muito 
pesada e frágil para uso contínuo.
A antiga civ il ização egípcia continuou 
por cerca de 4 000 anos, e um sistema 
d e  c a r a c t e r e s  m a i s  c o m p l i c a d o  f o i 
desenvolvido durante este período. Os 
egípcios registraram caracteres espalhando 
f inas camadas de uma planta chamada 
papiro. O papiro era leve e adequado para 
registrar caracteres, mas não aplicável para 
armazenamento de longo prazo.
Por esse motivo, os egípcios eventualmente 
usavam pergaminho, fei to de pele de 

Caracteres de casca e osso, 
o início dos caracteres 

chineses © wikitree

Tabuleta de argila com cuneiformes 
© wikitree

Papiro
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letras ou no conteúdo.
Então, as pessoas começaram a usar ferramentas para fazer muitas cópias de 
livros de uma só vez. Alguns exemplos incluem impressão em xilogravura e 
impressão de caracteres móveis de metal para esculpir manuscritos em madeira, 
técnica de impressão com caracteres móveis de madeira, que exigia o corte de 
cada caractere na madeira para imprimir, e a impressão com caracteres móveis de 
argila, que exigia barro cozido para fazer as fontes.

Livros por Encadernação e Papel de Impressão

A impressão produz letras escritas em papel. Você pode achar que o processo de 
criação de um livro termina aqui, mas ainda há mais um processo a ser feito. É o 
processo de encadernação, que requer a encadernação de papéis impressos com 
uma capa que os cubra. Esse processo une pedaços de papel ordenadamente em 
um só lugar para facilitar a leitura e o armazenamento. Na Coreia, eram feitos 
cinco furos na parte traseira para amarrar o livro com um fio de algodão vermelho 
após embrulhar com uma capa, para proteger a coleção de papéis. Os livros eram 
costurados com firmeza e rapidez dessa maneira.

Além disso, os livros antigos da Coreia eram feitos com capas grossas de papel, 
tecido de cânhamo e seda, para preservar o conteúdo interno de forma mais 
eficaz. Os coreanos também aplicavam água com sementes de gardênia, para 
evitar que as mariposas comessem os livros, lubrificando-os com graxa para 
evitar que se estragassem com a umidade.

c arneiro sec a,  como uma ferrament a 
para registrar cartas. O pergaminho era 
adequado para armazenamento, mas apenas 
uma pequena e limitada quantidade de 
pergaminho poderia ser adquirida de uma 
ovelha, tornando-o muito caro.

Enquanto isso, os asiáticos amarravam cordas 
em varas de bambu com letras escritas para 
enrolá-las para armazenamento. Por isso 

que o caractere chinês para “livro” ( ) parece duas varas de bambu amarradas. 
Entretanto, as varas de bambu eram pesadas e difíceis de se obter.

Advento do Papel e Evolução da Tecnologia de 
Impressão

Em 105, durante a dinastia Han na China, Cai Lun fez papel cortando vários 
materiais, como cascas e pedaços de tecido de cânhamo, amolecendo-os em 
água e secando-os sobre pergaminhos feitos de bambu trançado. O papel leve 
e resistente facilitou o registro de cartas, o desenvolvimento acadêmico e a 
tecnologia de impressão.
Após o surgimento do papel, as pessoas começaram a copiar livros usando tinta 
e pincéis no papel. O que chamamos de manuscrito. No entanto, as pessoas 
demoravam muito para terminar um livro manuscrito por haverem erros nas 

Pergaminho de bambu © wikitree
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③ Faça uma matriz
Para fazer uma matriz com caracteres gravados em cera, devemos esculpir o texto base reverso preso 

na barra de cera. Isso se chama "matriz" porque as letras esculpidas na cera nesta etapa se tornam a 

origem (mãe) de todos os caracteres de metal seguintes. Depois de elaborado o polimento das letras, são 

cortadas em tamanhos regulares uma a uma.

④ Faça ferramentas de cera
Colocamos caracteres gravados e cortados separadamente 

na ferramenta de cera, o curso fluindo com ferro fundido. 

Chamamos isso de galhos de cera ou galhos de caracteres 

gravados, pois se parecem muito com galhos de árvores. Os 

galhos de cera são presos à ferramenta de cera grossa novamente. Dessa forma, podemos fazer vários 

caracteres de metal rapidamente.

Impressão Robusta com Caracteres de Metal 
– Método de Fundição em Cera Usado para o Jikji

A técnica de impressão com caracteres móveis de metal reforçou a técnica de 
impressão em xilogravura, permitindo a produção em massa de livros duráveis. 
Vamos dar uma olhada no processo de publicação com caracteres móveis de 
metal do Jikji e ver como foi impressa a edição com esse mecanismo!

① Crie um texto-base
Primeiro, você deve escrever um texto-base. Deve ser bem escrito e 

estar legível.

② Anexe o texto-base
Em seguida, anexamos o texto-base a barras de cera. Primeiro, ferva um pouco de resíduo de mel, que 

derrete facilmente quando aquecido e se transforma em uma forma semelhante a um bastão. Preste 

atenção para anexar o texto base ao contrário na barra de cera. Dessa forma, sai voltado para a direção 

certa para gravação posterior.
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⑧ Composição tipográfica
A composição exige a configuração dos caracteres de metal 

finalizados de acordo com o conteúdo. Caso haja confusão 

durante esse processo, poderá haver mistura dos lados 

esquerdo e direito do caractere. É por isso que podemos ver 

alguns caracteres em imagens espelhadas no Jikji. No entanto, 

este erro também prova que o Jikji é formado por autênticos tipo de letra de metal com caracteres 

móveis.

⑨ Impressão
Aplique tinta nas fontes compostas e coloque um pedaço de 

papel hanji sobre elas. Use “inche”, uma ferramenta feita de 

cabelo humano, para esfregar o papel uniformemente na 

tinta, e pronto!

Os ancestrais coreanos aprimoraram a técnica de impressão 

com caracteres móveis de metal desenvolvendo tinta de fuligem de lamparinas que absorve melhor do 

que o existente e papel hanji adaptado para impressão com caracteres móveis de metal para absorver 

totalmente a tinta.

⑤ Faça os moldes
Um molde refere-se a uma ferramenta que mantém a forma de um objeto até que o ferro fundido seja 

derramado e endurecido. Sem molde, não haveria caractere de metal na forma correta. Temos que 

aplicar terra misturada com argila vermelha e areia, secando à sombra várias vezes para fazer os moldes. 

Depois de completar o molde, aplicamos calor para derreter os galhos de cera.

⑥Derrame o ferro fundido
O ferro fundido é derramado em espaços vazios no molde com os galhos de cera derretida. Se você 

quebrar o molde depois que o ferro fundido esfriar, poderá ver um galho de ferro que se parece 

exatamente com os galhos de cera.

⑦ Execute o polimento dos caracteres
Tiramos um a um os caracteres dos galhos de ferro com 

uma serra. Faça um polimento elaborado dos caracteres em 

tamanhos regulares para dar acabamento ao caractere de 

metal robusto.



Capítulo 3

Fogo! 
Um Incêndio 

no Templo 
Heungdeoksa!

Fogo! 
Um Incêndio 

no Templo 
Heungdeoksa!



Tcharamm~

Hein!

Clink

Cadê?

Cadê?

Bam~

64

Não é verdade, 
Ichan?

Temos alguns 
presentes para 

vocês.

É o Jikji escrito
pelo meu professor,

o Monge Baegun.

Sim, é mesmo. 
Ichan, um dos meus 

discípulos, desempenhou um 
papel importante na fabricação 

de caracteres móveis 
de metal.

Quando você 
confeccionou esses 

livros?

Você está 
falando 
sério?

Ichan! 
Onde está você?

Obrigado por 
participar do evento 
Jonggak no Templo 

Heungdeoksa.

Ah Ah, fizemos caracteres 
móveis de metal no Templo 

Heungdeoksa. Agora conseguimos 
imprimir o livro com muito 

mais rapidez.

Impressão 
com caracteres 

móveis de 
metal… É 

incrível!



Paft

Puff
Ichan!

Ichan!

Blá blá
Hein~?

Hein?!

Hein?!

Hummmm…

Ahn!

blá
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Ichan! 
Onde está você?

Vou ler o livro
de capa a capa e 

um dia me 
tornar um 

grande monge!

Vamos 
voltar por 
enquanto.

Uau, 
voltamos!

Minha
bunda!

Que ensinamento 
impressionante. 
Vou mantê-lo em 

mente.

Consegue 
entender agora? 

O porquê de eu ter 
nascido?

Não, eu 
realmente não 

sei.

O grande 
Monge Baegun, 

o Mestre Seokchan e 
todos os artesãos que 

faziam caracteres 
móveis de metal me 

estimavam.

Foi assim 
que nasci.

Meu 
desejo?

Para tornar 
seu desejo 
realidade.

Se alguém tem 
estima por um objeto, 

um espírito misterioso nasce 
desse objeto.

Eu entendo. 
Então, por que 

você apareceu na 
minha frente?



Ahn ham!!!

Ai  ai

Há!

Vummm

ZZZZ Huh?

Arf!

Poft!

Arf!

Argh!!!
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Sim! Você disse 
que quer se tornar 
um grande monge 

budista.

Vou realizar 
o teu desejo!

Você 
disse que 

transformaria 
meu desejo em 

realidade. 
O que é isso?

É sério? 
Como?

Você estuda muito 
para se tornar um 

grande monge 
budista!

Acorde! Vai demorar uma 
eternidade para se tornar 
um grande monge budista 

se você dormir muito assim.

Senhor, por que ele 
está tão atrasado?



Vummmmm

Tac  tac

Uuh~
Uuh~

Clink
Ahnnnn~

Tac  tac
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Aqui 
está ele!

O quê? 
Então, eu vou 
com você!

Por que 
se atrasou 

tanto?

Ah Ah Ah. 
Desculpa. Tenho 

que visitar muitos 
lugares para fazer 

um sermão 
budista hoje.

Claro que não. 
Você já viu 

algum espírito 
envelhecer?Você está mais do 

que convidado para 
um sermão budista nos 

dias de hoje.

Agora às vezes 
esqueço que você 

é o espírito do 
Jikji.

Você se parece 
mais com uma 

amiga. Sim. Sou tua 
amiga.

Não. Não consigo 
me concentrar na minha 
pregação com você me 

distraindo.

Você 
realmente nunca 

envelhece.

Tenho que estar 
preparado muito 

em breve.

Estou 
ocupado porque 

você me fez 
estudar muito.

Graças a 
você.

Quando é 
o próximo 
sermão?



He-he

Hã?!

SSSsss
ss Chuáaaa

SSSsssss
Hihihi…
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Vou fazer 
pegadinhas de 

fantasma. Vai ser 
legal.

Eu deveria parar 
por aqui. Buda vai me 

reprimir se eu fizer 
muita piadinha.

O que era 
aquilo?

Você ouviu 
também?

Fogo!

Há um incêndio 
no Salão do 

Daeungjeon!

Ah, não! 
O incêndio está 
aumentando!

Ufa, o que devo 
fazer sozinha?



Tum!

Vu
mmmmm

Ca
búmmm

SSSsssss

SSSsssss

SSSsss

Pera!
Ugh!

Aqui!Poft
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Oh… Não!

O Jikji!

Preciso 
salvar o Jikji, 
a essência de 
minha alma!

Pelo menos o
último volume… 

Tenho que
salvá-lo.

Ugh!



Hã?!

Cadê

Ugh?!Ugh?!

Arf
Arf

Cadê

Preciso me levantar

SSSsss s s

AAAaaaaa
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Ah….

O que está 
acontecendo?

O Ichan 
está bem?

Ichan, espere
por mim… eu 

voltarei para você 
algum dia.

Se acalme, 
Ichan.

Você está se 
colocando em 

perigo.

Está tudo 
queimado. Mas eu não 

tenho mais energia 
por agora… Me 

desculpe.

Jikji, onde
está você?

Onde você foi?

Jikji….

Jikji….



Cabrum
m

Chuáaaaa

Crrrrrrr 0

Pofat
Aiiii…

Ugh!

Tóim~

Hein?!

Arf Arf
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Ah, não!

O que era
aquilo?

Hum? 
O que é 

esse livro?

Por favor… 
Ajude-me….

Vou perder
meus poderes

ainda mais se o
livro molhar.

Por favor… 
Por favor, 

me ajude….

Este é o Templo 
Heungdeoksa. Ouvi dizer 
que um grande incêndio 
começou aqui.

Tenho 
certeza de 

que ouvi algo 
daqui.

Quanto o cara 
da livraria vai me 

pagar por isso?



Tó

Humm

He-he~

Zip

TlimHã?
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Não posso 
pagar por 

isso!

Quem vai 
comprar apenas o 

último volume?

Hum? 
Porquê?

O que 
você vai 

fazer com 
esse livro?

Não tenho 
escolha senão usá-
lo como acendedor 

de fogo.

Olhe para isso. 
Este é o último 

volume. Este livro é 
valioso quando você 
tem o primeiro e o 

último volumes.

Achei que poderia 
ganhar algum dinheiro 

porque os livros são 
raros.

Pegue esse 
dinheiro e 

deixe o livro.

Hum? Você 
disse que não 
precisa dele.

Seu valor 
será reconhecido 

por alguém algum 
dia.

Mas ainda é 
um livro.

Eu não posso 
deixar você 

usar isso como 
acendedor de 

fogo.

Obrigada….
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Templo Heungdeoksa, o Local de Origem de Jikji

O inestimável Jikji está atualmente armazenado na Biblioteca Nacional da França. 
No entanto, todos nós sabemos onde fica a verdadeira cidade natal do Jikji, pois ele 
indica claramente que foi transformado em um livro por impressão com caracteres 
móveis de metal no Templo Heungdeoksa em Cheongju em 1377. Também 
sabemos que o Jikji voltará ao Templo Heungdeoksa em Cheongju algum dia.
O Monge Seokchan, o Monge Daljam e a bicunim Myodeok foram os criadores do 
Jikji do Templo Heungdeoksa em Cheongju. O Monge Seokchan reuniu as “Citações 
do Monge Baegun”, e Daljam, outro aluno, publicou Jikji usando caracteres móveis 
de metal no Templo Heungdeoksa. Myodeok arcou com as despesas necessárias 
para publicar o Jikji impresso nas versões com caracteres móveis de metal e em 
xilogravura.

Restauração do Templo Heungdeoksa

Embora conste nos registros que a versão de impressão com caracteres móveis 
de metal do Jikji foi publicada no Templo Heungdeoksa, é vaga a localização 
do Templo Heungdeoksa, uma vez que esse templo foi consumido por um 
incêndio. No entanto, um antigo local de templo foi descoberto durante a 
implementação de um projeto de construção de casas em Cheongju, província 
de Chungcheongbuk-do, em dezembro de 1984. As escavações logo iniciaram e 
descobriram um cofre de bronze, usado para notificar emergências ou chamar as 
pessoas para se reunirem nos templos no local do templo oriental em outubro de 
1985.

Surpreendentemente, as palavras “Templo Heungdeoksa” estavam gravadas 
no cofre de bronze. Além disso, descobertas adicionais revelaram gravuras do 
Templo Heungdeoksa na tigela de madeira tradicional usada pelos monges para 
servir Buda. As descobertas comprovaram que este lugar era o local do Templo 
Heungdeoksa, local onde o Jikji foi criado.
Foram descobertas outras relíquias, tais como telhas, presumivelmente por volta 
do século 9, período em que se estabeleceu o Templo Heungdeoksa, mas a busca 
pela impressão com caracteres móveis de metal do Jikji terminou sem sucesso.
O Salão Principal Geumdang do Templo Heungdeoksa e o pagode de pedra de 
três andares foram restaurados para comemorar o Templo Heungdeoksa, onde foi 
impresso o Jikji. O Museu das Primeiras Impressões de Cheongju foi estabelecido 
ao lado das relíquias restauradas, promovendo efetivamente a fantástica cultura 
de impressão da Coreia, incluindo o Jikji, para os visitantes.

Salão Dourado do Templo Heungdeoksa e o pagode de pedra de três andares(Restauração)
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mongol de Goryeo em 1232 fez as escrituras budistas arderem em chamas. 
Afortunadamente, algumas partes do Primeiro Tripitaka Koreana, publicadas 
antes da destruição das escrituras, estão armazenadas no Templo Nanzen-ji no 
Japão, no museu Nacional da Coreia e Museu da Impressão Antiga de Cheongju.

Japão, Inveja da Tecnologia de Impressão da Coreia

O Japão também queria publicar seu Tripitaka, uma vez que também era uma 
nação budista. Embora o Japão tenha se esforçado por 50 anos para atingir seu 
objetivo, a tentativa falhou devido à falta de orçamento e tecnologias. Um enviado 
japonês até fez uma greve de fome para implorar ao Rei Sejong que desse uma 
cópia do Tripitaka.
O Japão tinha inveja da tecnologia de impressão superior da Coreia, e é por isso 
que levou vários especialistas em impressão de Joseon com caracteres móveis de 
metal e criou livros durante sua invasão da Coreia (Guerra Imjin).

O Wolincheongangjigok é um livro de poesia impresso a partir de blocos de 
caracteres móveis de metal coreanos após a leitura do Seokbosangjeol, que 
indica a vida do Buda. O Wolincheongangjigok foi originalmente publicado em 
três edições, mas sobraram apenas a primeira edição e várias páginas faltando 
atualmente. Os registros eram raros e esparsos durante a criação de Hangeul. 
Por esse motivo, o primeiro livro coreano impresso, o Wolincheongangjigok, está 
atualmente registrado como Tesouro Nacional. O Seokbosangjeol também foi 
registrado como tesouro por seu valor.
Os blocos de caracteres móveis de metal usados no Seokbosangjeol e no 

Processo de Impressão Rápida e Excelente da Coreia

Tanto o Grande Dharani Sutra, a impressão em xilogravura mais antiga da Silla 
Unificada, quanto o Jikji, a impressão com caracteres móveis de metal mais 
antiga, são exemplos dos avanços que a Coreia fez na cultura da impressão. Além 
dos dois livros acima, muitos outros exemplos provam que as habilidades de 
impressão da Coreia são de classe mundial. Vamos rever alguns deles.

Uma impressão em xilogravura das escrituras budistas armazenadas no Templo 
Haeinsa em Hapcheon, foi feita para imprimir o Tripitaka Koreana, que contém 
as escrituras sagradas budistas completas. Ele é composto por cerca de 80 000 
xilogravuras de impressão e lista uma vasta coleção de 84 000 escritos budistas. 
Não é apenas a escritura budista remanescente mais antiga do mundo mas 
também exibe perfeição sem desvios, erros de digitação ou omissões. Reconhecida 
por seu valor nobre, o Tripitaka Koreana foi registrado como Memória do Mundo 
pela UNESCO em 2007. Além disso, o “Janggyeong Panjeon do Templo Haeinsa”, 
feito para armazenar o Tripitaka Koreana, foi registrado como Patrimônio Cultural 
Mundial da UNESCO em 1995, reconhecido por sua bela estrutura de edifícios e 
técnicas científicas que ajustam naturalmente a temperatura e a umidade.
O Tripitaka Koreana é também chamado de Segundo Tripitaka, uma vez que 
ele foi o segundo Tripitaka a ser feito. O Primeiro Tripitaka Koreana são as 
primeiras escrituras budistas da Coreia, impressas de 1011 a 1087, enquanto o rei 
Hyeongjong cumpria seu mandato em Goryeo para derrotar o exército Khitan, e 
uma sequência listando partes omitidas do Primeiro Tripitaka Koreana. A invasão 
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Um Monte de Blocos de Caracteres Móveis de Metal!

Em junho de 2021, um antigo pote foi descoberto durante a escavação do festival 
funerário para construir um novo edifício de Insa-dong em Jongno-gu, Seul. No 
pote, havia 1 000 blocos de caracteres móveis de metal em idioma chinês e 600 
blocos de caracteres em coreano. Entre os blocos de caracteres móveis de metal 
decobertos, havia "Gapinja" feito em 1434 durante o reinado do Rei Sejong. 
Embora Jikji seja a primeira versão de impressão com caracteres móveis de 
metal do mundo, infelizmente seus caracteres móveis de metal ainda não foram 
achados.
Mas com a descoberta em Insa-dong, a "Gapinja" conhecido como " A flor 
do caracteres móveis de metal de Joseon", assim como outros vários tipos de 
caracteres móveis de metal feitos na mesma época, tornou-se possível a conhecer 
a cultura de impressão de caracteres móveis de metal da Coreia.

Wolincheongangjigok foram feitos principalmente após a criação de Hangeul e 
se parecem muito com o estilo “Gótico” de fonte usada atualmente. Embora seja 
avaliada como mais bonita do que outras fontes de caracteres móveis de metal, 
ela não existe mais hoje. O rei Sejong, que herdou a tradição de impressão com 
caracteres móveis de metal de Goryeo, queria que todos os Joseon tivessem 
acesso aos livros facilmente, então ele comandou a agência governamental Jujaso, 
responsável por criar caracteres durante o período Joseon, para desenvolver 
caracteres Hangeul para que todas as pessoas de Joseon possam acessar livros 
escritos em Hangeul mais facilmente.
Além disso, o Rei Sejong publicou livros usando xilogravura, bem como técnicas 
de impressão com caracteres móveis de madeira e de metal. Hangeul foi 
gravado em xilogravura para Hunminjeongeum Haerye, impresso com blocos de 
caracteres móveis de metal para Seokbosangjeol e Wolincheongangjigo, e com 
blocos de caracteres móveis de madeira para o Dongguk Jeongun.

Primeira edição do Wolincheongangjigok © Associação Central de Pesquisa de Estudos Coreanos Jangseogak Blocos de caracteres de metal descobertos no pote © Museu do Palácio Nacional
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Aguarde aqui 
até que alguém 
reconheça o seu 

valor.

Está muito 
escuro aqui.

Outro livro 
abandonado pelo 

dono?

Não. 
Eu não estou 
abandonado.

Não? Então 
por que está 

aqui?

Bem… Foi 
inevitável….

Não estou 
mentindo.

Desista.

Posso dizer que
foi abandonado
por alguém.

Foi o que 
eu quis dizer! 

Ah! Ah! Ah!

Você está 
mentido!
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Hum? Sim….

Ah! Ah! Ah!

Você se 
assustou?

De qualquer 
modo… Quem 

são eles?

Eles são os 
espíritos dos 
livros, assim 
como você.

Você está certo. 
Eles costumavam 
ser muito amados 

também.

No entanto, 
seus proprietários os venderam 

para o sebo. Eles ficaram confusos 
porque pensaram que foram 

abandonados.

Eu não sou como 
eles. Não estou 
abandonada!

Meu amigo Ichan deve 
estar procurando por 
mim neste momento!

Você já sabe disso. 
O espírito de um livro não 

pode sair do livro, a essência 
de sua alma.

O quê? Eu não 
entendo. Um espírito 

nasce quando um 
livro é amado.

Por que 
vocês sempre 

intimidam 
novos 

amigos?

Bah! Ela não é
minha amiga.

Ei, vamos.

AI!

Ahrr…
Não consigo sair 
de jeito nenhum.
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Você está 
bem?

Então, 
quando posso 
sair daqui?

Não preciso 
de um novo dono! 

Tudo o que preciso é 
o Ichan!

Você acha 
que não está com 

Ichan agora?

Mesmo que você 
não possa encontrá-lo 

agora, isso não significa 
que você não esteja 

com ele.

Ichan deve ter 
continuado lendo 

você, não é?

Claro. 
Ele me leu tantas 

vezes que quase me 
memorizou.

Deve ser doloroso 
ser separado de seu 

primeiro dono.

Então, você 
estará sempre em 

seu coração.

Você deve conhecer 
novas pessoas e entrar 
em seus corações. Se 

fizer isso….

Se eu 
fizer isso? …

Você encontrará 
Ichan novamente 

algum dia.

De qualquer modo, 
você não deve se prender ao 
passado. Se fizer isso, você 
não conseguirá encontrar 

um novo dono.

É claro! 
Eu estou aqui 
e Ichan está lá 

fora!

Hum? O que 
você quer dizer 

com isso?

Bem… Quando 
você encontrar um 

novo dono?
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Divulgue meus 
ensinamentos para 
o maior número de 

pessoas possível.

Espalharei os 
ensinamentos de 

meu professor por 
todo o mundo.

Espero que muitas 
pessoas possam 

ler este livro.

Vou continuar 
fazendo sermões 

budistas até que todos 
no mundo saibam 

sobre você.

Obrigado. 
Agora entendo 

o que devo 
fazer.

Então, 
quanto tempo 
devo esperar?

Bem… Você vai 
conhecê-lo algum dia 
se esperar por ele o 

tempo suficiente.

Darei o meu 
melhor para proteger 
os corações de todas 
as pessoas que me 
trouxeram a este 

mundo!

Bem, estou aqui 
há cerca de dez 
anos. Então….

Amanhã? 
Uma 

semana?

Um mês?
Vai levar menos

de um ano, certo?

Dez 
anos?!

Darei o meu 
melhor. Não 

desistirei 
nunca!
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Você acha que 
isso faz sentido?

Oi?

Você vai encontrar 
alguém se esperar 

aqui um pouco 
mais….

500 anos depois

Ei. Sim, 
Mestre!

Faz quinhentos 
anos. 

Quinhentos 
anos!

Não me lembro 
quantas vezes a 

livraria mudou de 
donos até agora. Então, 

por que ainda estou 
aqui?

Quanto mais devo 
esperar aqui?

Cansei do 
falatório 
agora!



Aqui!

Aqui!

He-he

Hã?
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Este armazém 
de livros tem sido 

um patrimônio 
da família por 

gerações.

Então, deve 
haver vários 

livros valiosos 
aqui!

Sim, existe. 
Contudo, 
é bem caro.

Não se importe 
com o dinheiro!

Um cara
chamado Plancy 

veio do 
estrangeiro 

(França).

Ele tem muito interesse em 
livros coreanos antigos. Ele está 
disposto a pagar muito dinheiro 

por livros valiosos.

Onde fica a 
França?

É mesmo?

Há um livro que foi 
herança de família 

por gerações.

Esse aqui. Esse 
livro foi feito 

durante a dinastia 
Goryeo.

Além disso, esse é um 
dos raros livros budistas que, 

em sua maioria, desapareceram 
com as políticas pró-

confucionista e 
anti-budismo.●

Uau, 
é bem raro.

Se tudo correr bem, 
você deve dividir o 
lucro pela metade.

Finalmente… 
Estou saindo 

daqui?

Claro. Tomarei 
conta disso.

Você não 
pode estar

falando sério!

● A política fundadora de Joseon de pró-confucionismo e anti-budismo.
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Já faz tanto 
tempo desde 
a última vez 

que saí!

Uau, os edifícios 
mudaram muito.

Você trouxe 
alguns livros 

antigos?

Sim, você irá 
adorá-los.

Humm… 
Não há primeiro 

volume. Você tem 
somente o 

último.

Eu acho que você 
gostaria dele.

Olá, 
Sr. Plancy.

Não há tempo 
a perder. Tenho 
de seguir aquele 

cara.

Bah, ele não 
reconhece bons 

livros.

Espere. 
Esse é o….

Dê uma olhada. 
Este livro. Ele foi escrito 

durante a dinastia 
Goryeo.
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Bem, este livro 
não é ruim.

Sei que você irá 
reconhece-lo. Então, 

quanto você vai 
pagar por isso?

Que dia de sorte! 
Ah! Ah! Ah!

O golpe de 
sorte foi 

meu!

Eu estava 
certo.

Seongwang 7 é do 
ano de 1377 AD. Além 

disso, juja significa 
impressão de caracteres 

móveis de metal.

É o tesouro 
mais valioso da 
minha coleção!

Então, isso significa 
que esse livro foi 
feito 78 anos antes 
da Bíblia de 42 linhas 
impressa com 
caracteres móveis 
de metal na

Alemanha?

Quem é 
Gutenberg?

Fiz bem 
ter vindo a 
Chosun!
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A Revolução da Imprensa e Johannes Gutenberg

O Jikji foi impresso durante a dinastia Goryeo, em 1377, e é o livro existente 
mais antigo do mundo, impresso com caracteres móveis de metal. No entanto, é 
ofuscado pelo trabalho de Johannes Gutenberg, que imprimiu quarenta e duas 
linhas da Bíblia usando caracteres móveis de metal de 1400 a 1468, na Alemanha.
Gutenberg nasceu em uma família de metalúrgicos e cresceu aprendendo técnicas 
de impressão. Aplicando sua própria técnica de impressão, ele imprimiu 180 
cópias do Antigo Testamento em pergaminho e papel. Esta publicação consistia 
em 2 colunas e 42 linhas, ganhando o título de “Bíblia de 42 linhas”. A técnica de 
impressão da Bíblia de 42 linhas era, de fato, extraordinariamente excelente, por 
isso se espalhou por toda a Europa.
Uma pequena fazenda seria dada em troca de uma Bíblia naquela época. 
Entretanto, tudo isso mudou quando Gutenberg inventou a técnica de impressão 

inovadora aplicando a impressão com caracteres de metal e a máquina de 
impressão. Isso marcou o advento da Revolução da Imprensa e a era dos livros 
impressos acessíveis. Como resultado, muito mais pessoas puderam ter acesso a 
livros, já que não custavam mais uma fortuna, melhorando significativamente o 
mundo acadêmico. A Revolução da Imprensa é avaliada como tendo contribuído 
para a Reforma, a Revolução Científica e o Renascimento.
A impressora de Gutenberg foi criada usando um espremedor de uva, para 
tornar possível uma impressão fácil em um grande número de livros com pouco 
esforço.

Jikji e o Diplomata Francês Victor Collin de Plancy

Victor Collin de Plancy (1853–1922) foi um diplomata francês que serviu como o 
primeiro e terceiro cônsul da França na Coreia. Fato curioso: O nome de Plancy foi 
“coreanizado” como “Gal Lim-deok”, derivado de “Collin de”.
Plancy estudou direito na Universidade de Paris e chinês no Instituto Nacional 
de Línguas e Civilizações Orientais. Sua carreira diplomática começou como 
intérprete na legação francesa da dinastia Qing. As relações diplomáticas 
estabelecidas por e entre Joseon e a França trouxeram Plancy à Embaixada da 
França em Joseon.
Plancy também era um colecionador de arte apaixonado que gostava do 
Orientalismo. Assim sendo, ele colecionou livros antigos e peças de artesanato 
popular durante sua estada em Joseon. Ele era um homem de grande perspicácia 
em bens culturais e habilidoso em caracteres chineses, então ele deve ter A cópia de “Bíblia de 42 linhas”
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percebido o notável mérito artístico de Jikji como uma impressora de caracteres 
móveis de metal, mesmo entre suas obras-primas colecionadas. Então ele levou 
Jikji de volta à França para mostrar na Exposição Internacional de Paris em 1990, 
e a apresentou como uma obra legítima de impressão com caracteres móveis de 
metal.
Depois disso, Jikji não teve chance de retornar ao seu país. Alguns insistem que 
Plancy foi responsável pelo não retorno de Jikji à Coreia, visto que permaneceu 
na Biblioteca Nacional da França. No entanto, Plancy provavelmente não teve 
nenhuma má intenção, mas percebeu o valor de Jikji e lidou com isso com cuidado, 
para que o mundo soubesse que a Coreia foi a primeira a adotar a impressão 
com caracteres de metal móveis. Se alguém sem conhecimento do valor de Jikji 

perdesse ou danificasse tal peça, o mundo nunca saberia que Jikji foi a melhor 
publicação feita com caracteres móveis de metal do mundo.

Victor Collin de Plancy © wikitree
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Não consigo crer 
que possuo um 

livro tão valioso.

O que ele está 
fazendo? Por que ele 
está olhando para o 
livro com olhos tão 

estranhos?

Oh, não é hora 
para isso.

Tenho que 
registrar isso.

Bonjour!

Você é meu 
mestre? Mestre?

Sim….

Você é o 
espírito do 
livro, não é?

Eu sou um 
espírito recém-
nascido dessas 

letras. Então, 
você é meu 

mestre.

Sou Coq, 
da França! “Coq” 

significa literalmente 
“galo” em francês.

Ah, não!
Por que você está 
rabiscando nele?O que 

você está 
fazendo?

Oh meu Deus!

O que é 
você?
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O que isso 
significa?

É francês.

De qualquer modo! 
O Jikji foi publicado em 1377, 

o que o torna atualmente o livro 
mais antigo do mundo impresso com 

caracteres móveis de metal dentre 
os livros existestes.

Você não 
sabia disso? O quê?

Sou tão sortudo! 
Có-có-ricóó!

A invenção da 
impressão com 

caracteres móveis 
de metal foi um 

feito significativo na 
tecnologia de 

impressão.

Com a introdução 
da impressão com 
caracteres móveis 

de metal,

tornou-se fácil 
fornecer diversas 
informações para 

as pessoas.

Pensava-se que a Bíblia de 42 linhas, 
impressa por Gutenberg em 1455 na 
Alemanha, era o livro mais antigo do mundo 
impresso com caracteres móveis de metal.

Diz que é "o livro mais 
antigo do mundo impresso 
com caracteres móveis de 

metal na Coreia, datado
de 1377.” 

Essa é a razão
pela qual eu 

poderia acordar 
assim que ele

escrevesse!

O livro mais 
antigo do 
mundo!

Espere! 
O livro mais velho? 
O que isso 
significa 
exatamente?

Eu sou o 
primeiro a ter 

inventado a 
impressão com 

caracteres móveis 
de metal.
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Como conhece 
tanto essas 

coisas?

Acho que o
conhecimento do Sr. Plancy 

foi transferido para mim 
quando ele escreveu aquelas 

palavras no Jikji.

Vou ficar 
famosa agora?

Sim senhor. 
O que posso fazer 

por você?

Levarei este livro 
para a Feira Mundial 

na França.

Acho que estamos 
indo para a França!

O que é a Feira 
Mundial?

Serei a estrela da 
Feira Mundial!

Tome bastante 
cuidado com ele. 
Trata-se de um livro 
muito importante.

Sim, senhor.

Então, 
mais e mais pessoas 

vão me procurar. 
É capaz que eu possa 

encontrar Ichan 
novamente!

É claro! 
O mundo todo 
conhecerá teu 
nome em breve!

Tem alguém aí?
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Existem 
inúmeras coisas para 
ver na Feira Mundial 

de Paris.

Ouvi dizer que 
eles estão exibindo 
pinturas de Picasso 

no Salão Espanha.

Oh, o que 
há ali?

O Império Coreano? 
Já ouviu falar dele?

Não, Acho que 
se trata de um país 
pequeno na Ásia.

Bem, 
isso não é ruim. O que posse dizer? 

Preciso de algo mais 
impressionante.

Por que aquele 
estande está tão 
lotado? O que eles
têm ali?

Um livro impresso 
com caracteres móveis 

de metal mais antigo do 
que a Bíblia de 42 linhas 

de Gutenberg? Oh meu Deus!

Feira Mundial, Paris, França, 1900
O que é a Feira Mundial?

É um evento onde os 
países de todo o mundo 
participam para exibirem 
seus produtos. Agora se 
chama "Expo".



Ano 1911, Casa de leilões 
Drouot

Uepa!

Flap
Flap

Aqui!

Hihi

Glurp…

Ai…
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Mestre! 
Você está super 

popular!

Então, você 
está feliz?

Sim, estou 
feliz, mas….

Oh, não…

Tá certo?

Já faz muito 
tempo que não recebo 

tanta atenção.

Eles não vão me ler. 
Estão somente fascinados 

por mim.

Doe Jikji, o livro mais 
valioso de minha coleção, 

para a Biblioteca Nacional da 
França.●

Não posso 
encontrar gente 

assim.

Não se importe com isso.
Você pode encontrar mais

pessoas se voltar ao Império
Coreano.

A coleção nº 711 do Sr. 
Plancy, o último volume do 
Jikji, vai para Henri Vever!

180 francos! 
Vou comprá-lo!

● O local de François-Mitterrand, de Richelieu-Louvois, a Biblioteca do 
Arsenal e a Biblioteca-Museu da Ópera são chamados coletivamente de 
Biblioteca Nacional da França. O Jikji é mantido no local de Richelieu-Louvois da Biblioteca Nacional da França.

Conforme o testamento de Henri Weber, que 
morreu em 1943, sua família doou Jikji para a 
Biblioteca Nacional da França em 1952.



Ahn
ham!

Zap

Ei~

Er…
hummm

Hã?

Ahn
ham!

Manuscrits Orientaux
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Exiba os livros 
antigos doados por Henri 

Vever na seção de literatura 
asiática da Biblioteca 
Nacional da França.

Sim, senhor.

Onde era?

Devo ficar aqui 
novamente?

Eu estava armazenado 
na Biblioteca Oegyujanggak 

na Ilha Ganghwado.

O armazém 
de livros onde 

estive presa por 
quinhentos 

anos!

Até parece!

Você também é 
de Joseon?

Eu? Eu nasci 
em Goryeo.

É muito bom 
ver você. Nem me 

lembro quando conheci 
alguém do mesmo país 

pela última vez!

Eu sou o 
espírito de Uigwe, 

que resume a forma 
dos grandes eventos da 

Dinastia Joseon que 
são conduzidos em 

imagens e texto.

Este lugar é 
semelhante a onde 

eu costumava 
estar.

Goryeo existia
pouco antes 

de Joseon ser 
fundada.

Ano 1952, Biblioteca 
Nacional da França
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Fui roubado 
quando as tropas 

francesas invadiram a Ilha 
Ganghwado em 1866.

Ufa… 
achei que tudo tinha 

terminado quando saí 
do estoque de livros.

Você irá embora 
comigo desta vez. Então 

não desista nunca!

Você deve 
ter passado por 

momentos 
difíceis.

De qualquer 
jeito, é bom.

Ela tem um 
temperamento 

forte?

Sim, 
tem….

Acho que vou 
me sentir menos 
solitário graças a 

você.

Eu…
Entendo….

Esse é meu 
mestre.

Eu estava tão 
solitário por não 

ter com quem 
conversar.

Agora estou 
presa em um 

depósito de outro 
país!

Eu vou sair daqui de
alguma forma!

Vou encontrar pessoas
que estão dispostas a
me ler! Você entende?

Não seja
ridículo!

Entendo!

Carisma.



Pera!

ZZ z z z~

Ah!

Ei!

Plaft!

Fuuuuu

Não!!!
Rooonc~

Ei!!
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Jikji!

Por que você 
está aqui?

Levante-se.

Te vejo 
mais tarde.

Hum?

Por que este 
livro está no 

chão?

O Jikji? O que 
é esse livro?

Ichan!

Ichan,
não se vá!

Hum? 
Ela está falando 

coreano!

1967



Ugh!!!

Zap zap

Zap  zap

Argh~

Nhãaaa

Paft!

Aaaiii
Espere….

De jeito 
nenhum….

Inacreditável….

Um livro feito 
com caracteres 

móveis de metal 
impresso em 

1377….

Ok! Vou espalhar a 
existência deste livro 

em todo o mundo!

Não consigo 
crer que um 

livro tão valioso 
ainda esteja neste 

armazém sem 
ser amplamente 

conhecido.

Leia-me e então 
você encontrará 

coisas mais 
surpreendentes!

Finalmente 
alguém tenta 

me ler!

Este é um livro 
da era Goryeo!
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Fama Global de Jikji Disseminada Pela 
Dra. Park Byeong-seon

O Jikji enviado à França por Plancy foi vendido a um colecionador de arte francês 
chamado Henri Vever em um leilão em 1911. Então, Weber faleceu em 1943 e, 
segundo seu testamento, o herdeiro, Motain, doou-o para a Biblioteca Nacional 
da França. Em 1952, o Jikji foi registrado como livro coreano nº 109 (COREEN109) 
após o livro ser adquirido em um leilão em 1911 na Biblioteca Nacional da França.
Contudo, a Dra. Park Byeong-seon (conhecida como a "Avó do Jikji") foi quem descobriu 
o Jikji, tirou-o de sua solidão em uma terra estrangeira e o apresentou no cenário 
global.
Park Byeong-seon nasceu na Coreia durante a ocupação japonesa, formou-se na 
Universidade Nacional de Seul e foi estudar no exterior na França em 1955. Ela 
foi a primeira mulher coreana a adquirir um visto de estudante para a França, 
estudou história na Universidade Sorbonne e obteve seu doutorado em teologia 
na Escola de Doutorado em Teologia e Ciências Religiosas.
Depois de se formar, a Dra. Park se lembrou do pedido de seu professor, Dr. Lee 
Byeong-do, para procurar o Uigwe: Os Protocolos Oegyujanggak, que foram 
saqueados pelos franceses. Então, ela se candidatou como pesquisadora na 
Biblioteca Nacional da França. O Dr. Lee sabia que o exército francês, que invadiu 
a expedição francesa à Coreia, desviou o Uigwe da Biblioteca Oegyujanggak na 
Ilha Ganghwado.
Então, a Dra. Park começou a inspecionar mais de 30 milhões de tipos de livros 
no armazenamento e depósito subterrâneo da biblioteca. Dra. Park disse que 

ela tropeçou no Jikji durante a busca pelo Oegyujanggak Uigwe. A última página 
do Jikji afirmava que a publicação “aplicou a impressão de caracteres móveis de 
metal em 1377 no Templo Heungdeoksa, Cheongju”, tendo a Dra. Park contado a 
seus conhecidos sobre essa descoberta. Contudo, ninguém acreditou nela. Então, 
ela estava por conta própria para provar que o Jikji era 78 anos mais velho do 
que a Bíblia de 42 linhas de Gutenberg. Ela continuou pesquisando até verificar 
as diferenças entre a impressão tipo xilogravura e caracteres móveis de metal, 
delineando as características da impressão de tipo móvel de metal.
Finalmente, o Jikji foi exibido na exposição de livros realizada pela Biblioteca 
Nacional da França para comemorar o Ano Internacional do Livro pela UNESCO 
em 1972. A exposição anunciou oficialmente que o Jikji foi a primeira publicação 
feita com caracteres móveis de metal do mundo. Este anúncio mudou totalmente a 
história da impressão com caracteres móveis de metal. Em 1973, na 29ª Conferência 
Europeia de Acadêmicos de Estudos Orientais,  o Jikji foi apresentado novamente e 
foi reconhecido pelos estudiosos como a impressão de caracteres móveis de metal.
Em 1975, Quando a Dra. Park 
Byeong-sun informou à Coreia que 
havia encontrado <Oegyujanggak 
Uigwe>, ela foi recomendada à 
renúncia ao cargo pela Biblioteca 
Nacional Francesa pelo vazamento 
de informações privilegiadas e 
a chamou de espiã coreana. No 
entanto, isso não impediu a Dra. Dr. Beung Son Park apresentando o material Jikji 

na Coreia em 1972 © wikitree
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Bens culturais tomados durante invasões 
de exércitos estrangeiros ou propriedades 
culturais vazadas ilegalmente podem 
ser repatriados. No entanto, não foi fácil 
conseguir o Oegyujanggak Uigwe de 
volta do governo francês, pois ele sabia o 
quanto era valioso. Vinte anos depois que 
os governos coreano e francês iniciaram 
as negociações, a publicação foi devolvida como um “empréstimo” permanente. 
A razão é que a lei francesa proibia a transferência de bens culturais para o 
exterior. Resumindo, o governo francês ainda era dono do Oegyujanggak Uigwe e 
a Coreia estava apenas arrendando-o. Em abril de 2021, uma missão diplomática 
cibernética com o nome de Rede de Agências Voluntárias da Coreia (Voluntary Agency 

Network of Korea - VANK) solicitou ao presidente francês que devolvesse a propriedade 
do Oegyujanggak Uigwe para que a Coreia fosse o proprietário legítimo e 
permanente. A VANK iniciou uma campanha para deixar o mundo saber sobre o 
legítimo proprietário da publicação.
Enquanto isso, ninguém sabe exatamente como e de quem Plancy adquiriu o Jikji. 
No entanto, um registro afirmava que os comerciantes faziam filas em frente à 
Embaixada da França na Coreia para vender produtos, então era muito provável que 
Plancy tivesse comprado o livro de alguém. Portanto, não podemos exigir a repatriação 
dos Jikji para a Coreia com a mesma firmeza que fizemos no caso do Oegyujanggak 
Uigwe. Contudo, isso não significa que devemos desistir! Se continuarmos tentando 
encontrar nosso Jikji há muito perdido, encontraremos um caminho.

Park de visitar a biblioteca, e ela continuou a pesquisar o Uigwe.
A partir do retorno inicial do Oegyujanggak Uigwe, em 14 de abril de 2011, sua 
determinação a impulsionou a trazer 297 cópias do Oegyujanggak Uigwe até 
o retorno terciário. Já se passaram 145 anos desde que Oegyujanggak Uigwe 
finalmente voltou para a Coreia.
Porém, não muito depois do retorno do Oegyujanggak Uigwe, a Dra. Park faleceu 
aos 83 anos. A Dra. Park recebeu as medalhas de Camélia e Peônia do governo 
coreano, em homenagem a suas realizações, e foi enterrada no Cemitério Nacional.

Repatriação de Oegyujanggak Uigwe, Mas Não de 
Jikji?

Embora o Oegyujanggak Uigwe tenha retornado em 2011 e agora esteja são 
e salvo em casa, o Jikji ainda está na Biblioteca Nacional da França. Dra. Park 
apresentou o Jikji ao mundo antes mesmo do Oegyujanggak Uigwe. Por que o Jikji 
não voltou para a Coreia?
Isso ocorreu porque o Oegyujanggak Uigwe e o Jikji enfrentaram situações 
diferentes quando foram levados para a França.
Quando nove padres e católicos foram perseguidos, o exército francês invadiu a 
Ilha Ganghwado e saqueou o patrimônio cultural da Coreia—o Oegyujanggak 
Uigwe—em 1866 durante a expedição francesa à Coreia. Marchando para a 
Biblioteca Oegyujanggak, o exército francês roubou o Uigwe e tomou seu país. O 
exército incendiou a Biblioteca Oegyujanggak e queimou mais de 5 000 livros na 
biblioteca. Tratou-se claramente de um ato criminoso.

Cerimônia de Boas Vindas para o 
Oegyujanggak Uigwe
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Espere, há outro Jikji?

O Jikji é mais conhecido como um livro de impressão de caracteres móveis de 
metal, mas também existem versões impressas em xilogravura e transcritas à mão.
A primeira peça de caracteres móveis de metal de Jikji foi perdida e a última foi 
armazenada na seção de literatura asiática da Biblioteca Nacional da França, com seu 
último capítulo separado. A moldura e o conteúdo não encontrados na versão feita 
com caracteres móveis de metal podem ser vistos na versão impressa em xilogravura.
Monge Baegun, um aprendiz de Monk Baegun, criou a versão impressa em 
xilogravura em junho de 1378 no Templo Chiwiamsa em Yeoju. Ela está mantida 
na Biblioteca Jangseogak da Academia de Estudos Coreanos, na Biblioteca 
Nacional da Coreia, e no Templo de Bulgapsa em Yeonggwang. Além disso, há 
dois tipos de versão transcrita à mão, os quais copiaram os caracteres móveis de 
metal (a cópia do Templo Heungdeoksa), e a impressão em xilogravura (a cópia do Templo 

Chwiamsa). Presume-se que ambos os tipos foram transcritos na dinastia Joseon.

O que é o Uigwe?

“Uigwe” significa “procedimento 
cerimonial” e, como livro, refere-
se à documentação que fornece 
registros precisos de cerimônias 
reais signif icativas celebradas 
na dinastia Joseon, tais como o 
nascimento de um príncipe ou o 
casamento do rei. O título oficial 
é Uigwe: Os Protocolos Reais da 
Dinastia Joseon, o que implica que 
o Uigwe servia como um relatório 
cerimonial oficial da família real da 
dinastia Joseon.
O Uigwe inclui todos os pequenos 

detalhes, desde as ordens e comandos do rei até os documentos enviados para lá 
e para cá para para tratar de diversos assuntos, bem como uma lista do pessoal 
da cerimônia e itens usados, uma repartição das despesas, e assim por diante. Ele 
lista cada pequena coisa, não importa o quão frívola seja, para evitar que erros 
ocorram em eventos ou cerimônias futuras.
O Uigwe não está apenas documentado em texto, mas também com imagens. 
Ilustrações de roupas e ferramentas usadas em eventos (Doseol), locais onde 
ficam os vassalos (Banchado) e acompanhamentos são desenhados de forma tão 
meticulosa que parecem quase reais. Versão de xilogravura © Associação Central de 

Pesquisa de Estudos Coreanos Jangseogak
Versão transcrita à mão

Procissão do Rei Jeongjo para o Túmulo de Seu 
Pai © Museu Nacional da Coreia
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Jikji, 
Fique Conosco 
Para Sempre!

Jikji, 
Fique Conosco 
Para Sempre!
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Clap
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Descobri que o Jikji 
foi impresso com caracteres 

móveis de metal em 1377. Desde 
então, tenho feito esforços 

para provar esse fato.

Não consegui 
dormir bem por três 
anos para descobrir 
as diferenças entre 

a impressão de 
caracteres móveis 

de metal e 
outros tipos de 

impressão.

Quebrei três fornos 
enquanto tentava assar peças 

tipográficas de chumbo. 
Um dia, quebrei uma janela 

e quase fui chutada pelo 
senhorio.

Depois de 
muitas tentativas 

e erros, finalmente 
descobri o fato 

comparando com os 
caracteres móveis 

de metal em 
gráficas.

Parabéns. Agora o 
mundo todo sabe 

sobre o Jikji. É sua vez 
agora.

Eu?

Certo. A razão pela qual a dra. 
Park Byeong-seon trabalhou 

como pesquisadora na 
Biblioteca Nacional da França 

foi para recuperar o 
Oegyujanggak Uigwe.

Ela irá 
encontrá-lo em 

breve!

Pessoal, o Jikji 
é o livro mais 

antigo do mundo 
impresso com 

caracteres móveis 
de metal.

Ano 1972, Exposição especial 
‘World Book Year’
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A Dra. Park Byeong-seon 
e o governo coreano puderam 
realizar um feito notável após 

enormes esforços….

Sinto muito 
por estar indo 

sozinho.

Sobre o que 
está falando? Você 
deve voltar para a 
Coreia primeiro.

Não se 
preocupe comigo. 
Eu retornarei em 
breve também.

Sim….

Nos vemos 
em breve~

Você está 
bem mesmo?

Claro que 
estou bem. 

Está maluco?!

Ah…. 
foi um 
erro!

O quê?

Percebi.

Eu só não quero 
que o Uigwe se sinta 

desconfortável quando 
ele for embora.

Você também 
quer voltar 

para a Coreia.

Pessoal, esse é um 
momento tão histórico! 

O Oegyujanggak Uigwe está 
voltando para a Coreia!

Abril de 2011



Hummm~

Ei!

Aqui! Hein~!!
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Agora todo 
mundo sabe 
sobre você, 
mestre.

Você foi inscrito 
no Programa 

Memória do Mundo 
da UNESCO em 

2001.

Eu sei. Eles apenas 
me estimam e me 

mantêm nas profundezas 
deste armazém.

Além disso, eles 
estabeleceram o Prêmio 

UNESCO de Memória do Mundo 
para o Jikji em 2004, concedido a uma 

pessoa ou organização que tenha 
feito grandes contribuições para 

a conservação de patrimônio 
documental.

Bibliotecários da 
Biblioteca Nacional da 

França protestaram contra 
meu regresso para a 
Coreia com o Uigwe.

O que devo 
fazer se o povo coreano 
realmente se esquecer 

de mim?
Não!

Nada 
disso!

Quem é?

Eu nunca vi um 
espírito tão 
retangular 
como você.



Ah!  Ah! Zummm
Zummm

Ah!  Ah! Quic
Quic

Ah!

Hunf!

Hunf

Ah!
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O que é um 
semicondutor?

É mesmo?

Volte para 
a Coreia 
comigo.

É assim 
mesmo?

Eu não 
sei.

Não pense que é 
muito difícil. Um 
semicondutor é 
como um gravador 
de equipamentos 
eletrônicos.

Você é 
uma espécie de 

veterano para nós, 
semicondutores.

Ah! Ah! Ah!
Eu pareço assim?

Eu sou o
espírito dos 

semicondutores!

Oh! Eu quase 
me esqueci! 
Não te disse o 
porquê de eu 
estar aqui.

O quê? Você 
está brincando 
comigo agora?

Eu sou seu 
veterano?

O espírito de um 
livro está preso no 
lugar onde o livro 
é guardado. Não 

posso deixar este 
armazém se o Jikji 

estiver aqui.

Claro. A impressão com 
caracteres móveis de metal foi inventada para 

fabricar os livros em grande quantidade com rapidez. 
E semicondutores foram feitos para registrar e salvar

as informações de equipamentos eletroeletrônicos. 
Eles fazem a mesma coisa.
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Apenas me dê 
uma chance e faça 
seu corpo flutuar 

no ar.

Experimente, 
apenas uma 

vez.

O que está
acontecendo?

O primeiro 
volume 

também?

Aaah! 
Meu corpo está 

se mexendo!

Ok.

Ufa, já faz 
muito tempo.

Por que 
me sinto tão 

leve?

Você já ouviu falar 
em e-books?

Um e-book 
permite que você 

leia o livro com 
equipamentos 

eletrônicos, como 
computadores e 

smartphones.

Eu fiz o Jikji em 
formato de e-book para 
que todos na Coreia
possam lê-lo.

E-books?

O livro inteiro, 
ambos o volume 

1 o e final.



Vummm

Hã?!

Ahn?
Hunf!

Puff

Vummmmm
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Agora as pessoas 
podem ler o Jikji em 
qualquer lugar do 

mundo.

Sim, embora 
não haja ninguém 

aqui.

Este lugar é 
sua casa.

O que 
significa…. Sim, você pode ir 

a qualquer lugar 
livremente….

É sério? 
Eu posso mesmo 

voar para a 
Coreia?

Finalmente
estou em casa!

Có- 
có-ricóó!

Obrigada! 
Retribuirei teu 
favor um dia!

É natural. 
Muito tempo 
se passou.

O Templo 
Heungdeoksa 

costumava estar lá….

O que é aquela 
construção?



Tóim!!!

Vu mmm
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Eu não ouço nada.

Olha, 
estou ali!

Uau!

O que era aquilo? 
Eu ouço algo me 
chamando lá 
dentro.

Vamos 
adentrar.

Veja isso! 
Minha história está 

escrita aqui em 
detalhes!

Uau, é como nos 
velhos tempos.

Sim, você está certa. 
Agora, por favor, 

acalme-se.

Uau, aquele é 
a tipografia de 

metal Jikji?



Hein!!!

Tac
tac

tac
tac

Ha-ha-ha-ha Ei!

Errrrr
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É incrível que 
eles tenham feito livros 

mesmo naquela 
época.

Finalmente 
nos 

encontramos 
novamente.

Ichan….

Ichan, é hora 
de partir.

Não me 
deixe só.

Semicondutor! 
Eu pude 
conhecer os 
amigos graças 
a você.

Venha me 
visitar!

Obrigado!

De nada.

Obrigada.

Sim!
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caracteres móveis de metal mais antiga. O prêmio é concedido a cada dois anos 
desde 2005, e alguns exemplos incluem a Biblioteca Nacional da República Tcheca 
(2005) e o Museu do Genocídio Tuol Sleng (2020), que registrou vividamente a 
tragédia genocida—Os Campos de Extermínio.

Museu das Primeiras Impressões de Cheongju

Embora o Templo Heungdeoksa, o local onde Jikji surgiu, tenha desaparecido, o 
Museu das Primeiras Impressões de Cheongju foi estabelecido para introduzir 
a impressão de caracteres móveis de metal, uma contribuição significativa para 
o desenvolvimento humano, e o Jikji como o livro de tipos móveis de metal mais 

O que é o Prêmio UNESCO para Memória de Jikji?

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 
foi criada como uma agência especializada das Nações Unidas com o objetivo de 
promover a paz mundial e o desenvolvimento humano por meio da cooperação 
internacional em vários campos, incluindo educação, ciências e cultura. A UNESCO 
envidou esforços contínuos contra o analfabetismo, restaurando ativos culturais 
antigos e estudando questões marinhas e ambientais. A entidade também se 
encarrega de designar patrimônio mundial para preservação de bens valiosos 
e essenciais, como os naturais e culturais. O Patrimônio Mundial compreende 
o Patrimônio Natural Mundial, o Patrimônio Cultural Mundial e a Memória do 
Mundo. O Patrimônio Natural Mundial da Coreia inclui a Ilha Vulcânica de Jeju 
e os Tubos de Lava, enquanto o Patrimônio Cultural Mundial consiste em 13 
ativos culturais, incluindo a Gruta Seokguram, o Templo Bulguksa, o Janggyeong 
Panjeon no Templo Haeinsa e a Fortaleza Namhansanseong.
Finalmente, a Memória do Mundo, que visa preservar os registros inestimáveis 
do mundo por escrito, compreende 16 registros, incluindo o Jikji, o Uigwe, o 
Hunminjeongeum e os Registros de Autenticidade da Dinastia Joseon.
Em 2001, o Jikji foi formalmente adicionado à Memória do Mundo da UNESCO. 
Em 2004, um evento mais marcante elevou nosso orgulho. A UNESCO criou um 
prêmio denominado Jikji Memory of the World Prize (Prêmio Jikji - Memória do Mundo) 
para presentear indivíduos ou grupos que contribuíram para proteger a Memória 
do Mundo.
Isso também prova que a UNESCO reconheceu o valor de Jikji, a impressão de 

8º Prêmio Jikji de Memória do Mundo em 2013
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da Coreia. Ele está localizado ao lado do Museu das Primeiras Impressões de 
Cheongju. No Centro de Aprendizagem de Impressão de Caracteres Móveis de 
Metal de Cheongju, você pode experimentar método de fundição de molde de 
areia usado em livros impressos com caracteres móveis de metal para letras 
coreanas feitas na dinastia Joseon.

A Era da TI Começou Com a Impressão de Caracteres 
Móveis de Metal!

Na era da TI, tecnologias de ponta, como IA e big data, estão por toda parte. 
Portanto, a forma como usamos as informações é significativa. O mundo inveja 
as tecnologias avançadas de TI da Coreia em vários campos, como redes de 
telecomunicações de alta velocidade e semicondutores.
No entanto, isso não é nada novo—A Coreia possui tecnologias robustas de 
TI desde os tempos antigos. O que queremos dizer com isso? Bem, os livros 
costumavam fornecer informações como os computadores o fazem agora. A 
Coreia tem uma longa história de superioridade na área de livros, verificada 
pela impressão em xilogravura mais antiga do mundo, o Grande Dharani Sutra, 
e o alfabeto coreano de Hangeul, reconhecido por sua excelência científica e 
originalidade. A Coreia produz impressão com caracteres móveis de metal desde 
a dinastia Goryeo, o que promove a produção em massa rápida e eficiente de 
vários livros, demonstrando que os coreanos nasceram para ser talentosos em 
tecnologia de TI.
Esta é provavelmente a razão pela qual a Coreia é um líder dominante no setor 

antigo do mundo.
O Museu das Primeiras Impressões de Cheongju—localizado em Jikji-daero, 
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do—apresenta o Jikji, a Memória 
do Mundo da UNESCO, técnicas de impressão de caracteres móveis de metal 
das dinastias Goryeo e Joseon e a cultura da impressão tradicional da Coreia, da 
xilogravura de Goryeo até o final do século XIX. Você também pode visitar um 
salão de exposições que exibe não apenas a Bíblia de Gutenberg com 42 linhas, 
mas também as antigas culturas de impressão ocidental e oriental. Em destaque, 
a versão reconstruída da versão com caracteres móveis de metal do Jikji é a 
primeira a receber os visitantes na entrada do museu. Você ficará maravilhado 
com a incrível tecnologia e esforços dos ancestrais coreanos.
É possível visitar o Museu de Impressão Moderno e Contemporâneo, que 
apresenta a cultura de impressão moderna, contemporânea e até mesmo futura 

A versão restaurada do livro de tipos móveis de metal de Jikji 
no Museu das Primeiras Impressões de Cheongju
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de memória de semicondutores. A memória semicondutora é um dispositivo 
semicondutor eletrônico digital usado para armazenamento de dados digitais, 
incluindo o computador, assim como a técnica de impressão com caracteres 
móveis de metal acelerou e simplificou a impressão de livros. Quanto mais a 
tecnologia de memória de semicondutores se desenvolve, mais os computadores 
podem armazenar informações e temos mais probabilidade de inventar 
tecnologias inovadoras usando dados para mudar o mundo. É uma tecnologia 
essencial para estar na liderança na era da TI.
Enquanto a impressão com caracteres móveis de metal é analógica e a 
memória do semicondutor digital, ambas foram inventadas com um propósito 
comum—registrar e armazenar informações. A Coreia, por ter inventado a 
mais antiga técnica de impressão com caracteres móveis de metal, um marco 
no desenvolvimento humano, agora abrirá uma nova era revolucionária com 
tecnologia inovadora de memória de semicondutor.


