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OLD ROMANIAN BOOKS PRINTED IN TRANSYLVANIA, BUDA AND
VIENNA, CIRCULATING IN NORTHERN DOBRUDJA AREA
ABSTRACT: After the inventory of the entire old book collection in the patrimony of Cocoş Monastery (Niculiţel Village,
Tulcea County), in 2015–2016 here were identified and
researched new editions and copies of old Romanian books
printed inside the borders of Austro-Hungarian Empire, in
the Transylvanian printing centres (Blaj, Brasov, Sibiu) as
well as in the Romanian printing centres from Vienna and
Buda. So, the present study brings into discussion 14 editions
in 29 copies printed in 18th and 19th century (up to 1830).
Amongst these, one can mention: “The Book of Hymns for
the morning and evening Mass” (Blaj, 1793), “The Bible”
(Blaj, 1795), “The Book of Hymns for the morning and
evening Mass” (Sibiu, 1803), “The Gospel” (Sibiu, 1806),
“The Prayer Book“ (Brasov, 1811), “Ekklisiastiki Historia
Meletiou”, volume 3 (Vienna, 1784), “The Gospel” (Buda,
1812), “The Psalter” (Buda, 1813). At the end of the 18th
century, but especially in the 19th century, the circulation of
the books from one country to another contributed to the
consolidation of the unitary character of the Romanian language and culture.
Certain editions are kept in numerous copies, which have
come to this monastery from Tulcea parishes, fact which
explains the spreading of the books in almost all the villages of Tulcea County (e.g. “The Triodyon”, which contains songs and prayers for the 10-week period before
Easter, and Strastnic, which contains the ritual of the Mass
from the week before Easter, Buda, 1816, there were 8 copies identified; 2 other copies had been previously researched
and they can be added to this study). Naturally, the phenomenon is known in other historic regions. Also, some
copies have notes which prove their circulation in Northern
Dobrudja.
*
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REZUMAT: În urma inventarierii întregului fond de carte
veche aflat în patrimoniul Mănăstirii Cocoș (comuna
Niculițel, jud. Tulcea), în anii 2015–2016 au fost identificate și cercetate noi ediții și exemplare de carte românească
veche imprimate în granițele Imperiului Habsburgic, în centrele tipografice transilvănene (Blaj, Brașov, Sibiu) precum
și în tipografiile românești de la Viena și Buda. Astfel, prezentul studiu aduce în atenție 14 ediții în 29 de exemplare,
imprimate în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea (până la
1830). Dintre acestea se pot menționa: „Catavasier” (Blaj,
1793), „Biblia” (Blaj, 1795), „Catavasier” (Sibiu, 1803),
„Evanghelie” (Sibiu, 1806), „Evhologhion” (Brașov,
1811), „Ekklisiastiki Istoria Meletiou”, tom 3 (Viena,
1784), „Evanghelie” (Buda, 1812), „Psaltire” (Buda,
1813). La sfârșitul secolului al XVIII-lea, dar mai ales în
secolul al XIX-lea, circulația cărților dintr-o țară în alta a
contribuit la consolidarea caracterului unitar al limbii și
culturii românești.
Anumite ediții se păstrează în numeroase exemplare, care
provin la această mănăstire din parohiile tulcene, ceea
ce explică răspândirea cărților în aproape toate satele
județului Tulcea (ex. „Triod” și „Strastnic”, Buda, 1816,
identificate în 8 exemplare, la care se adaugă alte 2 exemplare cercetate anterior). Firesc, fenomenul se întâlnește
și în alte regiuni istorice. De asemenea, unele exemplare
poartă însemnări care atestă circulația lor în nordul
Dobrogei.
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Preliminarii
Un aspect important al fenomenului circulației cărții românești vechi este dat de prezența tipăritu‑
rilor din granițele Imperiului Habsburgic în Țara Românească și în Moldova. Pe fondul afirmării culturii
iluministe și a crizei regimului habsburgic, în ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea, dar mai ales în
secolul al XIX-lea, cărțile s-au răspândit în toate regiunile locuite de români, circulația lor dintr-o țară în
alta contribuind remarcabil la consolidarea caracterului unitar al limbii și culturii românești. Cărți de cult
și manuale școlare destinate românilor neuniți din Principat, care s-au imprimat în centrele tipografice
transilvănene, precum și în tipografiile românești de la Viena și Buda, au circulat prin intermediul colpor‑
torilor sau pe alte căi în Țara Românească și în Moldova, iar de aici în Dobrogea.
Măsurile reformiste ale împăratului Iosif al II-lea (1780–1790) asupra românilor ortodocși din
Transilvania, continuate de următorii împărați romano-germani, au deschis posibilități de afirmare
națiunii române, în măsura în care regimul habsburgic era interesat, în spiritul unei politici absolutiste,
în îngrădirea nobilimii și în general a națiunilor privilegiate. În anul 1784, tipograful sibian Petru Barth
a obținut dreptul de a imprima acte oficiale în limba română pentru Principatul Transilvaniei, iar, în
1788, aceluiași tipograf i s-a acordat dreptul exclusiv de a a tipări carte școlară și religioasă pentru româ‑
nii neuniți din Transilvania. Conform Ordonanței Guberniului din 7 august 1787, episcopul neunit al
Principatului era singurul care putea să aprobe imprimarea tipăriturilor cu caracter religios1. În octom‑
brie 1792, lui Petru Barth i s-a confirmat dreptul de a tipări și desface carte românească chiar și dincolo
de Carpați, dar în primăvara anului 1793 privilegiul i-a fost limitat, nemaiavând dreptul de a imprima cu
titulatura „Tipographia disunita” (tipograf al neuniților, al Răsăritului)2. În fapt, Bart s-a aflat în conflict
cu proprietarii tipografiei din Viena, Joseph von Kurzböck și Ștefan Novacovici, care au avut privilegiul
de desfacere a tipăriturilor vieneze în Banat și de a importa carte din Țara Românească în Transilvania.
Însă, populația și preoții ortodocși din Banat preferau cărțile imprimate la Sibiu și la Blaj, mai ieftine decât
edițiile vieneze și mai ușor de procurat de la negustorii de carte. Așadar, cărțile românești imprimate la
Viena se vindeau greu, aspect ce a alimentat disputa dintre tipografi la sfârșitul secolului al XVIII-lea3.
„Crăiasca Tipografie a Universității Ungare” a fost întemeiată în anul 1577 în Nagyszombat
(Tirnavia) și strămutată la Buda în 1777, împreună cu Universitatea. Împărăteasa Maria Tereza a acor‑
dat tipografiei, în 1779, privilegiul editării cărților didactice pentru întreaga Ungarie, tipărindu-se ast‑
fel cărți în toate limbile vorbite în granițele imperiului. Pe lângă bucvarele și manualele școlare pentru
români, tipografia a imprimat după 1792 și primele cărți de cult în limba română4. Se știe că Tipografia
Universității din Buda a contribuit la ridicarea nivelului cultural al intelectualității din Principate prin
răspândirea cărților cu tematică diversă (cărți religioase, morale, istorice, literare, geografice, precum
și calendare, manuale, lexicoane, dicționare), prin calitatea materialului tehnic și prin implicarea unor
oameni înzestrați. Din 21 septembrie 1804 a venit la această tipografie cenzorul român Samuil Micu,
preot al eparhiei Făgărașului. Ca cenzor a lucrat și Gheorghe Șincai până în anul 1808, când a părăsit
tipografia pentru a lucra la Cronica sa. Cu Petru Maior, parohul român din Reghin, care a activat între
anii 1808–1821, s-a încheiat valoroasa pleiadă a literaturii române, ca cenzori ai tipografiei Universității
din Buda5. După 1849, guvernul austriac a suprimat privilegiul tipăririi cărților românești și sârbești în
1
2
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5

Maria 2012, p. 428.
Maria 2012, p. 433.
Maria 2012, p. 431.
Veress 1932. p. 593, 595.
Veress 1932, p. 598, 601.
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Ungaria, însă tipografia a continuat să imprime ocazional carte românească, mai ales dacă lucrările erau
căutate și se vindeau fără concurență.
Editarea și desfacerea cărților cereau o administrație perfectă de colportaj și un simț comercial
dezvoltat. Astfel, direcția tipografiei din Buda se folosea de preoți și dascăli care strâgeau abonamente și
transmiteau tipografiei comenzi de cărți. Erau librari vestiți din Brașov, Arad, din București, în vreme ce
din Moldova tipografia primea rar comenzi de cărți. Oricum, cărțile românești imprimate la Buda s-au
răspândit în toate regiunile locuite de români6.
În ciuda dominației otomane, pământul dintre Dunăre și Mare nu a putut fi izolat de celelalte
teritorii românești. De-a lungul secolelor legăturile s-au menținut strânse, mai ales pe plan religios. Pe
lângă prezența mocanilor și a transhumanței în Dobrogea, pentru care există indicii încă din secolul al
XVI-lea7, un aspect important îl reprezintă venirea preoților ardeleni pentru bisericile românești din
Dobrogea, unde pregătirea și formarea acestora era îngreunată în condițiile stăpânirii turcești. Însăși pro‑
curarea manualelor școlare și a cărților de cult a fost dificilă pentru românii dobrogeni, în condițiile în
care nu au existat tipografii și librării locale până la 1879. Cărțile bisericești erau purtate de păstorii din
Transilvania, care făceau uneori negoț cu acestea. Putem aprecia că mocanii, pe lângă preoți și dascăli, au
funcționat pentru Dobrogea ca niște colportori ocazionali, care aduceau, din centrele tipografice tran‑
silvănene, cărți necesare comunităților dobrogene. Fenomenul colportajului este probat de circulația
cărților și de însemnările de pe filele acestora. Volumele ajungeau în localitățile nord-dobrogene, uneori
la a doua sau la a treia mână negociate, transportate de mocani sau de negustori, ce funcționau drept
colportori de carte, de la care erau cumpărate de către preoți ori de oameni ai locului, deseori și legate pe
cheltuială proprie, apoi dăruite bisericilor, pentru pomenirea sufletelor lor.
Pentru perioada anterioară anului 1877, acest rol al păstorilor transilvăneni este ilustrat de unele
informații cuprinse în documente oficiale emise de autoritățile vamale de la Dunăre. Astfel, la 5 ianuarie
1837, mocanul Vlad Guțu din Zărnești a adus în Dobrogea, pe la gura Ialomiței, o Evanghelie destinată
comercializării și estimată la vamă cu suma de 50 de lei. Tot pe acolo, mocanul Ion Roșca din Săliște a
trecut o Psaltire, în data de 20 decembrie 1837. O altă Psaltire, în valoare de 15 lei, a ajuns în Dobrogea
purtată de Ion Spârchez din Bran8. În noiembrie 1850 mocanul Iacov Craiu, amintit de inginerul agro‑
nom Ion Ionescu de la Bran cu prilejul cercetărilor pe care le-a întreprins în acel an în Dobrogea, a luat
cu el în dreapta Dunării o Evanghelie, evaluată de vama Oltenița la suma de 50 de lei9. Cu siguranță unele
dintre aceste cărți au fost tipărite în Transilvania sau la Buda înainte de anul 1830, fiind cumpărate de
către mocani în drumul lor spre Dobrogea. Circulația unor astfel de exemplare ne este confirmată și de
păstrarea câtorva, până în zilele noastre, în spațiul nord-dobrogean.
Fără îndoială, o mare cantitate de carte s-a pierdut în timp, fiind supusă în Dobrogea vicisitudini‑
lor de tot felul, dar mai ales distrugerilor provocate de războaiele ruso-austro-turce din a doua jumătate
a secolului al XVIII-lea. La acestea s-au adăugat jafurile cerchezilor din secolul al XIX-lea, care au vizat în
special locașurile creștine de cult, precum și devastarea, jefuirea sau incendierea bisericilor și arhivelor în
timpul ocupației militare din 1916–1918 în județul Tulcea. Bulgari, germani și turci au comis atrocități
care i-au îngrozit pe localnici, unele evenimente fiind consemnate chiar pe cărți. Pe filele unui Minei
pe luna lui Septemvrie (Neamț, 1831) din colecția Mănăstirii Cocoș (comuna Niculițel, jud. Tulcea)
citim însemnarea: „1916, luna Decembrie, în timpul războiului european, turcii din Isaccea [localitate din
jud. Tulcea] au intrat în această biserică și au înțepat cu cuțitele icoanele Domnului Iisus Hristos și Maicii
Domnului. Cântăreț Popescu, 1916, Decembrie 20.”10.
6
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Carte românească veche în patrimoniul Mănăstirii Cocoș
Mănăstirea Cocoș rămâne cel mai de seamă așezământ monahal din nordul Dobrogei. Fondarea
mănăstirii în anul 1833 a constituit un eveniment important pentru ridicarea culturală și religioasă a pro‑
vinciei, noul locaș de cult fiind luat în evidență de către autoritățile turcești din 1841. Drept întemeietori
se cunosc trei călugări români, Visarion, Gherontie și Isaia, primul fiind originar din Făgăraș și egumen al
mănăstirii până în anul 1862. De-a lungul anilor, mulți români din Transilvania au viețuit aici și au spriji‑
nit sfântul locaș. Astfel, Hagi Nicolae Ghișa Poenaru, un mocan bogat de lângă Sibiu, s-a călugărit aici și
a donat mănăstirii 15000 de galbeni, 500 de oi și 15 cai. Un alt mocan, Theodor Moruian, a construit pe
la 1867, pentru nevoile mănăstirii, o cișmea din piatră11.
Pe lângă numeroase și valoroase obiecte de cult, mănăstirea deține o impresionantă colecție de
carte veche, cercetată de-a lungul ultimilor ani. Unele exemplare provin din vechea bibliotecă a mănăs‑
tirii, constituită mai ales prin danii de carte, însă, cele mai multe au fost adunate aici din întregul județ
în anii 1979–1980, în baza dispoziției de concentrare a colecțiilor speciale, sporind considerabil zestrea
mănăstirii. Raportându-ne numai la cartea românească veche, din totalul de 152 de exemplare identi‑
ficate până în prezent la Cocoș12, 45 de exemplare (aproximativ 33%) sunt imprimate în Transilvania,
Buda și Viena. Acestea se regăsesc în 18 ediții, tipărite în granițele Imperiului Habsburgic la sfârșitul
secolului al XVIII-lea și în primele trei decenii ale secolului al XIX-lea, din care 4 ediții sunt datate în
secolul al XVIII-lea. Din cele 45, 32 de exemplare provin din tipografiile vieneze și budane, iar 13 din
tipografiile de la Blaj, Brașov și Sibiu.
În ceea ce privește proveniența exemplarelor la care facem referire, din 45 numai 5 exemplare
aparțin vechii biblioteci a Mănăstirii Cocoș, celelalte provenind de la nu mai puțin de 28 de parohii
județene: Agighiol, Babadag, Cerna, Cârjelari, Dăieni, Iazurile, Isaccea, Greci, Enisala, Garvăn, 23
August, Hamcearca, Măcin, Mahmudia, Mihail Kogălniceanu, Nalbant, Niculițel, Nifon, Parcheș,
Peceneaga, Somova, Sabangia, Văcăreni, Valea Nucarilor, Zebil, Biserica „Sf. Nicolae” Tulcea, Biserica
„Sfinții Împărați” Tulcea și Biserica „Buna Vestire” Tulcea. Așadar, cu secole în urmă, răspândirea cărților
românești pe diferite căi s-a făcut uniform, în majoritatea satelor din județul Tulcea, fenomen întărit și de
însemnările de circulație așternute pe foile multora. Pe de altă parte, sunt așezări dinspre Dunăre, zonă
intens locuită de românii dobrogeni, mai puțin din zona centrală, locuită mai ales de turco-tătari, și din
regiunea greu accesibilă a Deltei Dunării.
De asemenea, menționăm că o parte din aceste exemplare au fost descrise și integrate anterior întrun studiu amplu cu privire la circulația cărții vechi românești în spațiul nord-dobrogean. La stadiul de
atunci al cercetărilor, în anul 2013, au fost publicate 5 ediții transilvănene de carte românească veche, în
5 exemplare: Evanghelie (Sibiu, 1806) – 1 exemplar; Apostol (Blaj, 1814) – 1 exemplar; Molitfelnic (Blaj,
1815) – 1 exemplar; Evanghelie (Blaj, 1817) – 1 exemplar; Legiuirea lui Caragea ([Brașov], 1818) – 1
exemplar. Pentru tipografiile de la Viena și Buda, avem 3 ediții în 11 exemplare edite: Adunarea Cazaniilor
(Viena, 1793) – 1 exemplar; Octoih (Buda, 1811) – 8 exemplare; Triod colligat cu Strastnic (Buda, 1816)13
– 2 exemplare. Toate cele 8 ediții cu 16 exemplare amintite se păstrează în patrimoniul Mănăstirii Cocoș14.
În urma inventarierii întregului fond de carte veche aflat în patrimoniul acestei mănăstiri, în anii
2015–2016 au fost identificate și cercetate încă 10 ediții noi în 18 exemplare de carte românească veche,
iar pentru 4 din edițiile publicate anterior s-au identificat alte 11 exemplare: Evanghelie (Sibiu, 1806) – 1
11
12
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Mateescu 1993, p. 98.
În spațiul nord-dobrogean, în instituții laice și religioase, au fost cercetate 296 de exemplare de carte românească veche
(1643–1830). Dintre acestea, mai mult de jumătate se află în patrimoniul Mănăstirii Cocoș-Tulcea.
În acest context am considerat colligatul ca o ediție, toate exemplarele văzute de noi circulând legate, Triodul cu Strastnicul.
Triodul cuprinde cântările din Postul mare până în săptămâna dinaintea Paștelui, iar Strastnicul, în completare, cuprinde
slujbele Sfintelor Patimi și a Învierii Domnului.
Manea 2013, p. 231–280.
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exemplar; Evanghelie (Blaj, 1817) – 1 exemplar; Octoih (Buda, 1811) – 1 exemplar; Triod colligat cu
Strastnic (Buda, 1816) – 8 exemplare. Astfel, prezentul studiu aduce în atenție aceste 14 ediții în 29 de
exemplare inedite, care vor completa tabloul circulației în spațiul nord-dobrogean a cărților românești
imprimate în Imperiul Habsburgic, la granița secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea. Anumite ediții se păs‑
trează în numeroase exemplare, care provin la Cocoș din parohiile tulcene, ceea ce explică răspândirea
și necesitatea cărților de cult în satele românilor de aici (de exemplu, Triodul și Strastnicul, Buda, 1816,
identificate în 8 exemplare, la care se adaugă 2 exemplare cercetate anterior). Alte ediții intens circulate,
după numărul de exemplare, sunt Octoihul de la Buda, 1811, cu 9 exemplare, din care 8 au fost descrise
în 2013 și Irmologhionul de la Viena, 1823, cu 5 exemplare ale ediției pentru Țara Românească. Firesc,
fenomenul se întâlnește și în alte regiuni istorice.
Unele exemplare poartă însemnări care atestă circulația lor în nordul Dobrogei. Pătrunzând fie
prin Moldova, fie prin Țara Românească, în general cărțile religioase transilvănene au fost bine primite
în dreapta Dunării, în „Turchiea de peste Dunăre” conform însemnărilor, fără a exista o contraofensivă
creștină în acest sens.
Pentru claritatea și economia studiului, am ales prezentarea pe scurt a edițiilor și a exemplarelor
după centrele tipografice de proveniență.
Edițiile și exemplarele de Blaj (secolele XVIII-XIX)
În ceea ce privește tipăriturile blăjene de la Mănăstirea Cocoș, introducem în circuitul științific
4 ediții în 4 exemplare nepublicate până acum: Catavasier, ediția a 4-a (Blaj, 1793), Biblia (Blaj, 1795),
Penticostar (Blaj, 1808), Evanghelie, ediția a 3-a (Blaj, 1817). Exemplarele provin din localitățile tulcene
Babadag, Cerna, Somova și Nalbant.
Catavasierul de la 1793, tipărit a patra oară cu blagoslovenia episcopului unit al Făgărașului Ioan
Bob, se găsește mai rar în biserici și mănăstiri. Ediția are 3 foi liminare nenumerotate și 432 de pagini,
ultima conținând „Însemnarea slovelor ce să pun la număr”. Paginile 427–431, care cuprind însemnare
pentru citirea Pascaliei, nu sunt numerotate. Textul românesc curge până la pagina 306, iar în paginile
307–390 se găsesc catavasiile în limba grecească, tipărite cu litere chirilice15. Exemplarul nostru, incom‑
plet fiind, a fost datat după Pascalie, nu are legătură și este într-o stare de conservare precară, cu deterio‑
rări mecanice, file îngălbenite și cu ușor atac de cari. Blocul de carte se păstrează cu paginile 7–428, fără
foile inițiale și paginile 1–6, 429–432 (Fig. 1).
Pentru prima dată în Transilvania, în Tipografia Seminariului din Blaj, a văzut lumina tiparului
Biblia din 1795, sub patronajul împăratului Francisc al II-lea (1792–1806). În Prefața Către cetitoriu a
cărții, Samuil Micu Clain arăta că, după încercarea lui Petru Pavel Aaron, a reînceput traducerea după
Septuaginta și după modelul Bibliei de la 168816. Conform cercetătorului Dan Râpă-Buicliu manuscrisul
lui Micu Clain a fost terminat încă din anul 1785, dar respins de arhiepiscopul Moise Putnik la 2 iunie
178717. Episcopul sârb al românilor din Transilvania, Gherasim Adamovici (1789–1796), la 2 decem‑
brie 1790 a cerut permisiunea Guberniului Transilvaniei pentru imprimarea la Sibiu a Bibliei în limba
română. Autoritățile i-au solicitat să depună un exemplar al manuscrisului la cenzură. Aflând de acest
lucru, episcopul Ioan Bob a depus o plângere în care explica de ce Biblia ar trebui să fie tipărită la Blaj,
cerând confiscarea manuscrisului și trimiterea acestuia la Episcopia unită a Ardealului. De altfel, eveni‑
mentele din 1790 arată interesul mare al celor doi episcopi, unit și neunit, pentru tipărirea monumentalei
lucrări. Intervenția dură a lui Ioan Bob a blocat proiectul imprimării Bibliei în capitala neuniților, Sibiu18.
15
16
17
18

BRV II, 559, p. 351–352; BRV IV, 559, p. 267–268; Poenaru 1973, p. 244; Râpă-Buicliu 2000, p. 332.
BRV II, 595, p. 380–382.
Râpă-Buicliu 2000, p. 338–340.
Maria 2012, p. 430.
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Mai târziu, Clain a vândut manuscrisul Seminarului blăjean, imprimarea ediției realizându-se între 1
noiembrie 1793 – 15 noiembrie 1795, după cum a scris ieromonahul Gherman în colofonul care pre‑
cede „Arătarea greșelilor de tipar” din finalul cărții. Dincolo de aspectele din epocă, exemplare au circu‑
lat până în nordul Dobrogei, chiar dacă vorbim de o circulație contemporană nouă19. La Cocoș volumul
cercetat este incomplet, doar cu paginile 1–669 ale Vechiului Testament, fără foaie de titlu, fără legătură
și în stare mediocră de conservare.
Din localitatea Somova provine în colecția Mănăstirii Cocoș un exemplar al Penticostarului impri‑
mat în 1808, pentru „a doua oară după rânduiala Besearicii Răsăritului”20. Ediția I a apărut la Sibiu, în
anul 1805. Gravorul ediției blăjene este Petru Papavici Râmniceanul, iar editor științific episcopul Ioan
Bob. Deși deteriorat, exemplarul păstrat este complet, cu foaia de titlu și 212 foi numerotate, legat în
piele pe lemn, cu urmele a două închizători.
Ultima ediție blăjeană menționată aici este Evanghelia din 1817, imprimată a treia oară sub patro‑
najul împăratului Francisc I și al episcopului Făgărașului Ioan Bob. Din Epilogul de pe ultima pagină
nenumerotată aflăm că Dimitrie Popp Costa, parohul Aiudului și protopopul Scaunului Arieșului, s-a
îngrijit de corectarea ediției a 3-a. Primele două ediții au apărut în anii 1765 și 177621. Exemplarul iden‑
tificat recent la Cocoș este complet, cu 4 foi nenumerotate și 347 de pagini, legat în piele pe lemn, adus
fiind din localitatea Nalbant. După cum am precizat anterior, un alt exemplar al acestei Evanghelii a fost
descris în 2013, provenind din parohia Mihail Kogălniceanu22.
Edițiile și exemplarele de Brașov (secolul al XIX-lea)
Centrul tipografic de la Brașov a imprimat la începutul secolului al XIX-lea cărți destinate româ‑
nilor de pretutindeni. Două sunt edițiile și exemplarele brașovene identificate și păstrate la Mănăstirea
Cocoș: Evhologhion adecă Molitvenic (Brașov, 1811) și Ușa pocăinței (Brașov, 1812). Ambele au văzut
lumina tiparului în tipografia patronată de celebra familie Schobeln din Brașov, iar ca tipograf apare
menționat numele lui Herfurt Fridrich (Ioan) August. Evhologhionul a circulat în localitatea Dăieni, iar
lucrarea Ușa pocăinței face parte din vechea bibliotecă a mănăstirii.
Molitvelnicul din 1811 s-a imprimat în tipografia senatorului sas Johann Georg Edler von Schobeln
și a fost susținut financiar de frații Constantin și Ioan Boghici, cunoscuți negustori și comercianți, având o
contribuție editorială deosebită în domeniul tiparului românesc la începutul secolului al XIX-lea. Lucrarea
a văzut lumina tiparului în „Privilegiata Tipografie din Brașov, prin tipograful Ioan August Herfurt”, după
foaia de titlu23. Conform BRV, ediția are 4 foi inițiale nenumerotate, 562 de pagini și 2 foi finale nenu‑
merotate. Exemplarul de la Cocoș are 6 foi nenumerotate și paginile 1–552, 555–556 (lipsă paginile
553–554, 557–562). Considerăm că cele două foi finale din BRV sunt cele având Cuprinsul cărții, legate
în exemplarul nostru la început, între foaia de titlu și „Cuvânt Înainte”. În ceea ce privește starea de con‑
servare, volumul prezintă numeroase deteriorări mecanice și fizico-chimice, cu unele încercări empirice
de consolidare. De asemenea, legătura din piele pe lemn este deteriorată și desprinsă de blocul de carte.
Una dintre cele mai răspândite lucrări brașovene rămâne Ușa pocăinței: carea cuprinde ceale patru
mai depre urmă ale omului, adecă Moartea, Judecata, Iadul și Raiul. După cum reiese din foaia de titlu,
19

20
21
22
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Două exemplare ale Bibliei de la 1795 se păstrează în colecția Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”
Tulcea, ambele fiind achiziționate în 1977 din anticariate bucureștene. Potrivit însemnărilor, unul din exemplare s-a
aflat la 1850 în posesia unui român din localitatea Cernatu, jud. Brașov, apoi a fost vândut și cumpărat de un alt român,
Voicu Roșculeț. Din 1927 nu mai știm care a fost soarta cărții, până a ajuns în anticariat (Manea 2013, XXVIII. 28–29,
p. 92–95).
BRV II, 746, p. 534–535.
BRV III, 940, p. 187; Râpă-Buicliu 2000, p. 394.
Manea 2013, XXXV. 50, p. 266–267.
BRV III, 794, p. 45–47.
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Rafail, monahul de la Mănăstirea Neamț, a fost chemat la București de către mitropolitul Dositei Filitti
al Ungrovlahiei pentru a traduce „depre limba elino-grecească, pre limba rumânească” această lucrare,
corectată tot de el însuși. Ediția completă are 32 de pagini inițiale, numerotate cu cifre arabe, alte 356 de
pagini, iar la final, 4 foi nenumerotate și 3 planșe cu gravuri inserate24. Exemplarului cercetat la mănăstire
în anul 2015 îi lipsesc foaia de titlu și paginile 319–320. Pe pagina a 3-a, prima care se păstrează, încep
stihurile dedicatorii către mitropolitul Dositei, semnate de monahul Rafail. Noi am constatat că cele 4
foi de la final (cf. BRV) au fost legate între paginile 8–9 de la început și cuprind: „Trecerea cu vedearea
slovelor la diortosirea tipariului; care s-au întâmplat alta în loc de alta”; „Stihuri” semnate de Rafail pen‑
tru iertarea greșelilor; „Catalog de numele fraților, care au ajutat la tipărirea cărții aceaștiia”, adică lista de
prenumeranți.
Lucrările au făcut parte din titlurile editate de frații Boghici, cerute pe piață de instituția bisericii și
a școlii, totodată mult circulate, aspecte speculate în acea perioadă de către editorii brașoveni.
Edițiile și exemplarele de Sibiu (secolul al XIX-lea)
Din tipografia sibiană a lui Petru și Ioan Barth aducem în atenție două exemplare ce datează din
primii ani ai secolului al XIX-lea, Catavasier (Sibiu, 1803) și Evanghelie (Sibiu, 1806), primul provenind
din localitatea Babadag, iar Evanghelia aparținând Mănăstirii Cocoș cu mult înainte de concentrarea fon‑
durilor de patrimoniu. De altfel, un alt exemplar al Evangheliei de la 1806, cu ferecătură de argint și pre‑
zent la mănăstire încă din anul 1871, se regăsește în catalogul publicat în 2013.
În anul 1803 Ioan Barth (1773–1832), fiul lui Petru Barth și unicul proprietar al tipografiei sibiene
din 1801, tipărește Catavasierul grecesc și românesc, o lucrare considerată „vrednică a să tipări” de către
vicarul episcopal Ioan Popovici de Hondol (1796–1805), care semnează Aprobarea pentru imprimare la
18 martie 180325. Conform foii de titlu, lucrarea s-a tipărit „prin slobozenia cinstitului Consistorium al
Neuniților”. Ediția are 3 foi nenumerotate și 232 de pagini numerotate cu cifre arabe, iar textul grecesc cu
litere chirilice se află pe paginile 3–4326. Exemplarul nostru are lipsă foaia de titlu, dar păstrează celelalte
foi liminare cu Aprobarea episcopului neunit Ioan Popovici (foaia 2 recto), cuprinsul sau „Însemnarea
celor ce să află întru acest Catavasier” (foaia 2 verso – foaia 3 recto) și gravura „Izvorul cel de viață dătă‑
toriu” (9 × 5 cm) pe foaia 3 verso (Fig. 2). În ceea ce privește starea lui de conservare, paginile sunt
înnegrite de fum, prezintă urme de fostă umezeală, iar coperta din piele pe carton presat este deteriorată.
De asemenea, semnalăm prezența unui nou exemplar al Evangheliei de la 1806 în spațiul norddobrogean. Gravurile ediției sunt semnate de Ioan Zugrav, iar paginația este de 3 foi nenumerotate și
de 276 pagini (după Râpă-Buicliu), față de 178 foi cum apare în BRV27. Deși complet, exemplarul are
file desprinse, mucegaiuri și depozite de ceară, fapt care ne confirmă într-o oarecare măsură circulația
și folosirea sa. Unele volume au ajuns în Moldova, foarte probabil prin colportori, iar ulterior în nordul
Dobrogei. Este cazul celuilalt exemplar al Evangheliei, care la numai doi ani de la imprimare se afla la
Galați, în posesia părintelui Panait de la Biserica „Sfântul Ilie”, iar în 1871 se găsea la Mănăstirea Cocoș,
conform însemnărilor de pe filele sale28.
Edițiile și exemplarele de Viena (secolele XVIII-XIX)
Viena a fost un alt centru tipografic important din granițele Imperiului Habsburgic, unde s-a impri‑
mat carte românească pentru românii din monarhie. Deși nu intră în cele 29 de exemplare identificate în
24
25
26
27
28

BRV III, 815, p. 64–70; Poenaru 1973, p. 276.
Maria 2012, p. 436–437.
BRV II, 659, p. 445.
BRV II, 699, p. 485; BRV IV, 699, p. 276–278; Poenaru 1973, p. 263; Râpă-Buicliu 2000, p. 361.
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anii 2015–2016, care fac obiectul studiului de față, se cuvine să amintim despre circulația unui exemplar
din Adunarea Cazaniilor (Viena, 1793), adus la Mănăstirea Cocoș din localitatea Mahmudia. Se știe
că tipograful Ștefan Novacovici, succesorul lui Kurzböck la Viena, a obținut privilegiul pentru tipări‑
rea cărților românești de școală, iar în 1793 a imprimat și primele cărți religioase pentru confesiunile
răsăritene din imperiu, această cazanie și un ceaslov. Ediția în limba slavonă a lucrării a apărut la Sankt
Petersburg, în 1775. Arhimandritul Jovan Rajić o traduce în limba sârbă, ediție tipărită în 1793 la Viena29.
Dimitrie Eustatievici a tradus textul Cazaniilor în limba română, ediția imprimându-se la puțin timp
după cea sârbă: „[…] și după limba sărbescă s-au prefăcut în limba rumânescă pentru rumâni.” (Prefața,
f. 2)30. Conform însemnărilor, exemplarul tulcean a circulat în Transilvania și a fost cumpărat din Brașov,
în anul 1836: „Au cumpărat din Brașov (și) au dat 77 de lei. Și am scris eu Iosif, în luna lui ianuarie, zile 19,
anul 1836.”. Pe la mijlocul secolului al XIX-lea cartea a ajuns în nordul Dobrogei, prin filiera moldoveană,
unde a circulat în mai multe sate (Calica [azi Iazurile], Parcheș, Mahmudia), fiind dăruită de către preoți
bisericilor din localitățile amintite, după cum reiese din însemnarea de circulație31.
Imprimate de asemenea la Viena, descriem mai jos două noi ediții cercetate la Cocoș și prezente
în 6 exemplare, din care 2 au aparținut mănăstirii din vechime. Astfel, cu un conținut istorico-religios
se remarcă o lucrare în limba neogreacă, Ekklisiastiki Istoria Meletiou [Istoria bisericească a lui Meletie,
mitropolitul Atenei], tom 3 (Viena, 1784), tipărită de Joseph Baumeister, un tipograf al diasporei grecești
de la Viena. Pe lângă faptul că este cea mai veche dintre ediții, o menționăm ca făcând parte din așanumitele tipărituri dedicatorii, valoroase pentru istoria culturii românești din perioada fanariotă, cele
mai multe nedescrise în BRV. Din foaia de titlu (Fig. 3) aflăm că lucrarea mitropolitului Meletie al Atenei
(1549–1601), o istorie importantă pentru ortodocși, a fost tradusă în neogreacă, împărțită în 3 tomuri,
îmbogățită și corectată de Gheorghie Vendotis și dată la tipar sub îngrijirea lui Polizoe Lampanitiotul din
Ioannina, care a dedicat tomul al 3-lea domnitorului Țării Românești Mihail Suțu (1783–1786). Primul
volum apare în Bibliografia greacă a lui Constantin Erbiceanu, 1903, de unde aflăm că a fost imprimat în
anul 1783 și dedicat domnitorului Valahiei Nicolae Caragea (1782–1783). Cel de-al doilea volum a fost
dedicat de către editor lui Alexandru Constantin Mavrocordat, domnitorul Moldovei (1782–1785)32.
Exemplarul nostru, tomul al 3-lea, are 24 de pagini inițiale numerotate cu cifre grecești, 446 de pagini
numerotate cu cifre arabe și 11 foi finale. Paginile 17–24 de la început conțin cuprinsul lucrării. Foaia de
titlu are tipar roșu și negru, textul este în chenar liniar, iar coperta este din carton marmorat și cotor din
piele cu cinci nervuri profilate.
Cealaltă ediție vieneză este Irmologhionul ieromonahului Macarie din 182333, una dintre cele
mai circulate ediții în spațiul nord-dobrogean, care a fost identificată la Cocoș în 5 exemplare, toate din
ediția imprimată pentru Țara Românească, din care patru provin de la parohiile Greci, Isaccea, Enisala
și Niculițel. Ieromonahul Macarie (1770–1836), considerat și fondatorul muzicii psaltice românești, a
sistematizat cântările de strană și a tradus din limba greacă repertoriul de bază al slujbei religioase. Ediția
pentru Țara Românească a apărut sub patronajul domnitorului Grigore Dimitrie Ghica (iunie 1822 –
aprilie 1828), dar simultan s-au imprimat și exemplare pentru Moldova, sub patronajul domnitorului
Ioan Sandu Sturdza (iunie 1822 – mai 1828) și al mitropolitului Veniamin Costache34. În ceea ce privește
exemplarele care stau acum în atenția noastră, am constatat că pe foaia de titlu a exemplarului de la Greci
apare menționat locul de imprimare „VIENNA” (Fig. 4). Pe foile de titlu ale celorlalte 4 exemplare din
aceeași ediție pentru Țara Românească nu se regăsește locul de tipărire, ci numai anul, ele provenind din
29
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Manea 2013, VI. 6, p. 236–238.
Erbiceanu 1903, 78, p. 142–143.
BRV III, 1184, p. 417–425.
Poenaru 1973, p. 295.
— 492 —
https://biblioteca-digitala.ro

CARTE ROMÂNEASCĂ VECHE IMPRIMATĂ ÎN TRANSILVANIA, BUDA ȘI VIENA

N

localitățile Isaccea, Enisala, Niculițel și unul din biblioteca mănăstirii (Fig. 5). Legate în piele pe carton
presat sau numai în carton marmorat, volumele au o stare relativ bună de conservare. Exemplarul de la
Niculițel, deși este cel mai deteriorat, are paginația completă (14 pagini numerotate cu cifre romane și
220 pagini numerotate cu cifre arabe), celelalte având lipsuri din paginile inițiale. Exemplarul adus la
Mănăstirea Cocoș din parohia Isaccea are ante foaie titlu următoarea însemnare: „Catavasier. Această carte
este dăruită bisericii „Sf. Gheorghe” Isaccea de cântărețul Barbu Ștefan, mort în ziua de 15 Aprilie 1963, spre
veșnică pomenire, unde a slujit 19 ani. Cântăreț Ion Barbu”. Aflăm că această carte i-a aparținut cântărețului
Barbu Ștefan, pe care a oferit-o bisericii satului.
Edițiile și exemplarele de Buda (secolul al XIX-lea)
Tipografia Universității din Buda a reprezentat mult datorită numărului mare de cărți imprimate
în limba română, mai ales după anul 1795 când Ștefan Novacovici a vândut Universității tipografia sa din
Viena, precum și seturile de litere chirilice. Ca o reflectare a Iluminismului românesc, cărțile de cult de
la Buda, patronate fie de Biserica Ortodoxă, fie de cea Greco-Catolică, au fost destinate românilor din
Transilvania, dar și celor din Țara Românească și Moldova.
Din titlurile scoase până la 1830, foarte apreciate de către români și răspândite în spațiul norddobrogean, tot prin filiera moldoveană, au fost Mineiele, imprimate în două rânduri de exemplare: unul
pentru Transilvania și Banat (1804–1805)35 și altul pentru Țara Românească (1805)36, numele suve‑
ranului și al mitropolitului fiind diferite pentru cele două tiraje. Tirajul pentru Ardeal, sub patronajul
împăratului Francisc al II-lea și al mitropolitului Ștefan Stratimirovici, a fost editat de medicul și profe‑
sorul de oftalmologie Ioan Molnar-Piuariu (1749–1815). Florian Dudaș redă paginația fiecărui volum și
anul apariției lor astfel: septembrie – ianuarie, martie – iunie și august în 1804, iar pe februarie și iulie în
180537. Volumele au fost vândute cu câte 6 florini, preț fixat de Ioan Molnar încă din anul 1799, dar au
fost retrase din circulație după apariție, datorită numeroaselor greșeli38. În ceea ce privește tirajul pentru
Țara Românească, acesta a apărut sub patronajul domnitorului Ioan Alexandru Ipsilanti și al mitropo‑
litului Dositei. La Mănăstirea Cocoș nu au fost identificate Mineie din această ediție, dar se păstrează 3
exemplare din tirajul pentru Transilvania și alte 9 din tirajul pentru Valahia la Mănăstirea Celic DereTulcea, toate provenind de la Mănăstirea Adam din județul Galați39.
Revenind la cărțile recent identificate la Cocoș, menționăm 4 ediții budense în 15 exemplare inedite
supuse atenției: Octoih (Buda, 1811) – 1 exemplar; Evanghelie (Buda, 1812) – 5 exemplare; Psaltire, ediția
a 4-a (Buda, 1813) – 1 exemplar; Triod colligat cu Strastnic (Buda, 1816) – 8 exemplare. Toate exemplarele
provin de la parohii tulcene. Prima și ultima din edițiile amintite au circulat în număr mare prin Dobrogea,
judecând după alte 8 exemplare ale Octoihului și alte 2 ale Triodului, cercetate și descrise anterior.
Octoihul mare de la Buda s-a imprimat în două tiraje, pentru Țara Românească și pentru
Transilvania, ambele având aceeași foaie de titlu. Prefețele sunt cele care fac diferența, una semnată de
episcopul Argeșului, Iosif, iar cealaltă semnată de Ioan Molnar-Piuariu, editorul comercial al lucrării. Din
prefața episcopului Iosif aflăm că acesta a cerut sprijinul unor traducători de la Mănăstirea Neamț pentru
tălmăcirea din limba greacă. De asemenea, citim că „ne-am tocmit la scopos” cu Ioan Molnar și „[…] am
dat să se tipărească la Buda, […], cu număr îndestulat, ca să fie și pentru trebuința bisericilor țării noastre,
încă și pentru ale Moldovei, după dorirea ce am știut că au și preasfinții păstori ai Eparhiilor de acolo.”40.
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Tipărirea Octoihului s-a realizat între anii 1809–1811, vreme în care a existat o colaborare permanentă
între cei doi editori. Cele 1100 de exemplare au costat 13.513 florini din care Molnar a achitat 10.000,
restul urmând a fi strâns din banii ce trebuiau încasați de la abonați și librari41. În afara celor 8 exemplare
cunoscute (2 din tirajul pentru Țara Românească, 6 pentru Transilvania)42, încă unul din tirajul pentru
Transilvania a fost identificat la mănăstire. Este complet ca paginație, cu 4 foi inițiale urmate de 353 de
foi numerotate, dar prezintă coperta de lemn crăpată precum și unele restaurări empirice. Însemnarea cu
alfabet chirilic de pe foile 2–4 recto de la început ne oferă informații cu privire la circulația exemplaru‑
lui: „Această carte ce să numește Octoih este cumpărat / cu banii bisericei cu hramul Acoperământul / Maicii
Domnului din satul Saraiul [azi localitatea Saraiu, jud. Constanța], 1842 februarie 25.”. Așadar, după cca.
trei decenii de la imprimare cartea a ajuns în jumătatea de sud a Dobrogei. Ulterior s-a aflat la Biserica
„Buna-Vestire” din localitatea Tulcea, de unde a fost adusă la Mănăstirea Cocoș pe la 1980.
La Buda a comandat Ioan Molnar-Piuariu și tipărirea Evangheliei din 181243, pentru costul căreia
l-a implicat pe negustorul Stan Popovici, care a luat în primire 900 din cele 1500 de exemplare tipă‑
rite, după achitarea sumei de 2.000 de florini. Restanța de 7.362 florini a fost plătită ulterior de către
Molnar44. Cinci exemplare ale acestei ediții au ajuns în parohiile tulcene Cârjelari, Cerna, Hamcearca,
Isaccea și Parcheș, apoi la Cocoș unde au fost identificate de noi în anii 2015–2016. Exemplarele sunt
complete, cu 2 foi inițiale, 142 numerotate și 11 foi finale, cu legături din piele pe lemn sau pe carton
presat. Unele prezintă deteriorări mecanice, depozite de ceară și ușor atac de cari.
Un alt exemplar cercetat este Psaltirea de la Buda, 1813, „acum a patra oară tipărită” pe cheltuiala
tipografiei, conform foii de titlu45. Primele foi cuprind prefața episcopului de Râmnic Chesarie, repro‑
dusă după ediția de la 1779. Exemplarul de la Mănăstirea Cocoș (Fig. 6) este complet, cu 8 foi și 495 de
pagini, legat în pânză pe carton presat, parohia de proveniență neputând fi precizată cu exactitate.
Ultimele exemplare la care facem referire sunt 8 colligate cuprinzând edițiile Triodului și
Strastnicului de la Buda, a căror imprimare s-a finalizat în anul 1816. Ioan Molnar-Piuariu a cerut tipo‑
grafiei Universității, încă din 1814, retipărirea Triodului într-un tiraj de 1000 de exemplare, pe cheltuiala
tipografiei. Noul tiraj era destinat Moldovei și Țării Românești, provincii în care ediția imprimată la
Blaj, în 1813, nu fusese apreciată. Imprimarea lucrării a început în februarie 1815, Molnar solicitând
atenție la tipărire și utilizarea unei hârtii de calitate. La 16 martie 1815 acesta s-a stins din viață la Sibiu,
cu mult înainte de apariția cărții46. Atât Triodul cât și Strastnicul au apărut sub patronajul împăratului
Francisc I și al arhiepiscopului și mitropolitului Bisericii Răsăritului Ștefan Stratimirovici47. Volumele
aflate acum în patrimoniul mănăstirii tulcene provin din următoarele opt parohii județene: Agighiol,
Iazurile, 23 August, Parcheș, Sabangia, Somova, Valea Nucarilor și Catedrala „Sf. Nicolae” din Tulcea.
Majoritatea exemplarelor sunt complete (Triodul cu 320 foi, Strastnicul cu 110 foi) și legate în piele pe
lemn sau pe carton presat. Starea lor de conservare este în general mediocră, iar unui exemplar îi lipsește
coperta. Trei dintre ele poartă pe filele lor însemnări de circulație ori de dăruire și afurisenie, datate în
secolul al XIX-lea de când, ajunse pe căi mai mult sau mai puțin știute, se aflau în posesia preoților sau
a bisericilor din unele localități mai sus amintite. Astfel, avem însemnarea de posesor a preotului Luca
Ștefănescu din Agighiol sau consemnarea de dăruire a Triodului bisericii de lemn din satul Parcheș, la
20 februarie 1846.
De altfel Triodul, una dintre cărțile liturgice de strană, se păstrează la Mănăstirea Cocoș în cele mai
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multe exemplare, 10 în total, două fiind identificate înaintea ultimelor noastre cercetări48. Conchidem că
românii dobrogeni au avut nevoie de aceste cărți, așa încât ele s-au aflat în localitățile nord-dobrogene.
Concluzii
În Dobrogea, preoții au slujit în limba română cel puțin din secolul al XVIII-lea. În studiul de
față am prezentat ediții ale unor tipografii din granițele Imperiului Habsburgic, producătoare de carte
românească. Predomină cărțile de cult necesare în biserici – catavasiere, evanghelii, psaltiri, molitfelnice
– imprimate la sfârșitul secolului al XVIII-lea și la începutul secolului al XIX-lea, din ale căror exemplare
au circulat în spațiul nord-dobrogean. Nu avem dovezi că aceste tipografii ar fi primit comenzi de cărți
din Dobrogea, ținut aflat sub stăpânire otomană până la 1878. Cărțile de cult patronate fie de Biserica
Ortodoxă, fie de cea Greco-Catolică au circulat în întregul spațiu românesc, chiar dacă acest fenomen a
îmbrăcat, înainte de orice, un aspect comercial. Multe dintre ediții au văzut lumina tiparului pe cheltuiala
tipografiilor, prin prenumerație și prin aportul intelectualilor sau al negustorilor vremii, dornici de câștig.
Din cele 29 de exemplare menționate și aflate la Mănăstirea Cocoș, numai 4 au aparținut mănăs‑
tirii. Celelalte 25 de exemplare provin din următoarele 19 parohii: Agighiol, Babadag, Cerna, Cârjelari,
Dăieni, Iazurile, Isaccea, Greci, Enisala, 23 August, Hamcearca, Nalbant, Niculițel, Parcheș, Sabangia,
Somova, Valea Nucarilor, Biserica „Sf. Nicolae” și Biserica „Buna-Vestire” din Tulcea. Majoritatea sunt
așezări dinspre Dunăre, intens locuite de către români de-a lungul secolelor.
Cărțile au circulat, în ciuda faptului că au fost supuse cenzurii. Între cele mai căutate ediții, care se
păstrează în prezent în mai multe exemplare la Mănăstirea Cocoș, sunt: Triod colligat cu Strastnic, Buda,
1816, 10 exemplare; Octoih, Buda, 1811, 9 exemplare; Evanghelie, Buda, 1812 și Irmologhion, Viena,
1823, fiecare în câte 5 exemplare. Acestea au fost bine receptate în Dobrogea, ele trecând relativ ușor la
controalele vamale, după cum am relatat. Scopul nostru a fost acela de a semnala prezența unor astfel
de tipărituri în spațiul nord-dobrogean, fără a pătrunde foarte mult în miezul fenomenului, din lipsă de
documente.
În concluzie, putem aprecia că această circulație a fost favorizată în primul rând de interesele eco‑
nomice ale celor implicați în tipărirea și difuzarea cărților, apoi datorită necesității acestora în teritoriul
dintre Dunăre și Mare, date fiind condițiile istorice expuse.
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Li sta i lustrații lor / Li st of i llustrations
Fig. 1. Catavasier, Blaj, 1793 – Paginile 306–307 / The Book of Hymns for the morning and evening Mass, Blaj, 1793 – Pages
306–307.
Fig. 2. Catavasier, Sibiu, 1803 – Foaia 3 cu gravură / The Book of Hymns for the morning and evening Mass, Sibiu, 1803 – Page
3 with engraving.
Fig. 3. Ekklisiastiki Istoria Meletiou, tom 3, Viena, 1784 – Foaia de titlu / Ekklisiastiki Istoria Meletiou, volume 3, Vienna, 1784
– Title page.
Fig. 4. Ieromonahul Macarie, Irmologhion, Viena, 1823 – Foaia de titlu cu mențiunea locului de imprimare / Macarie
Hieromonk, The Hymnal, Vienna, 1823 – Title page with the mention of the printing place.
Fig. 5. Ieromonahul Macarie, Irmologhion, [Viena], 1823 – Foaia de titlu fără mențiunea locului de imprimare / Macarie
Hieromonk, The Hymnal, [Vienna], 1823 – Title page without the mention of the printing place.
Fig. 6. Psaltire, Buda, 1813 – Foaia de titlu / The Psalter, Buda, 1813 – Title page.
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Fig. 2. Catavasier, Sibiu, 1803 – Foaia 3 cu gravură / The Book of Hymns for the morning and evening Mass, Sibiu, 1803 – Page 3 with engraving.
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Fig. 3. Ekklisiastiki Istoria Meletiou, tom 3, Viena, 1784 – Foaia de titlu / Ekklisiastiki Istoria Meletiou, volume 3, Vienna, 1784 – Title page.
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Fig. 4. Ieromonahul Macarie, Irmologhion, Viena, 1823 – Foaia de titlu cu mențiunea locului de imprimare /
Macarie Hieromonk, The Hymnal, Vienna, 1823 – Title page with the mention of the printing place.
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Fig. 5. Ieromonahul Macarie, Irmologhion, [Viena], 1823 – Foaia de titlu fără mențiunea locului de imprimare /
Macarie Hieromonk, The Hymnal, [Vienna], 1823 – Title page without the mention of the printing place.
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Fig. 6. Psaltire, Buda, 1813 – Foaia de titlu / The Psalter, Buda, 1813 – Title page.
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