CONTRIBUŢII

PRIVIND CARTEA ROMÂNEASCĂ VECHE

Epoca luminilor
de
FLORIAN

DUDAŞ

Cercetătorul culturii noastre medi(~vale, a literaturii româneşti
vechi mai ales, foloseşle în moci constant un instrument ele lucru indispensabil,
anume monumC'ntala Bibliograf ie Româncc1scă Veche
( 1508-1830), lucrare iniţiată şi publicată clC' Ioan Bianu şi Nerva Hodoş, con linuată ele Dan Simonescu. Primul volum a apărut în anul
1903 1, iar al doilea în 1910 2 , cinci imprimarea lucrării s-a întrerupt. Tipărirea a fost reluată ele către profesorul Dan Simonescu în 1934.
Un an mai tîrziu a apărut volumul al treilea, care încheia lucrart>a pîn[1 la ,rnul 1830 1 . Între timp, cercetările scoteau la iveală cărţi,
broşuri şi foi volanle încă necunoscute, care vădeau necesitatea tipă
ririi unui volum întregitor, tocmai volumul al IV-lc•a, terminat ele că
ire Dan Simonescu în 1942 şi imprimat în 1944. În prima parte a sa au
fost descrise noile descoperiri, iar în partea ultimă s-au adus completări şi înclrepUiri la un număr însemnat de cărţi insuficient cunoscute
anterior~.
În mai puţin de o jumătate ele veac se reuşise astfel realizarea
unei panorame asupra cullurii româneşti scrise dintre anii 1508-1830.
Fără a fi exhaustivă, cercetarea da imagine unei lucrări fundamentale
pentru spiritualitatea românească şi sintezele culturale viitoare. După
război, în perioada care s-a scurs de la tipărirea volumului IV ( 19441972), cercetările în acest domeniu au continuat descoperindu-se o se-

Ioan I3ianu, Nerva Hodoş, Bibliografia Românească Veche (1508-1830), tom. I
(1508-;--1716), Buc., 1903 (în continuare, abreviat: BRV I)
2
Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Bibliografia Românească Veche (1508-1830), tom. II
(1716-1808), Buc., 1910 (în continuare: BRV JI)
' Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Dan Simonescu, Bibliografia Româneascd Veche
(1508-1R30), tom. lil (18()9-1830), Huc., 1936 (BRV III)
4
•
Dan Simonescu, Bibliogralia Românew,că Veche (1508-1830), tom. IV, Adăugiri
51 Îndreptări, Buc., 1944 (BRV IV)
1
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cărţi noi şi aducîndu-se dl' către un număr însc.>mnat de cercenumeroase îndreptări în descrierea titlurilor deja cunoscute, dale
publicate sporadic, uzitîndu-se frecvent de titlul „Contribuţii la Bibliografia Românească Veche", în diferite anuare şi reviste, rezultate care,
pentru a fi uşor urmărit0, au fost sintetizate în anul 1973 de către Daniela Po0naru în volumul Contribuţii la Bibliograf ia Românească

rie de
tători

V eche 5 •

Statistica rezultatelor cercetărilor relevate mai sus arată faptul că
în anul 1936 se cunoştPau şi erau înregistrate în cadrul BibliografiPi
naţionale un număr ci<' 1 526 cărţi româneşti VPchi. În 1944 s-au cuprins in volumul IV, alte 491 titluri, aducîndu-se totodată un num8r
de 337 îndr0ptări privind cărţile d0scrise anterior. În anul 1973, cPlor
2 017 titluri, volumul ele Contribufii la Bibliografia Românească Veche
10-a adăugat 173 titluri noi şi 149 de îndr0ptări. în decursul ultimilor
6 ani ( 1973-1978) c0rcetările au continuat, descopNiri le făcut0 de că
tre diferiţi cNcetători alăturînd celor 2 190 de tipărituri cunoscuk,
titluri noi şi noi îndreptări, menţinînd astfel, pe mai departe, în actualitate contribuţiile la Bibliografia Românească Veche.
O asemenea lucrare este şi cea de faţă. ConsidNăm că este necesar s8 precizăm, de la bun început, că n-a stat în intenţia noastră adunarea, catalogarea şi sintetizarea contribuţiilor publicate de către diferiţi cercetători din 1973 încoace, studiul de faţă înregistrînd ( cu cîteva
excepţii explicabile) rezultatele cercetărilor proprii, prilejuite de prelucrarea fondurilor de tipărituri româneşti din epoca luminilor păstrate la
Oradea. Descriem şi alăturăm astfel Bibliografiei Româneşti Vechi un
număr de 44 noi titluri de cărţi, broşuri şi foi volante româneşti imprimate în epoca luminilor şi facem cuvenitele îndreptări la un număr
de 28 titluri din acelaşi răstimp, insuficient cunoscute pînă acum.
Lucrarea conţine astfel două părţi. ln cuprinsul celei dintîi, intitulă Adăogiri, descriem titlurile noi, relevînd, în cazul fiecărei tipărituri
în parte, datele analitice proprii, indispensabile pentru id0ntificarea
exemplarelor, cuprinsul sau conţinutul, în cîteva cazuri contribuţiile
anterioare în domeniul cunoaşterii unora dintre tipărituri (semnate de
V. Popeangă, V. Faur şi T. Roşu), sfîrşind cu indicarea fondului în care
se păstrează fiecare tipăritură. ln partea a doua, intitulată lndreptări,
facem precizări, de regulă aducînd noi date, privind o serie de cărţi
insuficient cunoscute, din care au fost cercetate exemplare complete
ori despre care există la Oradea documente de arhivă ce completează
datele analitice sau stabilesc data şi locul apariţiei lor.
O analiză a tipăriturilor ce le descriem, avînd în vedere formatul
şi numărul de pagini, relevă faptul că 18 dintre ele sînt foi volante,
adică publicaţii româneşti sumare, care cind aveau un conţinut mai
inlins - erau broşate, luînd înfăţişarea de broşură sau carte. Un număr
5
Daniela Poenaru, Contribuţii la Bibliografia Românească \'eche, Ecl. Muzeului
judetean Dî111bovi\a, Tirgovişle, 1973 (in continuare: CBRV)
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de 8 dintre aceste imprimate sînt formulare de interes rc>ligios (destinate numirii preoţilor) sau şcolar, acestea din urmă reprezentînd testimonii sau contracte şcolare de o deosebită valoare pentru istoricul şco
lilor româneşti din vestul Transilvaniei în epoca luminilor. Alte titluri
reprezintă ordonanţe emise de către curtea imperială din Viena, guvernul ardelean sau episcopiile româneşti, prin intermediul cărora se
aduc Ia cunoştinţa cetăţenilor diferite măsuri de ordin administrativ,
economic, eclesiastic, cultural, social etc. îndeplinind în acele vremuri
functia pe care o au astăzi buletinele oficiale şi presa. Amintim dintre ele: Patenşul de tolerantă din 1782, Ordonanţele dintre 1784-1786
(Blaj, 1786), de o deosebită valoare culturală şi etnografică, Cartea de
afurisanie a Societătii Carbonarilor (Buda, 1824) dală din Roma, tipă
rită şi răspîndită în toată Europa, de asP-meni, intE>resanta orînduială
conţinînd Măsuri împotriva holerei (Buda, 1830), epidemie cu grele repercursiuni în ţările române.
Un loc aparte ocupă între tipăriturile rle acest fel titlurile imprimate la Oradea în epoca luminilor, începînd cu acele formulare simple
al<:' episcopului Moise Dragoş (de pe la 1776-1780), continuîncl cu
Vestirile din 1809, traduse de Ioan Corneli, tipărite în limba română
cu caractere latine şi răspîndite în vestul Transilvaniei în timpul răz
boaielor napoleoniene, şi sfîrşind cu surprinzătoarele Intrebări care se
pun clerului şi poporului, tipărite de către Samuil Vulcan în 1825, document de o importanţă deosebită pentru stabilirea contribuţiei iluministului orădean la culturalizarea poporului.
ln sfîrşit, înregistrăm un număr de 14 cărţi. Cîteva dintre ele slnt
traduceri care astăzi sînt strict interes bibliografic ( cele scrise de
P. M. Gerbort, de pildă). O importanţă deosebită au, în schimb: scrierea lui Nichita Horvat, Verum seculum pacis concordiae atque unita·
tis (Viena, 1786) şi Catehismul cel mare (Blaj, 1797), Elegia tipărită de
Gheorghe Şincai la Oradea în 1804 şi Versurile sale, apărute în anul
următor la Pesta, ce n-au fost bibliografiale pînă în prezent, Anucuelc
.5colare tipărite de Constantin Diaconovici-Loga, manualul de metodică
Sziiksegbben segilă kănyv (Pesta, 1822) a iluministului Ioan Corneli şi
ediţia princeps, de asemeni necunoscută, a Abecedarului francezo-românesc (1828) a pedagogului Grigore Pleşoianu. Prima lucrare, datorată
cărturarului orădean Nichita Horvat, pleda la 1786 pentru unitatea în
cuget şi credinţă a românilor din Transilvania, în ciuda deosebirilor
confesionale, Catehismul din 1797 este un manual destinat şcolilor normale româneşti din Transilvania, scrierile lui Şincai reprezintă încercări poetice, iar restul titlurilor sînt de prim interes pentru literatura
pedagogică şi didactică românească. Înregistrăm, de asemeni, drept
adăogire ediţia românească cu caractere chirilice a acelor Articuluşi
oşteşti pentru chesaro crăiasca armctdie, traduse de Ignatie Cărăbăţ şi
apărute în 1818.
Îndreptările din a doua parte a lucrării privesc, în majoritatea cazurilor, cărţi rare, puţin cunoscute. Semnalăm astfel păstrarea în epoca
22•
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bibliotecă particulară,

a unui exemplar clin
carte din care nu
se cunoaşte pînă în prezent vreun exemplar, situaţie dalorală în marc>
parte faptului că nu s-a îngăduit punerea ei în circulaţie; înregistrăm
exemplare complete din Opera philosophica et theologica, de Ioan Damaschinul (Blaj, 1763); facem cuvenite îndreptări privind apariţia Catehismului sîrbesc, românesc şi nemţesc (Viena, 1778); propunem atribuirea traducerilor Bucvariului din 1781 şi a Ducerii de mină către aritmetică ( 1782), precum şi a scrierii Preoţia sau îndreptarea preoţilor
( 1786), cărturarului Simion Maghiar, directorul şcolilor române unitP
din districtul Oradiei; descriem seria completă a J\1ineelor editate de
către Ioan Molnar Piuariu la Buda în 1804-185 (după cPle de la Rîmnic), anume a tirajului pentru Transilvania. În fine, dPscriem pe baza
unui exc>mplar păstrat la Oradea, singurul cunoscut în prezent în ţara
noastră, ediţia românească cu caractere latine a acc>lor Articuluscl1i
osteschesti, traduse dP lgnatie Cărăbăţ şi tipăritP la Hagenau în 1818.
Ilustraţiile alăturate lucrării, rPprezentînd, în majoritatea cazurilor,
~eproduceri fotografice a foilor de titlu, contribuie la identificarPa tipă
riturilor şi mijloceşte studiul evoluţiei artei tipografice din epoca luminilor'\
Flosculus veritatis, de P. P. Aaron ( Viena, 1752) -

I. ADĂOGIRI
1. P. M. Gerbert,

PRINCIPIA THEOLOGIAE. EXEGETICA[. I3luj, 1757

PRINCIPIA I THEOLOGIAE I EXEGETICAE. I PRAEMITTUNTUR I PROLEGOMENA I
THEOLOGlAE CHRISTIANAE I UNIVERSAE. I ACCEDIT MANTISA I DE TRADITIONIBUS
ECCLESIAE ARCANIS. I AUCTORE I P. MARTINO GERBERT, I Mona<'ho O.S.B. e Congreg.
D. Blassi în Silva nlgra. I Em. mi el Rev. mi S.R.E. Cardinalis DE RODT, I S.Q.R.I.
Princ. et Episcopi Constant. et c et c. I Theolog. I PERMISSU SUPERIORUM I TYPIS
PRINC, MONAST. S. BLASII. I 1757.

Verso-ul foii de titlu este alb.
(12) f.+454 p.+(8) f.
Format: 8. Coloane: 1. Rinduri: circa 36.
Dimensiuni: 8=7,SX 11. 0=14X7,5.
Limba: lalinZI. Tiparul: negru.

Paginaţie:

6
ln descrierea tipărilurilor, alături de bibliografia de bazii a lucriirii, au mai
fost abreviate următoarele cuvinte, semne, expresii paleografice şi ele aliă naturii:
f.-filă(e); p.-pagină(i); f.(x)-fila (x) este nenumerolali'I; f.x.-fila x este numerolală; r.-recto filei; v.-verso-ul filei; cap.-capilol(e); cf.-confero; fig.-figură(i);
ms.-manuscris(e); nr.-număr(e); vol.-volum(e);
ed.-edilie(ii); l.rom.-limb11 romană; I.lat.- limba latină; l.magh. - limba maghiară; chir.- carackre chirilice; c.lat -caractere latine; C.1 ... 4-Coperta 1 ... 4; B.-Blocul cărţii; O.-Oglinda textului;
... -pasaj nesemnificativ, fării importanţă documentară. Dimensiunile sînt redate în
centimetri.
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Cuprinsu/:
De la f. (2) lc1 [. (7 r): Prncfatio.
De la f. (7 v) la f. (12 v): Summaria.

De la p. 1 Ia 454: Textul propriu-zis ii) ExeqPlirii.
De J,1 f. (1) la f. (8): Index rerum m0mornbilium.
Asemeni operei lui Io,m Damas,hinul. apt1rulc'1 toi în i1,cr1stc'i Jwrioad<'i în tipoqrafiil din Blaj prin ~Jrijd lui Petru Pavel Ar1ron (v. HHV II (333), p. 160-lfil;
IV (333), p. 322). dceastă carte a fost destinată românilor uni\i din Transilvania.
Ornc/cc1: Bibliotecii Lpiscopiei Ortodoxe Române, inv. 14 210.
2. P. M. Gerbert, PRINCIPIA THL OLOGIAU SYMUOLICA I: .Rlc1j, 175B'
PRINCIPIA I THEOLOGIAE I SYMBOLIAE I UBI ORDINE I SYMBOLI APOSTOLICI
PRAECIPUA I DOCTRINAE CHRISTIANAE CAPITA I EXPLICANTUR, ASSERUNTURQUE.
AUCTORE I P. MARTINO GERBERT, I •.• I TYPIS PRINC. MONAST. S. BLASII. 1758.

Verso-ul foii de litiu este alb.
Pagina/ic: (8) t.+448 p. +(6) f.

Format. ,o[odnc, rînduri, dimensiuni, limbu
doscris dnterior.

şi

tiparul -

aceleaşi

ca Ia volumul

CUJ)rins11/:
De la f. (2 r) lc1 f. (5 v): Praefatio.
De la f. (6 r) Id f. (8 v): Summarid.

De Id p. 1 Id 448: Textul propriu-zis al Simbolicii.
De Ia f. (1) la f. (6): Index rerum memorabilium.
Ornc/cn: Biblioteca ~piscopiei Ortodoxe Române, inv. 14 210 ·1.
3. P. M. Cerberi, PRINCIPIA TJ--IEOLOGIAE. MORALIS. Blaj, 1758
PRINCIPIA I THEOLOGIAE I MORALIS I JUXTA l PRINCIPIA ET LEGEM I EVANGELICAM. I AUCTORE I P. MARTINO GERBERT, I .•• I TYPIS MONAST. S, BLASII. 1758.

Verso-ul foii de litiu este alb.
Paginatin: 12 (f)+so6 p.+(7) f.

Format, coloane, rînduri, dimensiuni, limba
anterioare.

şi

tiparul -

aceleaşi

ca Ia volumele

Cuprinsul:
De la f. (2 r) Ia f. (Q v): Praefatio.
De Ia f. (10 r) Ia f. (12 v) Summaria.
De la p. 1 la 506: Textul propriu-zis al Moralei.
De la f. (1 r) la f. (7 v): Index rerum memorabilium.
Oradco: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 12 354.

4. P. M. Gerbert, PRINCIPIA HIEOLOGIAE. CANONICAE. Blaj, 1758.
PRINCIPIA I THEOLOGIAE I CA.."lONICAE I QUOAD EXTERIOREM I ECCLESIAE FORMAM I ET GUBERNATIONEM. I AUCTORE I P. MARTINO GERBERT, I ... I TYPIS
PRINC. MONAST. S. BLASII. 1758,

Verso-ul foii de litiu este alb.
Paginaţie: (14) r.+soo p.+(8) f.
Format, coloane, rînduri, dimensiuni, limba
anterioare.

şi

tiparul -

Cuprinsul:
De la f. (2 r) la f. (12 r): Praefatio.
De la f. (12 v) la f. (14 v): Summaria.
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De la p. I la 500. Textul propriu-zis al Canonicii.
De la. f. ( I r) la. f. (8 v): Index rerum memorabilium.
Oradea: Biblioteca. Episcoµiei Ortodoxe Române, inv. 12 464.

5. P. l\f. Cerberi, 0[ RLCTO LT PERVERSO USU THEOLOGIAE SCHOLASTICAE.
Blaj, 1758.
DE I RECTO I ET I PERVERSO USU I TEHNOLOGIAE I SCHOLASTICAE. I AUCTORE I
P. MARTINO, I ••• I Litteris SAN BLASIANIS. 1758.

\·crso-ul foii de tillu este alb.
Pur;inn/ie: (4) r.+204 p.+(2) f.

Format, coloane, rlnduri, dimensiuni, limba
anterioare.

şi

tiparul -

aceleaşi

ca la volumele

Cuprinsul:

De la f. (2 r) la f. (3 v): Lpi~tola ad amplissimum Praesidem ct suo quemque
nominis splendore erudilionis que laude illustres Socios inclytae Scientiarum Academiae sub auspiciis auguslile imperatricis et reginae l\fariae Theresiae roborcti
et per orbem litterarium florenlis (P. M. Gerbert).
Pc f. (4): Summaria.
De la p. 1 la 204: Textul propriu-zis al cii.rţii.
De la f. (1 r) la f. (2 v): Index rerum memorabilium.
Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 13 334.

6. P. M. Cerberi, DE RA TIONE EXLRCITIONUM SCHOLASTICORUl\f. Blaj, 1758.
DE I RATIONE I EXERCITIONUM I SCHOLASTICORUM I PRAECIPUE I DISPUTATIONUM I
CUM INTER CATHOLICOS, TUM I CONTRA HAERETICOS IN REBUS FIDEi. I AUCTORE I
P. MARTINO GERBERT, I ••• I LiUeris SAN - BLASIANI. 1758.

Verso-ul foii de titlu este alb.
Paginaţie: (4) f.+ 151 p.+(l) p.+(3) f.
Format. coloane, rlnduri, dimensiuni, limba şi tiparul anterioare.

aceleaşi ca Ia volumele

Cuprinsul:

De
Pe
De
De

Ia f. (2 r) la f. ( 4 r): Praefalio.
f. (4 v): Summaria.
la p. 1 Ia 151: Textul propriu-zis al cărtii.
la p. ( 1) Ia f. (3 v): Index rerum memorabilium.

Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 13 334.

7. P. M. Gerbert. PRINCIPIA THEOLOGIAE LITURGICA[. I31aj, 1759.
PRINCIPIA I THEOLOGIAE I LITURGICAE I QUOAD I DIVINUM OFFICIUM, DEI I CULTUM, ET SANCTORUM. I AUCTORE I P. MARTINO GERBERT, I •• , TYPIS PRINC. MONAST. S. BLASII. 1759.

Verso-ul foii de titlu este alb.
Pagina/ic: (18) f.+452 p.+(7)

r.

Format, coloane, rînduri, dimen~iuni, limba şi tiparul anterioare.
Cuprinsu/:

De la f. (2 r) lu f. (16 v): Praefatio.
De la f. (17r) la f. (18v): Summariu.
De la p. I la -152: T0xtul propriu-zi!> ul Liturgicii.
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De Ia r. ( I r) Ia f. (7 r): Index re rum memorabilium.
Pc f. (7 v): Errata.
Ornclca: Oibliotcca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 14 210.1.

8. Pelru Pavel Aaron, DECRr.T DL NUMIRE CA PREOT. Blcij. 1760.
Formular.
Pagina/ic: (I) p.
Format: 2. Coloane: 1. Rî11cluri: 20.
Dimensiuni: 0-19X33. O-17(7)X28,5.
Limba: rr,mână. Caraclerc: chirilice. Tiparul: negru.
Ornamente: textul este im:ildrnl înlr-un chenar de compozitic tipografică. Prezintă,

de asemeni. o initialii ornată.
Primele patru rinduri cuprind titulatura episcopului Petru Pavel Aaron. ln
locurile goale, lăsate în cadrul rîndurilor sau intre rînduri, urmau să fie completate cu cerneală: numele preotului, localitatea în care a fost numii, data şi semnătura episcopului.
Formularul a fosl imprimat în anul 1760.
Orndca: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 703.

9. Gri~Jore Maior, DECRLT DL NUMIRE CA PREOT. Ulaj, ( 1773-1782).
Formular.
Paginaţie: (1) p.
Formal: 2. Coloane: 1. Hinduri: 22.
Dimensiuni: B-24X37,5. O-20,SX26,S.
Limba: română. Caractere: chirilice. Tiparul: negru.
Ornamente: textul este încadrat într-un chenar de compozitie tipogrnfic,'\. Prezintă,
de asemeni. două ini tialc ornate.
Primele rinduri con\in titulatura lui Griqore Maior. Cu prilejul imprimării,
atît în cadrul unor rinduri cit şi intre rînduri. au fost !,hale locuri goale uncie
urma să se completeze cu cerneală: numele numitului, localitatea în care a fost
numit, data şi semnătura episcopului.
Formularul a fost imprimat în timpul ocup5.rii de către Grigore Maior a
functiei de episcop al Blajului.
Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 704.
10. Moise Dragoş, FORMULAR. (Oradea), (1776-1780).
Foaie volantă.
Paginaţie:

(1) p.
Format: 2. Coloane: 1. Rine/uri imprimate: 4.
Dimensiuni: B-23X30,S. O-,SX27.
Limba: latină. Tiparul: negru.
Hirlio: este de bună calitate, cu filigran.

Textul începe cu iniţiala „N" filigranată, şi se rezumă la titulatura lui Moise
fost episcop greco-catolic al Oradiei între 1776-1787. Spaţiul alb a fost
li'isat ncimprimilt, pentru a fi completat cu textul actului propriu-zis.
Formularul pe care-l descriem a fost completat în luna august 1780, poartă
semnăturile lui Moise Dragoş şi Alexandru Horvath, care încadrează o pecete.
Prin urmare, formularul a putut fi imprimat în decursul celor patru ani, din iulie
1776, cinci Moise Dragoş a fost numit, şi pînă în august 1780, anul eliberării
exemplarului descris mai sus.

Dragoş,

Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 705.
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11. Moise Dragos, DECRI:T DL NUMIRE CA PRLOT. Oradea, ( 1780).
Formular.
Format: 2. Coloane:

I. Rînduri imprimate: 9.

Pagina/ic: (I) p.
Dimensiuni: B=22,SX34,5. 0= 11 X27,5.
Limba: latină. Tiparul: negru.
Hîrtia, de buni\ cillilale, cu fili~Jranul „IG.LAU".
Textul începe cu iniţiale „N" filigranată. Primele patru rînduri cuprind titulatura lui Moise Dragoş, fost episcop greco-catolic al Or ad iei intre I 776 şi 1787.
Din rindul ultim rezultă că formularul a fost imprimat în anul 1780. Cu prilejul
tipăririi au fos lăsate Jocuri goale unde, ulterior, au fost completate cu cernealii":
numele numitului, localitatea, dala şi semnătura episcopului, întărită cu pecetea
acestuia.
Exemplarul ce-l descriem a fost eliberat în noiembrie 1781 canonicului Pc1ul
Bereghi, cu prilejul numirii ca administrator a parohiei din Fabric - Timişoara.
Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe> Române, inv. 706.

12. Iosif II, PATENŞ DE TOLERANŢĂ. Viena, 1782.
Foaie volantă.
Pagina/ie: (4) p.
Pormal: 2. Coloane: I. Rinduri: 20, 28, 30 şi 7.
Dimensiuni: B=36X23. O=25Xl3.
Limba: română. Caractere: chirilice. Tiparul: negru.
Hirlia: prezintă filigran.
Ilustra/ic: pe prima pagină, în fruntea tc>xtului. s-a imprimat stema Imperiului.
Cuprinsul:
Tipăritura comunică decretul de toleranţă al împăratului Iosif al Ii-lea, îndemnind totodată pe românii ortodocsi şi uniţi să trăiască în înţelegere şi pace,
dind asigurare celor rămaşi la vechea credinţă că ,, ... şi de acum înainte să le
îngăduim a-şi ţine slobod legea sc1 şi folosirile adevăratei creştineşti lolerantii sau
suferiri după. de multe ori numitele milostivele îndreptătoare rezoluţiile noastre
întru acest lucru date." (p. 3). lntr-un aliniat următor se mai precizează: ,,Cum
cel ori cine pre cei din casă ai săi sau femeia, sau s/ujito1i sau supuşi ori în cc
chip, sau c:i ne dreaptă., şi bun cugetului nostru în potrivitoare tilcuire în lucrul
credinţii a milostivelor îndreptătoarelor rezoluţii/or noastre, sau cu mincinoase
poveşti sau locma cu amănuntări şi înfricoşeri sau măcar cu cc silnicii a /inea
aceasta sau aceia lege necalolicească în lnsela sau adecă rătăcitoare tă/cuiri şi
bui cugetului nostru impotrh·nice a sămăna ar îndrăzni, unii ca aceia să să ştie
căzuţi în urgia noastră, şi pe lingă aceia după vrednicie ne ertat supt grea pedeapsă., şi ne uşurată, mai ales ca nişte negănditi ca aceştia răi, şi ne alinati
oameni ca nişte silitori a cwwştintii altora, care lucru, şi la ei lnsuşi alila ii
ură.se, ~i care lor ca să nu să Iacă în cele de obşte a noastre rînduieli li s-au
îngăduit, ca şi nişte într-adins călcători a mi/osti\·clor îndreptătoare/or poruncilor
noastre să vor socoti." (p. 3-4).
Datat: ,,Dat în Vienna Austriei, 24 zile Alui Mcliu 1782. fosil." Mai jos semnează grof Franţisc Esterhazi şi Adam Traicic. Un patent cu conţinut identic, tipărit la Blaj, în 1782, datat Viena, 20 Aug. 1782, contrasemnat de grof Karol Pcilfi,
la porunca lui Alexandru Horvtith, este descris în BRV IV (177), p .160.
01adca: Biblioteca L.:piscoplei Ortodoxe Române, in\'. 707.
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13. Nichita Horvat, SERMO SEU VERUM SECULUM PACIS CONCORDIA[ ATQUL
UNITATJS. Viena, 1786.
Pînă
mânească

în prezent Bibliografia na\ională n-a repcrtoric1t aparte dccit ediţia roa lucri\rii lui N. Horvat, apiirută un ,rn mai tîrziu, tot la Viena, cu tillul
Poslanic. Cu prilejul descrierii acesteia, Ioan Bianu şi Nerva Hodoş reproduc îns,i
de pc exemplarul prczcnlat în HlOS la Expoziţia de la Sibiu o însemnare manuscrisZ1 în care se menţiona 61 opul s-a tipZ1rit mai înlii latineşte, la Viena (BRV II
(512), p. 317; IV. p. 265, 266).
ln 1Q32 Iacob Radu chiar redi\ (fără a indica însi\ vreun exemplar) tillul
scrierii în felul urmc'\tor: ,,Scrmo -~l'U ,·crum spcculum /Jacis, concordiac atque unitatis in comodum cu11ctorum Chrisii lidclium maxime populi araeci ritus uniti el
disuniti." (v. Iacob Radu, Istorio Diocezei române unite a Orăzii-Mari, Oradea,
1032, p. 207.
Catalogul bibliotecii lui Samtlil Vulcan (Elcnchus Librorum in Ribliothcca
//uustrissimi

ac

Rcvcrendissimi

Domini

I;'piscopi

Samuclis

Vulcan

rcperibilium,

Oradea 1820-1830, f. 14, nr. 16) redă alc'1turi de titlul cărţii (Vcrum Scculum paccm concordiae atquc Unitatis), amănuntul că exemplarul avea formatul 8 şi purta
numărul de inventar 414. Descoperirea recentă, de ci\tre noi, a inventarului bibliotecii autorului însuşi a căr!ii. Nichila Horvat, lestată capitlului orădean, aduce
în acest sens noi precizări. Executorul testamentar nota la poziţia 74 61 din
scrierea Scculum \'Critatis, alit din edi\ia în limba români\ cit şi din cea latină,
se aflau intre cărtile donate un numiir însemnat de exemplare nelegate, destinate
distribuirii (.,Seculum veritatis Valachica et Latina, in cruda, et în multis frustis
pro distributione". Arhivele Episcopiei Oradea, Fond Episcopia greco-catolici\ Oradea, Dosar Inventare.
Un al treilea document contemporan, anume Wcnc/ws Librorum Rc/ssimi Domini pie dcnati Nicolae V ilcz, Canonici Cath. Ecclcsia Gr. Cath. M. Varadincn~is
(1829), înscria intre cărtile latineşti şi pe acea a lui Nichila Horvat, cu titlul
Sermo pacis concorclia atque Unilatis in rerum Populi G. Calh. el g.r.n.u., volum
avind formatul 8 (Ibidem).
ln timpul imprimi\rii lucri\rii de fat,'\, am descoperii un exemplar din aceasl,i
carte. li vom descrie cu alt prilej.
14.

ORDONANŢI·:

Foaie

PENTRU CLER. 1784-1786. Blaj, 1786.

volantă.

Paginaţie:

(18) p.
Format: 2. Colocmc: 1. Rînduri: 44.
Dimensiuni: B=34,X21. 0=28X15,5.
T.imba: români\. Carne/ere: chirilice. Tiparul: negrn.
Hîrtia: groasă, sponqioasi\, fără filigran.
Ornamente: Initială historiată: p. (1 ), (2).
Iniţială ornată: p. (7), (13), (16).
Cuprinsul:
Tipăritura conţine inştiintări ale curtii imperiale dale şi exoecliate ln cursu1
anilor 1784-1786 guvernului Ardealului, dupi\ cum urmeaz5.:
P. ( 1)-(2): Rezumatul a 7 decrete imperiale privind clerul, emise în cursul
anului 1784, trimise de către guvernul Ardealului Ia Blaj, cu nr. 1274 1785. Acestea
sini: Decretul din 30 martie 1784 despre interzicerea taxei impusă preoţilor cu
prilej~! hirotonirii; ~e~retul din 11 mai 1784 privind subzistenţa preoţilor; Decretul. dm 3 august, pnvmd taxa dispensaţiei nuntii; cel din 22 noiembrie, privind
obligativitatea urmării de către preoţii „ce scad de Ia credinţă" a „învăţăturii de
şase săptămîni"; din 25 iunie, cu privire Ia pe<iepsirea acelora care nu respecUi
decretul de mai sus; Decretul din 23 octombrie, cuprinzînd porunca dată preolilor români de-a combate obiceiurile şi supersti\iile despre strigoi şi moroaie, şi
Decretul din 31 august, cuprinzînd îndatoririle preoţilor de-a înştiinta comandantilor oşlilor: na~lerea, botezul, căsiiloria şi decesul, întîmplate în familiile cătane
lor împărăteşti.
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P. (2)-(6): II. Se publică Decretul din 6 iunie 1784, primit din purtec1 quvcrnului Ardec1lului tot cu nr. 1274, 1785, privind rînduialc1 c[1sătoriilor, anume obligc1\ia vestirii din timp a căsătoriilor pentru respectarec1 rînduielilor vechilor canoane, prnvile şi obiceiuri. ln continu,ire sînt expuse, în cuprinsul a 10 puncte,
obligaţiile care revin preoţilor. (O asemenea orincluial;-1, ulterioură, a descris A Veress, în Orînduicli romcîncşli vechi tipărite în Areica/ (174,J-1848), în „Revhlc1
arhivelor", I, (1924-1926). p. 338-365 (în extras, p. 12; de ilS(•meni, D. Poenaru,
în CBRV, p. 23).
P. (7)-(12): III. Io,m Bob comunicc1 în dctlil de 1 111c1i 1786 Plllcnşul imµeriill
din 1769 privind sc11\'area acelora a cZ1ror viată este în primejdie, ori încec1rcă s,1
se sinucidă. tn continuare este reprodus Patenşul din anul 1769 care contine următoarele „învăti\turi": 1) Invătătură în ce chip, şi cu ce feluri de mijlociri cei
înecaţi în ape s-,1r putea ajuta mai pre lesne (9 sfaturi); 2) Tnv<'\\,-tturli cum trebuie a ţinea viaţa oamenilor celor năduşiti de aburul cărbunilor (Ci sfaturi); 3) ln,·ăţătură cum trebuie toată nenorocirea, care se face în pivni\ă cînd fierbe mustul
numai a o împiedica, şi pre omul cel nădu 7 it al ajuta. Ca aburul mustului ce
fierbe să i se poată lesne străcura (5 sfaturi); 4) lnvătătură, ce trebuie a face
mai înainte de curătirea fîntinilor, care de mult au sl,1t închise, şi în ce chip ~,i
poale ajuta vreun om năduşit cu acel prilej (4 sfc1turi).
P. ( 13)-( 15): IV. Ioan Bob comunici\ în 9 februarie 1786 ordonan\c1 imperic11;1
privind cătanele fugile, reproducînd Decretul imperial propriu-zis, conţinînd un
număr de 9 articole. Este decretul tipărit la Sibiu în 1785 (v. A. Veress, ari. cil.,
p. 12).
P. (15)-(16): V. Ioan Bob comunicZt în 30 decembrie 17!!5 orînduiala dat,i
prin Edictul din 6 decembrie 1785 ca în serile de ajun ale Crăciunului, Anului
Nou şi Bobotezei să nu se mai facă sfintirea caselor. Se reproduce în acest sens
textul ordonantei din 6 decembrie 1785, semnat[1 de Carol Pc1lfi şi Mihail Micoşi.
P. (16): VI. Ioan Bob comunică la 16 martie 1786 orînduiala imperială trimisă în 16 ianuarie 1786 guvernului ardelean, privind interzicerea aplicării de c[1tre preoţi a pedepselor corporale poporenilor lor. Este reprodusă, în continuare,
ordonanţa propriu-zisă, dală în „Viena la 16 Ianuarie 1786", semnată de Carol
Palfi şi Mihaiu Micoşi.
P. (17)-(18): VII. Se reproduce adresa din 13 mai 1785 trimisă de guvernul
ardelean prin Carol Teleki şi secrelc1rul Ioan Mihail Soterius lui Ioan Bob, însoţită de decretul din 25 aprilie 1785 şi o Circulară „prin care Iniiltatei Măriri foarte
milostiveşte iau plăcut toate ponoslurile cele despre µodvigul Bisericesc ale îndrepta îndată la Conzistoriumuri. u Circulara aceasta, referitoare la trecerea spre
rezolvare a ponoslurilor privind cinul bisericesc în sarcina Consistoriilor a fost
dată din Viena la 25 aprilie 1785 prin Carol Palfi şi Frantişcus de Redan, iar guvernul remite orînduielile aduse, episcopiei din Blaj la 1 martie 1786, care la rîndu-i le răspîndeşte în tipar la 14 iunie 1786.
Asemenea extrase de ordonanţe imperiale s-au tipărit şi pentru anii următori
(v. BRV IV, p. 102; CBRV, p. 82-83).
Orndea: Biblioteca Muzeului
15.

ORDONANŢE
volantă.

Ţării Crişurilor,

inv. 10 OOO (8).

PCNTRU SLUGI. 1786.

Foaie

Paginaţie:

19 p., numerotate cu cifre arabe.

Format: 2. Coloane: 1.
Dimensiuni: 8=33,5X20. O=24X 13,5.
Limba: românii. Caractere: chirilice. Tiparul: negru.
Cuprinsul:
Ord~manţa cuprinde un număr ele 47 paragrafe „Dale întru n noastră şi "
scaunulw nostru de frunte cct(l/C V icn(l, în ziua 22 n lunii martie Jn anul de h,
Hs. o mie şapte sute optzeci şi şase, intru impără/iilor noastre: ~1ceii romăm'ŞIJ

https://biblioteca-digitala.ro

Florian

348

Dudaş

12

1ntra douăzeci şi doi/ea, şi aceii peste ţările moştenitoare 1ntr-al
sil L. S., Grof Carol Pa/li, Mihai/ Micoş, Iosif Iacovit."
Ornclca: Arhivele Statului Oradea, Fond Episcopia

1780-1794; Fond Episcopia

Română Unită,

Oradea -

Ortorloxă

Acte

şaselea

Română
şcolare

an. fo-

Orarlea, I

16. Ioan Bob, NUMELE PRISTĂVIŢILOR IN ANUL 17B7. (filaj), 1788
Foaie volantii.

Din cauza stiirii fra~menlare este
Foaie

imposibilă

cunoaşlerca

volantă.

Pnqinu(i<': (I) p.
Formut: 2. ColfJunc: 1. Rine/uri: -10.

'

\

l
1•

'

~

.

Fig. 2.

Tăbliţă azbucească

(fragment).
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Dimc-nsiuni: B=32X20. O=26,5X16.
Limba: română. Curoctc-re: chirilice. 'f ipurul: neqru.

Textul începe cu o initială filigranatii.
Din părţile sale fragmentare rezultă că tipăritura reprezintă o circular;:\, dati\
de către Ioan Bob în luna ianuarie 1788, în cuprinsul căreia se comunică numele
unui profesor de Ia Seminarul din Blaj, a 5 protopopi şi a 19 preoţi „prestăviţi în
Domnul în anul 1787."
Oradea: Bibliotecil [JJiscopiei Ortodoxe Române, inv. 70U.

17. CATALOGUL CĂRŢILOR APĂRUTE 1N TIPOCRAFIA LUI
VICI. Viena, 17q3_

ŞTLFAN

NOVACO-

TipZ1ritura cuprinde, în partea ullirn,\ o listZi - impri111alZi în li111ba românJ.,
a cărtilor româneşti api\rute şi existente (cu indicarea numZtrului de exemplare
şi a preţului unitar) Iii acea dat:1 în depozitul tipoc1rafiei. între titluri este înscrisă şi o Aritmetică rnmânccisc.:ă ~i ll<'m/cuscd. LxemplMe din acest Catalog au
fost distribuite directorilor şcolari districtuali, inspt'clorilor, librMilor şi neguslorilor.
Referinţă: Vasile Popeilnqct, li 11 .~ecnl c/1' activitate .şcolară românească în
părţile Arodului. 1721-1821, Araci, l!l74, p. l!l5. Exemplarul îl aminteşte păstrat în
Athiv Srpske akademije nauka i umetnosti u Sremskin Karlovcinna, Fond A,
doc. 70, 1795.
18. CATALOCUL CĂRŢILOR APĂRUTE ŞI EXISTENTE 1N TIPOGRAFIA LUI ŞTEFAN

NOVACOV lCI. Viena, I 7DS.
Tipiiritura cuprinde, în pilrtea ullimii, urmiitoarea lislii, imprimată în limba
a cărţilor ap8rule şi existente Ia acea datZ1 în depozitul tipografiei:

română,

A.
Exemplare

1 OOO
6 400
1 OOO
510
1 346
652
25

Titlul

-

Exemplare

394
229

46
634
49

66
25
40

-

Preţ

cărţii

Căr/i române.şti

Titlul

-

11clegatc

Predici la toate duminicile si sZ1rbătorile anului
Tăbliţe cu abecedarul, legate
Catehism
Ceaslov
Psaltire
Carte de citire româno-germană
Gramatica germano-română, de Molnar

B.

1 808

Cărţi române.şti

unitar

6 fi.
20 cr.
30

l'f.

l f l.
1 [I.

27 cr.
2 fi.

legale

cărţii

Tăbliţe

cu abecedarul
Bucvariu
Catehism
Caligrafie
Ceaslov
Psaltirea
Manual ghid pentru învăţători, partea I a
Cartea de citire româno-germană
Predici pentru toate duminicile
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şi

r:xemplarele din acest Catalog au fost distribuite directorilor

inspectorilor

şcolari districtuali, librarilor şi negustorilor de cărţi.
Rcicrin/ă: V. Popeangă, Un secol ... cil., p. 196-196.

Exemplarul la care se
se păstrează în Arhiv Srpske akademije nauka i umelnosli u Sremskim
Karlovcima (R. S. F. Iugoslavia).
referă

19. AŞEZAREA DE PLATA CEA PAROHIALNICĂ ŞI A EPITRAHILULUI. (ante 1796)
Foaie volant/\
I De Plata cea

AŞEZAREA

milităresc

a

Verşe

I

şi

a

ţulul

Parohialnlcă

st a Enytrahilulul pentru

ţinutul

I

Neuniţilor

cel

in eparhia Iul I Mitropolit, a Baciului, a Budimului, a Aradului,
a Temişoarii, aşişderea şi pentru ţinutul a di.mării in eparhia Pecra-

cămării,
şi

ţului.

Pagina/ic: (4) p.
Format: 2. Coloane: 1. Rînduri: 33.

Dimensiuni: B=33,SX23. 0=26X16,5.
Limba: română. Caractere: chirilice. Tiparul: negru.
Hîrlie: groasă, rezistentit, UirJ filigran.
Cuprinsul:

Pe primele douZ, pagini sînt stabilite, în florini
diferenţial, în funcţie de starea malerial[1

preoţilor,

crei(ari, taxele cuvenite
locuitorilor. ln cuprinsul
'J

~- L/\DISLAI .NA(jY

CORONI ·

D E , }->. E R E . T S . E K,

.P.-\R"flS SI::CU

NOBILTS HUNG. MAGNO.V ARADIXE , • JS,

co;vJITATUS AR1\D11 'EN IS

şi
il

(J

0-\F.

R O D I A D 1 S.

IURATI ADSE ·. Oli! . ~
li:

T

DL"CALIS MTNF.RALOGTCAE . OCIETATIS
I E , ' E· N S I S ,, ~ O D A. L I S. '

OR O l) l AS.
,.-LI11ER .SECUNDUS..

--

____

· ~'""'-'

.J/,1<,,\'0 l'.AltADJ,H ,

I yp .s , <t Sum1ibu1 A o I o o ii G o I I I , r h
• .,_.I J r " mar o , i r n 1' i • ~ . 1 !( o 4.

Fig. 3.

,heorghc

Şincai,

ELI<:GI

:·. \ ~

Nobilis T ranlilva11i, GEORGll l!\K I de E1.
dem, AA. LL. Philos. et
·. Theol.
Doctor'is Romani, in M:igno Tr:in lil\';m·:ie
Principatu cholarurn VernaculJrum V all•
cltlco-CaH!.olicarum Emeriti Dircctoris, d.,.
t:t ad Aoc1orem ORODJADIS, M:igno-V:indino ipso Fefio die S. 1i h:ielis Arch:111ţdi A. 18(1., . ex Epi copali Darab:inthh110 Tu, n1la110.

romii.ie 11011 folo, (ul quid:im,) fed, fa_g,1e Pot fi
\ "i r Liltll ,. et l':itn:i! 'ir dc:imatc mih1!
Quis fim, qu1, e, ernplo multoru m, fleta Bonorurn
C:into f:.le;:enro C:irmine , forte roga ?
[nqnc hi T1• quoquc quod iuhe1m fahere Poet:im
Per clehrc1. 1e:notut, Rcs Tibi non ne no ·a·,
li Ic ego fum , cuiu ener:iv11 in, ., '1) P rente :
Ex.ornat qi1orun\ Crr:t vetulb
rt ,.
Nutrut in tudi is primum mcMui. -l'=aludi_;( S ,un ondina dein P:1tr1:1 cara mihi. (3)
utrnt A,:ropolis .i) i:rmlna me polit mcfl.:.
<. ,11u{u11•1 (.S) Ull~t' 1'<'10 do t. L} cnr"I t 11

Uegici, Ornd a, 1804 . (în Ladi lt1.i Ndgy Peretsen, Orndia ,
Ora dea, 1U04).
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paginilor 3 şi 4 se fac preozar1 cu privire la stabilirea gractelor cte avu\ie (gazcte
bogate, gazde cu stare mijlocie şi gazcte s[irace) a familiilor, după care, pe pa~1ina
ultimă, se poruncesc următoarele:
,,intru celeia/le, la Militari s-au poruncii luminat în Reglamentul cel Milităresc precum ca să se lase şi să fie contenite ospăţuri şi jocuri, la praznice fă
găduii, la botezul copilului, la nunţi şi la îngropăciune cele cc au fost obişnuit,
fără de măsură, şi spre paguba de obşte, prin care multe casc au căzut în saracie; şi pentru aceea să fie acestea foarte tnrc păzit nu nunwi 1n Militari, ci în
par/ca cămării.
La oamcni proşti (si\raci nn.) aşişdc1ca pînă acum cc nu fost obiceiul -~ă
se împartă la nunţi dQfuri, sau în bani sau în cămaşă sau în haină, de acum
înainte într-acest chip să oprească, să nu aibă puterea nici lnlăl niri muma nevesti nici rudeniile ci să ceară vreun dai ele la mirl'le sau ele lu rucf<>nii/t' lui.
Aşa şi darul acela, cure mirele lu singură mi1cc1.\U HI du pentru tărinwu că
sătoriei, ce să cheamă s(î)rbcşte iubuca, la gazdc(le) cele mui bune un ilo1int,
dar la slabe 17 creitari să nu treacă".
Exemplarul ctescris a fost identificat la sfîrşilul exempl,mdui ele Iii Pc'}li-;; ~i
Vulea Mare (Bihor), ii /:vangheliei greco-române (Bucureşli, 1G!:J3), păstrul lu Muzeul Ţiirii Crişurilor, Oradea, inv. 15 451. Tipăritura pare
fie incomplct[1 deoarece pe prima pagini\, în col\ul ctrcpt, de sus, se aflii imprimată litera „B", iar de pc
pagina ultimă lipsesc datele privinct locul şi data, de asemeni persoani.l şi institu\ia din a cărei împuternicire s-i.l dat aceast[1 orîncluial[1.
Pe pagina ultimă, pe marginea albJ, de sus, a filei, se pJslreazi\. urm[llourea însemnare româneasci\, scrisii c11 caractere chirilice: .,Această Evg/ic (se referii
la cartea căreia foaia volantă i-a fost a!i\.turatJ - nn.) o am adus din Va/cu Mall'
de la unchieşu/ Constantin Anlanovici, paroh în Hcinw, 1796." Aceasl[1 mărturie
documentară atestă faptul cii tipăritura prezentat.:i mai sus a ap[irut înainte de
1796. O tipăritură cu un con\inut asemănător (alta însă decît aceasta), intitulată
Norma, adecă rînduiala veniturilor palra/1iru/ui, a apiirut _în 1784, la Sibiu (BRV II,
p. 292).

sr,

Flori a n, Dud a ş, CQI/c veche
dea, 1977, p. 126-127.

românească

în Hi/iar. Sec . .\. V I-~X V II. Ora-

Oradea: Biblioteca Muzeului Ţării Crişurilor, inv. 15451/B. Un alt exemplar se
păstrează în colecţia Ştefan Crişan din Lipovil (j11ct. Arad).

20. 1NVĂŢĂTURĂ CR[ŞTIN[ASCĂ. Blaj, 1797.
INVAŢATURA CREŞTINEASCA

I Sau CATEHISMUL CEL MARE I Cu întrebări şi Răs
punsuri, I Alcătuit întocmit, şi acum cu I stihuri din Sfinta Scriptură adusă în I t!i.rit,
pentl'll folosul, şi procopsala I Şcoalelor Normaliceşti a Neamului Rumânesc. I In BLAJ I
Cu Tiparul Seminarului I 1797. (fig. 1).
Pagina/ie: (3) r.+peste 234 p.
format: 8. Coloane: 1. Rinduri: 27.
Dimensiuni: B=17Xl0,5. O=14,5X8,5.
Limba: română. Caractere: chirilice. Tiparul: negru.
Cuprinsu/:
Pe f. (1 v) se află următoarea notă asupra ediţiei, de Ioan Bob:
„Această învă/ălură Creştinească, sau Catehism mai înainte pentru Şcoa/c/e
Norma/iceşli Tipărit, iară acum prin Protopopul Nostru, şi Directorul Şcoa/elor
Norma/iceş/i VASILIE NEMEŞ de nou aşezat, şi cu stihuri din Slînla Scriptură
adusă întărit, şi răvidăluit asă Tipări sau dat voe. Blaj. Mai/ic 5. 1797.
loann Bob
V Jăclica Făgăraşului"
De la f. (2 r) la f. (3 v): .,Arătarea Lucrurilor, care să află în acest Catehism."
De la p. 1 la 234 şi urm.: textul propriu-zis al Catehismului şcolar.
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Fig. 4. Articuluschi ostescheşti pentru Kesaro Krejasca armadie . .. (trad. Ignatie
U1răb8I). Hagenau, 1818 foaia de litiu.
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Aşa cum rezultă din No/a aşezată în fruntea textului de către Ioan Bob, Catehismul ap(irea la 1797 pentru a doua oară, prima ediţie, la care se referii., fiind
neîndoielnic cca apărută în 1783 (BRV II, p. 281 ), datorati.i lui Gheorqhe Şincai
care, în urma neînţelegerilor cunoscute, fusese silit si\ plirăsească directoratul
şcolilor naţionale. Noua ediţie a fost revăzuti'i ~i anăugită de c,-llre succesorul său,
Vasile Nemeş.

Ornllca: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 7 251.

21.

DATORINŢEU

PRESBITERILOR PAROHIALNJCI. Buda, 1798.

„Elenchus Librorum in Bibliotheca lllustrissimi ac Reverendissimi Domini
Episcopi Samuelis Vulcan reperibilium (Oradea, 1829-1830) înscrie in cea de-a
doua parte, între cărţile româneşti, la f. 39, un volum cu titlul: ,.Clwrlc Despre
da/oriile Presbylerilor, Jn Buda, 1798, formatul 4, nr. inv. 30" tipăritură care
n-a fost înregistrată pînă în prezent de către bibliografia noastră. BRV înscrie
doar edi\ia din 1817 în a 6trei titlu se arată că la 1798 scrierea s-a tipărit „pe
limba slaveno serbească" (BRV III, p. 186).
Catalogul bibliotecii lui Samuil Vulcan a testă faptul că la 1798 cartea s-a
imprimat şi în limba română.
FI ori an Dud a

ş,

Crisia, IX, 1979 (în studiul

Cărţile

româneşli

clin biblioleca lui Samuil Vulcnn, în

alăturat).

22. TĂBLIŢA AZBUCEASCĂ (Buda, încep. sec. XIX).
Un exemplar din volumul de Predici ( 1811 ), scris de Petru Maior, păstrat la
Oradea, prezintă în locul copertei ultime, înlocuită, se pare, în prima jumătate
a secolului trecut, un fragment de labld valahică, intitulat „Tăbliţa azbucească •.
Cuprinde alfabetul românesc imprimat cu caractere chirilice dispus pe mai multe
rinduri, care în total par să fi fost în număr de patru. Fiecare „rînd" îl compun,
de fapt, cite două. rînduri, sus fiind date literele mari, iar jos cele mici. După
imprimarea textului, coala de hîrtle a fost lipită, pentru a rezista şi a se putea
expune, pe un carton de culoare albastră (fig. 2).
Asemenea table sau alfabetare au fost folosite în mod curent în şcolile româneşti la începutul veacului trecut. Un număr de aproape 6 800 exemplare se
păstrau la 1795 tn depozitul tipografiei lui Ştefan Novncovici din Viena. Ioan
Corneli, cunoscutul lingvist, directorul districtului şcolar român unit al Oradiei comanda tipografului local Tichy imprimarea unui număr de 500 asemenea
tăbliţe.

Orndea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 709.

23. Ioan Bob, DECRET DE NUMIRE CA PREOT. Blaj, (1800-1806).
Formular
Pagina/ic: (1) p.
Formal: 2. Coloane: 1. Rinduri: 19.

Dimensiuni: B=23X35. 0=19,5X27,8.
Limba: română. Caractere: chirilice. Tiparul: negru.
Ornnmente: textul este încadrat într-un chenar de compoziţie tipografică. Prezintă

de asemeni,

două iniţiale

ornate.

Primele rînduri imprimate conţin titulatura lui Ioan Bob. Cu prilejul tipăririi
au fost lăsate locuri qoole unde, ulterior, au fost completate cu cerneală numele
preotului, localitatea în care a fost numit, data şi semnătura episcopului. Din
rîndul ullim rezultii. cii formularul a fost imprimat după 1800, mai precis în pe23 - Crlsia '79
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Dudaş

1

I nt;ebârilc, g·u~rc se focu Clerului, si Poporului, cu prilegiu Visit..1tii Canonkcsci, in Eparchia Graeco.-Cacholi~
cl . · QradE ~l:lri.

1_ţ ~ ~tn e in<:hinatA .IUarriea 'l .;_ de LeJPtul r.fur • acu de %'.!du ? - hino e Ul•
:Er11..t~tll,, .6t1 lipiti 1 •i all>jf.i'f de q1dtl •ti111irii col,,, d$ lw1gJ., ~i tl~ quâti d_e \~~\? - Pc ~,1
-\\~ Scn11win e,tc, te:\l de 1'esto'l - eu que ţtl.~ •~t~watat - b!Jlc c acopwu,:' - 11,1 ,t ţ lll
lueu prlme.,,JiOII ~ c.inh.d(r.~V - q u~ Altariu_, liÎ 11uc Me„ ye •!li intr'cu:"-? tk Lemn1: eu•~t

;

~qaeste , au de :1';1ă11'l - lu<:9n~I~, in f'ru1 \Wlll dui,t ~uviwtl.i ,unt z-ug~,.v1te? ~ Ar_c lit•~.n•
~~ de -1,1iu,ud<i<: pattik Stune , al Scii\111<! pentru 6ru~!:!T - fat<t ir.rdu JDjlrn~1nn1l l:lueucu?
Zidue 1 ~•lll de, Sc.l11duri , ~u de Nllele 'l - l'ru.i qufoe • '•u Ucu tu B1&crtca '? - ,1•<1U
quiuc • ,i q1tâ.ndu s' ~u , :L.,tiJ,u 'I - ln quc at.sr~ i .lnt tote qude 111t.1 ,ua
411e dii·~ae·
te, ~,~ fotocmire , lll.J.i vi:'t<>aU , tÎ mai CW'(llilll •~ yolt.sce b e• t

..., we

uue, a

ii

P,e,tohi, ~l •lte Me,1! , au cu„iinei,>1<> M:oper<e111euti:11i? - Potiria , ai .Dueosu diu quo
111.llCf'lC auut_. , ~i bine •ilut ,,ţtdte_ ? - A n~ar CG1111l ~ '! L!ugariÎi! )'<'lllf~ imp<!IlÎrea .'•!•l•i
Cumtu;:catu11 ·r - Cuui ,, 1',,1u1ţnu î - ()oe Câ1u ,,,~ 811e,1u! .- cu.m tuJiţ 1':ţate, ~l ttuu•
te 1 - Qu" V~st.,ui11t•· ş.I.utile 4c ~ttJ? - p!!ntru 111,e-re! •q_u~stor• Hte Arnuriu . - v-,,llllÎli•
tek qu~le aautit~ , i i CJ,ol, tÎllv•.i JO!•t u,tu~toi d - b1 quc ~c s~ut tote aquc.tc, ti quc
ttp~tatle l,t aqueste til<: de li1•H t

.;

3. Ar~ To rn Bitcrica T - imp1,u111at n. ,. T urnu cu Biserica 1 1<111 J I ~ Clopot.iutU atCI.
lOog.a diu,a ? - du Ltmnu <:, etu cfo Zidu î ·- Qu6to C!o}'('t• a1ln.t. a ~ -peoescu ~
l'.~,.. q~~ • ~llos.&iot~ n;.,,...,...•.)., .~...,.,.~ ~.. :i.

At!nt.,.""'
-

di: ~ lih,3:!. Biisrid, •ill.11• intt''J,.,u 11urn1i , lom,.,,,t,ui, v«ebi 1

•Iii~, - n. c •

d~ S,tu, 9u.l11tlu, 4Î pd!i q11·io,, ai din • ,ul. Moi,~ •• all t.U.t11 f - ~ o " ' " 1 <I ~
).:fttilil, M• 1, u.01.i ~u il'''l'• 'I .... c ,u .. , .-tei,. clu pu1.lt - l)ui~u • . ,i ("IA 4lair.l, • au e.llltit-.i 't
J41J

4, O~ ~re Hiseii · v~rutu1i, " que 1 - 1H eum'l'll V',-nitul ~ u i t ! din Locl\d, ""
din Moa'U r,., c.W\lti;; 1-<'<'l\dl c il•ţueat.: qu,\l11 wyn11d~ ju •i1,c, ~u .to ql),U.Î .!til)8Îul q,.,.c4.,.
ti
llll< Yt„.llll atl1 - qmno lu luc,.:, oi
que d r.l~lld!odnco:it ·- Nn .....
A11,1tr&i 1>at u n~ UJ\u L<>ţu ,fo .6qu11,t1 't - A.8..svdotyre.l,oc..cilt: "l'I"~
Cuti • atu S«i-

•unt? -

vie,:~.,, ..

'i"""•

•no, <I.da Bq<ltla d~le qu..,_.e ~u l lMlll locodk "'l'"'.q I"' l!~cl:i t - .Du o:.mfa ue
B1>trl"" c•••~ <'~1:'ir;,turl, oeu ll&ni tfoti l'ţ Camcd., 'l"-<l Capit.111ri ~dllt ~ ' l - cui, ai~
'l'" lph•r,tSII su1,t dM< f - u aunt IU locu a.işur, .°i ia Comltab ~..i..c,. f ,fila •'•Ul L.c..CU C<1.p1ta)u11 ,. aqu~stc cu 6tc quar1,v,, JNocre, tl d~ ul~ .1'•11 ll,....,, ail pli,,uceu d•totb
t,;uc:\? .~,, llisoJca oi •ltu Venitu? - 'iue Venitu c,to "l~• ai I.A ql!Atu tli prcale
""" '! - C.lm,Hu~,cesc Venitul lluericu nu.ani pr11 ltt,1+11le Bl.1'1,kii• 1w ai }Jl'C altele, ,; 11re
qu ....cJ,e?

5. Cuce„hc de 1lmeru11tu în tohl 11111 qub c.!io-Y, ~1 u.e cbiNte.- Jlnedo.1 - c•lt C "
t , io <J11w-t •caa •ciic lua,oa ~queuta ,l,: 1a1.0.f, •• ~ •
sq11 tu l>,c:ni dl a.m ! U,a!e ,u tin<: hda Jli.arlc:i 1 ..I au cu d6.l cluc.i, •~~ ,1t11t do. ~•mu:i talo lada? Quitidu,
•i 111u, 4lll11t se ~~rd : do ,au d:it,,1 bine ,ui• """...: ,w mml•• tl Chle!tedde 81•c1 1Ci.i 't
Cun,torn 81,odcil itA fotru ~j11t0fiu E'~ul114, 'fli• (Ir •~ .tnttii ti ,. ,u w.i\lgi Vc,utul & ·

""P'•

~ticu,

c:

yliueao~•I .i~ · nil• eolc Y

ru:s~1u;

J>,.JJWCffll i

6iJ,"tJ .4 NllVtS'tnA.TOA, .

6". Cum 4e ohi•• 1 Paroch • -~ A ~
'Of'.I - q,a '{UOti .aiJ ~t6? - unde •11 1,,.
-. ,huo? iapravit.m, t1 uuJ.i, , 'rhwJ.osu1 - 41111d ~ • t dii ~~•"111 s'au p,~olitnî - 111
P r<JCl!ja •tiucat\n d. q11uti ..ni ul.a t - ~ Crcf.111:ia , ti datau ernOi< , cu mch;
1111 O•t~ 51\que 1111.u "tioeli\Ule dl,)~lta, quandu "' Ylll!ltu h P~u.. _,p,ca•t1 9 - (he•
tl iJ ,. f - uoti< Ctl•lr.ga. C'drtiloc. Pwd de :1!41:-11 f,Jlli. Cun!cU •o• ,e td~ •1ud, q,u

1,..,.

0111,utul unt de ll,11! a l• CT dl>, al • l • f•oe? - 111Yi,t;i.4 1 • PoJmel!li •11i, • ,unrlc 1,,. ••
t.iJt-i,1 lu tu de -~~• Du!Al;,,ec._, ,i in S.:r1>~1 .i ·t - l~nUit11riie • .:iaare le he, , d1,d, Jc
r"1\U • h' U :b,) . orlt. "" diu qoo. Cut... ? ., ' ~ ~cuucll' Ai f•ccl,: c~,.-~11, .... 1 h, , .. 1,
[hUllbtCllo, ., ~~t,rilfV - Foce Llttr1:1i• a,:i llotl,;~rbi-..icilc, - lnal111<• Ln o,~u l•N
ţol,a # o.u v~~l"'IIUi, I iii Uw,iut f - ~ iu ~•1U11Ît•I• .Bi nk <'i lJU„ <lu ,, ... ~•Cl'l
t

I

Fi . 5. S::imuil

ulcnn

fntr ebările

car

se p1111 clerului ş i poporului,
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rioacla 1800-1806, exemplarul de~cris de noi, datat: 24 martie !H0G, fiind înmînat
unui preot cu numele loc1n, {pentru pc1rohia Hăţilfel (l,IZl\iP(Jel ?), din p,-1r!ile 1-Iunedoarei.
01(1(/en: Arhivele Stalului OriHlea. Fond Episcopia Ortodox/\ Românii, Orade:i, IT,
1706---1800, an. 1806.

24. Gheorghe

Şincai,

ELEGIA. Oradea, 1804.

Scrierea c[1rturarului iluminist român, binecunoscută. dealtfel cercetătorilor
literaturii româneşti vechi, n-a fost înregistrată pînă în prezent de către BRV. Ea
s-a tipărit în cuprinsul c[1r\ii lui Ladislau Nagy de Peretsen, Oroclias, apărută tn
1804, la Oradea. A fost inclusă în partea a doua a lucrării, în ciclul Coronis Orodias, purtînd titlul:
Elegia XXV. Nobills Transilvani, GEORGU SINKAI de Ea\dem, A.A. L.L. Phllo1. et 88.

Theol. I Doctris Romani, ln Magno Transllvanlae I Principatu Scolarum Vernacularum
Vala!chico - Catholicarum Emerit! Dlrectorls, dalta ad Auctorem ORODIADIS, Magno Va\radino ipso Festo die S. Michaelis Archan!i:-ell A. 1803. ex Episcopali Darabanthlan•
Tu!culano. (fig. 3).
Paginaţie:

11 p. (numerotate 189-199).
Format: 8. Coloane: I. Rînduri: 28.
Dimensiuni: B= 16,3X10,5. 0= 14,SX8.
Limba: latină. Tiparu/: negru.
Elegia a fost tradus;, în limba română de T. Naum (v. Gînd românesc, VIII,

1940).
25. Gheorghe

Şincai,

VERSURI. Pesta, 1805.

Scrierea n-a fost înregistrulă pînă în prezent în cadrul BRV. Alexandru! Piru
o menţioneazii în cadrul bibliografiei operei cărturarului iluminist, cu titlul de mai
sus, în cuprinsul broşurii: .,Onomasticon serenissimi heredilarii principls regii
arhiducis Austriac Pt regni Hungariae Po/alini Josephi, Pesthini, 1805".
A I.

Piru,

lstoriu literuturii române de la origini pînă la 18]0, Bucureşti, 1977,

p. 463.

:l.5. RUCACIUNL DL ORŞTr: (Sibiu suu Blttj. IH0S-100!)).

Foaie volantZ1.
Paginaţie:

(2) f.
Formal: 8. Coloane: 1. Rînduri: 20.
Dimensiuni: B= 17,5X10. 0= 14X8.
Umba: românli. Caruclere: chirilice. Tiparul: neuru.

Cup1insul:

Conline un model de invocalie religioasii destinat poporului pentru B se
ruga pentru biruinla oaslei tării şi pentru stmătalea împăratului care „povdţuirea
oaste/or .sale cc/ea dela rdzboiu pre săne o au luat o". Se invocă puterii cereşti !lă
înarmeze „Cătanele lmpăralului nostru cele \'itează, ca cu biruinţă sd se întoarcă înapoi delo războiu, ele cumva c,cesta ţi cugetul, şi hotdr1rea, ca prin bătnc
none .~ă dobăndim pocea".
Alle date rle interes bibliografic, lipsesc. Foaia volantă se alătură, prin
conlinutul ci, allor asemenea tipărituri răspîndite în acest răstimp, cum au fost:
Rugăciune pentru împărat şi o!>la.5i (Blaj, 1780-1788), Rugăciuni ]n ,·reme de răz
boi (Blaj, 1780-1788) şi Rugăciune în vreme de foamete şi de războiu (Sibiu),
1805 (v. RRV TV, p. 94, 124)).
23°
https://biblioteca-digitala.ro

r---

·--------- -

I
...

.;.

-O'

"'...

...Ct

A,

f$)

...
~

.
....
! ...
~

'6"

.~

· 8'

ţ:

d

<:t

i!
=

-i
c

·;:
.o

J

Q

I

.

~

·"'"'
c,(J

=

.
:;,

<

--

•1

,,,

'!

a

!i:

.

""

~

C
Q,

;..,.
p,t

•

- . j .... .-•
.::

~
!

.14

= ....o

.,

o

~

•

"'

""...

•

!:
:J,

.:,(
.::;

,,

https://biblioteca-digitala.ro

Contribuţii

21

Tipăritura descrisă.

p1i,•ind cartea veche

mai sus a fost

găsilă

românească

357

intre fil~le 1:mui :xcmp!ar di_n L_i-

turghii, apărută la Sibiu, în 1708. Bazindt~-nc ye r9rma l~t:re1. de !1par ş1 -~est11~at1a

textului, înclinăm sct credem
napoleoniene.

că

a fost 1mpnmata la S1b1u, m timpul razboa1elor

Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Romcine, inv. 710.

27. CEASLOV. Buda, 1807.
„Catalogus Librorum qui i~ Typogra~hia . Re9iae S:ie~tiarum. Uni~·crsit_at!s
Hungariae venales prostant (Budan, 1841 ), !nscne mtre c~rţile roma~eştJ o liparitură, neînregistralct pînă în prezent de catre 13RV, cu titlul: ,,Ceasoslov bogat,
roşu şi negru, cu icoane", apărută la Buda, în anul 1807. Cartea avea formatul 8,
şi era oferită la preţul de 2 florini şi 30 creiţari. (p. 58).
28.

Căpolceanu Laurenţiu Domocoş

Foaie

,VESTIRE (lrad. Ioan Corncli), (Oradea), 180D.

volantă.

VESTIRE I QUare s•au dat ăfărâ den Adunărc
rei' I tienută Julie in 24, de dile Annul 1809.

a

cea de

obşte

o cinstitei Varmegii' Bihâ-

Paginaţie:

(3) p.
Format: 2. Coloane: 1. Rînduri: 43, pe p. (2).
Dimensiuni: B=37,5X23. O=30,5X16,5.
Limba: română. Caractere: latine. Tiparul: negru.
Hîrlia: puţin rezistentă, sugativă, cu filigranul „BELENYES".

Cuprinsul:

Textul începe cu o motivare a dezlănţuirii războiului cu francezii şi relevarea primelor izbinzi. Cum „Norocul bâtaei nu e statornic" şi, cu toate că,
,,V rc'sma'sul deun<idi mai ales hâtul liend prin viteze Osiile nostre, au pălit mare
perderc, totuşi ou a/Jat moc/ru, de au intrat şi intra parte a lierrei ... " esle
necesar a se pune „impedccare", Ia Tcncrii noslri se dcmu, kâtanc penim impicnirea numcrului Armadici". Numai astfel „cca de muli cloritei stalirnicâ pace"
se va putea aşeza. Sinl consemnate şi promisiunile făcute celor care ,·or riispundc
apelului, nu numai de ci\tre împărat, ci şi de administraţia comitalului. Se precizeilză astfel că fiecărui voluntar imediat i se vor ,,da în mân(1 3() ele florcn(i".
Se mai specifică c-ă datoria de a sluji „cu arme" o avea doar pinii la „s/îr.~i/11/
rcsboiului acestue", fiind în restul vietii scutit ele o asemenea obligatiP. Cei care
se vor evidenţia prin eroism sau ,,se vor clcsd1ilini cu Vitczica de alţii" vor fi
recompensati cu „Ncmesug Tosa.g, cinul, sau orc/ruf Marine Thcresiac, Numismâ
de aur, sau ele argent". Sînt expuse şi îmbuni\tătirile propuse de călrc comital,
în sensul că vor fi dati încă 30 florini de către „Dominii tocuri/or" (care pot fi
convertiti şi în animal0 rl0 r/Hr0 ar:e-:;tia); c-i\ vor fi scutiti, pe tot restul vieţii, de
„dorco Por/ici pc ccip, -~i lcilc celle de obşte sluzbe Varmcghiesci"; că li se va
acorda un „semn o.\c/Jit quorc şi dupâ cc s'or întorc<' n ccisâ, se'! porte pururea
intru pomenire", ,,Atâ,e de Iole acestea", se manifestă încredere în bun<'ivoinţa
„Domnilor Paminlului", r:dfe vor şti să trateze cu favoruri şi daruri pe cei înscrişi
voluntari. După reliefrtrea „folosurilor" cu care vor fi (Jrnlificati voluntarii, ,.vestirea" sfirşcştc r:u amenintar0a: ,,De vei socotci hrnc, quumquc cC'l cc ne /Jâg<ind
în Suma acea.~to 8(111/0 clctorie a sa, .~c va trage cicla cca ele /Juna voc ci Patrim'
app<irare nici nu se va impartcisi cu celle mai în sus numite Jolosuri, şi totuşi
mai pc urma silit va trebui să picnească aceasta s<inta de/orie a sa, apoi nici n'a
veni ci câssa la slerşitul bcitaei, ci plata înderepticiei lui va li kâl<inia pene Ja
m6rte". Prin urmare, nu se admitea sustragerea de la această încialorire „patriotică".
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Pleşoianu,
Abecedar
reşti?), 1828 foaia

francezo-românesc

(Bucu-

de titlu.

Această „Vestire• urma să fie citită şi explicată de către preoli, indiferent
de religie, în biserici, recurgîndu-se la cuvîntări ~i învăţături care să p[1trundă Id
inima ascultătorilor. Răspîndirea „chemării• mai intra ~i în sarcind functionarilor
administrativi. Protopopul din Beiuş, Iosif Vidran, a primit un numc'ir de 15 exemplare pentru a le folosi „spre îndemnul tinerimii•. Pe verso-ul adresei cu care
exemplarele amintile mai sus au fost trimise la Beiuş se aflc'i următoarea notă:

„Versio Latino Valachia per Rdmum Dnum Ioannem Korneli sub 21-nna Augusti
anno 1R09 efectuata qua luventus ad cappessenda Sponte Arma cxslimulnntur".
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RPprezinla <1rq11nu'nlul pe bc1z,1 ciirnir1, ,onsider;\111 tradl1,,1lor ,11 \'r.\li1ii în li111br1
românii, pe Ioan Corneli.
V. r a li r, Cnntrihu(ii 1n cunoc1ş/c1<'0 istorici Bihorului (II). Beiu.~ul c11ltwol. Ora<lril, I r171, p. 24--27.
OrrtrlcCI: BilJlinlr>r

<1

prof. \'. r=aur.

2n. Rhedei Lajos, ClJ\"îNTJ\RE DESPRE RĂlBOlUL CU NAPOLLON (lrad. Ioan Cnr-

nf'li). (Ofddf'c1), 180!1.
r:oaie volantă.
CUVl:NTAREA, I Prealumin,ltului Domnului, Grof llhedei Laio's do Kiss-Hh!'cle, Administratorului I Dercgâtoriei Fcispâneşti a cinstitac Varmcgiei Bihârii, dlsA guotrâ staturi, I şi
Renduri, in 24 de zile a lui Iulie Annul 1809 adunaţi.

Poginntic: (3) p.
form<1t: 2. Co/ou.ne: 1. Rine/uri: 41 (pe µ. I).
Dimensiuni: B=37,SX23. O=30,SX16,S.
Limhu. română. Carne/ere: latine. Tiparul: negru.
Hlrtic1: prezinUi filigranul „BELENYES".
Cuprinsul:
Tipăritura conţine cllvîntarea administratorului comitalului Bihor, groful Rhcdei Lajos, în adunarea slalllrilor, din iulie 1809, a cărei scop a fost de-a edifica
pe cei prezenţi asupra realităţilor politice şi militare din Austria. Prilejul este
folosit pentru a-l blama pe Napoleon, care „dupâ ce cu /olul ou asuprit, -~i m1
călcat i mperâliile şi Neamurile, quarc' şi Ie au suppus, se desp6ie, şi se lipsească
şi Monarchia Austriac ... de strâlucire, şi slava sa cca \'echie", ameninţă cu

,,surpare assiedicmcntul, ~i tocmellele Tierrci noastrae".

Compunîndu-i lui Napoleon un portret complet defavorabil, din care împă
ratul Franţei ieşea ca un nemaiauzit „prâpâdcitoriu şi potopiloriu", capabil de a
„încrunta" cu „ucigâl6rele sale arme" pe nevinovaţii locuitori ai Europei, Rhedei
spera un mare coeficient de impresionabilitate, conlinuînd a stărui în umbrirea
portretului mornl al monarhului francez. Ca atare, ,,turbat(ul) lmpotrevnic" nu
părtineşte pe nimeni, ,,nici o verstâ nu pate scâpa de crâncene silirile lui". Atil
pe tineri, cit şi pe „betrâni", ii înregimentează iar pe magistraţi „îi câsnescc"
ori ii „duce în robie". Cit despre averile lor, acestea sînt pră.date. Consideră.
că. asemenea „lârcdclcgi complete" nu se mai înlilnesc decît în „istoriile
limliilor cel/or Vârvarc". Dind ca exemplu distrugerea cetăţii Pojonului, administratorul comitalens conchide că „resboi11J acestn Jntrece cu rcutatca, şi cu
lârdelegcn tote /Jâtâile ce/lea mai inlocatc şi mai amare, quarc au !ost 6requând
inlrc Neamurile ce/le dedcmult", pentru că „scopul oştirei ncestui complet (=cumplit) Vre'sma's (ar fi) numai a versa sângele, a pustii tierrilc, a surpa Imperâtiile şi
n câ/co !>ub pici6rc 16/c lu'surile (=drepturile) Tierrilor .. . ". Se întrevede clar ci'1
qroful Rhedei iqnora deliberat faptul că războiul fusese declanşat de către Austria
~i că Napoleon era, acum, în replică. Pentru a stimula curajul locuitorilor, din
nou puşi în situaţia de-a suporta grele obliga\ii militare, autorul Cuvîntării aducea pilda naţiei „Hispanilor", care prin „nespăimîntare" şi „intie/legere Ia o/altă",
,1poi „necrutzarea averilor", s-a putut mîntui de asuprirea străină. Grandilocvenţa
Ionului este evidentă.
V. Fa li r. Contribuţii fo cunoaşlercCI istoriei Bihorului (II) Beiuşul cu/turn/. Orndea, 1!)71, p. 37-40.

ln adunarea comitalensă din 24 iulie 180!), în care a fost cilil[1 cuvîntarea
de mai sus, s-a hotărit conceperea unei Vestiri. Ea este tocmai vestirea descrisă
înaintea acestei tipărituri. Credem că atît CuvintarcCI mai sus prezentată cit şi
Vc.5/irca semnală de Capolcean Laurenţiu Domocoş, au fost tip[1rite deodată. Inhttps://biblioteca-digitala.ro
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trucit textul V eslirii a. fost tradus ln limba română de
presupunem traducător şi a Cuvintării lui Rhedei Lajos.

către

Ioan Corneli, ii

Oradea: Biblioteca. prof. V. Faur.

30. TESTIMONIUL ŞCOLAR AL PREPARANDIEI DIN ARAD (Buda, 1813-1814).
Formular (fig. 8).
Formular
Format: 2. Coloane: 1. Rînduri: 26.
Dimensiuni: B=37X24. O=25,SXlS,5
Limba: latină. Tiparul: negru.
Hîrlia: prezintă filigranul „KEB".
Cuprinsul:

Formularul reprezintă un atestat şcolar de absolvire a cursurilor Preparandiei
din Arad. Reproducem obiectele de invăţămînt în ordinea şi în forma
în care au fost tipărite: Catechelica, Typico, Cantu Rituali, Hist. Bibi. V. El N.
româneşti

Test., Paedagogia, Methodica, Grammalica Valachica, Stylo Vernaculo, Arithmetirn, Historia Regni Hungariae, Geographia Ma/hematica, Physica ci Politica, Lingua Germanica şi Lingua Jllyrica.
Reprezintă materiile predate ln primii ani de func.:tionare a şcolii. Formularul
ce-l prezentăm a fost inmtnat absolventului Ioan Gavrilaş din Sintea (Arad) la
data de 1 septembrie 1816. Este semnat de către: Uroş Nestorovici consilierul Şco
lilor româneşti neunite, Grigore Lukatsik, vicar, asesor şi catehet, Constantin Diaconovici-Loga, profesor de gramatică ~; .. contept•, Ioan Mihuţ, profesor de pedagogie, metodică şi istorie, de către Iosif lorgovicl şi Ioan Fritz.
Ţinînd seama de faptul că: în formular se face referire la rezoluţia din 1812,
di ac.:Lul e semnat ln septembrie 1816, de asemeni de perioada de şcolarizare a
preparanzilor şi de informaţia ce ne-o oferă Teodor Boliş (în cartea sa: Institutul

pedagogic gr. or. rom. din Arad. Cei dintîi ani din t rccutul şi vieata Preparnndiei (Şcolii normale) gr. or. române din Arad, Arad, 1912, p. 74), anume că pentru

ca elevii absolventi să fie prevăzuti cu atestate şcolare, inspectorul Nestoro\'ici
a trimis, prin adresa din 4 august 1814, un număr de 48 exemplare de testimonii
şcolare cu tndrumarea, ca în privinţa întrebuintării lor să se aştepte îndrumările
lui ulterioare, datăm imprimarea formularului în cursul anilor 1813-1814.
Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 711.

31. CONTRACT
Formular.

ŞCOLAR.

Oradea, 1814.

Paginaţie: (1) p.
Format: 2. Coloane': I. R1nduri: 26.
Dimensiuni: B=40X25. O =23X16.
Limba: !alină. Caractere: !aline. Tiparul: negru.

Tipăritura reprezintă un formular de contract şcolar al Directoratului şcolar
român neunit al Oradiei, destinat legaliirtrii în intelegere cu autorităţile de stat
a fondului şcolar anual. Referirea din partea ultimă a textului la ordinul din ianuarie 1814 a lui Uroş Nestorovic-i, cit şi întocmirea actului tn august 1814, indică imprimarea formularului în acest interval de timp.
Exemplarul descris a fost tncheiat cu comita.tul Bihor, reprezentat prin Mihail Kristor. Este semnat, de asemeni, de către Ioan Puspoky, directorul şcolilor
naţionale române neunite din partea locului.

Oradea: Biblioteca. Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 712.
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32. CONTRACT ~COLAH (IJuclrl, 1810-IHlfl).

Formular.
Pngina/ie: (4) p.; paqina ullimii ronlinc doar trxt în limba 1icrmanli (25 cir rinrturi).
Format: 2. CrJ/oanr: 2. Rînri111i: 42.
Dimensiuni: n--:c38,5X24. O=-29X17,5.
I>mhu: ro111An,1 ~i qnmană. Caractere: chirii irc ~i [Jnl irc. Tipnru/: nc'(JI 11.

Imprimatul reprczintli un formular de contract !';,rnliH al Direclorntului ~rolar
român neunit al Timi~oarci, destina[ stabilirii condiliilor de funclionare a ~colilor
nalionalc.
Imprirnareil actului s-a Ilicul după 1810; formulr1nd ce-l prezentăm prive~te
şcoala românească din )oralitatea Gătaia (Banat), şi a fost semnat. din partea Directoratului şcolar, de către Luca Kcnghelat.
Bucureşti:

B.A.R., Exemplarul se

află

intercal<1t în l\1s. rom. 7W,

r.

13-H.

33. Constantin Diaconovici-Loqa, ANUAR ~COLAR (I). Buda, IUIO.

,,/nscmnarec1 puse/or înainte învăţături, care 30 de şco/nri din Pesto f)rin
cursul ele iarnă ou învăţat de la Constantin Dio.cono\'ici-l.oga, învă/ătoru/ şi acuma
Ia publica examinore în luna lui aprilie în 25 zile anul 1809'10".
Tipărirea
indemînă

lui a fost prilejuită de suslinerea examenului public. N-am avut la
vreun exemplar.

Rclerin/ă:

V.

Popeangă,

Un secol ... cit., p. 260.

34. Constantin Diaconovici-Loga, ANUAR

ŞCOLAR

(II). Buda, 1810.

Anuarul are titlul asemănător cu al celui anterior, şi cuprinde învăţ[,turile
predate în cursul de vară, din care elevii au fost examinaţi în mod public în
7 septembrie 1810. N-am avut la indemină vreun exemplar.
Referinţă:

V. Popeangii, Un secol ... cil., p. 260.

35. Grigore Obradovici, ANUARUL ŞCOLII ROMÂNEŞTI DIN LIPOVA. Pesta, 181 I.
Chemare la cea de faţă şi de chepetenie cercare a tinerimei carea să înva/ă
în româneasc normală şcoală a Lipovii ceea ce după împlinirea cursului ele ,·ară
în 11 septembrie 1811 s-au arătat.

Din text aflăm că elevii şcolii au fost examinaţi din: 1) ln\'ă\ătura cre~lischimbarea literelor; 3) Slovnire
4) Slovnire din lăblita slo\'nirii;
5) Cetire din bucvariu cu însemnarea slovnirii; 6) Sfin\ila istorie; 7) Dalorin\ele
supuşilor; 8) Învăţătura socoatei; 9) Dreapta scrisoare cu scrierea pe tablă după
regulile ei; 10) Cetirea ciaslovului şi a psalti1ii după regulile dreptei cuvintări;
11) Celirea clin economie; 12) Slovenire în cetired nemţească şi ungureascJ;
l 3) Regulile scolastice<;,li.
N-am vl1zu t exemplare.
nească şi obişnuitele rugăciuni; 2) Cunoaşterea şi
din bucvariu cu însemnarea cunoaşterii literelor;

Referinţă: V. Popeangă, lin secol ... ci/., p. 13!1, 260. Autorul mai mcn\ionca:rrt
păstrat în arhivele din Karlowitz (R. S. F. Iugoslavia) nldnuscrisul Anuarului aceleaşi şcoli pe anul 1812.

36.

ARTIKULUŞI OŞTEŞTI PENTRU
Cărăbăl, ante iulie 1818).

K[SARO

CRAIASCA

ARMADIE...

(trad. de

Ignatie

După publicarea noti\ei lui N. Hodoş în BRV III (969), p. 214, I. Bianu şi
D. Simonescu fac în cuprinsul volumului ultim al BRV (IV, p. 304) o indreptdre
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J,1 r l'le afirn1c1to c1nt('finr, pc u<11.c1 unf'i copii fotogrnfice primit.:-\ d(! Bibliotr•r ii i\r dctemiei, din Brnc, de la Zemska c1 Universilsri Knihovn,1. Compuratc cu cck prr'z<'nlate mai sus, cictlele înscrise în BRV IV (%9), p. 304, dczv;-\luic fc1pt11l 61 sinLPm în prezcnţc1 1111f'i alte ectitii, pare-se rl c<iiliei pri111f', ,1 <1u•st('i tipărituri, prrz0nlînd un ,11prins restrins. Nu ,1r0 fr,<1if' de titlu, fnri11,i111l Pst0 r1, l'\,1:;,i, d,H dr
dimensiuni (('Vil m,1i m,ni. ln Inc de 2H p. exemplarul rrrnli1H~ dot1r 16 p. lkn .r•birea esenţiali\ o oferă tiparul, deo,nccc broşura aceasta s-a imprinFtl cu caracterP
chirilice. ln ce priveşte cuprinsul, pe p. 1, după titlul relevat mai sus, urme<1ză
j11rămîntul către împărc!l, iilr de la p. 2 la p. 16 cele 40 de arlicole. La sfirşit.
pe p. 16, (în edilia a II-a, pe p. 28) s-a tip?irit c1ccu i11scm1wrr (v. rmv IV, p. 101)
c,1re, comparată cu cea din ediţia r1 Il-,t, de pc p. 28, !->f' p(1<1lc ob:.crYc1 c,-, are
un text mai scurt.
Conţinutul ~i ortoqrafia ase111ă.nă.toarc, iar pe alocuri ictcnlicc, ulc celor doul\
~dilii, ne îngăduie să-l indicctm autor al acestei tipărituri tot pe Ignc1tie CărăbJţ.
Nu-i exclus ca ea să se fi imprimat la Buda, Viena sau poale în Trc1nsilvania
înainte de 1818 sau în acelaşi an, dar nu mai tîrziu de luna iulie.
ln lumind celor rl0zvăl11il0., îmlrcpturcn U\cuU\ în voi. IV (p. 304) trcbuir.
considerată o aclăugi1c la !3RV. (Vezi şi capitolul II. !nrlreplări, nr. 28).
37. Ioan Corneli, SZOKSEGBEN SEGITO KONYV. Pesta, 1822.

Catalogul Bibliotecii iluministului Samuil Vulcan, întocmit la Oradcit în
1829-1830, înscrie în prima parte, între cărtile în limbi străine, la f. 24 (nr. 33),
subdiviziunea Civi/es, un volum cu titlul de mai sus, avînd formc:Lul 8, şi numă
rul de inventar 496 tipăritură datorată cunoscutului iluminist Ioan Corncli,
care n-a fost înregistrată pînă în prezent de c.itre bibliografia noastră veche.
Ţinind seama de tillu, ea nu-i exclus să fie chiar acel lncireptar metoc/ic
pentru folosul şcolilor naţio1wle, tipărit în acest caz după manuscrisul identificat
şi descris de către Iacob Radu, cu titlul: Răvid Veselc/{szci/ a rendeltett Tanitcis
Modjcira fokeppan a Magyar Orszcig es Sz. Koroncijcihos tartomcinyai Ja/usi Tanitoinak szcim<i.ra - avind formalul 4 şi 57 pagini (I. Radu, Manuscrisele din Biblioteca Episcopiei unite din Oradea Ma1e, în Arad. Acad. Rom., Mem. Secţ. Ist.,
S. III, T. I, Buc., 1932, p. 28, nr. 152). Reprezintă singura lucrare personală tipărită

a eruditului dascăl cărturar, desigur, alături de partea consistentă de
pe care a avut-o la elaborarea Lexiconului apărut la nuda în 1825.

contribuţie

FI ori an Dud a ş, Cărţile româneşti clin Bi/J/iotccn lui Somui/ Vulcan, în
Crisic1, IX, 1979 (vezi stuctiul alăturat).
3l3. fvlaviE

VII,
Buda, 1824.

CARTE

DE

AFURISANIE

A

SOCIETĂŢII

CARBONARILOR.

APOSTOLICEASCA CARTE I A I PRESFINŢITULUI I EVALAVIE PAPA AL VI. I IN CARE
AFURISEŞTE SOŢIETATEA CEA DE OBŞTE I A I CARBONARILOR. I IN BUDA I cu

tipariul

Crecştel

Universitate

Ungureşti

din Pesta. I 1824.

Vcr5o-ul fnii de titlu e~lc alb.
Pagina/ie: 7 p , numerotate cu cifre ambe.
Formol: 2. Colonne: I. Rine/uri: 39.
Dimensiuni: B=38,5X24. 0=24,SXl4.
Limbo: românii, Cornctere: chirilice. Tiraru/: negru.
Cuprinsu/:

.. Cartea" conţine enciclica papei Evlavie al VII-iea de condamnare a Societii\ii carbonare, vinovatii de faptul că „prin Filosofie şi deşartă înşelăciune" inrleamnii pe creştini s[i se depărteze de înv[1lătura bisericii !:,i să se ridice împotriva ,,.~ocielă/ii politiceşti". Reproducem fragmentele mai semnificative:
să .~e pomenească socielatca care nu
ţări locule lare s-a lăţii, care măcar că

., ... Trebuie în acest loc
sării, în llalia, şi în alte
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secte c împărţită, şi după a lor dcscl1i/inire (de)oscbile nume c1te odată iau, cu
lucrul totuş(i), cu împărtăşirea judecăţilor, şi a Jărădelegilor, şi cu o oarecare legătură intre sine Jăcută, una e, şi a Carbonarilor mai virtos se obişnuieşte a se
chema. Făţăresc ci cu adevărat o singuratică cinste, şi strădanie minunată spre
RC'/igia Catoliccască, şi spre persoana, .şi Jnvăţătura M1ntuitorului nostru Isus
Hristos, pre care încă şi a societăţii sale ocîrmuiloriu, şi învă/ătoriu cutează a-l
numi. insă cuvintele aceste(a), care mai moi se văd deci/ uleiul, nu sini aliă Jără
săgeţi spre a răni mai lesne pre cei Jără clc grijă, intrcbuin/ale de oamenii cei
înşelători, care \·in în veşmintele oilor, în.~ă dinlăuntru sini lupi răpitori.
Cu adevărat acel foarte slrîns jurămînt, cu care, urmind Prisţilianistelor celor de demull, făgăduiesc, cum că nici într-un timp nici intre inlimplare sau vor
cicscoperi oamenilor, care în societatea lor nu s-au înscris, ceva, ce de aceeaşi
societate s-ar ţine de treptele cele mai înallc; ascunsele afară ele aceea, nelegiuitele adunări, care după obiceiul mai multor Eretici le Jac, şi primirea lntru a sa
societate a oamenilor ori de ce lege, şi sectă, tocma(i) de ar lipsi altele, destul
arată, cum că pomenitele a lor cuvinte nici de un crezămint nu sint vrednice.
insă de aceste coniecluri, şi adeveriri nu e lipsă, ca despre zisele lor aşa
precum s-au arătai să putem judecare. Cărţile de dinşii la tipar ?°.le, in care_ se
clcscric modul, care în adunările, mai vîrlos a celor de trepte mai inalte, se /inc,
Catehismurilc, şi orincluicli/c lor, şi a/le vrednice de crczămint documcnturi, precum şi mărturisirea acelora care părăsinci această societate, de care mai
întîi se ţinea greşelile, şi înşelăciunile ci judecătorilor celor după lege le-au
descoperit, apriat arată, cum că Carbonarii mai cu de-adinsul în acolo năzuiesc,
ca Jicştccui slobodă voie să dea a-ş(i) iscodi şieşi Religie, de care să se tină.
din a sa minte, şi din a sa judecată ... ca patima lui Hristos ... să o pingărcască
şi să o spurce; ca tainele Bisericii ... şi misteriurile Religiei să nu se bage în
scamă; şi ca Scaunul acest Apostolicesc să-l răstoarne ... "
Dintru aceleaşi mărturii se vede, cumcă nu mai puţin primejdioase sini poruncile care societatea Carbonarilor le învaţă despre năravuri; ... pentru că pollclor necurate fără Ruşine părtineşte; învaţă a lire slobod a ucidere pre cei cc
nu vor ţinea făcută încredinţare de a ascundere cele ce se ţin de a lor societate; şi măcor ca mai marele Aposto/ilor Petru porunceşte ca Creştinii să se
plece /a toată zidirea omenească pentru Dumnezeu; ori lmpăratului ca celui
mai mare ori Domnilor, ca celor trimişi de dinsul... totuşi aceeaşi societate
învaţă a lire slobod prin răscoale a lipsi de a sa purtare pre impăra/i, pre care
cu cea mai mare nedreptate de obşte tirani cutează a-i numi.
Acestea dar, şi altele asemenea a acestei societăţi dogme, şi porunci sJnt,
din carele mai deunăzi în Italia acelea fărădelegi au ieşit, de Carbonari făcute,
care oamenilor celor e\']avnici, şi de omenie aşa mmc int ristare au agonisit.
Noi drept aceea ... fiind puşi, ... judecăm, într-o inlimplare aşa grea a nu ne
puterc conteni dela împiedecarea necuratelor acestor năzuiri a oamc-nilor acestora. Ne mişcăm şi cu pilda vrednicilor de pomenire a celor mainainle de noi
a lui Climcnt Xll, şi a lui Benedict XIV. Dintre carele unul 29 :,foi 1783 in
Constit11/ia ln c-nimenti; altul 17 Iunie 1751. in Constituţia Providas, au oprit,
şi au aJurisit societăţile: dei liberi muratori, sau Franc rnacons sau cu ori care
alt nume, după a Ţărilor şi a Limbilor desc(hi)linirc, sini chemate. A acestor
societăţi doar odraslă, sau intru adevăr urmare, trebuie să se socotească aceasta
a carbonarilor societate. Şi măcar că cu două porunci din a noastră cScretarie a Statului date, această societale strins o om oprit, acestor mai sus numiţi
ni noştri mergători înainte urmînd, am socotii a trebui Jntr-un modru mai
singuratic să se hotărască grele, pedepse impotri\'a acestei socic-tăti, fiindcă
Carbonarii de obşte zic cumcă dJnşii în aceste două a lui C/iment XII, şi a lui
Benedict XIV Constituţii nu se cuprind, nici judecăţii, şi pedepse/or in dînsele
aşezate nu sini supuşi.
AscullJnd drept aceea pre alet!sa adunare a cinslitilor Iraţilor noştri, a
Slinlei Bisericii Romane Cardinali, şi din stalul lor, precum şi din lnsul al
nosl ru 1ndemn, şi din oarecare ştiinţă, şi cu amănuntul tăcuta judecare ... mai
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sus zisa socic1<1te a Carbonarilor sau cu ori care alt nume cheamă, a ci cinuri,
adunări, strînsori, însoţiri, Jocuri de adunare, judecăm. şi hotărîm să se oprească,
şi să se afurisească, precum prin această 1n veci statornică a noastră Constilu/ie

oprim, şi le afurisim.
Pentru aceea tuturor ... ori de ce sial, soartă, rîml, treaptă, vrednicie, sau
cinste, fie mirean, fie Clerici, şi de cinul mirenesc, şi de cinul călugăresc, şi
celor de osebită pomenire vrednici, sub datoria sfintei ascultări strdine poruncim, ca nu cumva cineva ori sub cc pretext să îndrăznească, şi să cuteze mai
sus zisa Societate a Carbonari/or, sau cu ori care all nume numită a o lua,
a o lăţi, ai părlimi, în casele sale, sau aiurea a o cuprinde, şi a o ascunde, cu
dînsa, snu cu ori care treaptă a ci a se însoţi, întrînsa n se aduna, şi a fire
de faţă, prilej, şi îndemnare a face ca oriunde să st' ndune, ci cu ceva ai şerbi,
sau în orice chip sfat, ajutor, sau părlimirc, nprial, sau în ascuns, prin sine,
sau prin altul de aproape, sau pe departe ai da; sau pc al/ii ni dojeni, ai îndemnu
ca în această societate, sau în oricare treaptă a ei să se scrie, şi să se numere,
să nu fie de fată înlrînsa, pre dînsa în orice modru să o ajute, şi să-i părti
nească: ci de acea societate, de cinurile, cetele, adunările, şi strînsorile ei ele tot să
se contenească, sub acea pedeapsă a afurisirii, care cu însa faptă, fărd ele nici
o vestire, va cădea spre cei ce mai sus ziselor se vor împotrivi, aşa c1t clcz/cgare de acea afurisire, afară de soara morţii, dela nimeni a/lui, fără numai dela
noi, sau dela Patriarhul Romei, care va li în acel timp, să poată dobîndi.
Poruncim afară de aceea tuturor sub acea pedeapsă CI nfwisirii, nouă şi
următorilor noştri Patriarhilor Romei /inulă, cei să fie datori a spune Episcopilor, sau
altor cărora se cade, pe toţi ace!, pe care îi \·or şti a se fi scris în această
societale, sau cu vreo fărădelege, despre care mai în sus sau pomenii a se li
întinat.
Mai pre urmă ca toată primejdia greşelii mai tare să se împiedice, oprim,
şi afurisim toate, precum Ie numesc,
Calehismurile, şi cărţile Carbonarilor în
care se scriu cele ce în adunările lor se obişnuiesc a se lucra, precum şi orînduieJile lor, şi toate cărţile, şi scrisorile sau apărarea lor sau tipărite, sau numai
cu mina scrisă, şi pre fieştecare credincios sub acea pedeapsă a afurisirii cei
mai mari, în modrul mai sus zis, nouă, şi următori/or noştri /inulă, îl oprim
vreuna dintre pomenitele cărţi a ţine sau a cili, şi poruncim ca acele Episcopilor locului, sau alior, care au a le primi, să le dea.
Dai în Roma la sfînla Marie cea mai mare, în anul întrupării Domnului
o mic opt sule douăzeci şi unu 13 Septembrie ... "
le

şi

La sfîrşitul textului Căr/ii apostoliceşti s-au imprimat următoarele:
,,3733. 1822. Acestei Cărţi Apostoliceşti, în cit cuprinderea ei Drepturilor,
şi orînduieli/or Crăeşlii nu se împotriveşte. Place/ul Crăiesc se dă. 1n Consiliumul Canzelariei Crăieşti de Curte Ungariei, în Viena 22 Martie 1822 /inul.
Nicolae Raincr s.p.".
Titus Roşu, Comentarii la o enciclică papală împotr:vc: carbonarilor, în Studii
şi articole de istorie, VII, 1957, p. 379-384 Oradea: Biblioteca Muzeului Ţării Crişurilor,

inv. 3 806

39. (I. K. Ecler), ELENCHUS CIVITATES, OPPIDA ET PAGOS IN M. PRINCIPATU
TRANSYL V ANIAE EXISTl:.NTES (Sibiu, 1824).
Titlul complet nu-i exclus su fi fost imprimat pe coperta broşată a cărţii, care
lipseşte la exemplarul ce-l prezentăm.
Primii filă a acestuia prezintă următorul text:
ELENICHUS I CIVITATES, OPPIDA ET PAGOS I IN M. PRINCIPATU I TRANSYLVA•
NIAE I EXISTENTES, I distincta serie iuxta Comitatus, et Sedes exhibens.

Pagina/ie: 54 p. numerotare cu cifre arabe
Format: 8 Coloane: 2. R1nduri: 32
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Dimensiuni: B-18,5Xll,2. 0-14X8

din carton
şi lista comitalelor, districtelor şi scaunelor (p. 1.2) sînt imprimate
în limba latină. Numele localităţilor sînt redate în forma maghiarizată, în dreptul celor mai importante fiind alăturate denumirei.l germană şi românească.
Caractere: latine
Hîrtia: prezintă filigranul „J WHATMAN"
Legătura:

Limba: tillul

Cuprinsu/:

P. 1: titlul reprodus mai sus; p. 2: ,Seri<'s comilatuum, districluum et serlium";
p. 3: începe Elenichus propriu-zis, cuprinzînd numde cel[1\ilor, ora5elor şi satelor Principatului Transil\·aniei, după cum urmează: p. 3-4: I. In Comitalu Albensi Inferiori; p. 6-8: li. ln Comita tu Albensi Superiori; p. 8-1 O III. în Comita tu Kiikiillă; p. 10-13 IV. In Comitalu Thorda; p. 13-17 \·. In Comitalu Kolos; p. 17-20 VI. În Comitatu Doboka; p. 20-24 VII. ln Comit. Szolnok Interior; p. 24-26 VIII. ln Comitalul Szolnok Mediokri; p. 26-28 IX. In Comitalu
Kraszna; p. 28-33 X. ln Comitatul Hunyad; p. 33-35 XI. ln Comitatul Zarand;
p. 35-36 I. ln Districtul Kăvar; p. 36-37 II. In Districtul Fogaras; p. 30-40 I.
ln Sede Siculicali Udvarhely Filialibusque Keresztur, et Bardotz; p. 40-42 II.
In Sede Siculic. Haromszek, sic dicti: Sepse, Kezdi, et Orbai, ut el Miklosvar;
p. 42-43 III. ln Sede Siculicali Csik Superiori et Inferiori, Gyergyo, et Kaszon;
p. 43-45 IV. In Sede Siculicali Maros; p. 45-46 V. ln Sede Siculicali Aranyas;
p. 46-47 I. ln Sede Saxon-Cibiniensi; p. 47-48 li. ln Sede Sax. Schaesburg;
p. 48-49 III. În Districtu Saxon .Coronensi; p. 49-50 IV. In Sede Saxorucali
Sabaesiensi; p. 52 VII. ln Sede Sax. Nagy Sink.; p. 52-53 VII. ln Sede Sax.
Mercuriensi; p. 53 IX. In Sede Saxonic. Rupensi; p. 53-54 X. ln SedC' Saxonic.
Ujegyhitz; p. XI. ln Sede Saxon. Szaszv<1ros.
La un număr de peste 500 localităţi transilvănene alături de numirea maghiarizată s-a redat denumirea românească imprimată conform ortografiei milghiare,
cu litere cursive (ex.: Czood - Szciâd; Kis Disznod - Csiznediore; Kis Torony
Turnişor; Nagy Ekemeză Prosta mare; Nagy Szeben - Szibij; Scsellenberg Se/inber; Szelindek - Szlimnyik; Szent Crsebeth - Gusteritzu.
Vi r g i I Meru Ii n (în: Judeţele din Ardeal :;;i di11 Maramureş p1nă 1n Banat. Cluj, 1929, p. 190, nota 1) citează cartea astfel: ,.l:dcr I. K.: Elenchus, nomina
comitatum, opidornm el pagorum in Magno /Jrinc. Transi/vanioe. Cibinii, 1824",
fărli. alle date, semnalînd existenta unui exPmpl,n în biblioteca lui I. Marţian, din
Năsăud.

Ornclea: Biblioteca Episcopiei Ortorloxe Române, inv. 12 5-U.
40. Samuil Vulrnn, ÎNSEMNAREA PLATEI [PITRAFIRULUI. Ora<lea, 1824.
Foaie volan1;1.
lnsemnarea platei Epltraflrulul, pentru Eparchln Greco-Cntho I llcA a Oradlel mari,
ln bani de argrntu, cro'ln bancute I dopo' corn, va li cursul', nsedatâ.

Pagina/ie: (I) p.
Format: 2. Co/0<111e: 1. Rl11duri: 37.
Dimensiuni: B=40X2G. O=24Xl9,5.
LimlJ<1: român;1. Carne/ere: latine. Tiparul: negru.
H1rtia: prol'inc de la moora de hirlie situată pe domeniul episcopal, la Fini.ş,
lingă

Beiu~. Prezintă filigranul „BEL[NYES", iar într-un colţ: ,.N. 2.".

Cuprinsu/:

Tabelul înscrie rin<luiala veniturilor patrahirului, stabilite pentru preot, cansfăt, dată de Samuil Vulcan „în Oradea mare, opiu Apd/ie, annul, delu
Cliristos o miie, optu sute doe deci :;;i patru", prin secretarul Alexandru Dobra.
tor

şi

Orndc•n: nibliotPcu Cpi5copiei Ortorloxe Române, inv. 713.
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41. Samuil Vulcan, lNTREBĂRILE CARC SE PUN CLERULUI ŞI POPORULUI. Oradea,
1825.
lntrebârile, qua1·e se tacu Clerului, şi Poporului, cu prilegiu Visitatii Canonicesci, în
Eparchia Graeco-Catholicâ a Oradii Mari. (fig. SJ.

Datat: .,Datu in Oradea l\lare 1 Mari ie 1825. •
Paginaţie: 3 p. numerotate cu cifre arabe.
Format: 2. Coloane: I. Rîmluri: 54, 65 şi 25.
Dimensiuni: B=41X26. O=30Xl7,3.
Limba: română, Carne/ere: latine. Tiparul: neqru.
Hîrlia: prczinlii filigranul „BELENYES", însemn al morii ele hîrtie de la Fini;,
(Bihor).
Cuprinsul:

Chestionarul cuprinde un numiir de 16 puncte care totalizează 175 de întrea căror răspunsuri erau în m[1sur[1 sl1 releve starea religioasă şi culturalct a
comunităţilor interpelate.
tn cuprinsul primelor 5 se cer relalii despre biserică, privind: 1) hramul
lăcaşului, dacă este contruit din lemn ori zid, ornamentaţie şi starea de păstrare,
dimensiuni, securitatea locului, mobilier, numele ctitorilor; 2) obiectele „sfinte",
din aur şi argint, ,,Quc Cârti arc Biserica? - cum suni legale, .şi /inule?"; 3) turnul şi clopotniţa, clopotele, stareil cimitirului; 4) veniturile bisericii şi ilctele de
proprietate; 5) registrul de casă. Următoarele 4 întrebări cer date despre preot
sau administrator: 6) numele, virsta, şcolile urmate, vechimea în localitate „şi datau Scrisoare, cum che nu este nique întru o Societale oprita ... "?; ,,Que C(lr/i
are? - areic Catalogu Cărtiloru; felul în care se preocupi'i de luminarea poporului şi educarea tineretului; 7) procedura cuminec[1turii, înrnormînU1rii şi cununiei,
Silrcinile ce le revin pentru bunul mers al şcolilor locale, ,,merge la Scho/â mă
car o dală in Seplamanâ, .şi spune alunei pruncilor lnvctiulurâ ... ? - ,,De cumva
Parinlii nu.şi lrimitu pruncii la Sch6Jâ, îndencî şi e/u, .şi prin quei mai Mari lu
uqueastu? - Unde nu este Sch6/ci, que pasu au tacu/11, qua Sch6/(I se se rcclicc?
Alluicscesc Versatu in prunci? qu6/i sunt a/luiti, şi quori 11c alluili? De se
aliă ne altuili, pentru quc nu se oltuescu? Indemna Purochu .şi elu î11s11~i, -~i µri11
quei mai M(lri pre Par inii, quu scsi alcue.~cc'r prnncii sui?"; 8) stareil registrelor
matricole, a protocoalelor de circul[1ri, inventarelor şi „viaţa cuvioasă" il parohului; 9) plilta şi situaţia materialt1 a parohului.
întrebările „Despre Duscu/, .şi despre Scl16lu" Ic reproducem în întregime:
10) ,,Cum se chiamâ Dascu/11, .~i·u Inve/iatorul? osP/Ji/11 t- (le Cuntor? (Ic
unde, şi în que verstâ este? - un(!e .şi quc Sc/16/e c111 invcliutu? - M<.'/hodul etc
bări,

a invcliu. Tcnerimeu invc'liutul'uu, .şi dela quorc Director? de /'au invetialu
a rele Testimoniu. De quanclu e lnveliato1 iu? Marturisil'au crcclinlia, quandu
w1 dobc>ndilu Dascalia aqueusta, si inainleu cui? Petrece vialia ne vinovalâ, si
cuviousâ? - Deprinde pre prnnci, si pre TencrimP in credinliâ, si în Joplc> btin<'?
- Plinesccsi tole dctoriile sale? - Quoti prunci amb/â aquum la Sch6/cî? De sunt
pucin,, spunâ pentru quc nu sunt rr,ai mulii. 11. Schola din quc M<tleriale, si cu
a cui chielluelâ
lâcutâ? quoli slinsini cuprinde in sine Jocul Scholei, si·u
Gradina, si Curtea Scholci? Quinc au datu Locul aquesla, si de.spre dcrrcu
aqueasta este Scrisoare? ln quc stare c Sc/16/a? - Quine este cletoriu se o
linâ i;1graditâ, si in stc1rc bunii, si se o inlocmescâ? 12. .!\re Dascalu quc\·a
Locuri, precum: gradinâ, lenaliu, vie, pamenturi de urntu? de quoli slinsini c
graclina, de quoti Cosasi lcnaliu, de quoti sepasi via, si de quote Ianliuri pamenlurilc quclc arat6rc? quc vecini au? quinc c cleloriu ale lucra, si de trcbuc
Dascalu se Ic lucre cu a sc'r putere, luandru a larâ chielluielele, pe aquestu lucru
!acute, qualu profilu ei remane? - Quine au datu uqueste Bunuri ne miscatc? este ~crisore despre darea aqueasta? de este se se aretc. Dela Poporeni
capela Dascalu queva seu in bani, seu in bucate si alte naturale seu in lucru
si quâtu capctâ? - Quc piu/eseu Parcnlii pruncil~r Dascalu/ui pre~tc anu /J<'lll
invcnliâ lurâ?"

e

n;
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lntrebarea a 13-a refleclii grija pentru siinălatea poporului şi pregătirea în
t1cest sens a „moaşelor". În cuprinsul ultimelor trei inlrebiiri (14-16) se cer relu ţii „Despre Pa rochie, si despre pnrochiuni": 14) numi1rul caselor şi locuitorilor;
15) cazuri de abatere de la buna convietuire comunitarii; 16) îngrijirea celor inv,ilizi. sărmani şi neputincioşi, mai cu seamă a copiilor fără părinti ,, - despre
uqucstia qhue renclucla este facula qua se vicliucsca, si bine se se crescu?"
Asemeni celorlalte circulare date de către Samuil Vulcan, tipiiritura a fost
imprimată la Oradea, cu tiparul lui Ioan Tichy.
Orwlcn: niblioteca f.piscopiei Ortodoxe Române, inv. 714.

42. ARTICULII CEI DE OBŞTE PENTRU SOŢIET A ŢILE ŞI ŢEHURILE DE SUPT CRAIMEA UNGARIEI. Buda, 1825.
rută

Bibliografia Românească Veche descrie o lipiiriturii cu titlul de mai sus, apă
la Buda, în 1813 (BRV III, p. 72). ,,Catalogus Librorum qui in Typographia

Regiae Scientiarum Universitatis Hungaricae venales prostant (Buda, 1841 )", înscrie între „căr\ile româneşti" o tipăritură cu titlul de mai sus, apărută la Buda,
în anul 1825 (fig. 6). Avea formatul în folio. Nu-i exclus să fie editia a doua d
tipăriturii descris/\ în HRV III, p. 72. Cartea era oferită la preţul de 4 cr.
43. Grigore Pleşoianu, ABECEDAR PRANCEZO-ROMÂNESC. (Bucureşti 1), 1828).
- ROMANESC' I pentru tineri începători. I Acum lntU cules şi
chip cu I rumâneşte întocmit, I de I G. Pleşoianul, I Profesorul de I.I. al şcoa
lelor Naţionale I din Craiova. I Se vind la Librăria lui Jeorje Petrovici din I Bucureşti,
lingă Bărăţie, 1828 (fig. 7).
Abeţedar

I

FRANŢEZO

intr-acestaşi

Este, cum se observă, ediţia princeps a Abecedarului francezo-românesc.
55+(2) p.
Format: 8 mic. Coloane: 2. Rînduri: 23.
Dimensiuni: B= 12,7X10,3. 0= 10X7,5.
Limba: franceză şi română.Caractere: latine şi chirilice. Tiparul: negru.
Pe copertele 1 şi 4 se află imprimate ilustraţii simbolice: arborele abundenţei, o armură şi cărţi pe un piedestal.
Paginaţie:

Cuprinsul:

Pe verso-ul foii de titlu se află următorul motto: ,,Numai Copii care se silesc la învăţătură sînt iubiţi de părinţii lor şi de toţi oamenii", urmat în restavul
de jos a filei de monograma autorului, înfăţişînd initialele „G.P. • ornate, însoţite de precizarea: .,Ori cite Abecedare nu vor avea această subt însemnare, sînt
fără voea mea•. (Text sugestiv pentru stabilirea locului tipiiririi. Este identic cu
cel de pe verso-ul foii de titlu a Gramaticii româneşti a lui Eliade.)
Paginile 3, 4 conţin „Prefa la• semnată de Grigore Pleşoianu, aceiaşi ca în
ediţia a doua a manualului, publicată în HRV. Cuprinsul propriu-zis a tipăriturii
începe cu prezentarea alfabetului francez (caractere latine), a literilor mari şi
mici şi-a regulilor generale de pronuntie (p. 5-9), urmate de citeva Ziceri, Frasuri simple şi Frasuri compuse. In cuprinsul urm[1toarelor 17 pttgini, ttutorul publicii un Mic dict ionar francez-român, compus din 317 cuvinte, pe baza căruia
trece la o serie de exerciţii de citire şi conversatie, de circumstanţă. mai ales,
la început mai simple, individualizate sub titlul „Convorbiri lesnicioase", cele de
la stirşit reprezentînd adeviirate învăţături pedagogice, interesante, sincere ~i
convingătoare, specifice româneşti, avînd o valoare deosebită pentru literatura
noastră didactică.

Partea ultimii

11 Abecedarului (p. 46--55)
număr.
La sfirşit pe pagina ultimii, m,merotatii şi
două „înştiinţări". Prima, intitulată „Cărţile ce
Craiovii, şi sau dat' Ia lumin[1", enumerii cinci

o eompun ,,Vr'ocîlcva Istorioare",

10 la

pe coperta 3, Abecedarul contine
s-au lucrat'in şcoal'a natională a
titluri, toate înregistrate de BRV.
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în nota alăturată, a cărei cuprins reregenerarea cullurii româneşti, autorul

acest' lucru folositor' neamului, sîntem'
de toată cinstea şi nemurirea ac/cvă
rntului patron' Scarlat' Rosei', printr' a căruia îndemnare şi chc/luia/ă sau şi dnt'
/a lumină. Dacă acest' pat'riot' n'ar fi fost' înflăcărat' de dragoste către patrie şi
neam' noi nm' li Jos' mu/lă vreme lipsiţi şi ele regulile limbii (Grammatcc'a) şi
cl'a/e scrisorii lrumoase (Caligrafia)".

Cea de-a doua „înştiinţare" enumeră „Cărţile ce să află în şcoal'a Naţională
a Crniovii, traduse şi compuse gilta asP da la lumină cu acest' fel' de litereu.
Locul apari\iei manualului nu esle indicat, dar el nu-i exclus să fi apărut lil
Bucureşti, unde în 1825 şi 1827 s-au imprimat asemenea abecedare bilingve.
Interesul slîrnit de această „ciirlicică", prima de acest gen imprimată în ţara
noilstră, şi, prin urmare, epuizarea în scurtă vreme a tirajului, a prilejuit autorului un an mai Lîrziu, în 1829, scoaterea ediţiei a doua, cea cunoscută şi descrisă
ln BRV II (1426), p. 648-649. ln anul 1833 s-a tipărit a treia ediţie.
Owdca: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 475.

44.

MĂSURI

!MPOTRIVA HOLEREI. Buda, 1830.

Ad. Nr. 34092. I DIREGACIUNE I pentru I SUPERIORITAŢILE SANATAŢII I şi pentru I
MADULARILE INSTITUTULUI CONTUMAŢIALNIC I SPRE ACEIA INŢANTATA, I Ca Hotarele Ţărilor Austriace Crăeşti lmpărăteşti I de I NAVALIREA BOALEI COLERA, I carie
ln Ţara Rusască peste Popor stăpănieşte I să se poată scuti; şi in intămpJarea Năvălirei,
Lăţirea numitei Boalei să se I poată impedeca. I Cu lnalta Demăndăciune ţesută. I ln
Buda, I Cu Tipariul Crăeştei Typografii a Universitatei Ungureşti J 1830,

Verso-ul foii de titlu este alb.
Pagino/ic: 12 p. (numerotate).
Formf't: 2. Coloane: 1. Rine/uri: 41 (pe p. 11 ), variabile.
Dimensiuni: B=34,2X22,2. O=27,3Xl6.
Limba: română. Caractere: chirilice, pe alocuri latine. Tiparul: negru.
llî rlia: prezintă filigranu 1 „C.T."
/lustraţie: pe foaia de titlu, stema Ungariei, între vrejuri.
Cuprinsul:

P. 3: Cuprinderea părţilor; p. 4 este albă; p. 5: I. Lipsa spre paz1rea Sanitatei. toale cele politicesci Reguli ale întrebuinla în contra lipicioasei Coleră, care
Requli peste tot încontra Ciumii sănt prescrise (pilragrafele 1-3); p. 5-6: II. Scutirea de niiviilirea Boalei pănii cind încă în Ţara vecină stăpănesc (§ 4); p. 61 O. III. lmpedecarea lăţirei ei, întru întămplarea de se va arăta intră Hotarele
Ţ,1rei lmpărătcşti, sau doară a Ţărei Unguresci (§ 5-22); p. 10-12: IV. Cura
Silu Lecuirea Bolnilvilor de Coleră (§ 25-36).
Dilniela Poen11ru descrie o tipăritură asemănătoare, conţinînd 9 file numerotate şi tot 36 paragrafe. Este nedatată, dar anul tipăririi l-a dedus după paragraful 1, în care aralii că sînt menţionate epidemiile de holeră din: Ceylon, China,
India - 1818; Ceylon - 1819; Sinama - 1820; China 1821; Nava 1822;
Persia şi Siria - 1828. (v. CBRV, p. 160-161.)
Tip[1ritura descrisă de noi este ulterioară. Referindu-se la epidemiile anterioare, aral[1 cii boala ,,/a anul 1817 pc răpclc apei Gange sau ivit şi în anii următori nu numai mai toată India apusului prăpădire, ci încă' şi pănă la Ceylon
1818, Siam 1719 (sic!); C/Jina 1820, lava 1821: ba şi spre Persia, Siria 1822, spre
Marca Caspici 1823 se fă/isc, şi apoi la anul 1R24 mai vărtos 1829, şi 1830 pc/a
A.~tra/Jnn şi Orcn/Jurg în Ţara Rusască .. . " p. 5).
Oruc/ca: Iliblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 715.
24 -

Crlsla •7g
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II. INDREPT ARI
1. Petru Pavel Aaron, FLOSCULUS VERITA TIS. Viena, 1752.

ln rctslimpul cit a stat la Viena, spiscopul P. P. Aaron a tradus în limba lacarlea sa, intitulatZt: Floarea adevărului, ediţie din care nu este cunoscut nici
un exemplar în ţarii, deoarece, nefiind primită la Viena şi în Ungaria, ea nu a
circulat. Un exemplar al cărţii a ajuns totuşi lil Oradea, trimis de P. P. Aaron
episcopului latin, cu rugămintea să nu-l arate nimănui. Alte douii exemplare a
trimis la Roma.
(Augustin Bune a, Episcopii Petru Pavel Aaron şi Dionisie Novacovici, Blaj,
1902, p. 358; Barbu Te odor e s cu, Completări şi rectificări la Bibliografia
românească veche, în Glasul bisericii (Buc.), XIX, 1960, 11-12, p. 1045).
Pe baza unei mărturii de arhivă înregistrăm existenta Ia 1789 în oraşul Oradea a încă unui exemplar în biblioteca cărturarului Nichila Horvat. Era înregistrat la nr. crt. 62, cu titlul „Flosculus veritatis, valachicum" ( Arhivele Statului
Oradea, Fond Episcopia greco-catolicii. Oradea, Dosar 30.
tină

2. DOCTRINA CHRISTIANA. Blaj, 1757.

Jn legătură cu această carte imprimată în limba română în mai multe ediţii,
Daniela Poenaru afirmă (în CBRV, p. 47) că BRV n-ar fi înregistrat ediţia în
limba latină de Ia 1757, care ar fi atestată pentru prima dată de către Zenobie
Pâclişanu (în „Boabe de griu•, V, 1934, 2, p. 102). Adevărul este cii. I. Bianu şi
N. Hodoş au cunoscut şi înregistrat cartea în BRV II, cu titlul ei original: Doctrina Christiana (v. BRV II, p. 137-138).
3. Joannis Damasceni, OPERA PHILOSOPHICA ET THEOLOGICA. Partea I. Blaj,
1763 (I. lat.).

ln BRV II (333), p. 160-161 a fost descris un exemplar incomplet, avînd
6 r.+445 p. Exemplarul cercetat de noi la Oradea are (7) f. + 445 p. Fila în plus se
află în faţa foii de titlu, şi conţine, pe verso, o gravură infăţişîndu-1 pe Ioan
Damaschinul Ia masa de scris. ln plus, pe foaia de titlu, Ia sfîrşitul textului, după
,.Anno Domini MDCCLXIII" se află imprimate, cu roşu, literele „S.D.B.•. Paginaţia conline numeroase greşeli. Deşi cifra finală indică 445 p., cartea are în total
444 p.
Oradea: Bibliateca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 2206/1.

4. Joannis Damasceni, OPERA PHILOSOPHICA
Blaj, 1763 (I. lat.).

ET THEOLOGICA. Partea a II-a

ln BRV IV (333), p. 322 a fost descris un exemplar incomplet, avind (8) r.+
+447 p. Exemplarul cercelat de noi la Oradea are (9) t.+447 p. Fila în plus se
află în fata foii de titlu şi conţine, pe verso, aceeaşi gravură ca şi în partea I-a,
cu Ioan Damaschinul. De asemeni, pe foaia de titlu, la sfîrşitul textului, dupci
,.Anno Domini MDCCLXIII• se află imprimate, cu negru, literele: .. MBVA•. Paginaţia volumului conţine greşeli de numerotare. Deşi cifra finală indicii 447 p.,
cartea are în total 446 p.
Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 2206/2.
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5. VIEŢILE SFINŢILOR PAHOMIE, DOROTEI ŞI TEODOR STUDITUL. Blaj, 1768.
Descriem un exemplar continînd unele deosebiri faţii de
BRV IV (144), p. 87. Foaia de titlu conţine urm[1Lorul text:

cel

descris în

SANCTORUM PATRUM I NOSTRORUM I PACHOMII I AEGYPTIACI I DOROTHEI
THEBANI, et THEODOR! STUDITAE I Ascetica. Nune primum hoc ordine typis edita. I Balasfalvae I Typis Monasterji B.V. Annunciatae. I MDCC. LXVIIl.

Paginaţie: exemplar incomplet, spre deosebire de cel prezentat în BRV IV (avînd
7 f. liminare şi peste 528 p.) cel văzut de noi are (13) f. şi peste 528 p.

Format: 8. Coloane: I. Rînduri: 25.
Dimensiuni: L=16,8X10,5. O=12,5X7.
Limba: latină.
Ilustra/ii: aceleaşi ca în exemplarul descris în BRV IV.
Cuprinsul:
Relevăm doar deosebirile: f. (2 r-4 v): Praefatio ad pium Lectorem; f. (5 r):

Martirologium Sf. Pahomie şi Teodor Studilul; f. (5 v): xilogravura cu Sf. Pahomie; f. (6 v-8 v): Ex vita S. Pahomii. în rest, dispunerea textului este aceeaşi.
Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 12.600.

G. CATEHISM S1RBESC, ROMÂNESC ŞI NEMŢESC. Viena, (1778).
ln bibliografierea acestei cărţi s-au notat pînă în prezent următoarele:
1. BRV II (p. 205) descrie, pe baza unui exemplar de la B.A.R., între cărţile
apărute în 1774, dar fără a indica anul de apariţie, un exemplar in 8° de 331 p.
cu trei titluri, dispuse pe trei pagini. ln cuprinsul cărţii, pe pagina din stînga
cititorului se află textul sîrbesc şi românesc, iar în dreapta, textul nemţesc. Se
consicleră că tipăritura a apărut după 1774, cînd a fost aprobată de sinodul de la
Carlovitz, şi înainte de 1784. Se mai presupune, pe baza exemplarelor incomplete
v,1rnte, că ar fi apărut în cadrul a trei ediţii, dintre care una ar avea data 1777.
2. BRV II (p. 220) înscrie intre cărţile apărute în 1777 o tipăritură cu titlul
Catechism mic, Viena, 1777, adică presupusa ediţie a Catehismului trilingv, din
1777.
3. BRV II (p. 44S-9) descrie, pe baza unui exemplar complet din fondul
B.A.R., între cărtile apărute în anul 1804 un Catehism mic, apărut la Cernăuţi în
1804 (anume, un Catehism românesc, slavonesc şi nemţesc), avînd trei foi de titlu,
în cele trei limbi, pe trei pagini; formalul 8°, 319+2 f. cu errala. Pe pagina din
stînga cititorului textul este românesc şi sîrbesc, iar pe cea din dreapta, nemţesc. La sfîrşit, pe p. 319, se află o însemnare din care rezultă că acest Catehism
s-a tălmăcit şi diortosit prin Ştefan Athanosievici „canţilist al Consistoriumului
C. C. Bucovinii".
4. BRV IV (p. 256--7) se referă la „Catehismul sirbesc, românesc şi nemţesc
(Viena, 1777)u, descris în BRV II, p. 220 după alte publicaţii. Completările se aduc
pe baza descrierii a două exemplare ale tipăriturii, ambele incomplete, lipsite de
foaia de titlu, dar ambele avînd sfîrşilul. Este descris un exemplar avînd 331 p.
în care pe paqinile din stînga cititorului (avînd numerotarea cu soţ) se află imprimat, in coloane, textul sîrbesc şi românesc, iar pe paginile din dreapta (avînd
numerotarea fără soţ) textul german. Oglinda textelor sîrbesc şi românesc cuprinde 20-21 rînduri, iar cea a textului german 12-14 rînduri. La p. 5, 330 şi
331 cartea prezintă ornamente.
Puralel, este descris un alt exemplar, considerat al aceleaşi tipărituri, avînd
numai 319 p., în care pe paginile din stînga (nr. cu soţ) se află imprimat, în coloane, textul românesc şi sirbesc (deci invers), iar pe paginile din dreapta (nr.
fără soţ) textul german. Oglinda textelor românesc şi sîrbesc cuprinde 25-28 rînduri, iar a textului german 14-17 rînduri. Se precizează că la sfîrşit, pe p. 319,
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se uflă imprimată o însemnure din care rezultă că acel Catehism s-a tălmăcit şi
diortosit prin Ştefan Athanasievici „canţilist al Consistoriumului C. C. Bucovinii".
5. ln anul 1973 D. Poenaru completează cele cunoscu le despre Catehismul
sirb<'sc, românesc şi nem/esc, Viena (1777) bazîndu-se pe rezuli atul prelucrării
de către Elena Iosipescu a unor fonduri de carte din Bucureşti - semnalind un
exemplar complet al cărţii, avînd formalul 15X9,5 cm şi 331 p . .,Pe cele trei foi
de titlu nu apare data tipil.ririi, iar localitatea (Viena) e tipărită numai pe foaia
de lillu în limba română (CBRV, p. 215).
Din succintul excurs bibliografic rezullă că BRV II a descris între cărţile
apărute în 1774 un exemplar al Catehismului trilingv presupunîndu-se că el a
apărut în cadrul a trei ediţii, una fiind cea din anul 1777. ln BRV IV, revenindu-se asupra căr!ii adică asupra Catehismului sirbesc, românesc şi nem/esc
(Vicno, 1777) - se presupune că ar exista două tipuri ele exemplare, cu 319 şi cu
331 p. Comparînd însă atent prezentările exemplarelor folosite în descrierile de
mai sus reieşe faptul că în BRV IV n-au fost prezentate două tipuri ale aceleaşi
cărţi ci un exemplar ai tipăriturii propriu-zise ( cel descris la anul 1774, în BRV II,
p. 205), despre care se dau noi amănunte, şi un altul a cărţii descrisă în BRV li
(p. 448-9) intitulată Catehism mic, Cernăuţi, 1804 (trilingv), avind aceleaşi date
analitice şi epilog. Aceasta datorită faptului că exemplarul nu avea foaia de
titlu.
Rezulliî. aşadar, că din Catehismul sirbcsc, românesc şi nem/esc, apărut la
Viena după 1774, se cunoaşte pînă în prezent o singură editie, acesteia aparţi
nîndu-i: exempl,nul detinut de B.A.R., descris în l3RV II, p. 205, cel deţinut tot de
n.A.R., descris în BRV IV, p. 256--7, şi cel amintit în CBRV, p. 215. Acestor trei
le ulăturăm un al patrulea exemplar păstrat la Oradea. El mai păstrează doar
foaia de litiu în limba germană şi oferă date analitice comune cu ale celor prezentate mai sus. Conţine, de asemeni, cîteva însemnări marginale. Pe baza datelor ce le oferă şi a unor mărturii de arhivă încercăm să contribuim la datarea imprimării cărţii. Din textul foii de titlu rezultă cu claritate că această carte s-a
tipărit după anul 1774, în urma aprobării dală de sinodul ţinut la Carlovitz. Nu-i
exclus ca ea să se fi imprimat după obtinerea în 1777 de către Iosif Kurzbeck, a
privileqiului tipografic exclusiv, act imperial care s-a răspîndit într-o formă imprimată, din care se păstrează un exemplar în Arhivele Statului Oradea (Fond
Episcopia Română Unită, Dosar 30). Mai înclinăm să credem, totodată, că problema
editării Catehismul1:i a putut fi pusă cu certitudine doar după promulgarea şi
tipărirea, în august 1777, a legii Ralia educationis, în a cărei cuprins, printre mijloacele menite să contribuie la educaţia cetăţenească a diferitelor naţionalităţi,
erau prevăzute şi cărţile de şcoală, care conform unui decret regal „se vor face
în două limbi, şi anume pe o coloană în limba germană, pe cealaltă în limba
ungurească sau în vreo altă limbă naţională~. Cele afirmate mai sus vine să le
confirme un document de arhivă, din care aflăm că în septembrie 1777, episcopului Moise Dra~Joş din Oradea i se cerea, în ralitatea sa de cenzor al cărţilor româneşti, părerea cu privire la editar0a unui Cull'/Jism care urma să se tipăreusc.1
pentru întregul imperiu. O lună mili tîrziu, la 20 octombrie 1777, Consiliul Locotenenţial ii cerea (prin adresa 5624) trimiterea ncîntirziată a textului Catehismului,
însoţit de observaţiile făcute şi o informare cu privire la numărul exemplarelor
comandate pentru eparhie (Arhivele Stalului Oradea Fond Episcopia Română
Unită, Actele Consistoriului, an 1777, fasc. 2, nr. 65, act ajuns la Oradea în 19 noiembrie 1777). Şi, într-adevăr, în 19 decembrie 1777, Moise Dragoş răspunde, scurt
şi concis, arătind în cuprinsul a 11 puncte modificiirile de introdus, ca expresie a
diversităţii de rituri, cu referiri directe la românii ortodoxi (Propuneri conforme
face în acest sens, tot acum, arhim11ndrilul rutean din Oradea, Arsenie Popovici.
Ibidem, Cf. Raportul său). Cit priveşte prenumerarea, numărul de exemplare necesar, încheie scriind: .,Quod vero numerum Exemplarium atlinel sorum pro necessitate Diocesis meo Idiomate Valachio ex singula specie nr. 250, in Va 450,
Ruthcnico vero non absimililer est singula specie nr. 50, insimul 150, in concreto
900 requiri. • ( Ibidem).
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Pc bazil celor dezvl\luite, propunem ca dată de apariţie a Catehismului sîrimprimat la Viena, anul 1778. Este necesar, de asemeni,
cr1 o viitoa;-P cdi(ie a 11RV să facă corecturile semnalate în descrierile semnalate.
P0ntru alte opir.ii, ,·e>--:i Nicola Gavrilovici, în „Mitropolia Banatului" (Timişoara).
XXVIII, 7-9, 1978, p. 358--368.
/J1';;,, românesc şi nemţesc

7. BUCVARIU. (!rad. Simion :t-.foghiar). Viena, 1781.
Descris în BRV II (p. 270), fără <', se face vreo referire la autorul sau tratextului. O primă descriere amănunţită a manualului o datorăm lui
O. Ghibu (în Din istoria literaturii didactice româncşli, lucrare apărută în An.
Acad. Rom., S. II, T. XXXVIII, Mem. Secţ. Lit., Buc., 1915), care îl consideră o
ediţie a Bucvariului apărut la Viena în 1777, la rîndul lui o prelucrare a abecedarului german al lui Felbiger.
Cu privire la autorul traducerii s-au emis mai multe păreri. Nicolae Iorga
susţinea, pînă nu se ştia că manualul reprezintă o traducere şi nu se cunoştea
lista cTirţilor lui Samuil Micu, că ar aparţine acestuia. La rîndul să.u, O. Ghibu
presupunea (pînă nu se cunoştea ilctivitatea literară didactică a lui Simion Maghiar, la care ne referim în continuare) fări\ a aduce vre-o dovadă, că autorul
tradt!cerii ar fi Mihail Roşu Martinovici.
Atribuirea traducerii şi adaptării textului în limba română lui Simion Maghiar o facem pe baza dezvăluirilor documentare făcute de Vasile Bolea (în
Şcoala normală română unită din Oradea. 1784-1934, Oradea, 1934, p. 31-32),
unde arată c[1 în 1780, cind inspectorului şcolar districtual ele la Oradea, Carol
Luby, i-a sosit ordinul Consiliului locotenenţial regal prin care i se punea în vedere traducerea de manuale pentru şcolile naţionale, acesta i-a solicitat directorului român Simion Maghiar titlul cărţilor pe care e dispus să le traducă. ln lista
manualelor întocmite între 1780 şi 1785 el notil şi un Bucvar. In anul următor,
1781, S. Maghiar a fost însărcinat ofocial, din partea Consiliului locotenenţi al, cu
alcătuireil unor manuale în limbile română şi ruteană (V. Bolea, op. cit., p. 31 ).
Prin urmare, afirmaţia Enciclopediei maghiare a învăţ[1mîntului primar (cf. KorosiSzabo, Az C"/f'mi nepoktatâs encoklopcdiâja, II, p. 273), conform căreia „Cărţile
unqureşti, rnmi'ineşti şi nemţeşti le-a făcut Carol Luby, inspectorul şcolar al circumscripţiei Oradea Mare Ungvar ... ", relevată de O. Ghibu (în op. cit.) şi
păstratâ de editorii Istorici sale (Buc., 1975, p. 51), trebuie revizuită. De altfel,
nu întîmplător solicita, în 1872, S. Maghiar Consiliului locotenenţial retribuţia de
50 florini pentru traducerile făcute.

ducătorul

8. MlNILOGHITON. Blaj, 1781.
Menţionată în 11RV II (p. 273), cartea a fost descrisă în BRV IV (p. 262) şi
CBRV, p. 219-220. BRV II a înregistrat tipăritura prin intermediul descrierii lui
A. Filimon, din Dncoromania V, p. 616, iar D. Poenaru a publicat titlul original
al cărţii, avînd la îndemină un exemplar din Biblioteca „Astra", Sibiu. Indreptarea noastră se referă la paginaţia cărţii. BRV IV menţionează că exemplarele
tipăriturii au (1)+1143+(63) f. In realitate, cartea conţine: (1) r.+1143+(63) p.

Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 133, 136.

9. DUCERE DE MINA CĂTRE ARITMETICĂ (trad. de Simion Maghiar). Viena, 1782.
BRV II (452), p. 274 înregistrează, fără a da alte amănunte, (preluînd informaţia după Al. Philipide, Introducere, Iaşi, 1888, p. 149) cartea cu titlul de mai sus,
în ediţie bilingvă, româneşte şi nemţeşte, fără a face vreo referire Ia autorul sau
traducătorul

ei.
In lista traducerilor întocmite de profesorul Simion Maghiar de Ja Oradea int~e _1781 şi 1785 (publicată de V. Bolea, op. cit., p. 31) este amintită şi o Aritmellca, care nu-i exclus să fie chiar manualul tipărit la 1782.
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10. OCTOIH. Blaj, 1783.
Descris în BRV IV ( 179), p. 96, va avînd: ( l) t.+478+224 p. ln fondul de
carte veche românească al Bibliotecii Episcopiei Ortodoxe Române Oradea se
păstrează un exemplar (inv. 405) cu următoarea paginaţie: (1) r.+478 p.+(1) r.+
+224 p. Fila în plus de la sfîrşitul primei numerotări este albă pe recto, iar pe
verso înfăţişează gravura „Răstignirea•, semnată „I.E. •. Pare a fi o excepţie, deoarece în acelaşi fond înlîlnim un exemplar avînd: (1) t.+478+224 p.
11. MILOSTIVE PORUNCI

lMPĂRĂTEŞTI,

1785.

Descrise pentru prima dată de către Tit Simedrea, în BOR, LXXXIV, 1966,
1-2, p. 189-190 - prezentare preluată şi înscrisă de D. Poenaru, în CBRV,
p. 71-74.
Conform descrierii celor doi autori ordonanta ar avea (7) file, ultima pagină
fiind albă. ln realitate, tipăritura are (8) f., conţinutul fiind acelaşi, fapt ce ne
face să credem că s-a indicat greşit doar numărul de file.
La Oradea se păstrează două exemplare; unul în Fondul de carte veche românească al Bibliotecii Episcopiei Ortodoxe Române Oradea (inv. 600), iar celălalt
expus în Colecţia de artă veche românească a aceleaşi eparhii.
12. Simion Maghiar,

PREOŢIA

SAU lNDREPTAREA

PREOŢILOR.

Viena, 1784.

Intre titlurile înscrise în Lista manualelor alcătuite între 1786 şi 1789 de către
S. Maghiar (publicată de V. Bolea, în op. cit., p. 31), este amintită şi cartea cu
titlul: ,,Dizertaţie despre preoţie", despre care autorul chiar afirma, pe vremea
cind candida la locul de canonic, că a tipărit-o Ia Viena, în tlpografia lui Iosif
Kurzbek.
13. Iosif II,

INSTRUCŢIUNI

CONTRA

EMIGRAŢIEI

ŞI

RĂPIRILOR.

Sibiu, 1787.

Această ordonanţă a fost descrisă de: Al. T. Dumitrescu, în Foi volante,
p. 309; A. Veress, în Orînduieli ... cit., p. 13-14 şi de către I. Bianu, Dan Simonescu, în BRV IV (211 ), p. 102-103. Cil priveşte paginaţia, toţi afirmă că tipăritura conţine 10 file. Exemplarul văzut de noi (păstrat la Arhivele Statului Oradea, Fond Episcopia Ortodoxă Română, I. 1780--1784, f. nr.) are (9) t.+3 tabe-le.
Conţinutul celor patru capitole este acelaşi.

14. Nichita Horvat, POSLANIE. Viena, 1787.
Cartea a fost descrisă în RRV II (512), p. 317 şi în RRV IV (512), p. 265-266,
a fi indicat în fruntea titlului numele autorului scrierii, care este canonicul
orădean Nichita Horvat, amintit la sfirşitul scrierii. Indreptarea noastră mai are
în vedere paginaţia lucrării; RRV II indică:: 14-t-174+2 p., iar BRV IV: (8) r.+1 r.
Nu-i exclus ca în cazul ultim numărul paginilor să se fi omis cu prilejul imprimării. Exemplarul complet, păstrat in Fondul de carte veche românească Ia Bibliotecii judetene Bihor, Oradea( cola II 22 786) conţine: (8) f.+ 174+(2) p.
Relevăm, in continuare, pasajele mai importante din cuprinsul pretatei. In
primul rînd, autorul declară că, ,,cu această poslanie pre neamul meu ce/ întristat
şi dosddit a-l îmbucura am prepus" şi că doreşte „a li de Io/os neamului nostru
cel cu neştiinţa întunecat ... " Referindu-se la dezbinarea dintre uniti şi neuniţi,
au torul află patru pricini care „mai ales st ricd dragostea şi pacea 1nt re creştini":
rivna de a învinge pe altul şi fanatismul religios, pofta de mărire deşartă, tendinţa de supremaţie şi egoismul. Pledind pentru unirea bisericilor, autorul scria:
„Iar de ar li o pace, o dragoste şi o unime a inimelor lntru neamul nostru, au
fără
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----------------------------------bisericile n-ar fi împodobite ... şi
mul nostru". Riiul dezbinător este

aşa n-ar
arătat cu

fi alila prostime şi întunecare în neaexemple din istoria poporului roman,
din istoria evreilor, ba şi cu pilda snopului cu săgeţi dată de „Craiul Sci liei" la
moartea sa, pe care nimeni nu l-a putut frînge decît luînd una cite una şi frînginlei soborniceşti şi aposlo/iccş/i a răsăritului beserici, cu dragoste o primiţi (pas/adu-le pe rînd. Prefaţa se încheie astfel: ,.Drept aceea, o voi fii luminati a(i) slinnia), fără făţărie o ce/iţi, despre al vostru bine vă gîndiţi ... ca să dobîndiţi parcea celor mîntuiti în Ierusalimul cel de sus care iaste maica

15. Samuil Micu, TEOLOGIA

MORALĂ.

noastră

a tuturor".

Blaj, 1796.

Carte descrisă în BRV II (600), p. 385-386 ca avînd două părţi colligate,
prima dintre ele cu (2) f. + 303 p. Exemplarele văzute de noi la Oradea {păstrate
în Fondul de carte veche românească al Bibliotecii Episcopiei Ortodoxe Române,
inv. 494 7233/B şi 4577 'A-B) conţin (2) f. + 303 (1) p., pagina ultimă, nesemnalată pinii în prezent, conţinînd cuprinsul cărtii întîi: ,,Scara capetelor care
se allă întru această carie."
16. Ioan Molnar Piuariu, RETORICA. Buda, 1798.
Carte descrisă în BRV II (616), p. 403-404 ş1 m BRV IV (616), p. 272. ln
BRV se reproduc, întocmai. titlul şi prima prefaţă, adică textul imprimat pre primele două file ale cărţii. Cit priveşte paginaţia, se
complete ale clirtii conţin: ( 4) f. + 296 p.

indică:

17. MINEIUL LUNII MARTIE (ed. Ioan Molnar Piuariu vania). Buda, 1804.
Carte

amintită că

a

apărut

296 p. Exemplarele

tirajul pentru Transil-

în acest an, în BRV II (668), p. 450.

MINEIUL I LUNA LUI MARTIE I Carele mai intii sau fost tiplrit tllmăcit prin I nevoinţa
Prea Osfinţitului Episcop a Rîmnicului ! Filaret. I lară acum adouaoară după Izvodul cel
adevărat al I Mineiului celui Marc dat Ia tipariu in Zilele Prea I lnălţatulul lmplrat al Romanilor şi Apostolicescului Craiu I FRANŢISC al DOILEA I cu Blagoslovenia Exţelentll saJe
Prea Osfinţitulul I Domn I Ştefan Stratimirovicl. I Arhl-Eplscopul şi Mitropolitul Besearicil
Răsăritului din carloveţ. I ln BUDA. I Sau tipărit in Crăiasca. Tipografie a Universitlţil din
Peşta. La Anul dela Hs. 1804.

Verso-ul [oii de tillu Pstc alb.

+

Pagina/ie: (4)
126 f.
Formal: 2. Cn/001w: 2. Rînduri: 48.
Dimensiuni: B =37 X23. O = 30 X 18.
Lim/J(I: românii. Coraclcrc: chirilice. Tiparul: negru şi roşu.
1/uslra/ii: f. (1): gravura foii de titlu.
f. (4): Buna Vestire.
f. ( 4v ): Răsliqnirea.
Ornomenle: frontispicii f. (2), I, lv, 3v, 4, 8, 8v, 10v, li, 15 ... 118, 119, 122v,

123.
initia_l,1. ornali'i, m~ic - r. (2), I, Jv, 8, 15, ... 118, 122v. vignetă - f. 126v.
Cupnnsul: f. (2)-(3v): Prefota episcopului Chesarie din Rîmnic f. 1-126: Mineiul
lunii martie, reeditat după cel de la Rimnic.
Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 12.

18. MINEIUL LUNII APRILIE (ed. Ioan Molnar Piuariu Buda, 1804.

tirajul pentru Transilvania).

Amintit doar că a apărut în acest an, în BRV II, p. 450.
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MINEIUL I LUNA LUI APRILIE I , •• (in continuare textul este identic cu cel al mineiului
lunii anterioare) ... I In Buda I ••• La Anul dela Hs, 1804,

Verso-ul foii de titlu este alb.
(4) + 120 f.
format, coloane, rlnduri, dimensiuni, limba, caractere şi tiparul - aceleiaşi ca la
mineiul lunii anterioare.
Ilustraţii: f. (1): gravura foii de titlu.
f. (4v): Răsliginirea.
Ornamente: fronlispici!-f. (2), 1, lv, 5, 5v, 7v, 8, 10v ... 116, 116v, 120v.
ini\ială ornată, roşie: f. (2), 1, 5, 7v, 10v ... 116.
Cuprinsul: f. (2)-(4): Prefaţa episcopului Rîmnicului, Filaret.
f. 1-120: Mineiul lunii aprilie, reeditat după ediţia de la Rimnic.
Paginaţie:

Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 13.
19. MINEIUL LUNII IUNIE. (ed. Ioan Molnar Piuariu Buda, 1804.
Amintit doar

că

a

apărut,

tirajul pentru Transilvania).

în BRV II, p. 450.

MINEIUL I LUNA LUI IUNIE I ••• (ln continuare textul exte identic cu cel al mineiului
lunii aprilie) , , , I ln BUDA I , • , La Anul dela Hs, 1804,

(3) f. + 115 + (1) f.
Formatul, coloane, rînduri, dimensiuni limba, caractere şi tiparul acelaşi ca
la mineiele anterioare.
Ilustraţii: f. ( 1): gravura foii de titlu.
f. 3v): Răstignirea.
Ornamente: frontispiciu: f (2), 1, lv, 4, 4v, 7, 7v ... 110v, lllv, 115, (1).
iniLială ornată, roşie: f. (2), 1, 4, 7, ... 110v, (1).
vignetă-f. (v), de la sfîrşit.
Cuprinsul: f. (2)-(3r)-Prefaţa episcopului Filaret, al Rîmnicului.
f. 1-115-Mineiul lunii iunie.
f. ( 1 ), de la sfîrşit: Troparele sfinţilor cele mai de obşte din luna lui Iunie.
Paginaţie:

Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 15.
20. MINEIUL LUNII AUGUST (ed. Ioan Molnar Piuariu
vania). Buda, 1804.
Amintit doar

că

a

apărut,

tirajul pentru Transil-

ln BRV II, p. 450.

MINEIUL I LUNA LUI AUGUST I ••• (in continuare textul este Identic cu cel al mlnelelor
anterioare) .. , I ln BUDA I ••• La Anul dela Hs. 1804.
Paginaţie: (4 )+ 147 f.
Formatul, coloane, rînduri, dimensiuni, limba, caractere şi tiparul la mineiele anterioare.
Ilustraţii: f. (1 )-gravura foii de titlu.
f. (4v)-Răstignirea.
Ornamente: frontispiciu-f. (2), 1, 2, 9v, 10, 14 ... 141v, 142.
iniţială ornată, roşie-f. (2), 1, 9v ... 141 v, vignetă-f. 147v.
Cuµrinsul: f. (2)-(4r)-Prefaţa episc0pului Filaret, al Rîmnicului.
f. 1-147 - Mineiul lunii august, reeditat după cel dela Rimnic.

Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 17.
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21. MINEIUL LUNII SEPTLMBRIC. (cd. Ioan Molnar Piuariu silvania). Buda, 1804.

tirajul pentru Tran-

Amintit doar cct a apărut, în HRV II. p. 450
MINEIUL I LUNA LUI SEPTEMBRIE I ••• (în continuare textul este identic cu cel al mineielor anterioare) ••. I ln BUDA I ••• La Anul dela Hs. 1801.

+

Paginaţie: (5)
205 f.
formalul, coloane, rinduri, dimensiuni, limba, caractere, tiparul aceleaşi ca
Ia mineiele anterioare.
Ilustraţii: f. (I) gravura foii de titlu.
f. (5v) - Răstignirea
Ornamente: fronlispiciu f. (3), 1, 3v, !0v, llv, 12v, 17 ... 200, 200v, 201, 202,
203, 203v, 204, 205v.
iniţială ornali1, neagră: f. (2).
iniţială ornată, roşie: f. (3), I, 2, 2v, llv, 17 ... 200v, 201, 201v, 202, 203, 203v,
204, 205v.
viqnetă f. 200.
Cuprinsul: f. (2) Precuvîntarea lui Ioan Molnar Piuariu către Mitropolit
f. (3) - (5r) - Cuvînt înainte, de Ioan Molnar Piuariu f. 1-205 Mineiul lunii
septembrie, reeditat după cel de la Rîmnic.

Oradea: Biblioteca Episcopiei OrtodGxe Române, inv. 18.
22. MINEIUL LUNII OCTOMBRIE. (ed. Ioan Molnar Piuariu silvania). Budc1, 1804.
Amintit doar

că

a

apărut,

tirajul pentru Tran-

în BRV II. p. 450.

MINEIUL I LUNA LUI OCTOMBRIE I ..• (in continuare textul este identic cu cel al mineielor anterioare) ... I ln BUDA I ••• 1n Anul dela Hs. 1804.

+

Paginaţie: (3)
175.
Format, coloane, rînduri, dimensiuni, limba, curactcre şi tiparul aceleaşi ca
Ia mineiele anterioare.
Ilustraţii: f. (1) gravura foii de titlu.
f. (3) - Răstignirea.
Ornamente: frontispiciu f. 1, 2, 6v, 7, llv, ... 169, 170, 171, 171v, 172, 172v,
173v, 174, 174v, 175.
iniţială ornată, roşie f. I, 6v, llv, ... 169, 170, 171, 171v, 172v, 173v, 174v 175.
vignetă:
f.168v, 170v, 175v.
Cuprinsul f. (2) 3r) Prefaţa episcopului Chesarie ,din Rîmnic f. 1-175 Mineiul lunii octombrie, reeditat după cel de la Rîmnic.
Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 19.

23. MINEIUL LUNII NOIEMBRIE ed. Ioan Molnar Piuariu silvania). Buda, 1804.
Amintit doar

că

a

apărut,

tirajul pentru Tran-

în BRV II, p. 450.

MINEIUL I LUNA LUI NOIEMBRIE I ••• (în continuare textul este identic cu cel al mineîelor anterioare) ... I In BUDA I •.• In Anul dela Hs. 1804.

+

191 f.
Format, coloane, rînduri, dimensiuni, limba, caractere şi tiparul la mineiele anterioare.
Ilustra/ii: f. (1) - Gravura foii de titlu.
f. (3v) - Răstignirea

Pagina/ic: (3)
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Duc/aş

f. I. 2, 7v, 8, 11 v, 13, 18, ... 187, 187v, 188, 188v, 189v,

I !)l.
iniţiil1Z1 ornată, roşie

- f. I, 7v, 11 v, 18 ...
f. 191 v.
Cuprinsul: f. (2) - (3r) - Prefaţa episcopului Chesarie din Rîmnic.
f. 1-191 - Mineiul lunii noiembrie.
vignetă

-

Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 20.
24. MINEIUL LUNII IANUARIE (ed. Ioan Molnar Piuariu vania). Bucla, 1804.

tirajul pentru Transil-

Amintit doar că a apărut, în BRV II, p. 450. ln CBRV (p. 268), D. Poenaru
alte date, paginaţia corectă a cărţii.

relevă, fără

MINEIUL I LUNA LUI IANUARIE I ••• (în continuare textul este identic cu cel al minelelor
anterioate) ... I în BUDA I ••• In anul dela Hs. 1804.

+

Paginaţie: (4)
222 f.
Ilustra/ii: f. ( 1) - gravura foii de titlu.
f. (4v) - Răstignirea
Ornumente: frontispiciu - f. (1), 2, 4, 9v, 10v, llv, 18v, 19v, ... 203, 204v 217v,

218, 218v, 219, 219v, 220, 221, 221v, 222.
f. (1), 1, 2, 3„ 17v ... 203.
Cuprinsul: f. (2) (4) - Prefaţa episcopului Chesarie clin Rîmnic f. 1-222 Mineiul lunii ianuarie, reeditat clupă cel de la Rîmnic.
iniţială ornată, roşie:

Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 10.
25. MINEIUL LUNII FEBRUARIE (ed. Molnar Piuariu Buda, 1005.
Amintit doar

că

apărut,

a

tirajul pentru Transilvania).

în BRV II, p. 450

MINEIUL I LUNA LUI FEBRUARIE I ••• (in continuare textul este Identic cu cel al minelelor anterioare) ... I ln BUDA I ••• ln Anul dela Hs. 1805.
Paginaţie:

(6) 140 f.
Format, coloane, rînduri, dimensiuni, caractere, limba, tiparul - aceleaşi ca la
exemplarele anterioare.
lluslrn/ii: f. (I) - gravnra foii de titlu.
f. (6) - Dreptul Simeon
f. (6v) - Răstignirea
Ornamente: frontispiciu - f. (2), I, 2, 9v, 10, 12v, 15v, 19, ... 136, 136v, 137,
137v, 138v, 13!), 13!Jv.
iniţială ornată, roşie

- f. (2), I. 9v, I O, 10v, 11, 16, H) ...
(5r) - Prcfala episcopului Chesarie al Rîmnicului.
f. (5v) - (6r) - Numărul anilor din arătarea Scripturii
f. 1-140 - Mineiul lunii februarie, reeditat după cel de la Rîmnic.

Cuprinsul: f. (2) -

Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. I 1.
26. MINEIUL LUNII IULIE (ed. loun Molnar Piuariu Budo, 1805.
Amintim doar

că

a

apărut

tirajul pentru Transilvania).

în acest an, în BRV II, p. 450.

MINEWL I LUNA LUI IULIE I .•• (ln continuare textul este
rioare) ... I ln BUDA I ... La Anul dela Hs. 1805.
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+ 150. f.
Format, coloane, rinduri, dimensiuni, limba,
la exemplarele anterioare.
lluslratii: f. (1) - gravura foii de titlu.
f. (3v) - Răstignirea.
f. 9v-Sf. Anatolie.
Ornamente: frontispiciu - f. (2), 1, 2, 5, 6, 9v,
iniţială ornată, roşie f. (2), 1, 5, 9v, ... 145.
vignetă f. 150.
Cuprinsul: f. (2) - (Jr) - Prefaţa episcopului
f. 1-150 - Mineiul lunii iulie, reeditat după

Pagina/ic: (3)

aceleaşi

caractere ~i tiparul -

ca

... 145, 146, 150, 150v
Filaret al Rîmnicului.
cel de la Rîmnic.

Oradea: Biblioteca [piscopiei Ortodoxe Române, inv. 16.
27. MINEIUL LUNII DECEMBRIE (ed. Ioan Molnar Piuariu
vania). Buda, 1805.
Amintit doar

că

a

apărut

tirajul pentru Transil-

în acest an, în BRV II, p. 450.

MINEIUL I LUNA LUI DECEMBRIE I ••• (în continuare textul este
anterioare) ... I IN BUDA I •.. ln Anul dela Hs, 180,.

acelaşi

ca la mineele

(3) + 193 f.
Format, coloane, rînduri, dimensiuni, limba, caractere, tiparul - aceleaşi la restul
mineielor.
llustrn/ii: f. (1) - gravura foii de titlu.
f. (3v) - Răstignirea.
Ornnmcnle: frontispiciu f. (2), 1, 1v, 3, 3v, Sv, 6, 8, 9,... 189, 189v, 190,
190v, 191, 192v, 193.
ini li ală ornată, roşie - f. (2), 1, 3, 5v, 8 ...
Cuprinsul: f. (2) (Jr) - Prefaţa episcopului Chesarie al Rîmnicului f. 1-193
- Mineiul lunii decembrie, reeditat după cel tipărit la Rîmnic.

Paginaţie:

Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 21.
28. ARTIKULUSCHI OSTESCHESTI PENTRU KESARO KREJASKA
(trad. de lgnatie Cărăbăţ. Hagenau, 1818). Ediţia a II-a.

ARMADIJE ...

ln RRV III (969), p. 214, tipăritura a fost descrisă după o notiţă rămasă de
la N. Hodoş. Se reproduce, întocmai, textul de pe foaia de titlu. Exemplarul
văzut de noi, singurul cunoscut pînă in prezent, se păstrează în Fondul de carte
veche românea5că al Bibliotecii Episcopiei Oradiei, inv. 7922. (fig. 4). Cele relatate
în HRV III le completăm cu următoarele date:
Pagina/ie: 28 p. Verso-ul foii de titlu E:ste alb.
Formol: 8 Coloane: 1. Rinduri: 23 (pe p. 6), 24 (pe p. 18).
Dimensiuni: B=21 x 13,5. 0= 16x 9,3.
Limba: română, cu frecvente influe>nţe gramaticale 9ermane. Caractere: latine.
Cuprinsul:

p. 3-4: Cuvintul introductiv, semnat de „lgnalz Karabelz, Protopop Tordi,
schi Osteschesk Kapellan la Kcsaro Krajeskul Reogimenl N ro 31 ", în al cărei
cuprins explică importanta Articolelor traduse, date „in Garnison Hagenau in EJsass, Tzara Franlzozaskc, in 1. ma Julie 1818."
p. 5--6 Zzuremint pentru kesaro-krejaska armadie.
p. 7-27: Artikuluschi osteschesti pentru kesaro krejaska armadije. Sint
traduse cele 40 de articole, numerotate cu cifre romane.
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P. 28: la

sfîrşil,

se

Dudaş

află următoarea:

„JN SEMNARE
Aleschesle Articuluschuri Oslesc/1csli trebuie se se tscheteaske in Jalza Ketnnii adese ori, schi kile oparle pe rind; jare Rekrulii indate la venire lui in limba
su, toate kijar, schi se se tilkujasche ku pilde, ka mai bine se poale pretschepe,
mai in urme schi in Jijeschle keruja Musterung, se se tscheleaske in auzul Ostaschilor.
Vestire unui Arlikulusch, kare ele alwm în nainle kumva sar skimba, sau
din nou seu ac/aotze, ku perade, schi prin batere de Dobe, sau prin sunetul lrimbilzii se se vesteaske. Ostaschilor pre inellzatului schi pre milostivului nostru lmpcrGI FRANTZISKUS I."

Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 7922. Exemplarul nu-i exclus
să fi fost donat Bibliotecii Episcopiei române unite chiar de către autor, foarte
probabil cu prilejul dăruirii curţii: Anmerkung Gesade, Slrasburg, 1817 (inv. 10.
935), pe a cărei copertă interioară (2) se păstrează următoarea mărturie documentară: .,Aquesla Carlicica au clăruit-o Bibliotecii Eparchii Orndi lgnalie Karabelz,
Preotul Regimentului alui Maximilian Joseph, socrul Imperalului." (1. rom., c. lat.).

CONTRIBUTIONS Â LA BIBLIOGRAPHIE ROUMAINE ANCIENNE
L'EPOQUE DES LUMIERES

(Resume)

En s'appu yant sur des recherches propres, occasionnces par l'etude des fonds
de publications roumaines de l'epoque des lumieres conservees dans le municipe
d'Oradea, l'au leur se propose par l'intermediaire de son travail d'enregistrer el d'ajouter a la Bibliographie Roumaine Ancienne (travail monumental elabore par Ioan
Bianu, Nerva Hodoş, Dan Simonescu) un nombre de 44 nouveaux titres de livres,
brochurcs et feuilles volantes imprimes par Ies Roumains a l'epoque des lumieres,
en faisant aussi des corrections concernant un nobre de 28 publicalions de la meme
epoque, insuffisamment connues jusqu'ă present.
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