INSEMNAHI PE CARTEA VECHE ROMÂNEASCĂ
DIN PATRIMONIUL JUDEŢULUI BRAILA
Ionel CINDEA
"Ştiinţa şi învăţătura cărţilor, mai
preţioase cîştiguri..." Psaltirea, Iaşi,
1817, ultima filă albă.

Unice în felul lor, însemnă·rile de pe cartea veche românească se
numără printre sursele narative deosebit de pre.ţioase ale istoriei pa

triei. De aceea, de-a lungul timpului numeroşi cercetători le-au acordat
atenţie deosebită 1, iar în ultimul timp (1972), un colectiv restrîns din
cadrul Institutului de istorie Nicolae Iorga a �:eluat activHatea, mai
de mult începută, a culegerii acestor însemnări, in vede.rea publică
rii lor 2.
o

Publicarea acestor însemnări într-un corpus, cît şi criteriul de edi
tare, vor urma probabil linia deschisă de celelalte colecţii de izvoare
ale istoriei pa•triei, adică serii pe provinciile istorice 3• ·In cadrul aces
tora - credem noi - s-ar putea urma şi .alte subdivizuni, cum ar fi
judeţele, şi aceasta este cu atit mai firesc cu cît în cadrul acestora se
va realiza aproape simultan o repertoriere a cărţii vechi româneşti şi
străine, purtătoare a acestor însemnări.
Transcrierea textelor chirilice v-a utiliza metoda folosită de istorici
(ce-a fonetică - i ntoopretativă), iar însemnările în limbile slavă, latină
-.au greacă se vor publica în mod criti c 4.
In cele ce urmează, vom încerca prin intermediul cîtorva însemnări
de pe filele unor cărţi vechi din patrimoniul judeţului nostru, sau aflate
in alte depozite, să subliniem odată în plus importanţa acestora.
Relatarea unor evenimente politice cum sint : războiul austro-:ruso
turc din 1789, pribegia lui Alexandru Ispilanti in Ardeal, Rusia şi re1 Pentru insemnările pe cartea veche românească din judeţul Brăila vezi :
N. Iorga, Insemnări de pe căTţile vechii biserici a Sf. AThangheli din BTăila în :
Analele Brăilei, an II, nr. 2, 1930, p. 3-10.
2 Aurora Ilieş, lnsemnăTi de pe caTtea
teriale de istorie medie, vol. VI, 1973, p. 349.

3

veche Tomânească, in

Ibidem.

4 Ibidem.
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venirea în ţările române, la începu t ul �războiului rus a -turc d in, 1 8061 8 12 , ecoul revol uţi ei lui Tudor Vlad�mirescu şi al răscoalei eteriştilor,
războiul !'Uso�turc din 1 828, trecerea lui Alexandru Ioan Cuza prin
Buz ău în drum spre Bucureşti. după alegerea sa ca domn al Pri nci pa
telor Unite, deşi nu aduc de f ie care dată ·lucruri inedite, fac cel puţin
dovada dorinţei de păstrare în conş t iinţa poporului, peste veacuri , a
acestora.
Cele mai multe dintre însemnări se referă [nsă la circulaţia cărţii,
preţul acestora, modul de proourare, felul în car e se moştenesc precum
şi l a grija pentru p ăst r area l o r ( leg a r ea c ă rţ i l or) . Aceste aspecte aduc
me re u in a i e nţie blestemul, folos i t î n:că din veacul al-XIV-1ea in can
ceJ.aria dom nitori l or noştri, r eprezentînd unicul mod în care cineva
credea că işi poate impune vo i nţa peste vreme, in li psa unei legislaţii .
care să •reR lcmenteze raporturile acestora. Nu lipsesc însă aspecte ale '
vieţii culturale. Deosebit de însemnată ne apare astfel, însemnarea din ·
1 3 octombrie 1 3:�3, de pe Trlodul bi·s eriei i din Cuza Vodă, comuna S tăn
cuţa, in cari! autorul ei .a:'ată că "a î nvăţat carte românească de la Andrei
�:n Creţu ot Ul mu''\ la P a li ·,·anu, î ntre 1 831-1833. Dacă la Ulmu în
1 796 exlstn o şcoală \
' ne putem gindi at unci, la faptul că m ăc ar unii
din cel care au i ;wăţa t aco�o. la dndul lor au învăţat pe al ţii , in alte
sute a:e judcţu!ui, cum pc:r să a rate rîndurile aminUte (vez i nr. 30).
Sint re le vate de asemenea obiceiuri cum ar fi c orespon de nţa prin
răvaşe i n t re ş t iutorii de carte din acele vremuri, în care hîrtia era des-·
LUl de s c u m p ă �i r a ră . î n-tî lnim, de puţine ori e drept, şi crîmpeie de
poezie populară sau proverbe şi maxime, acestea din urmă, de cele mai j
multe ori l ua le din Vechiul Te stament.
In s firşit, dar nu în ultimul rind, cataclismele (cutremure, epidemii, 1
căderi de grindină), sau ecli psele, ie rnile neobi ş nui t de calde, anii sece- �
toşi, sint in mod f�ecv.e nt însemnate pentru ca viitorul să cunoască greu
tăţile prin eare strămoşii au trecut.
t\dnpt1n d sfatul lui Seneca privitor la modul de a citi o carte, se
poate spune şi despre -lectura aces tor însemnări că, "citind puţin ş i
bine, redtitc cu băgare de seamă şi meditate cu î ncetul " , ele pot uneori
,,!';A J u m i n l'zc mintea mai mult decît mii de cărţi..." 6•
1.
SA

- 1 763, Ploieşti

să ştie că aici am s cris eu Apostol l o.g ofă t sî n ră posatul lui

preot un u me chiar popa Petre, ce au fost protopop j udeţ[ului) Prahova.
Şi am scri'S cînd am venit de la Bucureşti fiindcă mersesem cu dum
nealor cămăraş ot Ocna Slănicului, încă fiind eu fecior al dumnealor la
ocnă. Şi venind eu aici in Ploieşti am scris ca să ştie că la acest an,
la :eat 1 763, in domnia m ării sale Io Constandin Nicolae voevod au fos t
vremea iernii îns uşi ca şi vara, nici zăpadă, nici ploaie, nici alte furtuni
reale, fă ră numai la începutul lunilor cîte o zi şi două vînd şi pu ţin tică
s Radu Perianu, O şcoală primară in judeţul Brăi!G
Istorică Română, XVI, 1 946, p. 282-284.
6 N. Iorga, op. cit., p. 6, (Didahile, Iaşi, 1837).
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zăpadă şi apoi iar să :făcea vremea tocmai ca vara. Şi tot într-acest an ·
la decembrie au scos măria sa seneturile şi apoi la ghenarie au scos
a j utorinţa şi la februarie la început au scos văcăritul în ţară, însă de
vi te po tale.rl. .. : apo•i şi fumăritul. Şi se grămădise toate odată şi era
la toată ţara va i .
Biblioteca j udeţeană Brăila, Cazanie, Buc., 1 742, f. 12.
·

2. - 1 77 4, B răi l a
eu

+ Şi cine va răbda pînă şa s f î r şit să va mîntui.
popa Iordache protopop al B ră i lii 1 774.
Corn. Ch i s c ani , j d . Br. , T·riod, Buda, 1 8 16, f. 65.

Şi

am scris

3. - 1 782, •a1ugust 8, Fouşani.
Această sfîntă şi dumnezească carte ce să cheamă Ohtoih este
popii lui Gh e org h ; c s i n popi San du ot F ocşan i . Şi i-am dat-o popii
Murguleţ să să ţ i e cu dînsa la sfinta b i s e rică . August 8 zile 1 782.
Cotu L u n g c o rn S : � işteu, j d . B r . , O c to i h , Buc., 1 74:6, f. 372 v.

a

,

4.

-

1 783, Brăila

Să sJ ştie că ac e:,t sfint şi d u m n e z e es c Triod este al mieu a •l ui
popa Vasile sîn popa Dedul ot oraş. Şi o am cumpărat cu să mi fie
· p;·e învăţi.i turt mie şi c op i i l or m i e i . I�r ci ne s-ur i spiti ca să o fu re,
: j f i e afurisi � .şi legat de cei trei sute sfinţi părinţi oteţi. Acea am scris
c u să să ţie minte la leat 1783.
Corn. Stăncuţa, j d . B r . , Tri o d , Buc., 1 786, f. 6 v. - 10.
-

5. - 1 7 85, februarie 1 , Focşani
Aceste sfinte

cărţi ce să numesc dousprezece minee sîntu cum

părate de mine, ne vrednicu şi smeritu între pr.e oţi popa Mihai ot Foc
şani, de la b i s e r ica Sfîntu:ui Nicolae cel Vechiu de la jupîn Ioan Hoa
giul ot Focşani dr ept taler•l 40 ad e c ă patruzeci, şi le-am dăruit sfintii

biserici Sfîntului Neculaiu cel Vechiu în zi·lele mării sale prea inălţatului
domn Ioan Mihai Co n stan di n Suţu voievod, domnind în Bucureşti şi
î n zilele prea sfinţiei sale părintelui episcopului Cazma. Şi le-am dat
ca să mă pomenească dt vor fi cărţile. Iar de le va IÎnstreina cineva de
la această sfîntă bisearecă să fie supt blestemul sfintului Nicolae. Amin.
Leat 1 785 februarie 1 .
Lacu Rezi, corn. Insurăţei, � d . Br., Minei pe aprHie, Buc., 1 784,
f. 1-129.
6. - 1 7 9 1 , Focşani

La .leat 1 787 mai, au trecut pă •la Focşani la ţarig·rad un han
de la Crîmu şi după aceea au pornit oaste turcii cu Rusia.
La octomvrii al anului următor, au venit Bechir paşa cu oaste la
Focşani, în zilele lui Petre Mavrogheniie voievod şi au fost nelipsiţi
pînă la leat 1 789 iulii 20. Şi fiindcă era Neamţul intru ajutor Rusii, au
ieşit pă la vama Oituzului, pe Trotuşu �i pe de altă pade despre Siret
au ieşit moscaUi de s-au întîmpinat �i au lovit patru ordii turceşti. Una
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ce era la Vadu Turcului·, pă apa PutnH ; al doHea era alta la satu la
Prunculeasă tot pe apa Putnii ; al treile ordiie era la gura Putnii, la
Papuciasă şi una î n Fo<liani. Şi i-au izgonit cu bătaie pă toţi păn la
Bucureşti. Şi oaste Muscalului au trecut Si'I'etul îndărăt şi s-au aşezat
la Birlad şi la Tecuci în păm�ntul Moldovii şi au şe:lJut amîndoao armiile

pin la septembrie. Şi viind vizkul de la Brăilă cum mulţime de turci
nenumărată, cît şi alte oştiri tot turceşti de la Bucureşti, au eşit Neam

ţul şi Rusul la bătae 1a Tîrgul Cucului şi s-au bătut ,pină �-au infrint pă
turci. Insă din proniia lu Dumnezău, căci dedese ploaie trei zile şi tre i

nopţi şi cei mai mulţi s-au înnecat, unii in apa Rimnecului, a lţii în Lacul
Negru s-au Innoroit. Şi vrînd să treacă Buzău la Gurguieţi, unde le era
pod, acolo s-au innecat mai toţi, numa� cît au scăpat vizîrul şi cu pu

ţintică oaste la Brăilă. Şi după aceea s-au pornit n emţi i la Bucureşti
octomvrie 20, de i-au scos şi pă oaste care rămăsese in Bucureşti păn
i -au trecut Dunăre la Ruşciuc 7• Tom a postelnicel.

Biblioteca Academiei R.S.R., Cărţi vechi româneşti, nr. 6 1 S. 5,
Indreptarea Legii, Tî rgovişte, 1 652, fo aia a cincea albă de la sfîr
şit v.

7.

-

1804 aprilie 4

La această carle au ajutat şi chir + Chiriac cu 5 lei. Deci să
se pomenească ; şi Troi şi Istrate. Am scris eu popa Vasile_ P.roHavu 1804
aprilie 4. La cu Sărat, Corn. Gh iscan i , jd. Br., Penticostar, Buc., 1 800,

f, 1 albă de la i ncepu t .

8.

-

1806 decembrie 22

Să să şme de cind au prebegit Epilant voievod din Bucureşti
in Ţara Ungurească şi s-au dus in Ţara Moscalului şi pă urmă, al doilea,

au venit cu moscalii in Ţara Moldovii şi în Ţara Muntenească. Şi �a
văleat 1 806 dechiemvrii 22. Şi am scris eu popa Neculai, să să pome 

nească ori cine va cim .

Corn. Gropeni, jd. Br., Penticostar, Buc., 1 768, f. 74.

9.

-

1 807, Buzău

La 1807 fiind răzmiriţă, moscali cu turcii, aflîndu-se domn mă
riia sa Io Costandin Alexandru Ipsilant voievod, s-au intimplat de a u
ieşit turcii brăileni şi au venit la Buzău, unde au făcut mari stricăciuni

tăeri, robii, foc. Iar eu scăpînd din Episcopie cu nasul tăiat, am venit
pînă aici Ia P in .

Ilarion I ero diaconu s.

Bibl. Acad., Cărţi vechi româneşti, n'I'. 42 D 1, Evanghelie Invăţă

t oare Govora, 1 642, p. 156.
,

7 A. Ilieş, op. cit., p. 354-355.
A. Ilieş, op. cit., p. 356.

s
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10. - 1 8 1 0 decembrie 18, Tătaru
Acest Leturghier împreună cu 12 minee de lună, fiind ale mele
le-am hărăzit sfintei biserici din satul Tătarul, unde să prăznue.şte
hramul Sfintei Cuvioasei Paraschiva. 1 8 1 0 decembrie 18, Ioan G. logo
făt Tătăranu.
Corn. Măx�neni, jd. Br. , Liturghier, Sibiu, 1 809, f. titlu v.

1. - 1812
S ă să ştie c ă această carte este a părintelui Dobre. Ş i d e s-ar ispiti
cineva să o .fure să-1 găsească bubele lui Iov şi cutremurul, căci, şi
să .fie afurisi t şi anatimat d e sfinţii 3 1 8 părinţi de o să putrezească pia
tra, iar să putrezească, iară trupul lui să nu putrezească. Şi am scris
eu logofăt Ion sin Stoian Filote. Şi umbJa leatul 1 812, i proci.
Lacu Sărat, corn. Chiscani, jd. Br., Penticostar, Buc., 1 800, f. 75

1. - 1 8 1 2 octombrie 2, Brăila
Să să ştie de cînd s-au făcut pace turci cu muscali, eram in
tîrgu Brăilei, cîndu s-au cetit poblecaţiunea [n biserica unde era popa
Sava şi am scris pentru ţinerea de minte la veleat 1812 octombrie 2 .
Minei pe decembrie, românesc 9•

1 3. - 1 8 1 4 iulie 14, Palivanu
Să să ştie că acest sfîntu şi dumnezeescu Ohtoih este al moşi popii
Bratului ot sat Pelevani. Şi să să ştie că am scris eu popa Gheocghe ot
Vizir", cind s-au irădicat satul de frica ciumii şi s-au dus prin cîmpuri
şi de pă acbl i-au adus tot bolnavi. Era Ja leat 1814 la iulie întîia zi.
Şi au mul'it N egoiţă Tuciuca în luna lui iunie 15. Ş i am scris eu popa
Gheorghe o t sat Peli.vani, pentru pomenire, aceasta. 1 8 1 4 iulie 14.
Cuza Vodă, corn. Stăncuţa, jd. Br., Octoih, Buc., 1774,

f. 227.

14. - 1 8 1 6 noiembrie 8
Iată am insemnat să să ştie că la leat 1 8 1 6 noiemvrie 8 din
voia cerescului împărat s-au arătatu s emnu pă cer, că s-au luat �umina
soarelui de să făcuse întuneric ca noaptea, atunci fiind şi inceputul iernii,
că într-acest an au început întîi a ninge de dimineaţă, iar semnul s-au
văzut ca la cinci ceasuri din zi. Şi am scris eu robu lui dumnezeu Du
mitrache Iancul .ginere al lui postelnic Stan.
Corn. Stăncuţa, Triod, Buc., 1 768, f. 355.

15. - 1 8 1 9 iunie 24
Să să ştie că acestu sfîntu şi dumnezeesc Ohtoicu este cumpă
ratu de mine în Drăgaică, iar nu de milostenie. Şi i-am pus leatul 1 8 1 9
iunie 2 4 . Popa Stan.
Corn. Stăncuţa, jd. Br., Octoih, Buda, 1 8 1 1 , f. 97 v.
9 N. Iorga, op.

cit., p. 6.
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16. - 1 82 1 iulie 20, Mînăsti·rea Tismana
ln anul 1 82 1 s-au început răzmiriţa cu arnăuţi. Şi au venit
turci şi au intrat Jn sfinta mînăstire Tizmana, iulie 20, într-acelaşi an,
fiind mitropolit preaosfinţiiasa păr-intele Saftis Dionisie şi egumen fiind
la sfînta mînăstire sfinţiia sa părintele Parthenie Arhimandrid. Iar după
ce au intrat turcii în mînăstire, atîta au fărîmat sfînta biserică, cît şi cele
dennafară ; iară călugări sfintii mănăstiri au fugit care pe unde, cît nu
ştia unul de altul. Iar la octomvrie 23 s-au sfinţit biserica, fiind fărimată
de păgîni şi s-a adunat şi pă·rinţii care de pe unde s-au aflat şi au venit
la mănăstire care-şi la starea lui. Şi am scris pentru ca să ştie. Silvestru
Ieromonah.
Bibl. Acad., R.S.R., Cărţi vechi româneşti, nr. 1 39 S 6, Noul Testa
ment, Buc., 1 703, ultima foaie albă 1o.
1 7 . - 1 82 2 mai 30, Brăila
Şi era la vremea răzmeriţii mari din pricina grecilor, 1 822 mai
30, marţi în deseară, pe la chindie.
Pe un Minei grecesc 11.
18. - 1 822, Brăi'la
Acest Octoihu este cumpărat de mine, de părintele Neculai sin
popa Dumitru protopop Brăilii şi frate său preotul Apostol iconomul,
care au mers la Gălaţi la Sf. Spiridon de au slujit. Şi s-au luat de la turci
pentru taleri 2 5 şi o Evanghelie .taleri 25 . . la anul 1 822.
Corn. Gropeni, jd. Br. , Octoih, Buda, 1 8 1 1 , f. 2
.

1 9. - 1 823 mai 10, Brăila
. . . s-au cumpărat î n zUele lui Antim arhiereul Proilav şi mitro
polit Drîstor. Şi eu am scris ca să nu să apuce cineva precum că este
altora, că eu am cumpărat cu bani de la Alixa de la Poarta Mică, care
au fostu şi alţi faţă ca să să crează. Eu Costandin bacan. Eu Lefterache
dulgher martor, eu preotul Stoian de la Vădeni martor. La luna lui
mai 1 0, 1 823.
Corn. Gropeni, jd. Br. Octoih, Buda, 1 8 1 1 , f. 2-18
20. - 1825, Palivani
Să să ştie de oîndu m-au apucat ghifuru cel mare aicea la
Palivani, umbla leat 1 825. Andrei logorfăt.
Cuza Vodă, corn. Stăncuţa, jd. Br., Triod, Buda, 1 816, f. 320 v.
21. - 1 827 iulie 24, Gropeni
Acest Octoic este al satului besericii din Gropeni, şi este cum
părat dinpreună ou sfînta Evanghelie. Şi pentru ca să să ştie cum, am
10 A. llieş, op. cit., p. 357. Această insemnare de pe filele Noului Testament,
Bucureşti 1703, aflat la acea vreme in posesia minăstirii Tismana, cred că poate
oferi o expl.icaţie, - avansată aici sub formă de ipoteză, - a prezenţei tiparului
sigilar al minăstirii sus amintite, datat 1820, la Mînăstirea Măxineni.
u N. Iorga, op. cit., p. 6.

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

251

Insemnări pe cartea veche românească

însemnat şi săteni şi săteni marturi. Şi sînt cărţile noastre, ale satului,

1 827 iulie 24.
Corn. Gropeni, Octoih, Buda, 1 8 1 1 , f. 105 v. - 106

22. - 1 828 iunie 9
Un corbu şădea pă o ramură iar vulpea îl văzu şi zise corbului :
ce şăzi .pă ramură şi te du încolo, în par. Şi zice că aicea nu ţi-i locul,
ş-acolo-ţi este locul, 1 828 iunie 9.
Corn. Stăncuţa, jl. Br., Octoih, Buda, 1 8 1 1 , f. 271 v.

23. - 1 828
La veleatul o mie opt sute douăzeci şi opt au venit moscalii a
patra oară. 1 2
Corn. Gemenele, jd. Br., Apostol, Blaj, 1 802, f. 35.

24. - 1 828 decembrie 6
Acest sfînt Treodu este cumpăratu de Ene Tatu şi de Iordache
sin Costandache şi fiindu ajutoare şi ceilalţi lăcuitori cu puţinte·l lucru,

şi să fie ctetor mai cu seamă acii doi fruntaşi. Şi pentru că s-au învred
nicit demnezeu de au cumpărat această sfîntă carte, să fie pomeniţi î n
veci, 1 828 decembrie 6.
Iar al doile însemnare : Pentru că dacă să vă întîmpla şi voi
peri cei bătrîni şi cari vor rămînea cei ce n e sînt feciori şi :fraţi, să-şi
poarte cheltuiala aceştii cărţi. De să va strica să aibă de a o drege. Stroe,
Dobre, Stoian, Stanca, Costandin.
Corn. Chiscani, jd. Br., Strastnic, Buda, 1 8 16, f. 1 1 0 v.

25. - 1 828, Râmicu Sărat
Taleri 23 preţul aceştii dumnezeeşti cărţi, după porunca preasfin

ţimei sale părintelui episcop dată prin mine pr[otopopul] Rî[mnicea]n 13.
Laou Rezi, Corn. Insurăţei, j d . Br., Cazanie, Buc., 1 828, f. 3

26. - 1 829 aprilie 25, Slobozia Cireşu
Să să ştie că s-au molipsit de ciumă pe-n sat Slobozii Cireşii, şi
au murit nevasta J.ui Ion fecior lui moş D ro ică şi nevasta lui Gheorghe
văcar. Andrei logofăt aprilie 25 1 829.

Corn. Cireşu, j d . Br., Apostol, Buc., 1 820, f. 1 78 v.

·12 Fireşte, autorul insemnării se referă l a venirea
locului pentru a patra oară (probabil satul Tătaru) .

muscalilor

prin

partea

13 Autentificarea pretJUlui prin sigiUul oval, în fum, al lui Chesarie episcopul
Buzăului în acea vreme (1828).
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27. - 1 829 noiembrie 1 3
Să să ştie d i cînd s-au cutremurat pămîntul a l doile după cel di
la vinerea mare l a velet 1 802. Şi aceasta au fost la velet 1 829 noiembrie
13 spre sfîntul Filip. 14
Corn. Gemenele, jd. Br., Apostol, Blaj, 1 802, f. 35.

28. - 1 829
+ Să să ştie că această sfîntă şi dumnezeească carte ce să nu
meşte Căzanie este cumpărată de părintele Ciistea din Tîrgul Buzăului,
taleri 35, adecă �treizeci şi cinci, cu bună î nvoială. Insă pen ca să-mi fie
mie de trebuinţă şi copiilor mei şi cine să va ispiti ca să o fure să fie
afurisit d e sfinţii părinţi pînă la al şaptelea neam al lor. Şi am scris eu
singur cu condeiul meu 1 829.
Lacu Rezi, Corn. Insurăţei, jd. Br., Cazanie, Buc., 1 828, f. 1 28.

v.

1 29.
29. - 1831 iulie 17
Să să ştie di cîndu s-au mutat către domnul duhovnecu.l nostru
părintele Costandin, văriu mie, sluşitoriu la biseri biserica cu hram Sfinţii
Voievozi. Şi s-au jntîm.plat petrecerea lui de hole,ră. Umbla leatul 1831
iulie 1 7. M. M . preot a m scris.
Corn. Gemenele jd. Br., Apostol, Blaj, 1 802, prima filă albă.

30. - ,1 833 octombrie 18, Pali'Vanu
Să să ştie de cindu am învăţatu eu carte ·rumnească in satul
Palivanul. Şi am învăţat de la ghenarie 1 831 pînă la octomvrie în 18,
1 833, la Andrei sin Creţu o t Ulmu.
Cuza Vodă, corn. Stăncuţa, jd. Br., Tdod, Buda, 1 8 1 6, f. 320 v.

31. - 1 834 februarie 25
Cu multă sănătate dumitale logofete Gheorghe.
Această carte a mea să te 'găsească pă dumneata jănătos şi să o
citeşti şi dumneata. Şi ţi-am trimis în scris cartea după porunca ce mi-au
trimis. 1 834 februarie 25, Radul sin popii Bratul.
Cuza Vodă, corn. Stăncuţa, jd. Br., Triod., Buda, 1 8 1 6, f. titlu v.

32. - 1 834 mai 13, Tătaru
Să se ştie de cîndu s-au legat aceste carte ce să numeşte Apostol
ci este a preotului P avel Cristia în sat Tătar. Şi s-au legat la vleat 1 834
mai 1 3. Pavel Cristie preot.
Corn. Gemenele, jr. Br., Apostol, Blaj, 1 802, f. albă de 1a sfîrşit
u Remarc aici neconcordanţa de dată privitoare la cutremurul din 180Gl intre
însemnarea de faţă şi cea de pe o Psaltire (Bibl. Acad., Cărţi vechi româneşti,
n,r. 97, p. 276) unde citim : "La let 1802 octombrie 14 s-au cutremurat pămîntul...
Cutremurul a fost la 7 ceasuri pol de zi şi au ţinut 4 minuturi. ..
"
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33. - 1 835 iunie 6, Focşani
Acest lunariu, adică mineiu al lunii lui iunie inpreună cu cele
lalte unsprezeci s-au cumpărat de mine, smeritu ântre ierodiaconi Teofi
lact şi le-am afierosit pentru bisearica monastirei Sfintu Proroc Samoil
din Focşani. Şi cine va îndrăzni a le �nstrăina de la acest sfînt lăcaş să
fie sub neblagoslovenia Maicii Domnului �?i blestemat ca un păgîn .de cele
şapte sfinte soboare pînă ce nu le va aduce iară la locul mai sus pomenit.
La anul 1 835 iunie 6.
Corn. Cazasu, jd. Br., Minei pe iunie, Mînăstirea Neamţ, 1 831 , f. 30 v.

34. - 1 838 ianuarie 1 1
Să s ă ştie d e cind s-au cutremurat pămîntul ·l a leatul o mie
optsute treizeci şi opt, ghenarie in 1 1 zile la patru ceasuri 30 minute. Şi
spre a să ţinea minte s-au scris pă această sfîntă Evanghelie. ':;
Corn. Mihai Bravu jd. Br., Evanghelie, Buzău, 1 837, f. albă de la
inceput.

35. - 1 838 ianuarie 1 1
Să să ştie di cindu s-au cutremurat pămîntul : v leat 1 838 ghe
nal"ii 1 1 de cu seară. Au ţinut 4 minute.
Corn. Gemenell.e , jd. Br., Apostol, Blaj, 1 802, f. 238

36. - 1 85 5
S ă să ştie c ă această sfîntă ş i dumnezeească Cazanie este cum
părată de preotu Hristea Bătrînu din satu Lacu Rezi cu lei 67 din Bucu
reşti la 1 824 aprilie 2. Am luatu toate cărţile cele -trebuincioase pentru
biserică. Aşadar las cu cuvîntul meu că n-are să se atingă de aceste cărţi
nici cît capu pă·rului. Că de se va atinge vre un om s-au 'VI'eo persoană
mai însemnată, că d i se atinge, să aibă a-i scoate sufletul lui cu cirligu
de feru din el şi din cpoii lui demonii şi duhurile necurate. Căci eu nu
le-am luat cu munca cuiva decît cu munca şi cu strădania mea. 16
Lacu Rezi, corn. Insurăţei, jd. Br. , Cazanie 1 828, f. 63-70

37. - 1 800-18 1 2
Istoria fetii .cei bătrîne.
Cîţi flăcăi în iumea mare
S-au viclenit ·foarte tare,
Nici unul crezămint n-are,
Cit să duce de la poartă
Rămîi cercei ifără toartă.
Lacu Sărat, corn. Chiscani, jd. Br., Penticostar, Buc., 1 800, prima
filă albă de la sfîrşit.

narie

1" O altă însemnare, Psaltire, Iaşi, 1 817, aflată la Gropeni, ne spune : "Ghe

12

spre

foarte tare".

miercuri

la

3

ceasuri

din

noapte

s-au

cutremurat

pămtntul

16 Cel puţin pentru Cazanie, tipărită în 1828 spusele de mai sus nu corespund
realităţii.
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38. - 1 800- 1 825
T o t omul beţiv v a sărăci ş i somnorosu s ă v a purta in haine
rupte. Pisar Mihai.
Corn. Chiscani, jd; Br., T.riod. Buda, 1 8 16, f. 65.

39. - 1 800-1825
Al sfintei biserici de la Sarai e acea sfîntă carte ce să numeşte
Strastnie, cumpărat de megiaşi din Saraiu.
Corn. ChisC'an i , jd . Br., Triod, Buda, 1 8 1 6, f. 40.

40. - ci rca 1 800-1825
Dat-am adeverinţa mea la mina dumitale Preda ot Cosoru şi
să-mi trimiţi C'arlea.
Lacu Sărat, Corn. Chiscani, jd. Br., Penticostar, Buc., 1800, fila a
doua al bii de la sfîrşit.

4 1 . -- cirl'U 1 8 1 1-1 840
Dăm adeverinţa noastră Ia mîna lui Alecse Văcar prec să se ştie
că 1-amu tocm i t la vitele noastre întru anu. Şi la sfîntu Gheorghe să aibă
a-i înplini bani to după unde sînt.
Corn. S t u ncuţa, jd. Br., Octoih , Buda, 1 8 1 1 , f. 263.

42. - ci rca 1 8 1 1-1840
Mă rog să-mi trimiteţi un antiriu şi un zăbun. Cu plecăciune
mă închin dumneavoastră.
Corn. Stiuw uţ a jd. Br., Octoih, Buda, 1 8 1 1 , f. 395.
,

4:J.

--

drca 1 8 1 1-1840

Omul fără bani ca corabia fără vetrilă şi ca o pasăre fără aripi.
Lacu Să rat, Corn. Chiscani, jd. Br., Penticostar, Buc., 1800, fila albă

de la s fîrşit.
44.
o

- --

•

•

189 1 octombrie 1
•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

La anul 1 858 F să uniră amîndouă ţările române : România Munteană şi
R omânia Moldavă, fiind surori bune de naţionalitate şi religie, subtu
neuitatul domnitor Alixandru Ioan I. Cuzea. Alesu de adunarea general ă
la 5 ianuarie in Ieaşi şi 24 ianuarie de adunarea generală în Bucureşti.
Eram în Seminaru Sf. Episcopii a Buzăului. L-am văzut de aproape, a
mas acolo pînă la 9 ore noaptea. l-am cîntat noi băieţii rugi şi imnuri
naţionale cu urări. A doua zi era duminecă, am mers la biserică printre
slavile de focuri. Pe ambele părţi armata din Buzău pedestră şi călări
mea pe altă distanţă mai întinsă. Apoi in curtea II Hora Unirii in strigăte
de "Ura ! ", "Trăiască Alexandru Ioan I Cuzea ! ", "De la munte pin la
mare Cuzea sfărîmă hotare", "Să tragă cu tunul să audă surdul"'. Fetele
17

Evident este vorba de o scăpare, anul corect

:

1859.
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juca la o parte �?i flăcăi la o parte în costum naţoinal şi avind fiecare
persoană steagu tricolor înfipt în brîu. Cînd s triga "Ura ! ", să mişca odată
toate steagurile.
La ora 1 2 a plecat înainte spre Bucureşti în strigăte de "ura" şi
în sunetu a patru clopote .. . Toţi cu bucuria că s-au unit două ţări şi că
s-a împlinit art. 54 din Tractatu de ia Paris întărit de 7 puteri în 1 856.
Aceasta lua moşiile din mîna călugărilor greci in 1 860 ; făcu
întîi un lagăr cu armata •Ia Cîmpina cu 60 de mii...
In 1 864 se promulgă legea rurală prin silinţa acestuia şi in 1 865
să împămînteniră clăcaşi.
Matei Chiriţescu.
Corn. Slacia Tudor jd. Br., Cazanie, Buc., 1 828, a doua şi a treia
filă albă de la început.
RESUME

La presente etude comprend, en ordre chronologique, les notes trouvees sur
les vieux livres roumains depistes dans le departement de Brăila jusqu'a la fin
de l'annee 1976.
Nous avons reactualise trois de ces notes, celles publiees par Aurora Ilieş
et qui se trouvent sur certains vieux livres appartenant au patrimoine de la
Bibliotheque de L'Academie.
L'interet pour ces notes est du aux nouvelles qu'elles nous communiquent
concernant certains evenements historiques passes dans la zone Brăila-Focşani,
ou bien au fait qu'elles eclarient jusqu'a un point, selon nous, des decouvertes
archeologiques du deparlement. Contenant des nouvelles historiques, sociales, ou
culturelles extremement interessantes, de meme que des evenements moins habi
tuels pour la vie de la societe, ces notes deviennent tres precieuses pour la
recherche de notre passe sous tous les aspects, justifiant ainsi la realisation d'un
repertoire national forme des repertoires de tous les departements.

r
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