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PRECUVANTARE

Cartea veche bisericească, care „pentru cea de obşte priinţă s-au
neamului rumânesc", cum se spune în foaia de titlu a Bibliei
din 1688, s-a aflat, mai ales în ultimii ani, în atenţia istoricilor şi
cercetătorilor români. Astfel, lucrări de referinţă în acest domeniu
au publicat: Nicolae Iorga, G. Hâncu, Pr. Prof. Mircea Păcurariu,
Victor Bunea, Ioana Cristache Panait, Dan Simionescu şi Gh. Buluţa, Octavian Şchiau, Pr. Gheorghe Liţiu, Florian Dudaş, Elena
Rodica Colta, Costin Feneşan şi mulţi alţii.
Circulaţia vechilor cărţi bisericeşti pe teritoriul Banatului a fost
cercetată, pe parcursul anilor, de Nicolae M. Popescu, Nicolae Iorga,
Nicolae Cornean, Gheorghe Cotoşman, Virgil Molin şi mai nou de
Ion B. Mureşianu, autorul valoroasei lucrări „Cartea veche bisericească din Banat", ed. Mitropoliei Banatului, Timişoara 1985, 326 pp.
Strădaniile acestor reputaţi istorici sunt continuate astăzi de dr. Valeriu Leu, cercetător ştiinţific principal I la Muzeul de Istorie al
judeţului Caraş-Severin, care a publicat, deja, mai multe lucrări
privitoare la circulaţia acestor cărţi pe actualul teritoriu al Episcopiei Caransebeşului.
Sfătuit de vrednicii istorici bănăţeni I. D. Suciu. şi Damaschin Mioc - după cum însuşi mărturiseşte - dl. Valeriu. Leu şi-a
început migăloasa şi importanta activitate de cercetare în bisericile
şi bibliotecile parohiale din acest colţ de ţară încă din anul 1976 înaintea constituirii fondurilor de la Reşiţa şi Caransebeş - finalizând-o în anul 1987. !n răstimpul celor 11 ani, prin mâinile Domniei Sale au trecut 2 992 de cărţi de cult tipărite la Râmnic, Bucureşti, Târgovişte, Buzău, Iaşi, Alba-Iulia, Blaj, Sibiu şi Viena.
Catalogul de faţă: „Cartea veche românească din bisericile Eparhiei Caransebeşului, 1648-1800", cuprinde peste 800 de exemplare,
dăruit
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celelalte urmând să facă obiectul unui nou volum. Din rândul lor
fac parte cărţi de mare valoare, precum: Noul Testament de la Băl
grad (1648), Psaltirea dela Bălgrad (1651), lndreptarea Legii, Târgovişte (1652), Biblia de la Blaj (1795), Omiliile lui Macarie Egipteanul, Râmnic (1784), Adunarea Cazaniilor, Viena (1793) şi toate căr
ţile de cult absolut necesare pentru buna desfăşurare a serviciilor
religioase: Evanghelie, Apostol, Liturghier, Minei, Triod, Penticostar, Cazanie, Ceaslov, Psaltire, Molitfelnic, Antologhion etc. Finalul
;:atalogului cuprinde vâteva exemplare neinventariate, identificati:
în diferite biserici şi parohii.
Catalogul întocmit de Domnia Sa dobândeşte o mare valoare
documentară, mai ales datorită însemnărilor aflate pe filele îngăl
benite de vreme. Rând pe rând, preoţi, teologi, cântăreţi de strană
fi învăţători comentează date importante din trecutul bisericii şi al
satului sau referitoare la lupta românilor bănăţeni pentru dreptate
şi libertate, la suferinţele îndurate în timpul stăpânirilor străine,
la luptele care au avut loc între austrieci şi turci, austrieci şi francezi, şi chiar la cele două războaie mondiale. Nu mai puţin importante şi interesante sunt ştirile din viaţa socială şi economică a
românilor bănăţeni, ca şi cele care ne pun la curent cu calamităţile
naturale ce s-au abătut, de-a lungul vremii, asupra unor localităţi:
molime, cutremure, foamete, inundaţii, secetă, dăunători, apariţia
unor comete, eclipse de soare şi de lună etc.
Cumpărate din bruma de agoniseală a preoţilor, învăţătorilor,
cântăreţilor bisericeşti, epitropilor, ofiţerilor, malerilor (pictori), simpUlor ţărani, pe banii bisericii sau ai statului, aceste cărţi au adus
a contribuţie substanţială la f armarea limbii române literare, la
menţinerea unităţii de credinţă şi de neam a poporului român.
Conştiinţa apartenenţei la acelaşi popor i-a călăuzit pe toţi cei
care, cu multă trudă şi cheltuială, s-au străduit că le aducă în aceste
părţi şi pe cei care le-au cumpărat, le-au păstrat, le-au folosit în
biserici şi şcoli, apoi le-au predat intacte generaţiilor viitoare. Ele
au fost de un real folos creştinilor ortodocşi bănăţeni ce făceau cu
greu faţă încercărilor de catolicizare şi chiar de deznaţionalizare.
Prin intermediul acestor cărţi s-au păstrat nealterate legăturile dinh'e provinciile româneşti şi ideea unităţii naţionale, care a fost oferită ca un dar preţios Marii Uniri din 1918.
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La finalul acestor modeste precizări, îl felicităm din toată inima
pe autor şi suntem pe deplin convinşi că a realizat o lucrare de
mare valoare nu numai pentru specialişti ci şi pentru preoţii şi credincioşii Bisericii noastre dreptmăritoare.
„Fie vecinică pomenire acelora din sus făcători de bine pentru
ertarea păcatelor în veci sufletelor uşurare" (lnsemnare pe „Adunarea Cazaniilor", Viena, 1793, exemplar aparţinător parohiei Cuptoare).

f~)
EPISCOPUL
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CARANSEBEŞULUI

CUVANT IN AINTE

Faptul că Banatul a fost, în epoca la care ne referim, unul dintre cei mai activi solicitanţi ai producţiei tipo-editoriale româneşti
este o certitudine!. Numărul mare de cunoscători ai scrisului şi cititului, raportat la restul populaţiei, îl situează în fruntea provinciilor
i<;torice româneşti aducându-l la procentaje proprii occidentului eurupean, forţa econmică a comunităţilor dar şi împrejurări istorice
favorabile i-au permis acumularea unei mari cantităţi de carte.
Asupra motivelor care au determinat această stare de lucruri cercetări substanţiale a intreprins Nicolae Bocşan valorificându-le într-o
carte fundamentală pentru Banatul Luminilor, una dintre cele mai
solide contribuţii ale istoriografiei noastre postbelice2 •
Desigur, construcţiile de acest fel au fost posiJbile doar pe platforma asigurată de publicarea timpurie a unor importante fondwi
de carte veche deţinute pe cuprinsul provinciei bănăţene. S-a produs astfel un demaraj ce poate fi şi el, prin comparaţie, constatat cu
uşurinţă. Se împlineşte în curând un veac de când s-au scris lucrări
importante ce enumeră exemplare din fondurile provinciale de
carte. Rămâne demn de citat volumul dedicat de I. Bălan şi A. Ghidiu, Caransebeşului unde spaţii ample au fost rezervate acestui tip
de investigaţii3. Direcţia inaugurată de ei, în fond una monografică,
a fost urmată de C. I. Buracu4 şi Gh. Cotoşman 5 în epoca interbelică. O cercetare, extinsă, zonală, intreprinde N. Iorga. Rezultatele
au fost publicate în 19406 •
V. Leu, Cartea şi lumea rurală în Banat, 1700-1830, Reşiţa, 1996.
N. Bocşan, Contribuţii la istoria iluminismului românesc, Timişoara, 1986.
3
A. Ghidiu, I. Bălan, Monografia oraşului Caransebeş, Caransebeş, 1909.
4 C. Buracu, Muzeul General Nicolae Cena în Băile Herculane şi Cronica
Mchadiei, Turnu-severin, 1924.
5 Gh. Cotoşman, Din trecutul Bănatului, I-V, Timişoara, 1934-1935.
0
N. Iorga, Observaţii şi probleme bănăţene, Bucureşti, 1940.
1

2
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După război contribuţii remarcabile la cunoaşterea fondurilor
de carte veche românească din Banat au adus C. Feneşarn7 , I. B. Mureşianu8, E. R. Colta 9 , FI. Dudaş 10 • Acestui efort îi sunt circumscrise
şi lucrările noastre11 • Perspectiva din care au fost abordate lucrurile
este una ce ţine mai degrabă de istoria culturii, în mod special a
circulaţiei cărţilor, de istoria ment.alităţilor de unde şi interesul pentru însemnările manuscrise şi doar în plan secund pentru carte,
exemplarul in sine.
Pentru jumătatea sudică, muntoasă a Banatului cuprins în fruntariile eparhiei caransebeşene, sarcina de a redacta un catalog al
cărţilor vechi româneşti, n~ asumat-o noi, la îndemnul regretaţilor istorici bănăţeni Damaschin Mioc şi Ioan Dimitrie Suciu. El
a fost terminat de mai bine de un deceniu dar o tentativă de a fi
publicat în 1982 a eşuat din motive care nu ţin nici de noi şi nici
de editura timişoreană care l-a solicitat ci de cei care luau, pe acea
vreme, hotărârile de acest fel.
In volumul de faţă am inclus doar cărţile din veacurile XVII şi
XVIII urmând ca într-un al doilea volum aflat în curs de dactilografiere să le cuprindem şi pe cele de la 1801 la 1830. Am enumerat
doar exemplarele care s-au păstrat, cele care au fost găsite acum în
această parte a Banatului nu şi cele care fie că nu se mai păstrează
7 C. Feneşan, Circulaţia cărţilor româneşti din secolul al XVII-Zea, tn
„Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria „Historia", Cluj, 1971.
8 I. B. Mureşianu, Cartea Veche Bisericească din Banat, Timişoara, 1985,
Deşi în titlu se face referire la întregul Banat, l:n carte se face doar o repertoriere a exemplarelor din actualul judeţ Timiş şi a câtorva din Caraş
Severin aflate în colecţia mitropolitană din Timişoara. Pe acestea din urmă
nu le-am inclus catalogului nostru.
9 E. R. Colta, Cartea veche românească în părţile Aradului; în „Ziridava"
IX, 1978, p. 465--475; Idem, Vechi tipărituri româneşti în judeţul Arad, îri
„Ziridava", XIII, 1980, p. 715-758. Lista lucrărilor acestei cercetătoare estr,
desigur, mai lungă aici reproducându-le pe cele care se referă în mod deosebit la exemplare de carte veche românească bănăţene. li mulţumim totodată pentru ajutorul colegial pe care ni l-a dat în redactarea acestei lucrări, în semnalarea unor exemplare pe care nu le-am cunoscut.
1
° FI. Dudaş, Cazania lui Varlaam în vestul Transilvaniei, Timişoara, 1979.
11 V. Leu, A. Bistrianu, Circulaţia cărţii româneşti în Valea Almă1ului până
la 1840, în „Banatica", VI, 1978, p. 449-474; V. Leu, Circulaţia Mineelor de
la Râmnic în sudul Banatului, în „Valori bibli.ofile din patrimoniul culcultural naţional", I, Rîmnicu-Vîlcea, 1980, p. 71-75; Idem, Consideraţii pri-

vind circulaţia cărţilor din Ţara Românească în sudul Banatului în veacuz al
XVIII-lea, în „Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional", II, Bucureşti, 1983, p. 390-397; V. Leu, I. Voina, Două falsuri ale tipografiei de la
Blaj semnalate în judeţul Caraş-Severin, în „Banatica", VI, 1981, p. 389-393.
V. Leu, Cartea şi lumea rurală în Banat (1700-1830), Reşiţa, 1996, Idem, Banatul între arhaic şi modern, Reşiţa, 1994.
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fie că au fost înstrăinate cu concursul unor aşa zişi „colecţionari"
care în fond nu au făcut decât să sărăcească ţinutul de zestrea sa
culturală. Şi din păcate sunt multe astfel de cărţi care au fost trimise, în diferite epoci, unor „colecţionari" care nu au nimic de-a
faoe cu trecutul, cu spiritul acestor locuri. Intr-o statistică publicată
deja le-am inclus însă şi pe acelea 12 • Cărţile găsite după încheierea
catalogului le-am inclus totuşi la capitolul „Adăugiri".
Ordinea în care am dispus ediţiile este cea cronolgică, după modelul Bibliografiei Româneşti Vechi iar a titlurilor în ordine alfabetică (în cadrul aceluiaşi an de apariţie). Exemplarele au fost descrise într-o succesiune alfabetică după numele localităţilor de provenienţă.

In fişa de exemplar am inclus date pe care le-am considerat utile
pentru identificare: fond, numărul de inventar, dimensiunile legă
turii (în cm) şi o sumară descriere a ei (materialele din care a fost
confecţionată), paginaţie. In cazul în care exemplarul descris a fost
complet, am semnalat faptul ca atare. Dacă, însă, exemplarul a fost
unul deteriorat, incomplet, am precizat care sunt filele (paginile)
pierdute. Intre paranteze am semnalat filele nenumerotate iar cu
indice am semnalat filele care aparţin diferitelor părţi, numerotate
sau nu, în care este împărţită cartea. Am reprodus însemnările
manuscrise în ordinea în care au fost făcute. In cazul în care nu au
fost datate aceasta s-a făcut după grafie de unde o firească aproximaţie. Am precizat şi completările manuscrise ale unor exemplare
deteriorate sau adăugirile care s-,au făcut, reproducând titlurile
acelor texte.
Având în vedere că propunem cititorului un prim catalog de
carte veche românească păstrată în Banat îl rugăm să-l parcurgă cu
înţelegere şi răbdare.

AUTORUL

12

V. Leu, Cartea şi lumea rurală .. ,, p. 241-246.
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CARŢI

DIN SECOLUL AL XVII-LEA

I. NOUL TESTAMENT, BALGRAD (ALBA-IULIA), 1648
B.R.V. I, (54), p. 165-170.
1. EXEMPLARUL DE LA MAGURA, Nr. inv. 1041.
Lipseşte:

f.t, f. (1)-(5), f. 1-134, f. 326.
Dimensiuni: 27/17.
Legătura: piele pe scoarţe de lemn. A avut 2 copcii.
1nsemnări:

Intre coperta I şi prima filă păstrată au fost int~rca
late, probabil cu ocazia ultimei legări, două file manuscrise cuprinzând un text redactat cu caractere chirilice
„La Rusale - prochimen, glas 8-lea". S-a folosit cerneală
neagră iar pentru indicaţii tipiconale cerneală roşie. După
grafie textul poate fi datat la începutul secolului al
XIX-lea.

II. PSALTIRE, BALGRAD (ALBA-IULIA), 1651
B.R.V. I, (60), p. 184-190.
1. EXEMPLARUL DE LA PETRILOVA, Nr. inv. 1653.
Lipseşte:

f. (15)-{18), f. 297-300.
Dimensiuni: 20/15.
Legătura: piele pe scoarţe de lemn cu

două

copcii de închidere.
11

https://biblioteca-digitala.ro

lnsemnări:

f. 1:
„Această

carte am

făcut

popa ... "

f. 125:
„Această

psaltire (este)

cumpărată

cu

şasă florinţi

de la Mircu".
f. 129:
„Această carte este a lui popa Atanasie". Cu excepţia
celei din urmă care datează de la mijlocul veacului al
XVIII-lea, c~lelalte însemnări datează, potrivit grafiei, de
la începutul celui următor.

III. INDREPTAREA LEGII, TIRGOVIŞTE, 1652
B.R.V., I (61), p. 190-203.
1. EXEMPLARUL DE LA

CARANSEBEŞ.

Nr. inv. 621.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/20.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. Păstrează ambele copcii.
Decorul s-a realizat prin imprimarea unor somptuoase
motive vegetale asemănătoare lujerilor de pe frontispiciile cărţii, dispuse în două chenare concentrice. In centru se află scena răstignirii. Legătura aceasta nu este
prima întrucât la realizarea ei a trebuit să se taie o parte
din marginile de sus şi de jos ale filelor. Oricum ea ră
mîne una dintre cele mai frumoase legături păstrate şi
aparţine, fără îndoială, secolului al XVIII-lea.
lnsemnări:

p. 1:
„Pop(a) Eustatie

şi

Pop(a) Stan". (sec. al XVII-lea).

p. 6-14:

„ ...

şi cu spor
ţhiamă Pravilă de

Duhul (... ), această sfîntă carte ce să
la Ion Ungureanu carele au fost la
schitu(l) Sfintei Mitropoli(i) la Oprişeni dirept trei le(i)
·bătuţi şi un (... ) s-a făcut întru sfînta mănăstire în
Răca înainte (... ) şi pentru mai mare credinţă a pus pecetea mănăstiri(i), Văliat 1683, m-ţa fe(bruarie), 3 d-ni".
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p. 14:
„Pop(a) stan ot

Cocorăşti

o(t) Misli". (sec. al XVII-lea).

„Popa Stian ot

Pluieşci".

(sec. al XVII-lea).

p. 23:

p. 71:
Această pravilă

„Pop(a) Evistratie, pop(a) Stan.
cetit-o pînă aici". (sec. al XVII-lea).

am

p. 154:

„In numele Tatălui şi Duhului Sfînt, această sfîntă
carte ce se chiamă Pravilă Sfinţilor (...) o am cumpă
rat-o eu, robul lui Dumnezeu Dumitru Fărcaş din Biiu(ş)
di la pop(a) Vasilie (... ) dirept (... ) florinţi şi doă mleji
de grău să să ştie care lucru au do (...) alţi oameni buni.
Văliat 7184 sau 1678 (... ) S-am scris eu, Corapuşin dasăl
belgrischi logofăt (... ) de părinţi din Niche(ia) şi să fie
parte (... ) Iuda (... ) şi blagoslovit să fie acela ce o va
scoate ... ".
p. 305:

„Petrovan Alexa" (sec. al XVIII-lea).
p. 424:
„Această sfăntă şi luminoasă

carte adecă Pravilă este
de sfinţi(i) şi întru tot lăudaţi(i)
dascăli ai lumi(i) şi este lndreptarea Legii cei adevărate
care are toată judecata marelui Dumnezeu, arhierească,
împărătească de toate vinele preoţeşti şi mireneşti. Scrisiam eu, 'diacul din Ciunga Ioan .Maior (... ) umblai în
.treaba dobîndirii sfîntului dar al preoţii în anul de la
Isus 1810, luna lui ·iulie în 18 zile".
„Am citit şi eu în Pravila aceasta la 1815, 20 avg(ust)
Vasiliu de Ghertiyonoş".
făcută, întărită şi aşezată

p. 425:

„lndreptarea Legii şi a sfinţilor apostoli şi părinţi cu
toate canoanele ca o moşie rămînîndu-ne noao de la domnul răposatul tatel nostru care noao ca fraţi învoindu-ne
(... ) adecă o am vîndut-o (... ) popa Vasilie dirăpt doaozăci dă vonaş (... ) Anna 1763, avgust (...) la Avram Calian, Calan Farcaş, Calan Ianoş".
p. 795:
„Această

sfîntă

Pravilă

iastă

a jupînului

Moişan".

(Sec. al XVIII-lea).
13
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Coperta a II-a:
„Această sfintă Pravilă iaste a dumnealui
Alexe de la Ocne". (Sec. al XVIII-lea).

Pătrovan

2. EXEMPLARUL DE LA MOLDOVA NOUA. Nr. inv. 1682.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 26/16.
Legătura: Piele ornamentată pe
copcii.

scoarţe

de lemn. A avut

două

1nsemnări:

C. I.:
„Această sfîntă Pravilă
triţa". (Sec. al XVII-lea).

iaste a sfintei

mănăstiri

Bis-

p. 151:

„Vichentie Ionovici". (Sec. al XVIII-lea).
p. 266:

„Această

carte ce

să numeşte

Indreptarea Legii

iastă

bisăriciii oraşului Boşneag cumpărată cu cheltuiala bisăricii care are hramul Sfîntului Marelui Mucenic Gheor-

a

ghe, de la domnul capelan Andrei Terzici din Pojejena
la anul 1792".
C. II.:
„Părinte Ioane mulţămesc pentru dragostea sfinţiei
tale ce ai făcut cu mine pentru această carte. Al sfinţiei
voastre Mihail Stanoievici pre bună voire paroh Rusove(i) ". (Sec. al XIX-lea, prima jumătate}.

IV. EVANGHELIE, SNAGOV, 1697
B.R.V. I (103), p. 343-344.
1. EXEMPLARUL DE LA

BOCŞA-VASIOVA.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 28/19.
Legătura: Pînză de culoare

roşie

Nr. inv. 245.

pe carton presat.

14
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lnsemnări:

f. 2:
„Această sfîntă Evanghelie iaste a lui Mihail Marti" (Sec. al
novici care au fost dascal (în) Timişoara
XVIII-lea, mijlocul acestui veac).

V. CHIRIACODROMION, BALGRAD, (ALBA-IULIA), 1699
B.R.V. I (115), p. 372-377; IV, p. 538.
1. EXEMPLARUL DE LA AGADICI. Nr. inv. 1644.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/19.
Legătura: Piele ornamentată pe
copcii.

scoarţe

de lemn. A avut

două

lnsemnări:

f. 415:
„Să să ştie precum aşa m-am legătuit (... ) pintru răn
dul: prunci anume (... ) în locul meu fie o(a)mini cinerei,
Nicolae (... ) iastă Erinia Marie (... ) Sorinca Cata. Morţi:
Fila şi Ruja". (Sec. al XVIII-lea, începutul lui).
„Să să ştie că a cumpărat aceasta cu 20 florinţi ... ".
(lnceputul sec. al XVIII-iea).

c.

I.:

„Ca să să ştie că această sfîntă carcie ce să chiamă
Cazanie estă a sfintei bisiarici din Agadici şi care s-ar
îngîndi să o fure să fie afurisit de trei sute şi optsprezece
sfinţi care nainte au fost în Nicheia ... ". (Mijlocul sec.
al XVIII-lea).
f. 63-77:
„Să să ştie (că) această sfîntă şi dumnezeiască carte
ce să chiamă Poucenie iaste a bisericii Agadiciului. S-au
cumpărat cu bani, florinţi douăzeci iar cine s-ar ispiti
să o fure sau să o ia păntru niscar lucruri, sărac cu sufletul şi cu trupul într-un loc cu dracul şi să fie soţ (... )
să fie (... ) părinţi sfinţi carii au fost în Nicheia şi s-au
scris m-ţa aprilie 10 d-ni la 1748".
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2. EXEMPLARUL DE LA BUCHIN. Nr. inv. 860.
Lipseşte:

f. 111-121.
Dimensiuni: 25/18.
Legătura: Lipseşte.

3. EXEMPLARUL DE LA GRADINARI. Nr. inv. 1656.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/19.
Legătura: Piele decorată prin imprimare pe
A avut două copcii.

scoarţe

de lemn.

Insemnări:

f. 415:
„Această sfîntă şi dumnezeiască carte ce să chiamă
Poucenie este a bisericii Cacovei. Sunt şi estă hramul
lui Sfîntului Marelui Mucenic Gheorghe şi în această
vreme au fost presviter Nedelco şi ierei Mihailă şi diacon Iosif şi Lazăr diac din Cacova Mare. Toţi (în) 21 martie 1756".
„In sîmbătă seara (în) Cacova Mare 1764, decembrie 25".

VI. OCTOIH, BUZAU, 1700
B.R.V. I (119), p. 393-397.
1. EXEMPLARUL DE LA BOCŞA ROMANA. Nr. inv. 1609.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

p. 144:
„Să să ştie (că) acest sfânt Oftoic că s-au milostivit
jupăn Năsăvoi de l-au cumpărat cu t(a)l(eri) 7 ca să fie
drept (pentru) sufletul dimnealui să să pomenească în

veci,

să

fie la sfânta

bisărică

din Lupoaia ca de s-ar în-
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tâmpla a o fura cineva să fie proclet şi afurisit". (Prima
a secolului al XVIII-lea).
„Ioan, Ilinca, Dumitraşcu, Oprea, Ioan, Stamatie, Stana". (A doua jumătate a secolului al XVIII-lea).
„Acest Octoih l-au cumărat popa Radu în zilele milostivului Mitrofan ipiscopul de la Buzău şi în zilele lui Io
Constandin Băsărab Voievod, aceasta şi iastă ficiorilor
pop(ii) Radul Drunul ".
„Adecă Torcul ot Siret". (Prima jumătate a secolului
al XVIII-lea).
jumătate

p. 213:

„Acest Octoih cumpărat-au popa Drunul şi cu fiemeu, Radul drept tal(eri) 7 ca să fie cetitoriului (... ) şi
de (... ) sufletul popii Nicodim Ieromonah".
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CARŢI

DIN SECOLUL AL xvm-LEA

VII. ANTOLOGHION, RIMNIC, 1705
B.R.V. I, (147), p. 462.
1. EXEMPLARUL DE LA C!RNECEA. Nr. inv. 1539.
Lipseşte:

f. (2), f. 1-3, f. 4-239, f. 354-406.
Dimensiuni: 30121.
Legătura: Lipseşte.

2. EXEMPLARUL DE LA GRADINARI. Nr. inv. 1655 B.
Lipseşte:

f. (2), f. 1-402.
Dimensiuni: 31122.
Legătura: Lipseşte atît copcia de sus cit şi cea de jos.
de lemn sînt învelite în piele ornamentată.

Scoarţele

Insemnări:

f. 406:
„Să să ştie cum eu, Martin, Opra dimpreună cu soţia
me Stan am cumpărat această carte anume Octoih dila
~opa V asilie dirept bani talere 4 şi o am dat să fie la
besereca noastră (a) Cacovei. Iar fiind nescarva întîmplări
să ne risipim iară seminţia noastră să fie volnică a o duce
unde va vre şi la care va ajunge, ne rugăm, să facă bine
să ne pomenească pră Mărtin şi Stan şi Opra. Văleat
7221".
„Intîmplîndu-se vreun om fără de minte să fure, herul,
pietrile, lemnele să putrezească iară el să nu putrezească,
nici să nu carecumva, fiind de omenie, să nu o de la
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beserică şi preotul beserici(i) să fie volnic să o de să
veţe din ea şi iară să se afle la biserică". (Probabil

întot

1713).
3. EXEMPLARUL DE LA ORA VIŢA. Nr. inv. 1162.
Lipseşte: f. (2), f. 1-2.
Dimensiuni: 30/21.
Legătura: Pilele ornamentată pe

scoarţe

de lemn.

1nsemnări:

c. I.:
„Alimpie Nedici

învăţători Oraviţii

Vere de la anul

1811 ".

„Constantin Velcian în anul 1859".
f. 3-19:

„ ... Maxim Nenadovici, Dumnezău cel din împărăţia
cerului, bog duşu prosti, şi popa (... ) în Oraviţa să-l pomeniţi faţă (... ) şi me rog vao fiţi preoţi şi mă pomeniţi
şi pe mine mai mic fratele vostru şi smerit rog bunul
Dumnezeu (... ) ierei şi bunul Dumnezeu se ve pomenească şi pe voi (... ) al Dumnezeu (... ) şi Fiul şi Duhul
Sfînt şi de la maica Precista şi de la toţi sfinţii şi de la
trei sute optusprezece de părinţi (...) anatema (...) se
dau înapoi se nu (... ) proclet". (Inceputul sec. al XVIIIlea).

VIII. MOLITVENIC, RIMNIC, 1706
B.R.V. I (150), p. 541-543; IV, p. 220.
1. EXEMPLARUL DE LA GRĂDINARI. Nr. inv. 1336.
Lipseşte:

f. (7), p. 451--453.
Dimensiuni: 19/14.
Legătura: Carton de culoare neagră. Este o înoire recentă, cu
care ocazie, la început au fost adăugate patru file manuscrise.

2•
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1nsemnări:

f. 1-2 v.:

Scara Molitvenicului, texte religioase:
pre scurt". (Inceputul sec. al XIX-lea).

„Sfinţirea

api(i)

f. 2 r. -3.:
„Rovaşul:

Pentru rugăciunile şi alte mai multe tră
rînduieli ce se află în această trebuincioasă
carte scoasă de mine smeritul intră preoţi Simion Popovici paro(h) (în) Cacova în luna iunie 12, anu(l) 1822.
Iunie 24 anu(l) 1795: sînt hirotonisit de preot în Sfînta
Bisărică a Gaiului Mare prin blagoslovenia episcopului
al Verşeţului Ioan de Şaca în 22 lui septămbrie ano 1795,
fui rînduit de paroh în Cuptoare, iară în anu(l) 180 (?)
iunie 15 fuiu rînduit iarăşi eu paroh în Franţ Dorf adecă
în Valiug prin rînduiala episcopului celui mai sus. In
aceşcia doi mai sus zisă sate neavînd pînă în mergerea
mea acolo nici preot paroh nici bisărici aşa eu lăcuind în
aceşcia 2 sate 14 ani puind puţintică ostăneală să făcură
în mine satele cită o bisărică. Mă rog cetitorule să nu i-ai
în dăşărt unde ziş sau mă lăudai că făcui 2 bisărici, sînt
într-u nădejde că ştiţi ce poartă lăcomia în traista ei. In
anu(l) 1809 mai 18 vinii dă paroh în Cacova iară pri.n
rînduiala ecs. Petar de Vidac însămnînd cu mina de ţă
rînă ştiu cetitorule că şi aici şi mai sus ce va îngîndariu
nu mai iară nu poci (... ) nu mă defăima. Paroh fost-am
la 'Q"ăi sate prăcum mai sus le-ai cetit. Născut sînt din
Cacova şi încă mai vreau a-ţi descoperi cine au fost prec;ţi
de parohi din neamul meu în Cacova: întiiu au fost moşul meu
Nedelco Popovici paroh şi protopresviter, al
2-(lea) taica meu Jivan sau Petar Popovici paroh şi namesnic, al 3-lia Ioan Popovici preot şi paroh. Aceştia trei.
sus numiţi preoţi fostau parohi în Cacova. Şi încă mai
aducîndu-m(i) aminte şi de Eremii Popov ici cel ce au fost
paroh în Stredeşti(i) Mari iar din neamul meu aşa cei 3
os de parohi în Cacova eu sînt al 4-lea Simeon Popovici
paroh (în) Cacova însămnat în Cacova, 12 iunie 1822".
buincioasă

f. 4:

„14 avgust anu(l) 1827 în Cacova s-au scris de mine
smeritul intre preoţi Simeon Popovici paroh (în) Cacova".
20
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2. EXEMPLARUL II DE LA GRADINARI. Nr. inv. 1333.
Exemplarul acesta cuprinde numai partea de Liturghie a cărţii,
deci referirile la paginaţie se vor face ţinînd cont de acest fapt şi
se referă numai la această parte care poate fi considerată drept
prima Liturghie românească tipărită şi chiar catalogată ca atare.
Lipseşte: f. (1)-(7).
Dimensiuni: 21/14.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut 2 copcii.
lnsemnări:

„Să ştie că am scris eu, logofetul Nicolae". (Începutul
sec. al XVIII-iea).

c.

I.:

„Ioan Picu diac din Chernecea, 1840".
„Să să ştie cînd m-au făcut preot în 25 decemvrie în
ziua naşterii lui Isus anul 1816. Pavel Dimitrievici preot
din Bozovici".
Fz. I.:

„Scris-am eu Ioan Stefanovici din Cacova cea Mare".
(Sec. al XIX-iea).
„Această sfîntă şi dumnezeiască Liturghie este a bisăricii din Cacova. Isac Ioanovici, eu am scris aicea, anul
1805".
Fz. I (v):
„Aceasta este a lui Gheorghe Ivaşcovici diacon din
Vlaicoveţi. Să să ştie cine au scris". (Sec. al XIX-iea).
„Pavel Popovici, Pavel Trailovici învăţători din Cacova cea Mare, 3 zile, martie 1808".
p. 1:
„Petru Frenţi Diacon". (Sec. al XIX-lea).
p. 1-p. 11:
„Acest sfînt Molitvenic iaste al popi(i) Stanciului dă
ruit de sfinţia sa părintele kir Antim episcopul Râm(niceanul) de pomană ca pre dînsul să aibă a ceti iară pre
noi a ne pomeni. Iar cine s-ar ispiti să-l fure şi să-l străi
neze de la acest preot să fie proclet şi afurisit de 318 sfinţi
părinţi de(-n) Nicheia, aşijderea şi de smerenia noastră".
p. 52-57:
„Să să ştie (că) acesta estă al meu, al popi(i) Pătru ot
Bocoşniţa. Cine să-ria ispiti să-l fure să fie înfricoşată
21
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anaftima 318 sfinţi părinţ(i) şi de (-n) Nicheia, aşijderea
şi de smerenia noastră". (Prima jumătate a sec. al XVIIIlea).

p. 93:
„Pavel Dimitrievici preot (în) Bozovici". (Sec. al XIXlea).
p. 180:

„Iosif Costiei din satul cameralnic Cacova". (Sec. al
XIX-lea).
Filă legată la sfîrşit:
„Aceasta am scris eu, preotul Petru Muntian precum
ca să să ştie cînd m-au făcut preot şi care episcop m-au
făcut: episcopul Aradului Gherasim Raţi în 15 zile a lunii
lui noiembrie anul 1836. Petru Muntian administrator parohiei Surducului, spre vecinică pomenire. Amin şi lui
D-zeu laudă".
Fz. II.:
„Scris-am eu Gheorghe Ivaşcu din mînăstirea Mesici
diacon. Spre ţinerea aminte şi să să ştie cine au scris.
1806".
„Să să ştie cînd am seriat eu. Să să ştie cînd am seriat
eu cel cu mina dă ţărînă pămîntului de carele călcînd şi
alergînd pră dînsul şi aştept zioa sfîrşitului vieţii miale
şi o floricică dă pră cîmp fiind viasălă care dacă răsare
soarele pestă zi dă căldura şi să viasciezăşte, aşa şi noi
cei muritori în viaţă aceasta sîntem. lnsămnat la 3-lea
martie, 1808. Pavel Trailovici învăţător".
„Să să ştie cînd am seriat eu cel ce sînt din lucru zidit
şi spre vieţuire dăruit ca să măresc buna laudă şi mări
rea făcătoriului şi mîntuitoriului Isus. lndeletnicindu-ni.ă
în doi-lea decemv(rie) anul 1829, prin mine Alexie Bordanovici cleric în Cacova".
„Aceasta am scris eu Petru Muntian precum ca să să
ştie cînd m-au făcut diacon în 29 de zile a lunii lui (... )
1836. Petru Muntian diacon din Vrani".
„Această Liturghie estă a Sfintei Bisărici a răsăritului
care are hram preasfîntul mucenic Gheorghe şi am scris
eu preotul Pavel Constantinovici paroh satului Varadia
şi este a satului cameralnic Cacova, în luna lui martie
în 31 zile, 1805".
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C. II.:

„1786, ianuarie 1, zi, anu(l) nou".
„Ioan Popovici din Caciva Mare, 1786".

IX·. OCTOIH, RIMNIC, 1706
B.R.V. I (151), p. 467-468; IV, p. 220.

1. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/22.
Legătura: Piele pe

GRĂDINARI.

scoarţe

Nr. inv. 1655 A.

de lemn. A avut

două

copcii.

1nsemnări:

Fz. I.:

„Ioan Costiei paroh al Cacovi(i), 1799".
„Iovan Diala (din) Cacova". (Sec. al XIX-lea).
„Să să ştie cînd au răpăusat domnul director în luna
lui decemvrie 19 în anul 1803, Vasile Nicolici de legea
grecească neunit director al şcoalelor".
„Dumnezeirea pre cel de curînd răposat, pre domnu(!)
Iosif Ioanovici de Şacabent din ceaste vremelnice la cele
vecinice lăcaşuri a-.l muta bine au voit. Iosif nu mai iastă,
nici se mai vede! Sacabentul s-au mutat, cine nu va crede! Iar acuma ca o floare în staul oilor răsărind de D(u)mnezeu înalt preaosfinţitul D(o)mnul Petru Ioanovici de
Vidac Ep(i)scopul al Vîrşeţului. Pre carele noroadele bine
î-l cuvintă az şi strigă de zice: Bucură-să eparhie văzîn
du-şi buna nădejde, care prin păstoriul său D(u)mnezeu
o întăreşte. Fiind arhiereu îndurat, credincios şi nălene
vos şi turma a-şi cerceta, bine a o înfrumuţesa. Şi foarte
mult să sileşte, bisericile împodobeşte ca pră cel ce au
strălucit a fi arhiereu cinstit. Insemnat în Cacova, 21 fevruarie 1812. Pavel Trailovici, normalnic tinerimii învă
ţătoriu şi răcomendeluiesc normalnica învăţătură şcolari
lor celor mie încredinţaţi".
f. 3:

„Simeon Martinovici paroh (în) Cacova Mare anu(l)
1782, luna ianuarie 10. Adevărat deplin Dumnezeu Hristos".
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f. 38:

„Scris-am eu,
anul 1783. Acest
soţul lui Stan cu
covi(i) care este
Gheorghe".

popa Simeon a lui Mărtin Măgurean la
Octoih l-au cumpărat Martin Opra cu
patru taleri şi L-au dat la biserica Caîn numele Sfîntului M(are) Mucenic

f. 71:
„Adevărat deplin Dumnezeu Isus anul 1782 m-ţa
dascălu(!) Iovan Costiei din Cacova Mare".

mai 23 cu

2. EXEMPLARUL DE LA

ORAVIŢA

I. Nr. inv. 1162 B.

Lipseşte

f. (1)-(2).
Dimensiuni: 30/21.
Legătura: Lipseşte.

~.

LITURGHIE, TIRGOVIŞTE, 1713
B.R.V. I (164), p. 487.

1. EXEMPLARUL DE LA RACAJDIA. Nr. inv. 1583.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 19/13.
Legătura: Carton presat de culoare

gălbuie.

2. EXEMPLARUL DE LA CîLNIC. Nr. inv. 244.
Lipseşte: f.t., f. (1), p. 1-32, p. 37-45, p. 48-63, p. 75-83,
p. 92-95, p. 100-107, p. 112-115, p. 124-142, p. 189-210,
care au fost înlocuite cu file manuscrise.
Dimensiuni: 20/15.
Legătura: Piele pe carton presat.

lnsemnări:

p. 16:
„Această Liturghie au fost di la Isaia Popovici şi au
rămînut la Gheorghe Popa şi după el au rămas la Mărtin
Popa şi după el la Gheorghe Popa. 1854".

24
https://biblioteca-digitala.ro

p. 64:
„Această cartia, aceasta (a) avut-o Isaia Popovici după
după el au rămînut la Gheorghe Popovici după el a
rămas la Martin Popovici aşa d(a)ră a rămas la Moisă
Popa şi după el au rămînut la Gheorghe Popa în anul

el,

1854".
p. 108:
„Această Liturghie, aceasta (a) fost la Gheorghe Popa
a venit la Mărtin Popa şi după el au venit la Moisă
Popa şi după el au venit la Gheorghe Popa".
Pe ultima filă manuscrisă:
„Să să ştie că această Liturghie o au scris Popa Ivan
Făt (?) iar aciaste doao rînduri li-a scris eu, Ion Jog (?).
Liat 1742".

şi

XI. OCTOIH, BUCUREŞTI, 1720
B.R.V. II (179), p. 2-4.
1. EXEMPLARUL DE LA SADOVA NOUA. Nr. inv. 1109.
Lipseşte fila de titlu.
Dimensiuni: 25/14.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

Fz. I.:

„Ioan Popovici. Am scris eu Simeon
(lnceputul sec. al XIX-lea).

Creţoni învă

ţ(ător)".

f. (1):

„Acest Octoic iaste a Sfintei biserici (a) Sadovii şi
Slatini. Pomeneşte-mă Doamne întru împărăţia Ta! Bogoievici învăţători". (lnceputul sec. al XIX-lea).
„Spre pomenire mă scriu aici în biserica Sadovei în
18 iulie 1837. Gheorghe Bogoievici din Armeniş născut.
Am fost învăţători în Sadova între anul 1836 şi 1837".
Pe o filă adăugită la sfîrşit:
„Acest Octoih iastă a satului Sadova, a sfintei bisă
rici. Preot Dimitrie Bogoievici. Scris-am eu, Vasile Bogoievici, cu mina de ţărînă şi mina va putrezi dară seri-
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soarea va răminea în veac". (Prima jumătate a sec. al
XIX-lea).
„Vasile Bogoievici t(inerimii) n(aţionale) învăţător".
(Prima jumătate a sec. al XIX-lea).
„Martin Grigorievici învăţători". (Prima jumătate a
sec. al XIX-lea).
„S-au sfinţit bisărica Sadovi(i) Noauă în 19 noiemvrie
1845, miercuri la 9 ceasuri. Spre pomenire Lazare Merochescu".
„Scris-am eu, Solomon Creţoni cu mina de ţărînă.
Mina va putrezi dară scrisoarea în viac să va pomeni".
(Prima jumătate a sec. al XIX-lea).
„Scris-am eu, Dimitrie Bumbacilă cu mina de ţărînă
şi mina va putrezi dară scrisoarea în viac să va pomeni".
(Prima jumătate a sec. al XIX-lea).

XII. EVANGHELIE, BUCUREŞTI, 1723
B.R.V. II (182), p. 21-22.
1. EXEMPLARUL DE LA

Exemplar complet.
Dimensiuni: 27/20.
Legătura: Piele pe

GHERTENIŞ.

scoarţe

Nr. inv. 243.

de lemn. A avut

două

copcii.

2. EXEMPLARUL DE LA REMETEA POGONICI. Nr. inv. 344.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut două copcii. Coperţile au un chenar marginal cu motive florale iar în centn.l o cruce.

!nsemnări:

f. 1-6:
„Această sfîntă Evanghelie iastă a sfintei biserici a
satului Remetea Pogonişului care s-au cumperat cu bani(i) sfintei bisiarici şi care de a dăoara s-au legat la anul
1826. Grigore Giurcu paroh (în) Remetea".
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:XIII. TRIOD, BUCUREŞTI, 1726
B.R.V. II (195), p. 33-34.
1. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

DEZEŞTI.

Nr. inv. 43.

f. (3), f. (1-4), f. 147-152.

Dimensiuni: 21/15.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

Ca forzaţ pentru ambele coperte s-au folosit filele
unui manuscris databil, după grafie, în sec. al XVII-lea
realizat cu cerneală brună şi roşie. Pe prima copertă au
rămas doar urme de cerneală pe scoarţa de lemn dar pe
cea de-a doua se păstrează, lipită, destul de bine fila
originală.

2. EXEMPLARUL DE LA ILIDIA. Nr. inv. 1577.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 22/15.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

Fz. I.:
„Această carte estă a sfintei bisărici care are hramul
Pogorîrea Duhului Sfînt care cuprinde rînduiala bisă
rici(i) da la Sfînta şi Marea Joi pînă la sfînta Invierea
omului nostru I(su)s Hr(isos)". (lnceputul sec. al XIX-lea).
„Această carte iaste a satului provinţialnic Ilidia s-au
precautat prin mine, Rafailă Miloşevici, protoprezviter în
Bisărica Albă, 30-lea avgust 1821".

3. EXEMPLARUL DE LA

VERMEŞ.

Nr. inv. 207.

Lipseşte

f. (3), f. 1.
Dimensiuni: 21116.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.
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:XIV. LITURGHIE, BUCUREŞTI, 1728
B.R.V. II (196), p. 35.
1. EXEMPLARUL DE LA SURDUC. Nr. inv. 1648.
Lipseşte f. (2), p. 1-47, p. 241-244.
Dimensiuni: 20/15.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut două copcii.
Insemnări:

C. II.:
„Această S. Liturghie este a bisărici(i) satului Surduc.
29 martie 1831. Petru Popovici".

Fz. II.:
„ ... Iconia, Cetina, Ana, Iconia, Urşcia, Stina, Creciuna, Iana, Maria, ... Cătălina, Cetina, Cătălina, Treila,
Ruja". (Începutul sec. al XIX-lea).
„Petru Popov ici paroh în Surduc în 30 martie 1831 ".
2. EXEMPLARUL DE LA TÎRNOVA. Nr. inv. 112.
Lipseşte p. 211-240.
Dimensiuni: 21/15.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

f. (1):
„Această sfîntă şi dumnezeiască cărtişoară care
chiamă Liturghir iastă a lui Ioan Teişan dascălul

Slatina". (Începutul sec. al XIX-lea).

XV. OCTOIH, BUCUREŞTI, 1730
B.R.V. IV (66), p. 52.

1. EXEMPLARUL DE LA BAILE HERCULANE. Nr. inv. 884.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 21/14.
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să

din

Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

Pe

şnit:

Popovici. 1583".

2. EXEMPLARUL DE LA

DEZEŞTI.

Nr. inv. 37.

Lipseşte f. (2), p. 1-86, p. 103-166.
Dimensiuni: 20/14.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

XVI. TRIOD, RIMNIC, 1731
B.R.V. II (204), p. 42-45.
1. EXEMPLARUL DE LA

CARANSEBEŞ.

Nr. inv. 804.

Lipseşte

f. (1)-(3).
Dimensiuni: 31121.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut 2 copcii.
Insemnări:

f. 7:

„ ... la acest sfînt şi dumnezeiesc Triod dat-au popa
Nesctor Cuculescu din (I)zvarna fl. 4 pentru( ... ) mai ... "
(Prima jumătate a sec. al XVIII-lea).

2. EXEMPLARUL II DE LA
Lipseşte

CARANSEBEŞ.

Nr. inv. 815.

f. (1)-(4), f. 1-24, f. 355, f. 392-420, f. 2 (1).

Dimensiuni: 29/20.
Legătura: lipseşte.

3. EXEMPLARUL DE LA

GRĂDINARI.

Nr. inv. 1173.

Lipseşte f. (1)-(4), f. 1-254, f. 355-420, f.2 (1).
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut două copcii.
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Insemnări:

C. I.:
„1748. Şi am scris eu popa Gheorghe".
„Popa Gheorghe paroh Cacovi(i)"
fz. I.:

„Serin Rarul a lui Miculai (... ) Ticfani(ul) Mic". (Prijumătate a sec. al XVIII-lea).
„Vii: Miculai, Stoica, Opria, Ruja, Vida, Mărica, Ruja,
Morţii casii: Dreghici, Inca, Mărghita, Crişan, Opra, Vida,
Mica, Nicoară, Cătălina, Mihai". (Prima jumătate a sec.
al XVIII-lea).
ma

f. 260:
„Această sfântă şi dumnezeiască

carte ce se chiamă
este al biserici(i) Sfîntului Marelui Mucenic
Gheorghe". (Prima jwnătate a sec. al XVII-lea).
Lazarevaţ

f. 330:

„Ion Popa şi cea (... ) întîia zi pe anul nou
12 zile cu 1765-1786".

şi

(... )

C. II.:

„Se şcie ce iaste această carte ce se chiamă Lazopoviat este al sfintei bisărici din Cacova, cumperată pre
bani, patru florinţi. Şi l-am-o dat-o ca să fie besărici(i),
să) n-aibă lucru cu el pane va fi Cacova. Şi sw fie afurisit (de) trei sute (... ) părinţi care au făcut liage la
Nicheia". (Prima jumătate a sec. al XVIII-lea).
4. EXEMPLARUL DE LA MEHADIA. Nr. inv. 754.
Lipseşte f. (1).
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele ornamentată pe
copcii.

scoarţe

de lemn. A avut

două

Insemnări:

fz. I.:

„In anul 1853 am fost la pripărandie în Caransebeş
din 21 noiemvrie pînă la 30 martie. Niculaiu Alexa naţional ... ".
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f. 5:
„Această sfântă

carte ce se chimă Triod (... ) că au
popa Gheorghe ot Pătaşi ca să fie pomenire ... " (Prima jumătate a sec. al XVIII-lea).
,cumpărat-o

5. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31121.
Legătura: Piele pe

ORAVIŢA

scoarţe

I. Nr. inv. 1155.

de lemn.

lnsemnări:

f. 3:

„Acest Octoih iaste al sfintei beserici din Româneşti
trei de aur, galbenul de
10". (Prima jumătate a
sec. al XVIII-iea).

cumpărată cu bani gata, galbeni
florinţi 4 buni care fac florinţi

f. 353:

„Erei Pavel Nedici paroh (în)
sec. al XVIII-lea).

Oraviţa".

(Sfîrşitul

6. EXEMPLARUL DE LA RAMNA. Nr. inv. 474.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33122.
Legătura: Piele pe

scoarţă

de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

fz. I.:
„Această carte ce se chiamă Triod iastă a lui popa
lacov di la satul Ravna. Şi această carte au fost a tă
tin(u)si-o şi au lăsat lui cartia, niminia să nu aibă triabă,
nici fraţi(i) lui nici nimi. Şi popa lacov au legat cartia
aceasta cu cheltuiala lui şi a dat pentru ce au legat 4 fl.
M-ţa mai 14, 1780 Uat. Scris-amdascal Maxim Bosioc".
„Scris-am eu, să (se) şcie cînd a fost Stretenia în
anu(I) 1834, într-o duminecă. Vasilie .. .".
„Scris-am eu, Constandin Achim învăţătoriul". (Prima
jumătate a sec. al XIX-lea).
„ ... în Ravna în 11-lia fevruarie 1823, ierodiacon şi
învăţători tinerimi(i) locului".
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7. EXEMPLARUL DE LA RACAJDIA. Nr. inv. 1515.
Lipseşte f. (1)-(4), f. 4, f. 324-420, f.2 (1).
Dimensiuni: 33/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. Are două copcii.

Insemnări:

c.

I.:

„Această sfîntă carte ce se chiamă. Triod este a
săricii

satului

Racaşcii şi

bi-

am scris eu, Constantin Motia,
fiind învăţători în 8 enoarie". (lnceputul sec. al XIX-lea).
„Ioan Balicovici diacon şi învăţător, în 15 (... ) 1800".
f. 93-103:
„Această sfîntă carte, anume Triod cumpărată de toţi
sătiani(i) den Racaşcie la biserica lor, de pomană şi pentru sufletul lor şi morţilor loc cu bani gata florinţi 20.
Văliat 1746".
f. 105:
„Am însămnat în 23 ianuarie, 1814, în zilele pria luminatului împărat Franţ al doilea şi fiind domnul Petar
de Vidac episcop".
c. li.:
„Această carte ce se chiamă. Triod iaste al sfintei bisărici a satului Racaşcia. Şi am seriat eu, Ioan Balicovici,
fiind diacon şi învăţători la anul 1819 şi am fost în slujba
învăţătorească din anul 1800 la 1 fevruarie, pănă la 1819
în locul lui Constantin Motia din Cacova Vere, Balicovici
diacon".
„Triodul satului Racajdia. Ioan Balicovici diacon (în)
Racaşci(a) în 12 iulie, 1831".
Pe o filă goală adăugată la sfîrşit:
„Nicolae Balica au scris în luna lui noiemvrie 15.
Dat în Racaşcia în 1839".
8. EXEMPLARUL DE LA SADOVA NOUA. Nr. inv. 1112.
Lipseşte

f. (1)-(4), f. 153-420, f.2 (1).
Dimensiuni: 20/15.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut
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două

copcii.

!nsemnări:

f. 1-4:

„ ... să o fure sau să o înstrineze într-alt feliu, să
fie afurisit de sfinţi(i) părinţi de la Nicheia şi să fie la
un loc cu iadul. Iulie 28, 1763".

f. 138:
„Să să ştie că am scris eu, preotul Micşa şi e a mia.
(N-am scris de altceva ci numa pentru ca să să ştie că
-aciastă sfîntă Starastie e anul 1756, noiemv(rie) 14".
Pe o filă adăugată intre f.2 (1) şi fz. II:
„Această Strastie s-au legat de a doua oară de j(upîiniul) stajameşcer Petru Dacal la anul 1836, în luna lui
septemvrie, de pomană. Slatina în 27-lia septemvrie,
1838. Nicolae scri(i)toriu, învăţători".

9. EXEMPLARUL DE LA

VERMEŞ.

Nr. inv. 226.

Lipseşte

f. (1)-(4), f. 1-10, 12-19, 25-80, 381-388, 392-420,
f.2 (1).
Dimensiuni: 31/22.

Legătura: Lipseşte.

:XVII. CHIRIACODROMION, BUCUREŞTI, 1732
B.R.V. II (205), p. 45-47.
1. EXEMPLARUL DE LA BUCOVA. Nr. inv. 930.
Lipseşte

f. (1)-(3), f. 413-414.

Dimensiuni: 30120.
Legătura: Piele pe

scoarţe

2. EXEMPLAR DE LA
Lipseşte

de lemn. A avut

FIZEŞ.

două

copcii.

două

copcii.

Nr. inv. 80.

f. 414.

Dimensiuni: 28/20.
Legătura: Piele pe
3 - Cartea veche

românească

scoarţe

de lemn. A avut

din bisericile Eparhiei

Caransebeşului
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lnsemnări:

C. I.:
„Această sfîntă şi dumnezeiască carte (este) a pă
rintelui şi duhovnicului (... ) din Vermeş s-au cumpă
rat (... ) drept douăzeci de florinţi(i) (... ) ca să-i fie de
moşie ca să nu aibă niminia fără numai săntul părinte.
Cine s-ar afla ca să o înstrineze (...) să fie proclet şi
anatema şi (... ) sute opt sprăzece sfinţi părinţi (... )
dat de biserica răsăritului să ... " (A doua jumătate a
sec. al XVIII-lea).
„Şi am scris eu, Gheorghe sin Chircovici (... ) Sebiş
la anul 1750, M-ţa iunie ... ".

fz. I.:

„Iosif Nicolia sistematicesc învăţător tinerimi(i) s(atuFizeşi în anii 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820".
„Cumpăratu-sau această Cazanie de robul lui Dumnezeu Gheorghe Albul din Fizeşi cu 18 fl. ". (A doua jumătate a sec. al XVIII-lea).

lui)

3. EXEMPLARUL DE LA RAMNA. Nr. inv. 316.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 26/18.
Legătura: Pînză cerată

pe carton presat.

4. EXEMPLARUL DE LA REMETEA POGONICI. Nr. inv. 313.
Lipseşte f. (1)-(4), f. 1-21, f. 411-414.
Dimensiuni: 29/19.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut două copcii.
5. EXEMPLARUL DE LA ZAGUJENI. Nr. inv. 777.
Lipseşte

f. (1)-(2).
Dimensiuni: 30/19.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut
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două

copcii.

XVIII. ANTOLOGHION,
B.R.V. II (212), p. 50.

BUCUREŞTI,

1736

1. EXEMPLARUL DE LA FOROTIC. Nr. inv. 1529.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Lipseşte.

XIX. ANTOLOGHION, RIMNIC, 1737
B.R.V. II (215), p. 52-53.
1. EXEMPLARUL DE LA

BOCŞA

VASIOVA. Nr. inv. 242.

Lipseşte

f. (1)---{4), f. 1-20, f. 573-650.
Dimensiuni: 32/23.
Legătura: Lipseşte.

2. EXEMPLARUL DE LA

CARANSEBEŞ.

Nr. inv. 795.

Lipseşte f. 606-660.
Dimensiuni: 34/24.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

f. 187:

„Ano 1765 fevruarie 25. Acest Minei estă al nostru
cu bani gata 30 fl. Caransebiş. Gheorghe Ilinescu protopop (în) Caransebiş, mult păcătos".
cumpărat

XX. LITURGHIE, BUCUREŞTI, 17 41
B.R.V. II (220), p. 55.
1. EXEMPLARUL DE LA IERTOF. Nr. inv. 1581.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 21/16.
3•
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Legătura:

Piele pe carton presat.

lnsemnări:

fz. I.:
„Scris-am eu, Gheorghe (...) cu mina de ţărînă şi
cu pană de gheină. Mîna va putrezi iar scrisoarea în
viac va reminia în Chortea in 19 octomber 1863. Gheorghe ... ".
f. 12:
„Această sfîntă şi dumnezeiască Liturghie să ştie că
iaste a popi(i) kir Simul din Iam cumpărată cu bani gata,
florinţi 4 iar cine s-ar întîmpla că să o înstrina, de la
mine să fie blestemat de 318 sfinţi părinţi care au făcut
sfintele săboare şi de aceşti sfinţi trei arhierei care au
făcut (...) însă şi de mine robul lui Dumnezeu erei Simeon să nu fie iertat". (Prima jumătate a sec. al
XVIII-iea).

XXI. EVANGHEUE, BUCUREŞTI, 1742
B.R.V. II (224), p. 60-61.
1. EXEMPLARUL DE LA

BOCŞA.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 28/19.
Legătura: Piele neagră pe

scoarţe

Nr. inv. 1610.

de lemn.

2. EXEMPLARUL DE LA BREBU. Nr. inv. 341.
Lipseşte

f. (1)-(4), f. 1-13, f. 174-180.
Dimensiuni: 28/20.

Legătura: Lipseşte.

3. EXEMPLARUL DE LA

CARANSEBEŞ.

Nr. inv. 624

Exemplar complet.
Dimensiuni: 28/20.
Legătura: Piele pe carton presat.
36
https://biblioteca-digitala.ro

!nsemnări:

f. 2-21:

„ ... sfîntă Evanghelie estă a me, a popii Ghiorghe
Ilinescu ca să fie moşie copiilor mei. Am cumpărat-o în
luna aprilie 1745. Ghiorghe Ilinescu protopop".
4. EXEMPLARUL II DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

CARANSEBEŞ.

Nr. inv. 627.

de lemn. A avut

două

copcii.

!nsemnări:

f. (2):

„Aceste şire, Vasile Constantin (...) meu ca un frate
iubit ban mare, Scefane (... ) din satul Băsăşci cu plecăciune sărut mina dumitale''. (Mijlocul sec. al XVIII-lea).
„Ispitii această condeiu să văd, bine scrie condeiul
negru la mănă". (Mijlocul sec. al XVIII-lea).
„Aceştia am scris eu, Ştefan Han din satul Băsăşti,
ţinutul Blaj". (A doua jumătate a sec. al XVIII-lea).
f. (3):

„Ispitii acest condeiu să văd bine scrie condeiu (?).
Condeiu pre bine scrie dar măna nu pre bine că este
mole de tot dărămată şi ... ". (A doua jumătate a sec.
al XVIII-lea).
5. EXEMPLARUL DE LA DOMAN. Nr. inv. 368.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/21.
Legătura: Piele pe carton presat. Are o copcie centrală şi colţare metalice.
6. EXEMPLARUL DE LA GRĂDINARI. Nr. inv. 1176.
Lipseşte

f. 180.

Dimensiuni: 29/20.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.
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7. EXEMPLARUL DE LA IAM. Nr. inv. 1287.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

f. (4):
„Această sfîntă şi dumnezeiască Evanghelie să să ştie
că iastă a sfinţii sale (a) preotului şi popi(i) Simion din
Iam sin Ursul Tighia şi i-au cumpărat cu cheltuiala lui
să fie moşie lui şi copiilor lui în viaci pomenire! 1748".

f. 20:

„Au răposat robul lui D-zău Ienaşcu fiul preotului
Grogorie Popovici parohul Iamului. Au răposat în oraş
în Seghedin în 12 iunie 1836 fi(i)nd la şcoală a-3-a latinească, în vîrstă de 17 ani şi 5 luni şi 2 săptămâni. In
pension înalt, căutătura blindă. In limbă rumăneşte, nemţăşte, sărbeşte, latineşte şi ungureşte. Oh, jalnici părinţi
şi ascultători".

8. EXEMPLARUL DE LA MAURENI. Nr. inv. 275.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 34/23.
Legătura: Piele pe lemn. A avut

două

copcii.

Incemnări:

f. (1):
„Această sfîntă Evanghelie iastă a popi(i) Teod')r din
Bulia. 1740 (?) pentru 15 florinţi cumpărată de la Toma
dascălul din Unic."

fz. II:
„Să să ştie că am cumpărat această sfîntă Evanghelie de la părintele popa Toader Ion (din) satul Scul.ea.
Eu, Martin Busuioc chinezul împreună cu satul nostru cu
bani, florinţi 14 şi au fost cînd (am) cumpărat-o, au fost
martor Martin, Martor". (Mijlocul sec. al XVIII-lea).

38
https://biblioteca-digitala.ro

9. EXEMPLARUL DE LA RAMNA. Nr. inv. 356.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut două copcii.
10. EXEMPLARUL DE LA SCAIUŞ. Nr. inv. 156.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

11. EXEMPLARUL DE LA VARADIA. Nr. inv. 1543.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 28/20.
Legătura: Lipseşte.

Insemnări:

f. 1-52:
„Această sfîntă Evanghelie a soborniceşti, apostoliceşti(i) şi sfintei biserici pravoslavnice a răsăritului care
iaste pre limba rumănească, s-au ferecat cu argint şi
s-au poleit cu aur la anul 1770 luna ~u~ mai 21, cu ostăniala sfintei beserici şi lăcuitori(i) satului Varadia unde
iaste hramul Pogorîria duhului sfîntului şi de viaţă fă
cătoriului Duh şi unde s-au dăruit cătră cel numit hram
în satul Varadia spre vecinica pomenire şi spre măn
tuire celor mai sus numiţi lăcuitori (ai) satului Varadiei
pravoslavnicului norod ce vieţuiesc şi tot puternicului şi
Dumnezeului celui viu cu credinţă şi cu suflet smerit
rugăndu-se pentru iertarea păcatelor sale precum gră
ieşte sfîntul apostol Pavel „cel ce împodobeşte biserica,
pre sine împodobeşte". Această sfîntă Evanghelie s-a ferecat în zilele stăpînitoriului priaosfinţitului domnului
domn arhiereu şi mitropolit Ioan Gheorghievici al Carloveţului, al Cavaran-Sebeşului, al Verşeţului şi altora ~i
de va voi cineva această sfîntă Evanghelie a o fora din
cea de obşte mare nevoie a besăricii, va fura-o sau o va
vinde sau într-altă parte de la această sfîntă beserică o
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va înstrina de la Domnul Dumnezeu şi mîntuitoriul nostru Isus Hristos să fie blestemat şi de la Prea sfînta Năs
cătoare de Dumnezeu, de îngeri, apostoli şi prorooci şi
de toţi sfinţi(i), de la noi păcătoşii, să fie blestemaţi,
Amin! Scris-am cucernicul între ieromonaşi, Ioachim cel
de obşte duhovnic de la mănăstirea Mesiciului cu îndemnarea părintelui Petru Lupulovici protopopul şi parohul acestui sat Varadia ".
Pe o

filă adăugată

La

sfîrşit:

„S-au prelegat această sfîntă Evanghelie cu somot
roşu la anu(l) 1862, luna iulie pre vremea în scaun stă
pînitoriului d(omnului) episcop Emilian Kenghelaţ din
eparhia Verşeţului şi Popovici Iacov d{o1IU1ul) protoprez(viter) al Oraviţi(i) iar preoţi a satului Varadia (erau)
Nicolae Juica parohul şi Nicolae Mioc capelanu(!). Epitropii s(fintei) biserici: Iova Camon, Vichentie Labonţi,
Iosim Nica iară ca învăţători (era) Constantin Mihailovici.
Pentru ţinerea aminte am însămnat în Varadia, în 19-lia
deche(mbrie), 1862. Nicolae Juichia paroh. K.N.".
„Sfînta beserică a satului Varadia a doa oară s-au boltit în 16 mai 1855 şi sfinţindu-se au făcut d(o1IU1ul) epis·cop un preot şi un diacon în trînsa. Crucea de sus la
turn prechitindu-să şi ei în 23 iunie 1863. Iară monastirea s-au sfinţit în 15 august 1863. Pentru ţinerea de
minte am scris eu, Ioan Vucicomţir fostul învăţători".
„Spre pomenire fostul preot Nicolae Juica parohul
Varadiei şi slujitoriul sfintei bisărici greco-răsăritene neunite şi slujind sfînta bisărică 25 de ani ca preot iar
acum în anu(l) 1864, fevruarie 27, în domnul răposă".

!XXII. OCTOIH, RîMNIC, 17 42

B.R.V. II (227), p. 62-64.
l. EXEMPLARUL DE LA IERTOF. Nr. inv. 1319.
Lipseşte

f. (1)-(3).
Dimensiuni: 21/15.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut 2 copcii.
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2. EXEMPLARUL II DE LA IERTOF. Nr. inv. 1582.
Lipseşte

f. (1)-(4).

Dimensiuni: 21/15.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

fz. I.:

„Acest Octoih estă a bisărici(i) din satul Ciortea şi
s-au legat cu banii bisărici(i) în anul 1798".
„Scris-am eu, Stoian Almeniş din satul Ciortea". (Începutul sec. al XIX-iea).
„Iosif Popovici învăţători la satul Miniam unde zice
popa Ercărabă". (Mijlocul sec. al XIX-iea).
fz. II.:

„Simion Stroia în anul 1837".
„Scris-am eu, Stoine (... ) din satul Ciortea care estă
iCristenuş la biserică de 11 ani şi s-au pogodit jude la
bisărică la anul 1806 du-oncă au trecut Săptămîna Mare.
Iacob Jurcovici paroh în Ciortea".
C. II.:

„Acest Octoih estă a bisărici(i) din satul Ciortea şi
s-au legat la jidani de la Biserica Albă iară cu bani de
la biserică în anu(l) 1798 cînd au fost preotu(l) Jivan
Martinovici paroh (în) Ciortea".
„Iosif Paulovici învăţători satului Ciortea". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea).

iXXIII. PENTICOSTAR, BUCUREŞTI, 1743
B.R.V. II (232), p. 70-72.
1. EXEMPLARUL DE LA ORA VIŢA II. Nr. inv. 1438.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 33121.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.
41
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!XXIV. PENTICOSTAR, RIMNIC, 1743
B.R.V. II (233) p. 73-76.
1. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/21.
Legătura: Piele pe

BOGODINŢI.

scoarţe

Nr. inv. 1205.

de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

C. I.:
„Această

carte

adecă

acest sfînt Penticostar s-au cumAvramoEu, Radu

părat satului Bogodinţi. Preot au fost Mladin
vici şi învăţători au fost cu Chirilă Marsianovici.
am scris, diac în şcoală. Bogodinţi, 1796".

f. (3):
„Şi acest sfînt şi dumnezeiesc Penticostari cu 8 zloţi,
ca să fie uşurare şi spăsenie. Erei Ilie, eriţa Călina".
(Mijlocul sec. al XVIIl-lea).

f. 28:
„Răposat-au roaba lui Dumnezeu, Stana, fata înveţă
toriului Sucmar Marian din satul Bogodinţi, 25 fevruarie 1792 şi care preot va ceti, numele ei va pomeni. Şi
au scris tatăl ei fiind dascăl".

fz. 11.:

„Ludimagister Jivanovici. Bogodinţi 28 martie". (Inceputul sec. al XIX-lea).
„Această carte iastă a lui Mladin Popovici din Bogodinţi". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea).

2. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 34/22.
Legătura: Piele pe

BROŞTENI.

scoarţe

Nr. inv. 1491.

de lemn. A avut 2 copcii.

lnsemnări:

f.t.-f. (3):
„Liat 1751,

m-ţa iunie, d-ni 24. Să să ştie cum s-au
milostivit Micul Balia (... ) această sfîntă cartie, ce se
chiamă Penticostari, cu florinţi 7 (... ) Al doilea, popa
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Costa, au dat florinţi 2
Olariul (...)florinţi".

şi

potor (?) 30, al treilea, Simion

fz. II.:

„Se va aduce aminte cum că subscrisul am fost ca
suplinitori la înveţătoriul din începutul lunei lui decembrie pînă la sfîrşitul lunei lui maiu 1873. Scris-am cind
învăţai pe (...) Mangiuca glasurile fiulu lui Nicola Mangiuca (... ) aminte cum mana va putrezi iar scrisoarea
va (... ) spre semnu de aducere aminte. Brosceniu în
26-lia maiu 1873. Ioane Luican".
3. EXEMPLARUL DE LA

CARANSEBEŞ.

Nr. inv. 818.

Lipseşte

f. (3), f. 1-16, f. 176-226, f. 252-256.
Dimensiuni: 28/18.
Legătura: Carton presat.

4. EXEMPLARUL
inv. 965.

DE

Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe

LA

scoarţe

CONSTANTIN DAICOVICIU.

de lemn. A avut

două

Nr.

copcii.

5. EXEMPLARUL DE LA DULEU. Nr. inv. 417.
f. (1)-(3).
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe

Lipseşte

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

6. EXEMPLARUL DE LA FÎRI.JUG. Nr. inv. 288.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. Coperta I

lipseşte.

Insemnări:

fz. I.:
„Această sfîntă şi dumnezeiască carte ce se numeşte
Penticostari este a sfintei bisearici a satului Furluc cum-
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părată

cu banii sfintei bisiarici şi am scris eu, robul lui
D-zeu, Dimitrie Sirbu cu mina dă ţărînă. Mina va putrăzi iară scrisoarea în veac să va pomeni. Dimitrie Sîrbu
crîsnic. (Anu(l) 1834".

7. EXEMPLARUL DE LA GRĂDINARI. Nr. inv. 1171.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

1nsemnări:

C. II.:

„1796 au răposat diaconul Ioan Popovici, în luna lui
septemvrie 28, liat 1796, fiind făcut diacon de înalt priasfinţia sa domnul Iosif Ioanovici de Sacabent episcop al
Verşeţului şi a altor părţi."
„Intru pomenirea prealuminatului şi stăpînitoriului
înpăratului nostru Franţiscus I-iul, la anul 1816, iunie dimineaţa la 4 ceasuri aşa groaznică furtună au fost incit
au cuprins casele şi pomii din temeiu le-au rupt iară
piatra, viile şi rodurile cîmpului, le-au rupt, aşa le-au
bătut cit pămîntul negru au rămas. După aceea la anul
1817, iunie în 7 şi în 9-lea zi au fost cucuruzul scump
în tîrg. Şireagul cu 50 fl. şi oca de făină cu 1 fl. şi nici
aşa nu s-au puutut căpăta. La această vreme fiind parohii
Cacovei Simeon Popovici, Iacob Ştefanovici şi învăţăto
rul Pavel Trailovici. 1nsemnatu-sau în Cacova, 18-lea iunie anu(l) 1817".
8. EXEMPLARUL DE LA GREONI. Nr. inv. 1278.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/20.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

9. EXENIPLARUL DE LA ORAVIŢA I. Nr. inv. 1156.
Lipseşte

f. (L)-(3).
Dimensiuni: 31/19.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut
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două

copcii.

10. EXEMPLARUL DE LA RAMNA. Nr. inv. 382.
Lipseşte

f. (3).
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

c. I.:

„Această sfîntă şi dumnezeiască carte ce se chiamă
Penticostariu estă cu a doa oară legat de mine, Pavel
Gherga buhpintăr din Criciova la 12 decemvrie, 1842".
„Amin, mîntueşte Is(use) Dumnezeule şi milueşte-ne
pre comuna patrie, libertate şi neatîrnătoare". (Cu ocazia Unirii din 1918).

f. 1:

„Pentru aducerea aminte scriu eu,
1844".

păcătosul

la a(nul)

f. 29:

„Petru Popovici parohul Ravnii, 1841".
l t. EXEMPLARUL DE LA REMETEA POGONICI. Nr. inv. 221.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/19.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

fz. I.:

„S-au cununat (... ) iulie 30, 1798".
„S-au legat această carte de iznov cu cheltuiala s. bisărici din Rămetea Pogonici prin epitropul Gheorghe
Stan la anul 1859. Savu Mustaţă învăţător".
12. EXEMPLARUL DE LA SASCA. Nr. inv. 1509.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/19.
Legătura: Piele pe
Insemnări:

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

f. 50:

„Scris-am eu, cel din jos numit spre vecinica pome'nire şi cine va ceti numele mieu îl va pomeni şi pre
45
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acela D-zeu să-l ferească de tot păcatul lumesc. !n Sasca,
15 fev(ruarie) a(nul) 1850. Ignatie Mihailovici învăţăto
riu (în) Sasca".
f. 257:
„!nsămnezi cel din jos subscris în 20 martie în Dumineca Floriilor, noaptea aşa vînt mare au fost incit au
rupt bisărica de cătră şcoală, jumătate. Minune de vînt
au fost atunci peste tot Banatul. 1n 20 martie 1855. Ioan
Mihailovici".

13. EXEM:PLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/21.
Legătura: Piele pe

SCAIUŞ.

scoarţe

Nr. inv. 470.

de lemn. A avut

două

copcii.

!nsemnări:

f. 257:

„Dimitrie Francescu teolog (în) cursul al-3-lia". (A
doua jumătate a sec. al XIX-lea).
14. EXEMPLARUL DE LA TEREGOVA. Nr. inv. 913.
Lipseşte f. (L)--{3).
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

!nsemnări:

f. 29:

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, adecă să se ştie că această
sfînt şi dumnezeiesc Penticostariu s-au cumpărat prin
cheltuiala satului Teregova prin rugăciunea şi mijlocirea cuvintelor mele, mai jus iscălitul Dărduşa Prădăscu
tlrept fl. 8, zic cu slova florinţi opt şi s-au aşăzat la
sfînta bisărică din Teregova (în) aprilie 12, 1759. Bumbacila. Tot într-o vreme s-au cumpărat o sfîntă !evanghelie".
„Să să ştie că au tunat în ceri (în) martie doăzăci,
într-o sîmbătă la chindie şi am scris". (A doua jumătate
a sec. al XVIII-lea).
„Ioan Bumbacilă naţional învăţători". (Prima jumă
tate a sec. al XIX-lea).
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„Gheorghe
jumătate

Grozăvescu naţional

învăţători".

(Prima

a sec. al XIX-lea).

fz. II.:

„Acest sfînt şi dumnezeiesc Penticostari iastă a bisă
ricii satului Teregova în 27 mai 1821. Gheorghe Bumbă
cilă, diacon".
„Dat în Teregova în 4 mai în 1826. G. Grozăvescu învăţători Teregovii".
„Petru Bumbacilă paroh". (Mijlocul sec. al XIX-lea}.
15. EXEMPLARUL DE LA TICFANIUL MARE. Nr. inv. 1224.
Exemplar complet.

Dimensiuni: 31/21.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

16. EXEMPLARUL DE LA TINCOVA. Nr. inv. 789.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

f. 1-16:

„ .. .şi dumnezeiască carte, Penticostari l-au cumpă
rat satul Tincova la sfînta bisărică a răsăritului, la anu
1760".
f. 17-39:

„Acest sfînt şi dumnezeiesc Penticostari l-au cumpă
rat de noi, satul Tincova, la sfînta bisărica noastră de pomană (în} anu(l} 1760".
f. 15:

„In ziua de mercuri, în 9 mai 1945 se numeşce ziua
de glorie a toată lumea, pentru că atunci s-a încheiat
pacea, adecă armatele noastre cu aleaţii au bătut pe germani şi războiul european s-a terminat care pentru noi
românii este o mare bucurie căci din 1941 în 1945 ne-a
fost destul!".
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17. EXEMPLARUL DE LA

VALIŞOARA.

Nr. inv. 585.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/20.
Legătura: Carton presat.
Insemnări:

f. (2):

„Spre vecinică pomenire m-am subscris eu, cel din
jos în ziuoa 28-lea martie anul 1858, în comunitatea Valişoara. Nestor Milulescu naţ(ional) înv(ăţător)".
„Nicolae Ardeleanu învăţători la anul 1804 la Văli
şoara".

„Acest sfînt Penticostar este
satul Petroşniţa cu florinţi (... )
(... )luna lui mai 20, ano 1763".
18. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

VERMEŞ.

cumpărat

să

de preotul (... )

fie (... )

sfinţii bisărici

Nr. inv. 15.

fila de titlu.

Dimensiuni: 32/21.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

f. 257:

„Am scris eu popa Petru Ioanovici, în Vermeş, întru
carce". (A doua jumătate a sec. al XVIII-lea).

această

19. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

ZORLENŢUL

MARE. Nr. inv. 431.

f. (L)-(3), f. 1-54, f. 176-179, f. 184-257.

Dimensiuni: 29/20.
Legătura: Lipseşte.

XXV. ANTOLOGHION, RIMNIC, 1745
B.R.V. II (237), p. 80-83.
1. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

BOGODINŢI.

Nr. inv. 1263.

f. (L)--(4), f. 1-27, f. 542-554.

Dimensiuni: 30/20.
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Legătura: Lipseşte.

1nsemnări:

f. 28:

„Gheorghe Popovichs ludimagister în posesionis Bogodinti. 8 decembrie 1806".
f. 508:

„Crescinului (... ) Marianovici diacon
tului Bogodinţi. 1801."

şi învăţători

sa-

2. EXEMPLARUL DE LA BREBU. Nr. inv. 508.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

3. EXEMPLARUL DE LA

de lemn. A avut

BROŞTENI.

două

copcii.

Nr. inv. 1490.

Lipseşte

f. (1), f. 553-554.
Dimensiuni: 29/20.
Legătura: Lipseşte.

1nsemnări:

fz. I.:

„Acest sfînt Antologhion-Meneiu sau floarea cuvintelor dumnezeieşti a doa oară s-au legat şi retezat de înveţetoriul Ioachim Luchici fiind. în Binişi prin îndemnarea şi cheltuiala a onoratelor persoane: Damaschin Jura
chinez, cu 4 fl. şi Simeon Andraşi lăcuitoriu din Doclen,
pronia d-zeiască să le erte păcatele lor. In Doclen, aprilie
a-3-lia, anul Domnului nş. Is(us) H(risto)s 1838. Dionisie
Blidari învăţători".
4. EXEMPLARUL DE LA DULEU. Nr. inv. 421.
Lipseşte f. (3).
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

Insemnări:

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

/

fz. I.:
„Această sfîntă carte este a
adecă a satului Valeamare şi au
eu Ioan Imbre învăţători".

4 - Cartea veche

românească

din bisericile Eparhiei

sfintei bisiaricii noastre
seriat în 2 ianuarie 1843,

Caransebeşului
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5. EXEMPLARUL DE LA

FIZEŞ.

Nr. inv. 354.

Lipseşte

f. (1), f. 553-554.
Dimensiuni: 30/19.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

6. EXEMPLARUL DE LA GREONI. Nr. inv. 1276.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/19.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

7. EXEMPLARUL DE LA MONIOM. Nr. inv. 210.
Lipseşte

f. (L)-(4), f. 552-554.
Dimensiuni: 30/20.
Legătura: Piele pe scoarţă de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

f. 508:
„Creştinilor şi
jumătate a

(Prima

tuturor celor ce
sec. al XIX-lea).

v-aţi

învrednicit ... ".

8. EXEMPLARUL DE LA PRISACA. Nr. inv. 759.
Lipseşte

f. (1).

Dimensiuni: 36/23.
Legătura: Piele pe

scoarţă

de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

fz. I.:
„Această sfîntă şi dumnezeiască carte ce se chiamă
Minei iaste a sfintei şi dumnezeieştii bisărici a satului
Prisaca şi niminia să nu îndrăzniască a o înstrina că va
fi afurisit de 300 şi 18 sfinţi părinţi. Scris-am eu, robul
lui Dumnezeu erei Zaharia Zuva pa(roh) (în) Prisaca,
29 iunie 1797".

fz. II.:

„Iosif Mircovici învăţător din Hitiaş născut la anul
1825 în 25 iunie. Am scris la 21 octomvrie 1854".
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9. EXEMPLARUL DE LA RAMNA. Nr. inv. 420.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/19.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

lnsemnări:

f. 456:

„S-au preoţit Teodor Mană din Logoj în bisărica satului Ravnei prin episcopul Iosif Raiacici din Verşeţi. Dat
în Ravna în 5 iunie anul 1836".
10. EXEMPLARUL DE LA SOJDEA. Nr. inv. 376.
Lipseşte

f. (1), f. (3)-(4), f. 261-554.
Dimensiuni: 30/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
lnsemnări:

fz. II.:

„Gheorghe Gherga au seriat în Mineiu(l) acesta în
16-lea decemvrie, anul 1'854".
„Simeon Gaşpar au învăţat pre Mineiu(l) acesta (în) decemvrie, anul 1854".
11. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/20.
Legătura: Piele pe

VERMEŞ.

scoarţe

Nr. inv. 411.

de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

C.I.:
„Dieceza-Verşeţului.
Numărul parohilor şi

a preoţilor: 2 parohi şi 2 preoţi
Petru Stan, Aron Stan.
Locul. direct.: Petru Stan parohul.
Catiheta: Petru Stan parohul.
lnvăţătorul: Ioachim Luchici.
Modul învăţătorului: Cu înaintare în învăţătură şi nă
ravuri bune.
Vorbeşte bine: limba maicei, nemţăşte şi sîrbeşte.
Anii învăţătorului: 32 de ani în slujbă.
4•
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Pruncilor de la 12 ani sînt putincioşi de a învăţa: Băr
- 75, Fămei - 51, Impreună - 126.
Adevărat umblă la şcoală: Bărbaţi 58, Fămei - 42,
Impreună - 120.
In faţa noastră: Marian Şerban, Martia Gheruia, (... )
Stan, (...) Noriţa. Juraţi (... )". (Sfîrşitul sec. al XVIII-lea
sau începutul celui următor).
baţi

XXVI. EVANGHELIE, RIMNIC, 17 46
B.R.V. II (246), p. 88-92.
BOLVAŞNIŢA.

1. EXEMPLARUL DE LA

Nr. inv. 560.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Vinilin pe carton presat.
2. EXEMPLARUL DE LA CÎRNECEA. Nr. inv. 1540.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

f. 164:
„Această sfîntă

Evanghelie s-au

cumpărat

... ".

„Să să ştie că această carte, Evanghelie (este) a bisă
rici(i) şi estă cumpărată cu florinţi 12 şi 12 oameni au dat

bani".
3. EXEMPLARUL DE LA

DEZEŞTI.

Nr. inv. 150.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/20.
Legătura: Carton presat.
Insemnări:

fz. I.:
„Această sfîntă

satului

Dezeşti şi

Evanghelie iastă a sfintei biserici (a)
s-au legat de maistor dolinter din Lo-
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goj şi s-au dat pentru legătură la maistor 5 fl. şi 30 de
critari în luna noiemvrie 18, anul 1838. Bicolacie Badoc
paroh".
4. EXEMPLARUL DE LA FÎRLIUG. Nr. inv. 286.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

5. EXEMPLARUL DE LA GLOBURAU. Nr. inv. 924.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

6. EXEMPLARUL DE LA GREONI. Nr. inv. 1279.
Lipseşte

f. 26-27.
Dimensiuni: 30/19.
Legătura:

Piele pe carton presat. Este o

legătură modernă.

7. EXEMPLARUL DE LA !LIDIA. Nr. inv. 1452.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/19.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

!nsemnări:

f. (3):
„Această Evanghelie iaste din satul Iladia hramul
(...) 1788, august 6".

Pe o

filă adăugată

Ia

sfîrşit:

„După înalta poruncă a excelenţei sale domnul arhiepiscop şi mitropolit Ştefan de Stratimirovici s-au precautat această sfîntă Evanghelie (a) besiaricii răsăritului

a satului Iladia prin (...) 30 august 1821 ".
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8. EXEMPLARUL DE LA JUPA. Nr. inv. 536.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

metalică,

de lemn. Are o copcie

cen-

trală.

Insemnări:

fz. I.:

„S-au legat această sfîntă Evanghelie cu cheltuiala
domnului epitrop Petru Popa mic, cu preţu(l) 15 fl. bancă,
întru pomenirea a viilor şi a morţilor să le primească
D-zeu, amin! In Jupa, în 20-lia octomvrie 1841. Mihail
Trandafir admin(i.strator) (în) Jupa".
„Spre eterna suvenire me subscriu fiind parochu comunei Jupa, preot. In 20-lia decemvrie 1864, născutu din
comuna Zăgujeni în 1839. Jupa 20-lea aprilie 1873. Lazaru
V asiu protoprezviter".
9. EXEMPLARUL DE LA MEHADIA. Nr. inv. 961.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

10. EXEMPLARUL DE LA MEHADICA. Nr. inv. 654.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

11. EXEMPLARUL DE LA RACAJDIA. Nr. inv. 1516.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/20.
Legătura: Piele pe carton presat. Este o

legătură recentă.

12. EX:filMPLARUL DE LA SOCOLARI. Nr. inv. 1229.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
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Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

C.I.:

„Pavel Preda din anul 1845 mai, au primit parohi.a
Socolar".
13. EXEMPLARUL DE LA TEREGOVA. Nr. inv. 999.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

f. 2:
„Adecă să să ştie că această sfintă şi dumnezeiască

Evanghelie este cumpărată cu cheltuiala satului Teregova
prin rugăciunea, mijlocirea cuvintelor miale mai jos iscă
litul dindu-să pre dînsa 12 fl., zic cu slova doisprăzăce şi
s-au aşezat în sfinta bisărică din satul Teregova, aprilie 12, 1759. Tot într-o vreme s-au cumpărat cu sfîntul
şz dumnezeiescul Penticostari ... ".
H. EXEMPLARUL DE LA TICFANIUL MIC. Nr. inv. 1550.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/20.
Legătura: Piele pe carton presat. Este o
15. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe

VERMEŞ.

scoarţe

legătură recentă.

Nr. inv. 16.

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

fz. II:

„Spre pomenire cînd am fost administratoru de parochu in Dulleo cu începerea anilor 1861. Vasilie Popoviciu (...) de parochu".
55
https://biblioteca-digitala.ro

16. EXEMPLARUL DE LA VOISLOVA. Nr. inv. 765.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/20.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.
Insemnări:

f. (2):

„1774 ani de la c. s. proric Samoilă la 12 ciasuri
miercuri seara s-au pristăvit adecă au răposat soţia mea.
Păuna, eriţa, S-au fost amîndoi în căsătoria ani 17 şi au
făcut amîndoi întru atîţia ani 3 feci(ori) şi 2 fete: Preda,
Nicolae, Măriuţa, Ion, Magdalina şi Dumnezău îl va pomeni. S-am scris eu popa Constandin cu mina de ţărînă.
Mîna ca putrezi iară slova în veci să va pomeni".

XXVII. LITURGHIE, BUCUREŞTI, 1746
B.R.V. IV (92), p. 59-61.
1. EXEMPLARUL DE LA MAURENI. Nr. inv. 280.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 20/15.
Legătura: Piele pe carton presat. Este o

legătură recentă.

2. EXEMPLARUL DE LA RUGINOSUL. Nr. inv. 1106.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 21/15.
Legătura: Piele pe carton presat.
Insemnări:

fz. II:

„Dumnezeiasca aceasta Liturghie s-au legat de Nicolae
Fogaraşi legătoriul cărţilor fiind învăţători în Valiaboului la anul 1807. Pomeniţi-mă şi pre mine şerbul lui Dumnezeu căci scrisoarea aceasta păstrîndu-să iară timpul să

va da putrejiciunii".
„Spre aducere aminte subscriu, Vasiliu Corneanu, aş ia
dară mana va putrezi era scrisoarea in veci se va pomeni.
Scris-am în 4 iului 1882. V. Corneanu teologubasolutu".
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„Aducerea aminte de inmormintarea reposatului preotului Petru Corneanu. Ruginosu in 6 maiu 1882 st. v. Insemnatt-am eu, feciorul lui, Vasiliu Corneanu teologiu
absolutu şi am primitu darul lui Dumnezeu de preotu in
17 şi 18 ianuariu 1883 pre parohia aceasta, Ruginosu".

XXVIII. OCTOIH, BUCUREŞTI, 17 46
B.R.V. II (249), p. 93.
1. EXEMPLARUL DE LA BOCŞA MONTANA. Nr. inv. 197.
Lipseşte p. 2 198-200.
Dimensiuni: 21/15.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

2. EXEMPLARUL DE LA DALCI. Nr. inv. 853.
Li:pseşte p. 2 198-200.
Dimensiuni: 21/15.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

p. 1:
„. .. că această sfintă carte ce se chiamă Octoih iastă
a popii Radului din Stroieşti sin Pătrul Daviţoiul, cumpărat cu bani gata zloţi 10, banii mei, ca să fie moşia
feciorilor lui dar cine s-ar ispiti a zice ca s-o instrineze
spre altă parte să fie afurisit şi blăstămat de 318 sfinţi
părinţi di la Nicheia şi ca să să ştie fratele meu, popa
Vasile, partea lui dar drept bani gata, zloţi 11, banii mei.
Şi am scris aicea eu, popa Radul Soteşti cu a mea mină".
(A doua jumătate a sec. al XVIII-lea).
3. EXEMPLARUL DE LA DOCLIN. Nr. inv. 396.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 22/15.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.
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Insemnări:

între forzaţul I şi fila de titlu:
„S-au legat a doa oară prin Ioachim Luchici (...) în
conventu(l) în Doclen, 19-lea aprilie 1832, acest Octoih
a sfintei besiarici (din) Doclen prin cheltuiala lui Damaschin Ferliugean cnez".
Pe o filă legată la sfîrşit:
„Şi am scris eu Gheorghe diac za Ocne (... ) Dan Mihail meseţa fev(ruarie) 2, liat 1750".

Pe o

filă legată

4. EXEMPLARUL DE LA !LIDIA Nr. inv. 1578.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 21/15.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

5. EXEMPLARUL DE LA VALEADENI. Nr. inv. 173.
Lipseşte

f. (1)-(2).
Dimensiuni: 23/16.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

XXIX. TRIOD, BUCUREŞTI, 17 46
B.R.V. IV (93), p. 59-61.
1. EXEMPLARUL DE LA BRĂDIŞORUL DE JOS. Nr. inv. 1446.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe
Insemnări:

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

C.I.:

„Ioan Poşta Cimponieru local inspector. Şi mina va
putrezi dar scrisoarea in viac va rămînea, epitrop şi faur.
M-am luat îndrezneala de a mă subscria in dumineca vameşului şi a fariseului, in 9, 1864".
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fz. I.:

„In 23 octombrie 1882 repauzind tatăl meu, Daniel
Liuba, am venit invăţătoriu definitiv al comunei conf( esională) gr. or. romane Maidan. Spre suvenire in
20 martie 1896. Sofronie Liuba inveţetori".
„Spre suvenire me subscriu in 26 martie 1869. Sofronie Liuba adminis(trator) inveţietorescu".
fz. I.:
„Această sfîntă şi dumnezeiască carte (cu) nume după
grecească Triodion ce să ticluieşte pre limba rumânească, Trei cîntări, iaste a sfintei bisărici a satului Mai-

limba

dan care are hramul !nălţarea lui Isus. Scris-am în Maidan în 19 septembrie 1848. Smeritul între preoţi Dionisiu
Liuba".
2. EXEMPLARUL DE LA

CARANSEBEŞ.

Nr. inv. 626.

Lipseşte f. (1)-(2).
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Carton presat.

3. EXEMPLARUL DE LA DOCNECEA. Nr. inv. 379.
Lipseşte f. 1-5.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

f. 17-24:
„Această sfîntă şi dumnezeiască

Strastie

iastă

a popi(i)

Ion

Micloş feciorul lui Achim Micloş din Brădicean cumpărat în bani, în florinţi 4 iar cine s-ar ispiti să o instrineze să fie a tri şi (... ) sută blăstămul optzăci sfinţi pă
rinţi di la Nicheia". (Mijlocul sec. al XVIII-lea).

4. EXEMPLARUL DE LA

FIZEŞ.

Nr. inv. 192.

Lipseşte

f. 354-355, f. 1-119.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
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5. EXEMPLARUL DE LA FîRLIUG. Nr. inv. 293.
Lipseşte f. (1)-(2)., f. 119.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

!nsemnări:

C.I.:

„!n vinerea paştilor am scris, în luna lui aprilie în
8-lea an(ul) 1819".

C.11.:

„!n acest an, 1854 am fost crîsnic, Simeon Groza şi
Simeon Marghis crîsnic".
- „Parohul Fărliugului din satu(l) Temeşăsc. Scris
în anul 1805, în luna lui ianuarie în 24 zile".
6. EXEMPLARUL DE LA FOROTIC. Nr. inv. 1528.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

7. EXEMPLARUL DE LA

de lemn. A avut

GHERTINIŞ.

două

copcii.

Nr. inv. 481.

Lipseşte f. (1)-(2), f. 1-355, f. 119.
Dimensiuni: 33/21.
Legătura: Lipseşte.

8. EXEMPLARUL DE LA GREONI. Nr. inv. 1277.
Lipseşte

f. (1)-(2).
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

Insemnări:

f. 2-17:

scoarţe

de lemn. A avut

„ .. .

două

copcii.

Treod am cumpărat eu (... ) 18 florinţi nemţeşti
să fie drept (... ) şi am fost preot (... ) David la această
sfîntă besiarică (... ) părinţi (... ) şi oricare preot va fi la
această sfîntă besiarică ce s-au dat această carte de pomană ca să fie în veac aici la Greoni să fie dator să pomeca
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nească aceste nume ce au lot-o şi de au dat bani pre
ea (... ) Păun Ogrinca şi alţi care s-au ostănit (... ) sufletul
lor şi care s-ar ispiti a o despărţi a o strămuta de la sfînta
biserică aceasta ce s-au zis şi s-ar lua au de preot, au de
muierea să fie blestemat de mine şi de trei sute şi optsprezece sfinţi părinţi de la Nicheia şi de alţi sfinţi părinţi
şi s-au cumpărat această sfîntă carte la liat 1786, decemvrie 16 zile".

9. EXEMPLARUL DE LA MONIOM. Nr. inv. 46.
Lipseşte

f. (1)-(2), f. 1-355.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

fz. I.:

,,. .. iastă această carte ce se numeşte Strastnic a besărici(i) Binişului iastă. Scriu (eu) Rusalin I ... viei din
satul Biniş iar eu scriu cu mina de ţărînă, dar cine va
udi în urma me să mă pomenească iară să mă pomeniască
Dumnezău întru împărăţia lui. Mina aşa este ca o floare
ce înfloreşte primăvara şi când o loveaşte soarele pică
ca cînd n-ar mai fi fost, aşa şi mîna mea va putrezi dar
cine va udi să mă pomenească întru împărăţia lui D-zeu,
D-zeu să-l pomenească şi pre el întru D-zeu, întru împărăţia lui D-zeu. Să să ştie cînd am scris eu Rusalin Iancovici învăţători în Biniş şi am scris în ziua lui aprilie
8 zile, anul 178 .. .".
„Eu, Rusalin Iancovici (am) scris cu mina de ţărînă
că mîna ne iastă ca o floare ce înfloreşte primăvara, martie, 2 zile 1798".
„Flaviu Speriosu paroh". (Mijlocul sec. al XIX-lea).
„Acest Strastnic bisericesc s-au cumpărat în anul 1843
în preţi 17 fl. cr. Zaharie Capeţan paroh adm. în Miniom".
„Spre aducere aminte de mine am scris cu mina de
ţărînă şi cu pana de găină, mîna va putrezi iară scrisoarea în veac va rămînea. Nicolae Laioş iaste înveţătoriu
în Valia Bolvaşniţa fiind în Mîniom înveţători, 1849".
„Iată această carte de o chiamă Strastie a bisărici(i)
(din) Biniş. ln luna lui martie anul 1795, eu Rusalin Iancovici".
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10. EXEMPLARUL DE LA RAMNA. Nr. inv. 330.
Lipseşte

f. 355, f. 1-119.
Dimensiuni: 33/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

!nsemnări:

fz. I.:

„Scris-am eu păcătosul, întru aducere aminte, omul
ca iarba! Gheorghe Popovici parohul Ravnii". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea).
11. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

SCAIUŞ.

scoarţe

Nr. inv. 158.

de lemn. A avut

două

copcii.

12. EXEMPLARUL DE LA TICFANIUL MARE. Nr. inv. 1289.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

13. EXEMPLARUL I DE LA TICFANIUL MIC. Nr. inv. 1547.
Lipseşte f. (1)---{2), f. 1-355, f. 1.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

14. EXEMPLARUL II DE LA TICF ANIUL MIC. Nr. inv. 1665.
Lipseşte

f. (1)---{2), f. 1-8, f. 21-119.
Dimensiuni: 32/23.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

!nsemnări:

f. 9-44:

„ ... stă Ticfanii Mic şi cine s-ar afla ca să o fure,
fie blăstămat şi afurisit de trei sute şi 18 sfinţi părinţi
di la Nichiia. Plumbul şi cărămida, cenuşa să putrăzască

să
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iară trupul aceluia om să nu mai putrăzască pănă în veacul veacului întru veaci netrecut şi nesfîrşit şi să zică toţi
creştinii Amin! (Mijlocul sec. al XVIII-lea).

C. II.:

„Scris-am eu, Ioan Popovici de la Ticfanii Mic în luna
lui ionnarie în zilele doi zaci, în ziua sfîntului Artimie,
în anul o mie şapte sute noazeci şi cinci de ani de la naş
terea lui Hristos, 1795".

XXX. APOSTOL, RIMNIC, 1747
B.R.V. II (251), p. 94-96.
1. EXEMPLARUL DE LA REMETEA POGONICI. Nr. inv. 203.
Lipseşte

f. (1)-(4), f. 1-21, f. 234-242, f. 244-256.
Dimensiuni: 21/15.
Legătura: Lipseşte.

2. EXEMPLARUL DE LA ZORLENCIOR. Nr. inv. 213.
Lipseşte

f. (1)-(4), f. 1-17, f. 238-256.
Dimensiuni: 21/15.
Legătura: Lipseşte.

XXXI. CATAVASIER, RIMNIC, 1747
B.R.V. II (252), p. 96-98.
1. EXEMPLARUL DE LA REMETEA POGONICI. Nr. inv. 129.
Lipseşte

f. (1), f. 1-31, 136-160.
Dimensiuni: 16/11.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.
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XXXII. LITURGHIE, BUCUREŞTI, 1747
B.R.V. II (254), p. 98-99.

1. EXEM:PLARUL DE LA PRISACA. Nr. inv. 886.
Lipseşte

p. 245-246.
Dimensiuni: 20/15.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

fz. I.:

„Ionescu preot". (Mijlocul sec. al XIX-lea).
f. (I):

„Moise Popovici parohul (din) Iazul". (Mijlocul
sec. al XIX-lea).
Pe o filă adăugată la sfîrşit:
„In 29 iunie 1900 au ieşit apa în teritoriul comunei
Prisaca au făcut mare pagubă în lunca parohiei (... ) şi
Cîmpul Mare şi Cîmpul Cireşului. I. Laţia".
„ln 21 noiemvrie 1812 am început a administra în
Prisaca, Zaharia preot".
„Anul 1909 au fost foarte bun numai fin au fost puţin au fost tare scump".

XXXIII. LITURGHIE, RIMNIC, 1747
B.R.V. II (256), p. 99.
1. EXEMPLARUL DE LA GLOBURAU. Nr. inv. 1076.
Lipseşte p. 38-41, p. 48-61.
Dimensiuuni: 21/16.
Legătura: Lipseşte.

Insemnări:

p. 23:
„Această Liturghie s-au luat de la popa
Bodeşti pentru Bani domneşti, taleri 3 şi au

Grigorie ot
luat şi Catavasia tot pentru aceşti bani. Insă aceşti bani (de) la popa
Dumitru taleri 2 (de la) popa Preda 1 taler. Popa Dumitru
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ot Păuşeni, popa Preda ot Coşăl". (Mijlocul sec. al
XVIII-iea).
p. 61-69:
„. .. sa-şi la învăţătură eu Petru Baros pentru să mă
fac preot întru această lună mai în 26, 1801 şi atunci au
venit cătanele de la bătaia cu franţuzul. Hăi care au fost
la Italia. Dar care au fost Za Raina, ai hăia au venit mai
înainte cu o lună, la Rusale".
p. 71:
„1816-1839 atîţia ani au preoţit socrul meu, Nestor
Popescu".
„... au răposat taica meu, Nestor Popescu, în 22-lea
decemvrie 1839, cu muma mea ieriţa Stana. Tot într-o
săptămînă s-au îngropat amîndoi. G. Baros paroh".
p. 126:
„Această sfîntă Liturghie să să ştie că am cumpărat-o
eu preotul Ştefan protopopul din Mehadia, cu bani florinţi cinci, la anul 1782".
2. EXEMPLARUL DE LA

VERMEŞ.

Nr. inv. 115.

Lipseşte f. (1)-(2), p. ~-50, p. 269-275.
Dimensiuni: 21/17.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

Pe o

filă legată

la

sfîrşit:

„Pomelnicul: Vii: preotul Pavel, Iulia, Vasile, Brînduşa,
Petru, Paraschiva, Mărie, Vasile, Mărie. Morţi(i): preotul
Pascu, Brînduşa, preotul Ioan, preotul Trifon, Ilinca, preotul Gheorghe, Icoana, Iovan, Ioan, Mărie, Pavel, Măria,
Icoana, Ioan, Persida, Ana, Ana, Armanca, Anastasia".
(A doua jumătate a sec. al XVIII-iea).
3. EXEMPLARUL DE LA VRANI. Nr. inv. 1312.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 23/16.
Legătura: Piele pe
5 - Cartea veche

românească

scoarţe

de lemn. A avut

din bisericile Eparhiei

două

Caransebeşului
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copcii.
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1nsemnări:

C. I.:

„Nu numai cînd ploe în mărţişor ci şi cînd e planeta
luni(i) iară e clima bună că aşa au fost în 1853 şi numai
că au fost ploios ci şi săcetos şi n-au fost nici griu bun
nici cucuruz".
4. EXEMPLARUL DE LA ZORLENCIOR. Nr. inv. 216.
Lipseşte

f. (1)-(2).

Dimensiuni: 21/16.
Legătura: Lipseşte.

XXXIV. MOLITVELNIC, RIMNIC, 1747
B.R.V. II (250), p. 101-102.
1. EXEMPLARUL DE LA BOCŞA MONTANA. Nr. inv. 336.
Lipseşte

f. (1)-(4).

Dimensiuni: 34/22.
Legătura: Lipseşte.

2. EXEMPLARUL DE LA REMETEA POGONICI. Nr. inv. 174.
Lipseşte

f. (1H4), f. 1-7, f. 246-252.

Dimensiuni: 20/14.
Legătura: Piele pe carton presat.

XXXV. TRIOD, IAŞI, 1747
B.R.V. II (262), p. 102-104.
1. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

BROŞTENI.

Nr. inv. 1492.

f. (2), p. 1-2.

Dimensiuni: 35/22.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două
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copcii.

XXXVI. CAZANII, RIMNIC, 17 48
B.R.V. II (263), p. 105-107.
1. EXEMPLARUL DE LA

BINIŞ.

Nr. inv. 41.

Lipseşte

f. (1)-(2), f.2 86-110.
Dimensiuni: 32/19.
Legătura: Lipseşte.

2. EXEMPLARUL DE LA BOCŞA ROMÂNA. Nr. inv. 1613.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/20.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

f. 35:
„Să să ştie

(din) lam, în

cînd am scris eu Grigore Popovici paroh
în 5 decemvrie 1857".

Bocşa,

f. 110:

„Scris-am eu, Petru Pîrvu, cînd am fost de 21 de ani,
am răsădit la sfînta biserică. Dat în Bocşa în 22 martie
1851".
3. EXEMPLARUL DE LA

BOLVAŞNIŢA.

Nr. inv. 584.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe carton presat. Este o legătură relativ nouă.
f.t.:
„Această Cazanie iastă a satului Bolvaşniţa. La anul
1809 Ilia Matei învăţător. Mina aceasta de ţărînă va putrezi ... ".
„Ioan Popovici învăţător în Bolvaşniţa la anul 1817
am fost".
f. (2):
„Această carte iastă a sfintei bisarici a satului milită
resc Bolvaşniţa prin scrierea învăţătorului Iova Turcin
în anul 1813 trecu".
5•
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f. 110:

„Pavel Parvu învăţătoriu. 1'835".
„Mihai Giura, 1819".
„Fost-am şi eu aicea în Bolvaşniţa învăţători la anul
1844 şi 1849. Nicolae Mihai".
„Iosif Dragomir învăţătoriu". (Mijlocul sec. al
XIX-lea).
„Aceasta carte iastă a satului Bolvaşniţa şi am scris
eu Mihai Guţă învăţător în Bolvaşniţa la anul 1807 şi am
scris cu mina de ţărînă. Mina va putrezi iar cuvintele
acestea nu va mai putrăzi. Mihai Tomaşevici din Măru".
4. EXEMPLARUL DE LA

Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/21.
Legătura: Piele pe

BRĂDIŞORUL

scoarţe

DE JOS. Nr. inv. 1255.

de lemn. A avut

două

copcii.

1nsemnări:
„Această sfîntă
negoţietoriu.

Lungu

Cazanie au avut-o cetitoriul Iosif
1865".

5. EXEMPLARUL DE LA CILNIC. Nr. inv. 349.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

c.

I.:
„Spre aducere aminte precum (în) octomvrie 1867
a 3-a oară am acopurut s. bisărică cu ţiglă stricată de vînt
eu (... ) maor Pavel George Spichian (din) Vasiova Montană".

6. EXEMPLARUL DE LA FÎRLIUG. Nr. inv. 285.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Piele pe

scoarţă

de lemn. A avut
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două

copcii.

7. EXEMPLARUL DE LA GLIMBOCA. Nr. inv. 961.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

f. 110:

„Ioan Popovici preot în satul Glimboca la anul 1852
(... ) şi în Cireşa Bistra născut".
8. EXEMPLARUL DE LA IAM. Nr. inv. 1286.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

f. 50:

„Au răposat robul lui Dumnezău, Ignatie Popovici în
în Seghedin în 12 ionie 112 ceasuri din zi s-au îngropat în 13 iuni la 6 ceasuri după amiazazi cu mare paradă în anul 1836 fiul preotului Grigorie Popovici paroh (în) Iam. Cartea pentru răposatu am primit-o în
14 iunie şi în 16 iunie acolo am ajuns numai pro (...)
:tănguire. Iară pre Ignaţie nu l-am mai văzut trei zile
înainte s-au îngropat".
oraşi

f. 192:
„Să să ştie că am scris m 31 decemvrie 1852 şi au.
fost vremea foarte frumoasă. Neao n-au. fost. In anul
ăsta vin au fost bun. Griu au fost, cucuruz nu, mai
nimic. Scris-am cu mîna de ţărînă în Iam 31 dec(embrie)
1852. Grigore Popovici paroh".

f. 77:

„Insămnezi

în 29 decemvrie 1859, Grigore Popovici

spre suvenire".
9. EXEMPLARUL DE LA !LIDIA. Nr. inv. 1421.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33121.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lenm. A avut

două

copcii.
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lnsemnări:

f.t.:
„Această Cazanie iaste a sfintei biserici care are hramul Pogorîrii Duhului Sfînt, 30 ianuarie 1840. Ieremia
Popovici capelan".

c.

I.:
„Adecă eu Utu Popovici am însămnat aceste ca să
să ştie că am dat la Pătro ( ... ) fl. 38, să dea pre răchie".
(A doua jumătate a sec. al XVIII-lea).

10. EXEMPLARUL DE LA JUPA. Nr. inv. 535.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Vinilin pe carton presat.
lnsemnări:

f. 1-37:
„Această sfîntă carte iaste a sfintei bisiarici care are
hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel unde iastă în
(... ) sat Jupa şi am scris eu, robul lui Dumnezeu preot
Petru Popovici în nemişescul sat Silbajel. Şi cine va ceti,
Dumnezău să-l blagoslovească, pre preot va pomeni,
amin! Luna lui noiemvrie în anul 1810".

11. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

PEŞTERE.

Nr. inv. 590.

f. (2)-(3).

Dimensiuni: 28120.
Legătura: Piele pe

scoarţe

(le carton presat. A avut

două

copcii.

Insemnări:

f. 154:

„Scris-am eu preotul Gheorghe Stan născut din Maciova din anuul 1840 şi preot în Peştere, la anul 1862".
12. EXEl\IIPLARUL DE LA OBREJA. Nr. inv. 981.
Lipseşte

f. (1)-(2).

Dl.mensiuni: 29/20.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut
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două

copcii.

lnsemnări:

f. 126:

„Nicolae Berarovici lehrer von Obreja, 1804".
f. 133:

„Nicolae Berarovici, lehrer von Obrescha pro ano
1808".
13. EXEMPLARUL DE LA OHABA MÎTNIC. Nr. inv. 1017.
Lipseşte

f. 1-3.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

dQuă

copcii.

14. EXEMPLARUL DE LA SACU. Nr. inv. 629.
Lipseşte

f. (1)-(3), f.2 21-110.

Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele .pe

scoarţe

de lemn. A avut

15. EXEMPLARUL DE LA SASCA. Nr. inv. 1507.
Lipseşte fila de titlu.
Dimensiuni: 31/22.
Legătura: Pînză

pe

~e

de lemn.

lnsemnări:

f.

(2):

„ ... tului
Albă

Saschi(i) Bătrînă s-au recautat în Biserica
prin mine (...) 31 august 1821".

16. EXEMPLARUL DE LA SOCENI. Nr. inv. 250.
Lipseşte

f. (1)-(3), f. 2 21-110.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

C. I.:
„Să să ştie că această sfîntă carte este a lui Mihai
(...) şi am scris în zilele împăratului nostru Iosif crai
şi cu maică-sa Maria Tereza, fi(i)nd mitropolit Vichen-
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tie arhiepiscop a Vărşăţului. Şi s-au scris de Petru Ionovici din Brebu. Şi s-au scris cu mina de ţărînă. Mina
va putrezi iară (... ) scrisoarea în veci".
f. 2:
„Această poucenie iastă a popi(i)
jumătate a sec ..al XVIII-lea).

Filip din Brebu".

(A doua

17. EXEMPLARUL DE LA TEREGOVA. Nr. inv. 968.
Lipseşte

f. (1).

Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Carton Presat.

lnsemnări:

f. 1-10:
„Această sfîntă

şi dumnezeiască carte au dat-o de
(... ) de dumnialui jupiniasa Maruşca din Caransebeş pentru dumnialui răposatul jupinului Nicola Ilinovici şi pentru a tuturor pristăviţilor pomenire. Noienvrie 16, 1758".
pomană

f. 57:

„Viclenia nu iasă nici odinioară din spurcata inimă
minte aceluia nici rău şi necredincios, Gherga,
1821 în 9 iulie".

şi rătăcită

f. 293:

„Mina va putrezi dar scrisoarea nu va putrezi.
Lalescu". (Mijlocul sec. al XIX-lea).

lnvă

ţător

f. 2100:
„Să să ştie (... ) sfînt mare mucenic Dimitrie izvorîtorul de mir în Teregova, noiemvrie în 2, 1796".

18. EXEMPLARUL DE LA TICFANIUL MIC. Nr. inv. 1549.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

f. (1):
„Această sfîntă şi D-zeiască carte ce se chiamă Poucenie iaste a beserici(i) di la Ticfan Mic şi iaste cum-
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părată cu bani gata florinţi 16 iar care din cei bisări
ceşti adecă preoţi s-au din boieri sau din sihastri adecă
călugări sau din arhierea sau dintralte limbe străine sau
ori care ar îndrăzni sau să o fure sau să o înstrineze să
nu să socotească nescine cu minte proastă ca să o-nstrineză iar carii ar îndrăzni ca să o fure, acela să fie anatema şi supt blestemul acelor 318 sfinţi părinţi ce s-au
sctrîns la sfîntul sobor în Tarigrad 150 şi al treilea sobor în Efes 200 şi de al patrulea sobor ce s-au adunat
în Chalchidon 630 şi al cincilea sobor 160 şi de al şasă
lea sobor 110 şi să i să versă maţele ca la Arie şi am
scris eu Ioan Nedici fratele popi{i) P(... ) den Oraviţa
cînd am fost la Ticfani Mici de am învăţat neşte, cîţiva
copii carte. Această am scris pentru carii vor ceti să
mă pomeniască şi pre mine mai sus numitul Ioan la anul

de la înoirea lumii 1761 iar de la zidirea lumii 7264 în
luna lui noiemvrie 27 de zile. Şi am scris cu mina de
ţărînă şi mina va putrezi iar scrisoarea va sta în veci".
f. 101:

„Am scris în 5 iunie 1871 eu preotul Pavel Trăilă
am scris cu mina de ţerînă. Mina va putrezi scrisoarea
va rămîne în veci, amin!".
şi

19. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

VER.MEŞ.

Nr. inv. 362.

f. (1)-(3).

Dimensiuni: 30/21.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

1nsemnări:

f. 36:

„Spre vecinica pomenire am însămnat întru această
Cazanie la anul 1870 avînd eu anii vieţii mele născut de
la anul 1804 şi hirotonit de fericitul episcopu Maxim
Emolovici în s. biserici sobornicească răsăriteană în anul
1829 spre aducerea aminte cine va ceti de unde s-au
jertfit Căzania aceasta în dar am dăruit-o eu subscrisul
Pavel Popovici paroh din Sacoşul Unguresc s. biserici
din Vermeşi cei drept mărite a răsăritului fără de nici
un preţi de sumă de bani cu durere la inimă am seriat
că cine va ceti acia să-şi aducă aminte de numele meu
că ce inimă de întristare am putut scria eu nemernic mă
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aflu în lume şi trecători ca şi cei mai nainte nepomeniţi
şi cîţi ai noştriii vecinică fie pomenirea lor căci şi noi
muritori sîntem supuşi pămîntului tot omul să-şi închipuiască lui singur şi să-şi iasă semne de bucurie pănă
iastă viu şi ce poate (... ) cartea aceasta însămnezi s. biserici să să aşeze şi totdeauna să afle că cine va afla ca
să o strineze pre dînsa întru afurisăne de la unu singur
Dumnezeu şi osîndit să fie ne ertat de mine în veci,
amin!"
f. 100:
„Această

carte este a popi(i) Ion din

Belinţi

nime

să

n-aibă triabă cu ea că eu însum am lă(sat-o) copiilor mei
că satul au fost vorovit să o e ... ". (Mijlocul sec. al

- XVIII-lea).

~XXVII.

CEASLOV,

BUCUREŞTI,

1748

B.R.V. IV (100), p. 68-69.
l. EXEMPLARUL DE LA

DOMAŞNEA.

Nr. inv. 887.

Lipseşte f. (1)-(2), p. 1-10, p. 547-548.
Dimensiuni: 20/15.
Legătura: Lipseşte.

lnsemnări:

p. 11-27:
„ ... am ajutat eu Oprea din Sînmihai cu 2 fl. ca să
fie de pomană şi am dat-o popi(i) Ilie ca să pomeneascii
acest nume (să) pomenească pre (...) Oprea, Maria, şi
Oprea, Stana, Bucur, Sansana (?) prea (... ) şi Pau Stoica
ca să fie de pomană în viac şi s-au vîndut la liat 1748".
2. EXEMPLARUL DE LA IERSIG. Nr. inv. 260.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 21116.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.
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lnsemnări:

fz. I.:

„Acest Ceaslov este cu cheltuiala me Chiril Popovici
prolegat rămînd de tata meu Mihail Popovici. Bozovici
în 15-lea martie 1823. Fostul preot (al) satului Bozovici
Chiril Popovici epitrop".
„Dat în Vîrşeţ în 24-lea iulie 1830. Petru Popovici
cleric în curgerea pre sămestrul de vară".
„Petru Popov ici teolog din Bozov.ici născut".
3. EXEMPLARUL DE LA MAURENI. Nr. inv. 279.
Lipseşte

f. (1)-(2), p. 1-20, p. 125-128, p. 145-156,
p. 221-222, p. 541-548.
Dimensiuni: 21/15.
Legătura: Piele pe carton presat.
lnsemnări:

p. 323:

„Intru

această

XXXVIII, EVANGHELIE,
B.R.V. II (257), p. 113.

zi s-au

născut

BUCUREŞTI,

Ana, 1809".

1750

1. EXEMPLARUL DE LA BERZOVIA. Nr. inv. 317.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. Are
2. EXEMPLARUL DE LA

EZERIŞ.

două

copcii.

Nr. inv. 5.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/20.
Legătura: Piele pe carton presat. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

pentru această Evanghelie că s-au cumde mine Martin Rw;u cniazul, la sfînta biserică

„Să să ştie

părat
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pentru ca

să

fie de pomenire în veci, drept

florinţi

cincisprăzăce. Şi am ~scris) pentru pomenire şi s-au pus
tot neamul lui şi i s-au dat la bisărica Egerişului. Vii:
Lupu, Ianăş, Giurgiu, Drăghina, Pătru, Smileana, Ana,
Cătălina, Borca, Martin, Gheorghe, Stanciu. Morţii: Stanciu, Ianăş, Maria, Stanciu. Noiemvrie 24, 1757".

3. EXEMPLARUL DE LA SOCENI. Nr. inv. 258.
Exemplan complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Carton presat.

!XXXIX. OCTOIH, RIMNIC, 1750
B.R.V. II (277), p. 113-119.
1. EXEMPLARUL DE LA BANIA. Nr. inv. 1126.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

c.

I.:

„ln acest Octoih au învăţat Radu Hîrbu şi cu Dobromir Brebu şi cu Pau Pirtea şi cu Nicolae Bogoievici".
(Prima jwnătate a sec. al XIX-lea).
„In acest Octoih au învăţat Pau Chiţu şi Trăilă Traia
din Iablaniţa şi cum Marcu Borezan". (Prima jwnătate
a sec. al XIX-lea).

f. 1:

„Traian Chiţu şcolari din Bănia la preotu(l) Radovan
Pirtea din Bănia învăţător. Şi învaţă copii la bine". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea).
f. 6:
„Această sfîntă şi dumnezeiască carte, adecă Octoih
iaste a bisericii Sfintei naşceri (a) Precisti din Bănia". (A
doua jumătate a sec. al XVIII-lea).
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f. 65:
„Iată precum să să ştie cînd am fost
Bănia 1783. Petco Mihailovici, m-ţa iunie,

dascaJ. în satul
14".

2. EXEMPLARUL DE LA BOCŞA ROMANA. Nr. inv. 124.
Lipseşte

f. (1)-(4), f. 1-182.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

3. EXEMPLARUL II DE LA BOCŞA ROMANA. Nr. inv. 569.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. Prima
doar pe jumătate.

copertă

se

păstrează

lnsemnări:

fz. I.:

„Scris-am cel subscris fiind învăţător în satul Boldin Globucraiovei cu mina de ţărînă. Mina
va putrezi dară scrisaorea în veac să va pomeni. Bolvaş
niţa, în 8-lea decemvrie 1810. Stoianovici naţ(ional) învaşniţa născut

văţător".

C. II.:
„Această Octoih iastă al bisericii cumpărat cu banii
satului Bolvaşniţa. Scrisă cu mina de ţărînă. Mâna va
putrezi, aceştia nu vor putrezi (... ) Bolvaşniţa, în 23 august 1810 (... ) şcolar în satul Bolvaşniţa al clasale II".

4. EXEMPLARUL DE LA BORLOVA. Nr. inv. 635.
Lipseşte

f. (1), f. 65.
Dimensiuni: 29/20.
Legătura: Lipseşte.

5. EXEMPLARUL DE LA BREBU. Nr. inv. 498.
Lipseşte

f. (1)-(4), f. 61-65. Filele 7-13, :308-321 au fost
înlocuite cu filele manuscrise databile, după grafie, în sec.
al XVIII-lea.
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Dimensiuni: 30/20.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

c. I.:
„Acest Octoih iaste a satului Brebu şi s-au scris in
luna lui februarie 1796. Nicolae Popovici paroh Brebului".
„Scriai eu cel din jos subscris, Dimitrie Jivanovici
parohul Brebului". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea).
6. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

CARANSEBEŞ.

Nr. inv. 793.

f. (1)-(4), f. 1-165, f. 360-372, f. 21-65.

Dimensiuni: 29/20.
Legătura:

Carton presat.

Colţare şi

cotor din piele.

7. EXEMPLARUL DE LA DULEU. Nr. inv. 157.
Lipseşte

f. (1)-(4), f. 65.

Dimensiuni: 30/20.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

8. EXEMPLARUL DE LA RAMNA. Nr. inv. 353.
Lipseşte

f. (3)--(4), f. 372, f. 1-65.

Dimensiuni: 29/19.
Legătura:

Carton presat.

1nsemnări:

c.

I.:
„Această sfîntă şi dumnezeiască (... ) a părintelui duhovnicului (...) din Vermeş o au cumpărat-o ( ... ) drept
douăzeci de florinţi (... ) vt-o ca să-i fie de moşie. Ca să
nu o ia niminia fără numai sîntul părinte (...) ne să o
afle ca să o înstrineze a (...) fie proclet şi anatema şi
(...) sute şi optsprăzăce sfinţi p(ărinţi). Dată de biserica
răsăritului să (...) şi am scris eu Gheorghe sin Chircovici (...)Sebiş la anul 1750 m-ţa iunie ... ".
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fz. I.:

„Iosif Nicolici sustimaticesc învăţător, învăţător tinerimii s(atului) Fizeşi în anii 1815, 1816, 1817, 1818, 1819,
1820".
„Cumpăratu-sau această Cazanie(?) de robul lui D-zeu
Gheorghe Albu din Fizeş cu 18 fl". (Sfîrşitul sec. al
XIX-lea).
9. EXEMPLARUL DE LA JUPA. Nr. inv. 633.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 32121.
Legătura: Piele pe

scoarţe

Insemnări:

de lemn. A avut

două

copcii.

fz. I.:

„Acest sfînt şi dumnezeiesc Octoih este a satului Jupa
în anul 1795, 14 noiemvrie prin mine, Gheorghe Prisă
carul paroh (în) Jupa".
„Această sfîntă şi dumnezeiască carte ce să chiamă
Octoih iastă a sfintei besiarici a satului Jupa ce are
hramul Sfîntului marelui mucenic Dimitrie care am scris
cuminte fiind învăţător de la anul 1842 pănă mai departe la anul 1854 spre pomenire dat în Jupa în 22-lea
noiemvrie 1854. Nicolae Gruia învăţător".
10. EXEMPLARUL DE LA LAPUŞNICUL MARE. Nr. inv. 1186.
f. (3)-{4).
Dimensiuni: 30121.
Legătura: Piele pe

Lipseşte

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

„Acest Octoih s-a cumpărat la anul 1790 cu 27 flo(Mijlocul sec. al XVIII-lea).

rinţi".

11. EXEMPLARUL DE LA PATAŞ. Nr. inv. 1258.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 33122.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.
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1nsemnări:

fz. I.:
„Pataş în 1-lea noiemvrie 1840, Petru Popovici naţional învăţător, spre vecinică aducere aminte. Mina va
putrezi dară scrisoarea în veac să va pomeni".

f. 15:
„Această sfîntă
e cumpărată

carte adecă Octoih este a satului Pă
cu bani gata 20 fl. şi cine ar îndrăzni
a o fura, acela va fi lăpădat din pravoslavnica credinţă
şi afurisit de sfinţii părinţi adecă de tot soborul care au
fost la Nicheea. Scrisam eu, preotul Ilia Milicescu, paroh în Borloveni, septembrie, 5, ani 1791".
taş şi

f. 65:

„1n zilele prea

înălţatului împărat Franţiscus

întîiul

şi preasfinţitului domnului episcop a Verşeţului, Petru
Vidac şi altor părţi şi în zilele sfinţii sale domnului pro-

toprezviter părintelui Nicolae Stoica de Haţeg al Mehadiei la anul 1811 au fost pre ceri o stea cu rază de vară
pînă la Crăciun. Ion Roşca".
f. 314:
„Iată cei buni sau cei mai frumos fără a lui Dumnezeu slujitori şi înţelepţi cetitori slujind domnului nostru Isus Cristos şi veţi ceti şi veţi cînta Mîntuitoriului
Jcu bucurie veţi ajunge cu viaţa norocoasă şi preste a
mea această smerită scrisoare ziceţi cu toţi cu dragoste
din inimă să pomenească Domnul Dumnezău întru împă
răţia cerului pre fratele şi slujitoriu, fratele nostru ce
s-au scris aicea în dumnezeiasca carte Octoihul la anul
Domnului 1806, decemvrie 24, Ioan Roşca paroh Păta
şului".

„Ca şi Domnul Dumnezeu să pomenească sufletele
noastre unde vet(i) pomeni pre mine fratele vostru de
sus scris Ioan Roşca paroh Pataşului".
„Scris-am eu, robul lui Dumnezeu, Iancu Borozan, în
luna lui aprilie 1819. Scris-am cu mina de ţărînă şi mina
va putrezi iară scrisoarea în veci va trăi".
f. 472:

„Eu am scris, feciorul răposatului ierei Ioan. Pavel
mina va putrezi iară scrisoarea în veci va trăi".
(Mijlocul sec. al XIX-lea).
Roşca, că
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12. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe
lnsemnare:
f. 314:

PEŞTERE.

scoarţe

Nr. inv. 589.

două

de lemn. A avut

copcii.

„Această carte estă a satului Peştere. Am scris eu
Petru Popa în 22 iunie 1794 în 29 de ani, obştii miale
fiind paroh".

13. EXEMPLARUL DE LA REŞIŢA MONTANA. Nr. inv. 384.
Lipseşte f. (1)-(2), f. (4), f. 366-, f. 21-65.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

două

copcii.

14. EXEMPLARUL DE LA SASCA. Nr. inv. 1508.
Lipseşte

f. 11-13.
Dimensiuni: 33/20.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

lnsemnări:

f. 229:

„Scris-am eu cel de jos iscălit cînd am căpătat a fi
în Sasca, 21 septemvrie, ano 1843. lgnatie
Nicha".
învăţător

f. 349:

„Mai miczl şi mult păcătosul între cei neînvăţaţi, eu
Barbul dascăl de la Sasca cei Noi, decemvrie 5, 1769".
f. 2:

Insemnare aproape cu desăvîrşire ilizibilă în care este
pomenit un „dascăl Stolojan" pe la 1750. Probabil acelaşi cu cel de mai sus.

15. EXEMPLARUL DE LA SOCENI. Nr. inv. 251.
Lipseşte f. (4).
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

6 - Cartea veche rom4neascA din bisericile Eparhiei

două

Caransebeşului
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copcii.
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16. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33122.
Legătura: Piele pe

VERMEŞ.

scoarţe

Insemnări:

Nr. inv. 416.

de lemn. A avut

două

copcii.

f. 2-13:

„Acest Octoih, eu popa Ştefan (...) din Izgar liat
1759 cu bani gata flor. 25 şi am dat bani (... )".
„Acest Oftoif s-au cumpărat a doua oară de la popa
Ştefan din Isfară, eu Miclău Rudianu din Vermeş cu
bani gata f. 22 la anul 1775 şi s-au cumpărat pentru
slujba biserici(i) ca să fie de pomină".
17. EXEMPLARUL DE LA ZORLENCIOR. Nr. inv. 220.
Lipseşte f. 261-62.
Dimensiuni: 30/19.
Legătura: Lipseşte.

18. EXEMPLARUL DE LA

ZORLENŢUL

MARE. Nr. inv. 432.

Lipseşte f. (1)-(4), f. 21-65.
Dimensiuni: 30/19.
Legătura: Lipseşte.

~L.

ANTOLOGHION, RIMNIC, 1752

B.R.V. II (281), p. 120-121.
1. EXEMPLARUL DE LA BOZOVICI. Nr. inv. 1148.
Lipseşte

f. (1).
Dimensiuni: 30120.
Legătura: P,iele pe

Insemnări:

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

f. 1:

„In anul 1910, maiu 31, iunie 13, luni seara la 18 ore
s-au descărcat asupra comunei şi a unui mare teritoriu
82
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din jur o mare rupere de nor. Totă noptia a ploat, rîu'trile au ieşit din matcă, mulţimea de apă au rupt mai
multe căşi şi intră ruini, numai în această comună şi-o
aflat moartia 12 suflete omeneşti. Multe pămînte roditoare au fost înecate şi nimicite cu rodul lor cu tot.
Această ploaie teribilă ne-o făcut impresia unui potop.
Bozovici 17 iulie 1910. Teodor Cirilean înveţ(ător) diriginte la şcoală comunală".
2. EXEMPLARUL DE LA CICLOVA ROMÂNA. Nr. inv. 1344.
Lipseşte f. (3), f. 236-238, f. 245-246, f. 486-487.
Dimensiuni: 30120.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut două copcii.

3. EXEMPLARUL DE LA

DEZEŞTI.

Nr. inv. 49.

Lipseşte

f. (1H3), f. 1-2, f. 9, f. 13, f. 23-30, f. 544-546.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut două copcii.

4. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe

DOMAŞNEA.

scoarţe

Nr. inv. 947.

de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

c.

I.:
„Domaşnea

în 4 iunie 1850. Gheorghe Bogoievici,

diacon".
5. EXEMPLARUL DE LA

EZERIŞ.

Nr. inv. 4.

Lipseşte f. 545-546.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.
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6. EXEMPLARUL DE LA IERSIG. Nr. inv. 477.
Lipseşte

f. (1)-(3).
Dimensiuni: 31/20.
Legătura: Piele pe

scoarţe

7. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/19.
Legătura: Piele pe

de lemn. A avut

LAPUŞNICUL

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.

MARE. Nr. inv. 1183.

două

copcii.

lnsemnări:

f. 546:

„La satul

Lapuşnic

(în) 1790 l-am primit".

8. EXEMPLARUL DE LA SLATINA
Lipseşte f. (1).
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

TIMIŞ.

Nr. inv. 631.

de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

fz. I.:

„Grigorievici învăţător în Sadova la anul 1808".
„Gheorghe Bogoievici paroh Sadovei şi Slatinei, spre
pomenire". (Mijlocul sec. al XIX-lea).
„Vasile Bogoievici învăţător". (Prima jumătate a sec
al XIX-lea).
„Dimitrie Bogoievici paroh (în) Sadova şi Slatina".
(Mijlocul sec. al XIX-lea).
„Petru Bogoievici învăţător în Slatina (a) scris în anul
1853".
„Constantin Popovici paroh (în) Sadova". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea).
„Vasile Bogoievici învăţător în Sadova născut din
Oraviţa". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea).
„Solomon Creţoni învăţător în Sadova". (Prima jumă
tate a sec. al XIX-lea).

84
https://biblioteca-digitala.ro

9. EXEMPLARUL DE LA SOJDEA. Nr. inv. 298.
Lipseşte

f. (1)-(3), f. 1-258.
Dimensiuni: 30/20.
Legătura: Piele pe carton presat.
10. EXEMPLARUL DE LA TICFANIUL MIC. Nr. inv. 1548.
Lipseş1:e f. (1)-(3), f. 8-11.
Dimensiuni: 29/20.
Legătura. Piele pe scoarţe de lemn. Are o copcie

centrală.

!XLI. CEASWV, RIMNIC, 1753
B.R.V. II (288), p. 123.
1. EXEMPLARUL DE LA

DEZEŞTI.

Nr. inv. 38.

Lipseşte f. (1)-(2), f. 264-288.
Dimensiuni: 19/15.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. Are

două

copcii.

!nsemnări:

C. II.:
„Această sfîntă carte s-au legat a doua oară în zilele
luminatului şi preaînălţatului împărat Franţiscus întîiul
şi mi)ropolit în Carlovăţ Şt(efan) Stratimirovici (... ) Radivoievici (...) Lugoj ... ".

2. EXEMPLARUL DE LA REMETEA POGONICI. Nr. inv. 175.
Lipseşte f. (1)-{2), f. 1-9, f. 270-288.
Dimensiuni: 20/15.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

3. EXEMPLARUL DE LA ZORLENCIOR. Nr. inv. 212.
Lipseşte f. (1)-{2), f. 1-19, f. 288.
Dimensiuni: 20/15.
Legătura: Piele .pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.
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!XLII. STRASTNIC, BLAJ, 1753
B.R.V. IV (290), p. 290-292.
1. EXEMPLARUL DE LA BOGîLTIN. Nr. inv. 773.
Lipseşte: f. (1).
Dimensiuni: 34/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

lnsemnări:

de lemn. A avut

două

copcii.

C. I.:

„Aceste (... ) Ioan Cernescu învăţător în Bogîltin
1837".
f. 1-9:
„Această carte s-au cumpărat cu bani săteneşti în
luna lui aprilie 1790, la biserica satului, din Ţara Românească în răzmeriţa neamţului cu turcu(l) prin mine~
robul lui Dumnezău, preotul Ioan Rădoi. Şi biserica iară
atunci s-au făcut mai întîi, iar prin ostăneala me, a celui mai smerit preot, Ioan".
f. 14-24:
O însemnare stinsă dar aparţinînd, după forma celor
cîteva litere ce se mai desluşesc, unui scris de tip muntean.
f. 125:
„Biserica s-au făcut mai întîi în Bogîltin şi cu toată
podoaba ei, în anul 1791 prin preotul Ioan Radoi în zilele acelea".
2. EXEMPLARUL DE LA

REŞIŢA

ROMANA I. Nr. inv. 1605.

Lipseşte

f. (1)-{2), f. 1-33, f. 83-86, f. 108-111, f. 145-148,
f. 150, f. 179.

Dimensiuni: 30/21.
Legătura: Lipseşte.

lnsemnări:

f. 36:
„Această sfîntă carte iastă (a) biserici(i)
Sfinţilor ... ". (A doua jumătate

cu hramul
XVIII-iea).
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(din) Reciţa
a sec. al

f. 5:

„Eu, Atanasie Nicoloievici fiind dascăl în Reciţa, la
Ţerova şi fiind preot Macsim Busiocu în Reşiţa Rumâniască la anul 17 87, luna octomvrie şi au fost şi ni-au
pus de hrană cu 4 florinţi".
f. 79:

„Scris-am Atanasie Nicolaeievici, 1794".
f. 88-70:
„Ştefan

anulu 1876 -

Albu înveţiatoriu in
din 22112".

Reciţa

Rom(ână)

in

f. 153:

„S-au născut fiul meu cel dintîi, Ioan, la anul 1787
anul şi au repasat un frate al mieu. Numele lui era Vasilie (... ) decemvrie".

XLIII. MOLITVELNIC, RIMNIC, 1758
B.R.V. II (308) p. 142-143.
1. EXEMPLARUL DE LA

GHERTINIŞ.

Nr. inv. 337.

Lipseşte

f. (1)-(4), f. 1-35.
Dimensiuni: 19/15.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut
trează doar coperta a II-a.

două

copcii.

Păs

Insemnări:

f. 37:

„La anul 1768 au venit
în luna lui mai".

împăratul

Iosif în

Temişvar

~LIV.

LITURGHIE, RIMNIC, 1759
B.R.V. II (314), p. 146-147.

1. EXEM:PLARUL DE LA CîRNECEA. Nr. inv. 1592.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 22/16.
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Legătura:

lnsemnări:

Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

f. (1):

eu, preot Avram Blidariu din Cărniacia, eu
în Timişoara în 14 zile anu(l) 1790".
„Adecă eu, Avram Blidariu din Cărnecea, eu m-am
[preoţit la Timişoara în luna lui săptemvrie în 14 zile
(la) !nălţarea sfintei cruci, în anul 1790".
- Pe foaia de gardă s-au copiat texte religioase databile, după grafie, în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea.
„Adecă

m-am

preoţit

~LV.

EVANGHELIE, BUCUREŞTI, 1760
B.R.V. II (319), p. 149.

1. EXEMPLARUL DE LA BARBOSU. Nr. inv. 13.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/20.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

2. EXEMPLARUL DE LA BUCHIN. Nr. inv. 578.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/21.
Legătura: Piele pe carton presat.

3. EXEMPLARUL DE LA CONSTANTIN DAICOVICIU.
inv. 933.
Lipseşte

Nr.

f. 178-180.

Dimensiuni: 28/20.
Legătura: Carton presat.
Insemnări:

fz. I.:

„ ... 1896. Griul
\de ploios încît

şi

săptămîni după s. Gheorghe
mănos. A(nul) 1897 au fost atît

la doue

(a) scos spicul. An foarte

în loc de cucuruzi
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şi

în loc de griu

s-au
casa
-

făcut în multe
parohială s-au

locuri numai fîn! A(nul) 1895 (... )
zidit fiind prin E. Lăpăduş".
„A(nul) 1900 am pus sălcile din dosul grădinii bisăricii, prunii din grădina parohială. A(nul) 1901 am pus
sălcile la sesiunea parohială ca preotul la cîtva timp să
\fie scutit de lemne de foc a cumpăra. Tot şi acest an
s-au făcut şanţurile mari contra (... ) bisărica s-au zugrăvit cu multă străduinţă. A(nul) 1899 în lunile de vară
cînd abia să mai putea de frig. A(nul) 1904 au fost să
cetos, săceta forte mare incit ploe pe toată vara de la
S(fîntul) Gheorghe pănă la Sîmp(etru) nu s-au văzut!
Bucatele foarte puţine, foarte puţin fen. Anul 1905 tot
săcetos dar bucate ceva mai bune. A(nul) 1905 am cumpărat clopotele 3 mari şi cel de la biserica veche".
f. 56:

„Spre aducere aminte am scris în Sf. Evanghelie, Fiat
Constantin cantor născut în luna aprilie anul 1887. Am
învăţat glasurile în anul 1909 de înv(ăţătorul) Damaschin
Daicovici şi am scris în ziua de !nălţarea Domnului în
anul 1914".
fz. II.:
„Sfinţitul preot Theodor au trăit pre lume 82 de ani
au slujit s. biserică a Cavaranului ca paroh, 32 de ani
s-au mutat din lumea vremelnică în cea vecinică în
a(nul) 1847, fevruarie în 23, Dumnezău să-l erte! In sfîr.gitul vieţii sale s-au făcut bisărica. Intîi, sfinţia sa au
slujit întrîn-sa. Bisărica s-au săvirşit în anul 1842, 1 august. Gheorghe Mariniscu paroh Cavaranului".
şi
şi

4. EXEMPLARUL DE LA DALCI. Nr. inv. 746.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/19.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lerrm. A avut

două

copcii.

Insemnări:

f. (1):

„Popa Miron( ... ) paroh( ... ) 1770 .. .".

f. (3):
„Această sfîntă Evanghelie au cumpărat-o dumnealui moşul Ianăş diacul din Dalei cu fl. 16 pentru pomenire dumnealui şi a părinţilor să fie vecinică pomenire.
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Dar cine s-ar gîndi să o fure, afurisit de 318 sfinţi pă
fie. S-au scris în (... ) In Dalei, decemvrie 1773.
Nicolae Ianoşăvici paroh (în) Dalei".
f. 1-3:
„Această sfîntă şi dumnezeiască carte, Evanghelie,
estă a popii Nicolae Ianoşăvici paroh (în) dalci(i) militari. Eu, popa Nicolae parohul (din) Dalei, în 6 de fevruarie anu(l) 1786".
f. 40-44:
rinţi să

„Să să

ştie că

estă

această sfîntă şi dumnezeiască

Evanghelie a lui popa Nicolae
satului milităresc Dulciului, de

parohialnic a
în Banat".

Ianoşăvici

graniţă,

f. 180:

Text religios, un îndemn la citirea „Stîlpilor" databil,
grafie, în ultima parte a sec. al XVIII-lea.

după

5. EXEMPLARUL DE LA DOCLIN. Nr. inv. 415.
Lipseşte

f.t., f. 180.
Dimensiuni: 34/23.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

6. EXEMPLARUL DE LA IERSIG. Nr. inv. 478.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

7. EXEMPLARUL DE LA MAGURA. Nr. inv. 1003.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/20.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

fz. II.:
„După antimis s-a sfinţit prin episcopul Iosif Ioanovici de Sacabent în 1792, 1 aprilie. Porţile renovate s-au
sfinţit în 9122 prin protoprezbiterul Caransebeşului, Andrei Ghidiu, delegat arhieresc".
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8. EXEMPLARUL DE LA OBREJA. Nr. inv. 982.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

fz. I.:

„Spre eterna memorie ma subscriu, anul D-lui 1891,
maiu in 5, Romul Ianoşie preot sanţit de diaconu la
Naşterea D-lui (în) 1870 iară de preot la 1 ianuarie 1871
de episcopul Ioan Popasu in Caransebeş".
9. EXEMPLARUL DE LA REŞIŢA MONTANA. Nr. inv. 370.
Lipseşte

f. (1).

Dimensiuni: 31/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

10. EXEMPLARUL DE LA

Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/22.
Legătura: Piele pe

de lemn. A avut

SICHEVIŢA.

scoarţe

două

copcii.

Nr. inv. 1166.

de lemn. Are

două

copcii.

11. EXEMPLARUL DE LA TINCOVA. Nr. inv. 781.
Lipseşte

f. (1)-{3), f. 178-180.

Dimensiuni: 30120.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut 2 copcii.

Insemnări:

Pe 2 file legate între coperta I şi blocul cărţii:
„Parohia aceasta a Tincovei pentru preoţime au fost
foarte greţoasă, adecă din partea poporenilor, căci precum m-am adeverit trăind în mijlocul lor dar şi din protocoalele matriculare m-am convins că, mai de la 100 de
ani încoace toţi preoţii aci orînduiţi au fost de poporeni(i)
lor înşălaţi apoi după Natura preotului ori cătră prihana
beţiei, ori a lotriei, ori a curviei şi a zeci de prihăni
traş(i). Şi pentru aceia cum am zis mai sus puţini ani
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în a lor mijloc or vieţuit, ci ori au schimbat parohia sa,
ori după faptele lor judecaţi cu urgie precum s-au întîmplat cu fostul oarecînd pr. Constandin Popovici în
15-lea an de slujirea sa. lară după acela, Ioan lanoşel
pre carele iar în a 15-lea an a slujirii sale cu multe intenţii şi pîre ne putîndu-i afla vre o faptă de crimă ce
prin altele multele l-au făcut şi bica satului, iară dînsul ne vrînd a-şi schimba parohia şi a face voia pismategerilor î-şi pusă prin gută capăt vieţii sale în anul
1836.
lară eu cu fală însămnezi aici că nici un preot de
vre un veac nu au slujit această sfîntă biserică atîta
cît eu, dară nici au lucrat spre a lor zidire şi deprindere în ceale religionare. Pentru aceia am adus bisărica
în laudă, prin facerea turnului din temei, înfrumuţăsa
rea înlăuntul ei cu pardosirea cu toate candelele cu polecandru, cu scaune, cu sfeşnice, cu odejdii preoţeşti stihare prunceşti cu cruci frumoasă, cu pahar (potir) cu
toate scutecele tăneriu şi steaoa încă şi întru un clopot,
al 2-lea ce e mai mare mărire lui Dumnezeu care mi -au
dat acest îndemn, apoi şi oameni de aceia pre cari i-am
putut îndupleca de s-au lucrat acestia şi adecă în 21 de
ani a slujirii mele în parohia Tincovii cari acum împlinesc 27 oct(ombrie) 1860. Nicolae Popovici paroh; ne
avînd Tincova bani!"
„Anulu 1862 noiemvrie 21 s-a mutat din lumea
aceasta ră şi înşălătoare nemernicul preot Nicolae Popovici la viaţa cea ne( . .. ) carele după atîta neobosită
trudă şi neprerupt ostenele neputînd a mai aduce dorirea lui la do împlinirea ba încă şi o familie de 4 suflete numeroasă rămasă în scîrbă şi mama noastră
tristă ... ".
„Anu(l) 1'862, aprilie 18 am fost hirotonit preot subscrisul pre parohia Doclinului iară pren moartea tatălui
meu pentru apropierea şi nutrirea de periciune a familiei sărac rămasă am primit eu parohia Tincova. Cel
mai mare între fraţi, Dionisiu Popoviciu preot (în) Tincova 20 ianuarie 1863".
„Fiind eu preot din luna avgust 23 în anul 1788 în
parohia Zorlianţului Mic, 23 de ani am slujit şi aicea
în Tincova 2-lea ani am fost administrator şi am mers
la Rusberg 11 ani am slujit. Apoi fiindcă au murit fe-
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ciorul meu, Ioan Ionăşel parohul a Tincovii şi au udit
2 copii de el săraci, am lăsat Ruschbergul şi am venit
aicea în Tincova. In anul 1788 în 23 avgust mi-s preoţit
şi acuma 1839 în 18 iunie toţi anii preoţii miale 52 de
ani prin acuma şi cînd m-am preoţit am fost de 20 de
ani. Deci acuma înainte Dumnezeu ştie cit voi mai vieţui, zile triste şi cu necazuri şi toţi anii vieţii miale
72 de ani, deci ustănială şi durere. Măna mea va putrăzi iară scrisoarea va rămîne şi cei ce veţi ceti să
aveţi sănătate şi ertare de păcate toţi. N. Ionăşel paroh
administrator Tincovii".
„Şi eu, următorul şi mai micul între fraţi după moartea acelui de sus bătrîn care s-au întimplat cam la sfirşitul anului 1839. Iară pre mine m-au denumit cinstita
consistorie de paroh cu începutul anului 1840 adecă ianuarie a 2 a zi, şi de atuncea deplinii şi eu 19 ani intru
această parohie pănă în capătul vieţii Dumnezeu prea
vecinicul ştie cit voi mai trăi şi cit im va arde lumina
vieţii. Tincova 20 fevruarie 1859. Nicolae Popovici paroh
Tincovii".
„In aprilie 1866 marţi in 24 s-a redicat în Turnul
besericii noastre (din Tincova) un campan (clopot) de
364 p. greu carele a constat cheltuiala de 384 fl v. a. inse
mai mult e de observat ca clopotul acela e un beneficiu
(pomană) a lui Petru Draghina conlocuitoriului nostru
pentru carele in diua Bunei vestire adecă in 25 mart(ie)
anulu acela in faţia comunei toţii a depus de totul una
suma de 384 fl. v. a. in bani gata precum din protocolul
socotelui besericeşti se pate vede aceasta fapta moreţia o
am împărtăşit şi pre venerabilului consistoriu diecezan
din Caransebişu care spre mai departe tradare şi ştire
viitoriului o insemnu şi aceia Tincova la 30 aprilie 1866
Dionisiu Popoviciu paroh adm(inistrator) în Tincova".
„Abservare: cu datul 16 noemvrie 1867 venerabilulu
consistoru a şi trimis sub nr. 1100 cate un „laudatorium"
atet lui Petru Draghina cat şi lui Iova Danila - drept
recunoştinţa pentru multe danii aduse s. biserici un exemplariu de laudatoriu adecă a fie ertatului Iova".
fz. I.:

„1881 rusalele au fost ploioase şi friguroase şi adecă
ceva mai urîte decît cu Creciun care pate mai urît".
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„1912 la Rusale a fost potop de apă cum n-a fost.
1913 iarăşi a fost potop".
„In anulu 1890 bunul creştin Nicolae Dănilă fiulu
vrednicului de pomenire Ioan au dăruit s. biserece din
locu un steag (prapor) in valoare de 80 fl. precum şi una
candelă in valoare de 28 fl.".
„In 1890 economul şi negoţietorul din loc Moisă Roşu
a dăruit besăricii din loc un steag (prapore) in preţi de
60 fl. v. a. şi au făcut S. Paşti. Insămnat in Tincova
anului 1891. D. Popovici paroh".
f. 1-5:
„Această sfîntă şi dumnezeiască Evanghelie
este
cumpărată de moşie ca să fie şi pruncilor mei cu florinţi 12, 30 cr(iţari) eu preotul Mihail Popovici. Tincova".
f. 1-2:
„In anulu 1877 a început ploaia din sembăta patimilor şi a ploiat pena la 2 ore după amiadu, potopu".
„In anuulu 1875 a ploiat neprerupt în tote dilele S.
Paşti".

f. 20:

„Ioan

Inoşel

paroh a Tincov(ei) în 11 iulie anul 1823".

f. 22:

„Principatele Romane participă la tot anulu 30 milioane franci pentru monastirile din Orientu adecă din
Sinai şi Atos".
f. 55:

„Dionisiu Popoviciu parohu in Tincova, 1866".
f. 56:

„In anul 1890 a doruit S. biserici din Tincova un
steag (prapore) in preţi de 60 fl. v. a. precum şi un candel (din) argint de China in valoare de 28 fl. v. a. bravul
econom Nicolae Dănilă descendent generosului econom
Iena Dănilă din loc care a făcut atîtea daruri s. biserici
locale. D. Popovici paroh (în) Tincova in dumineca a-5-a
din postul învierii Domnului semnat Dionisie Popoviciul
preot 1862-1911".
f. 98:

„Romani aveţi o Romanie
De va pohti daţi viaţa pentru ea!
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Ca in lumea care se va fie
Spre nemurire veţi reînvia".
1890. D. Popovici".
Pe o filă legată la sfîrşit:
„1n vara anului 1866 a fost lovire cumplită între
Austria şi Prusia. Aceasta din urmă (Prusia) a triumfat.
Despre acest resbel am auzit pre mulţi zicînd că e cel
mai însemnat între toate cite ni le arată trecutul. Aicia
am de observat iubitului cetitoriu, că Românii a avut
cea mai înţeleaptă şi vitează portare precum ne marturiseşte noue şi onorificul cerculariu al archiducelui Ernst
care spre lauda acelora s-a împartaşit on public. S-a semnat de mine (... ) Dionisiu Popoviciu paroh adm(in.istrator) in Tincova".
12. EXEMPLARUL DE LA

BOCŞA

VASIOVA. Nr. inv. 232.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

XLVI. OCTOIH, BLAJ, 1760
B.R.V. II (322), p. 152.
1. EXEMPLARUL DE LA SADOVA NOUA. Nr. inv. 1093.
Lipseşte

f. (1), p. 1-2, p. 35-38.
Dimensiuni: 21/16.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

1nsemnări:

p. (196):

„Acest Octoic iaste a bisărici(i) satului milităresc Ciuta
cu multă strădanie arătatului satului preotului domnului Leonte Iancovici paroh în Ciuta care au ră
posat în 26 dechemvrie anul D-mnului 1830. Scris-am eu,
al preotului fiu".
cumpărat
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XLVII. TRIOD, RIMNIC, 1761
B.R.V. II (326), p. 156-157.
1. EXEMPLARUL DE LA CIRNECEA. Nr. inv. 1541.
Lipseşte

f. (1)-(2), p. 423-440.

Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Lipseşte.

2. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

GHERTENIŞ.

Nr. inv. 340.

f. (1)-(2), p. 1-4, p. 419-440.

Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Lipseşte.

3. EXEMPLARUL DE LA GLIMBOCA. Nr. inv. 1027.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/20.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

!nsemnări:

fz. I.:

„Am fost ales de preot în comuna aceasta, Glimboca
în luna august 1882 şi sunt născut in 16 februarie 1857.
Scris-am aceasta in aprilie 1907 in zioa patimilor D-lui.
Iuliu Musta preot ort. rom.".
4. EXEMPLARUL DE LA GRĂDINARI. Nr. inv. 1174.
Lipseşte

p. 334-343.

Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Lipseşte.

!nsemnări:

fz. I.:

„Scris-am eu Achim Oţan. Am scris cu pană (... ) cu
mina de ţărînă. 1850. Achim Oţan".
„Oţan ş-o pus numele lui Achim Oţan în loc de Agostin Oţan vo pus numele Achim ... ". (Mijlocul sec. al
XIX-lea).
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„ln anu(l) 1801 foarte mare foamete au fost. Pavel
Gaitovici învăţătoriu".
„Şi în anul 1817 iară au fost foamete mare".
f. 189:

„ln şcinţ e să fie că este acest Triod a sfintei biserici
den Cacova Mare în care este hramul Sfîntului Marelui
Mucenic Gheorghe purtetoriul de biruinţă şi făclitoriul de
minuni 1776, Simeon Martinovici paroh (în) Cacova Mare".
f. 269:
„Dă aicia înainte estă la Riviţa şi al popii Mihai din
Cacova cumpărat cu flo ... to florinţi". (Sfîrşitul sec.
al XVIII-lea).

5. EXEMPLARUL DE LA IAM. Nr. inv. 1288.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Carton presat. Cotorul

şi colţarele

sînt de piele.

lnsemnări:

f. 1-11:
„Această sfîntă carte ce să chiamă Triod iastă a satului Stroieşti cumpărat cu taleri 16". (A doua jumătate
a sec. al XVIII-lea).

f. 16:
„Pomeneşte Doamne pre robul tău preotul Ioan, preotul Grigore, pre(otul) Matei 1830. Roaba ta Maria, Grigorie, Elena, Ana, şi pre toţi cei din viac adormiţi părinţi
şi fraţi (ai) noştri iubitori".

f. 388:

„Scris-am eu, Grigorie Popovici paroh (în) Iam în
23 octomvrie 1835".
6. EXEMPLARUL DE LA IAZ. Nr. inv. 787.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

7 - Cartea veche româneescA din bisericile Eparhiei

două

Caransebeşului
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copcii.
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7. EXEMPLARUL DE LA !LIDIA. Nr. inv. 1422.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

c.

I.:

„Triodion (al) bisărici(i) satului Ilidia. Ianuarie 30,
1798".
„Iladia, 13 martie s-au început a socoti dobînda bisărici(i) (pe) anul 1809".

f. (1):

„Triod pre postul mare, a satului provinţialnic Iladia,
s-au precăutat prin mine, Rafailă Miloşevici, protoprezviter în Bisărica Albă, 30 august 1821 ".
f. 2-3:
„Acest Triod iaste din satul Iladia. Hram Sfînta Troiţă.
Preoţi
Starain Radovici (şi) Iancu Pavlovi(ci), 1788,
avgust 6".
8. EXEMPLARUL DE LA MARGA. Nr. inv. 821.
Lipseşte

p. 423-440.
Dimensiuni: 31/20.
Legătura: Lipseşte.

9. EXEMPLARUL DE LA MAURENI. Nr. inv. 274.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

IO. EXEMPLARUL DE LA MER.CINA. Nr. inv. 1254.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/20.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut
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două

copcii.

11. EXEMPLARUL DE LA ORA VIŢA II. Nr. inv. 1440.
Lipseşte f. (1)-(2), p. 1-16, p. 398-440.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Lipseşte.

lnsemnări:

f. 299:
„G. Stanciu
in 20/4".

învăţătoriu

12. EXEMPLARUL DE LA

gr. or. român in Surduc 1869

PEŞTERE.

Nr. inv. 559.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Carton presat.
lnsemnări:

f. 1-11:
„Această carte, anume Triod, să să ştie că l-am cumpărat Ioan Cărăbaşi pentru sufletul moşului Ero (... ) şi
Anuţa muerea lui. 1785. Şi am dat-o la beserica Peş
teri(i) să fie în veci".

13. EXEMPLARUL DE LA SASCA. Nr. inv. 1124.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Pînză pe carton presat.
lnsemnări:

f. (2):

„Triodul, Apostolul cei care beserica Saschii Bătrîne
s-au prin mine Fiola Miloşeviciprotoprezviter în Beserica Albă. 31 august 1821".
14. EXEMPLARUL DE LA SOCENI. Nr. inv. 246.
Lipseşte

,.

f. (1)-(2), p. 1-257, p. 356-440.

Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.
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Insemnări:

C. II.:

„Scris-am eu cu mina de ţărină şi mina se va face
din care mis zidit. Petru Bucovaşi crîsnic în
23 martie 1851",

pămint

15. EXEMPLARUL DE LA SOJDEA. Nr. inv. 468.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

C. II.:

„Aceasta sfintă carte este a sfintei biserici din Sojdea.
Consatantin Popovici". (Mijlocul sec. al XIX-lea).
16. EXEMPLARUL DE LA

ZORLENŢUL

MARE. Nr. inv. 447.

Lipseşte f. (1)-(2), p. 1-29, p. 59-63, p. 109, p. 264-440.
Dimensiuni: 28/20.
Legătura: Lipseşte.

XLVIII. OCTOIH, RIMNIC, 1763
B.R.V. II (334), p. 161.
1. EXEMPLARUL DE LA CÎRNECEA. Nr. inv. 1594.
Lipseşte f. (1)-(3), f. 1-3, f. 120-127.
Dimensiuni: 19/13.
Legătura: Lipseşte.

2. EXEMPLARUL DE LA DOMAN. Nr. inv. 144.
Lipseşte

f. (1)-(3), f. 1-7, f. 126-127.
Dimensiuni: 21/15.

Legătura: Lipseşte.
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3. EXEMPLARUL DE LA REMETEA POGONICI. Nr. inv. 407.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 23/16.
Legătura:

Insemnări:

fz. I.:

„Eu am scris, eu Vichentie Miculescu fiind
la Petromaradin. 1-iu ianuarie anul 1867".

besărici(i)

f.g.:
„Aşa să să ştie că au întors lui popa Gheorghe Radu
Pădureanu cu of. şi Găicia Brădu şi 1 of. La ianuarie 13
la anu 1768 s-au cumpărat casa".

f.t.:
„Această

carte etatie

bătrînă

de 107 ani".

f.t.-f. (2):
„Eu popa Gheorghe i-am cumpărat cu bani (...) acest
Octoih". (A doua jumătate a sec. al XVIII-lea).
f. 14:
„Petru Popovici învăţător în 3 mai 1841".
fz. II.:
Este acoperit cu un text religios: „Condacu la mulţ(i)
mucenici, glas 4". Textul este databil la mijlocul sec. al
XIX-lea.

5. EXEMPLARUL DE LA TIRNOVA. Nr. inv. 136.
Lipseşte

f. (1)-{3), f. 1-25, f. 85-127.
Dimensiuni: 22/15.

Legătura: Lipseşte.

XLIX. PSALTIRE, RIMNIC, 1764
B.R.V. II (340), p. 163.
1. EXEMPLARUL DE LA BOGîLTIN. Nr. inv. 870.
Lipseşte

f. 224-225.
Dimensiuni: 22/16.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.
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!nsemnări:

Intre C. I. şi fila de gardă au fost legate 9 file manuscrise cuprinzînd texte religioase: „Cazanie Precisti"
şi „Epistolele Domnului nostru Isus Hristos". Acestea au
fost copiate de „preotul Nicolae Cristescu din Domaşnea
şi s-au scris la 15 noiembrie 1836".
fz. I.:

„Scris-am învăţătorul Ioan Cernescul la anul 128 la
27 aprilie avînd şcoală la învăţătură 74 de ucenici să se
pomenească. Lazăr Drăghicescu învăţător".

„Scris-am eu, Pătru Rădoi de la Bogîltin, diacon,
scris-am în luna lui noiemvrie 1813".
f. 112:

„!ntîi s-au început a se face. sf. (...) şi s-au primit
sfîntul antimis la anul 1796. Biserica s-au făcut la anul
1721 (?) lerei Ioan Radoi".
„Nicolae Curtescu preot (în) Bogîltin, 1839".
f. 206:

„Anul 1840

iastă născută

feciorul. Are 29 zile".

f. 211:

„Nicolae Curtescu preot Bogîltinului am scris în 30 noiemvrie 1836 luna în săptămîna a 5-a în 14 martie 1860
am scris cum că la anul 1854, în 28-lea fevruarie am primit parohia aici în Bogîltin. Petru Popovici preot din
satul Pătaş''.
f. 220:

„S-au botezat şi s-au uns cu sfîntul mir feciorul Iosif
parte bărbătească. Tatăl pruncului (este) învăţătorul Curtescu, muma (este) Ioana lăcuitor din Domaşnea. Naş au
fost Petru Adamescu din Domaşnea şi s-au botezat în 20,
an 1823. Petrul Iosif Pepa parohul Domaşni(i)".
2. EXEMPLARUL DE LA

CARANSEBEŞ.

Nr. inv. 873.

Lipseşte f. 218-225.
Dimensiuni: 21/16.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut
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două

copcii.

3. EXEMPLARUL DE LA

DOMAŞNEA.

Nr. inv. 1110.

Lipseşte

f. (1)-{8), f. 196-225.
Dimensiuni: 21/17.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii. .

L. ANTOLOGHION, BUCUREŞTI, 1766
B.R.V. IV (134), p. 80-82.

1. EXEMPLARUL DE LA

LUNCAVIŢA.

Nr. inv. 979.

Lipseşt.e

f. 543-546.
Dimensiuni: 33/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

f. 1-4:
„Adecă

să

să

ştie

că

această

sfîntă

dumnezeiască

Mineiu s-au cumpărat cu bani gata 24 de fl. prin ustă
niala preotului Mihail Roşca paroh (în) Luncaviţa". (A
doua jumătat.e a sec. al XVIII-lea).
f. 14:

„Pavel Condac învăţători în
a sec. al XIX-lea).

Luncaviţa,

martie". (Prima

jumătate

f. 15:

„Nicolae Bogoievici
septemvrie anno 1847".

în

învăţătoriu

Luncaviţa

în 17-lea

f. 61:

„Moisei
21, 1813".

Sănăşiga învăţători

în

Luncaviţa.

Noiem(vrie)

2. EXEMPLARUL DE LA SASCA. Nr. inv. 1506.
Lipseşt.e f. (1)-(2), f. 543-546.
Dimensiuni: 32/20.
Legătura: Carton presat.
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3. EXEMPLARUL DE LA ZLAGNA. Nr. inv. 540.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

două

de lemn. A avut

copcii.

LI. ANTOLOGHION, RIMNIC, 1766
B.R.V. II (345), p. 170, IV, p. 251.
1. EXEMPLARUL DE LA BERZASCA. Nr. inv. 1519.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

două

de lemn. A avut

copcii.

2. EXEMPLARUL DE LA BERZOVIA. Nr. inv. 412.
Lipseşte

f. 572.

Dimensiuni: 30/20.
Legătura:

Piele pe carton presat.

3. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

BINIŞ.

Păstrează

doar prima

copertă.

Nr. inv. 383.

f. 569-572.

Dimensiuni: 32/21.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

4. EXEMPLARUL DE LA CONSTANTIN
inv. 964.
Lipseşte

două

copcii.

DAICOVICIU.

Nr.

f. (1)-(3), f. 1-4, f. 18-21, f. 24-30, f. 33-35, f. 3740, f. 44, f. 46, f. 60-549, f. 563-572.
Dimensiuni: 30/21.
Legătura: Lipseşte.
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S. EXEMPLARUL DE LA GORUIA. Nr. inv. 469.

Exemplar complet.

Dimensiuni: 32/21.
Legătura:

scoarţe

Piele pe

de lemn. A avut

două

copcii.

6. EXEMPLARUL DE LA MILCOVENI. Nr. inv. 1246.
Lipseşte

f. (1)-(3).

Dimensiuni: 32/21.
Legătura:

scoarţe

Piele pe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

f. 571:

„Eu m-am pus învăţători, Avram Popo(vici) din satul
în luna ianuarie 8 zile, anu(l) 1790".

Mircovăţ

7. EXEMPLARUL DE LA OCNA DE FIER. Nr. inv. 328.
Lipseşte

f. (1)-(3), f. 1-9.

Dimensiuni: 32/21.
Legătura:

scoarţe

Piele pe

IJI. CEASLOV,

BUCUREŞTI,

de lemn. A avut

două

copcii.

1767

B.R.V. II (349), p. 172.
1. EXEMPLARUL DE LA
Lipseştie

FENEŞ.

Nr. inv. 1114.

p. 210.

Dimensiuni: 21/15.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

c.

I.:

„Ion Popa, epitrop, Gheorghe Pop(a) la anu(l) de la
Isus 1836-1843".

fz. I.:

„Savici învăţător scris-am în
dian învăţători în anul 1849".

Feniş

14 fevruarie, Fer105
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„Bogoievici învăţători în anul de la Hs. întru toţi aceş
tia ani aici am slujit 1826-1834. Bogoievici învăţători".
„Sîrbul învăţători, anul de la Hs. 1836 .. . ".
fz. II.:

„Grigorievici

învăţători".

(Prima

jumătate

a sec. al

XIX-lea).

„Fost-am în comunitatea mai jos pusă ca învăţătoriu
la anul 1862/3. Fienieşiu în 13 sv. Petru Dragomir n(aţio
nal) înveţietoriu născut din sat(ul) Bolvaşniţa.
C. II.:

„Scris-am eu, smeritul
Gheorghe Pop. crîsnic".

şi

mai mic de (... ) în anul 1839.

2. EXEMPLARUL DE LA !LIDIA. Nr. inv. 1579.
Lipseşte

f.2 (7)-(10).

Dimensiuni: 20/14.
Legătura:

Piele pe carton presat. Este o

legătură recentă.

Insemnări:

fz. II.:

„Probirea peni(i) sau condeiului". (A doua jumătate
a sec. al XVIII-lea).
„Zaharia Boştinari au dăruit 5 fl., Sabin Vuc au primit 10 fl., Augustin Born au primit 7 fl.". (Prima jumă
tate a sec. al XIX-lea).
„Precum am fost la noi la Iladia. Aprilie anu(l) 1840
Lepa Drugărin".

LUI. LITURGHIE, RIMNIC, 1767
B.R.V. II (350), p. 173.
1. EXEMPLARUL DE LA REMETEA POGONICI. Nr. inv. 390.
Lipseşte

f. (1), f. 1, f. 202-204.

Dimensiuni: 22/17.
Legătura: Lipseşte.
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2. EXEMPLARUL DE LA VERENDIN. Nr. inv. 1068.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 23/17.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut
perta II lipseşte.

două

copcii. Co-

Insemnări:

fz. I.:
„Iată, să se ştie că în 22-lea maiu 1839, luni după
dumineca tuturor sfinţilor s-au pus piatra de temei la
bisărică în V erendin, de domnul protoprezviter Lazar Radac din Mehadia. Şi au fost de faţă aceştia însemnaţi
preoţi: Ilie Calţun paroh şi namesnic în Pîrvova, Nicolae
Tatucu paroh şi asesor din Iablaniţa, Ioan Bumbacilă,
Mihai Grozavescu, Ioan Bumbacilă parohii Teregovii, Ioan
Popovici paroh în Luncaviţa, Ignate Valianu paroh în
Cornea, Nicolae Raşcovici paroh în Mehadica şi eu Gheorghe Grozavescu paroh locului, administrator. Şi din
domni(i) ofiţiri din companie: d{omnul) Craciun Vrabete
capetan şi companii comendant, dom(nul) grenţfervaltung
laintnant Cnoţ şi staţion comendant au fost dumnia(Iui)
fr. Alecsandru Ienia, subt stăpînirea pria înălţatului împărat şi craiul Ferdinand I-iul şi la regement comandante
Rot. Spre ţinere aminte în Verendin, în 24-lea maiu 1839.
G. Grozavescu paroh adm(inistrator").

In continuare dar adăugat ulterior:
„Şi în 24-lea septemvrie 1839, într-o duminecă s-au
rădicat crucea în turn. Şi în 1-lea noiemvrie 1841, sîmbăta
s-au sfinţit besiarica noaă prin domnul prota Lazar Redac şi domnu(l) prota Iacov Popovici, fiind de faţă mai
mulţi preoţi şi domn(ul) grenţifervaltungs laitnant Iovanovici şi domn(ul) căpitan şi companii comendant Popovici. Verendin în 2-lea noiemvrie anul domnului 1841
spre ţinere aminte am scris eu aicea, Gheorghe Groză
vescu, parohii administrator născut din Teregova şi venit
la parohie în 30-lea maiu 1836".
f.t.-10:
„Această sfîntă şi dumnezeiască Liturghie iaste a
s(fintei) b(iserici) a satului Verendin care iaste hramul
sfîntului ierarh Nicolae şi s-au cumpărat de liacuitorii
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satului pentru sufletele lor drept cu 12 fl. şi fiind preoţi
parohialnici anume preotul Micşa Roşca şi cu feciorul lui
preotul Ioan Popovici. Şi s-au cumpărat astă carte prin
chivernisiala domnului capetan Mirzici stînd şi îndemnînd creştinii fiind într-această vreme dumnealui companiei comendant, stăpînind aceste sate: Teregova, Luncaviţa, Verendin, Domaşnea, Canicea. Şi am scris eu,
preotul Dimitrie Petrovici paroh (în) Domaşnea în anul
de la naşterea lui Is(us), 1783".
f. 203:

„In anul 1849 au fost rebelia ungurilor supt Coşut.
Spre ţinere de minte am scris eu, Gheorghe Grozavescu
parohul Verendinului".
f. 204:
„Născutu-sau fiul meu, Gheorghe spinian în 13 mai
s-au botezat în 22 mai de părintele Pavel Roşcovici (...)
1804".
şi

fz. II.:

„Scris-am eu, Gheorghe Ivacicu administrator în Verendin în anul 1828 adecă spre ţinere aminte".
3. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 21/15.
Legătura: Piele pe

VERMEŞ.

scoarţe

Nr. inv. 28.

de lemn. Are

două

copcii.

LIV. PENTICOSTAR, RIMNIC, 1767
B.R.V. II (351), p. 173-174.
1. EXEMPLARUL DE LA BERZOVIA. Nr. inv. 186.
Lipseşte

f. 1-5, f. 253.

Dimensiuni: 32/23.
Legătura:

Carton presat.

Colţare

din piele.
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2. EXEMPLARUL DE LA BOCŞA ROMANA. Nr. inv. 21.
Lipseşte

f. (1)-(2).
Dimensiuni: 30/20.
Legătura: Piele pe

scoarţe

1nsemnări:

de lemn.

fz. I.:

„Acest Penticostari e a bisăricii din Boccea Romînă.
Am scrisu in 6 maiu 1869. P. Marianu".
„1n anul 1909 s-au introdus linia ferată Reşiţa-Ora
viţa".

3. EXEMPLARUL DE LA

BOCŞA-VASIOVA.

Nr. inv. 237.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.
4. EXEMPLARUL DE LA

CARANSEBEŞ.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/20.
Legătura: Carton presat învelit în hîrtie

Nr. inv. 798.

cerată.

5. EXEMPLARUL DE LA DOCLIN. Nr. inv. 193.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

1nsemnări:

f. I.:

„Iancu Adamovici 1784

învăţători".

6. EXEMPLARUL DE LA DOCNECEA. Nr. inv. 29.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/20.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.
109
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7. EXEMPLARUL DE LA LAPUŞNICUL MARE. Nr. inv. 1182.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.

Insemnări:

c. I.:

„Această sfîntă şi prea lăudată carte iastă prin aceasta
din jos numit a doua oară pro prin legătură chitită şi de
la mine iastă de pomană pentru ertarea păcatelor la sfînta
bisărică predată. Dat (în) Lapuşnic în 1-lea mai 1830.
Traia Cizmariu scriitori ş.g.".
f. 168-169:
„Intru Isus născut pruncul meu Traia care inima mie
au fost născut în anul 1806 şi au trăit pan în anul 1818
care toată viaţa i-au fost în lume trecută 12 ani şi cine
va ceti aicea să să îndemne să zică Dumnezeu să-l erte
pre acest prunc Traia Alfa şi Omega zic: începutul şi
sfîrşitul".
„Iară şi

pe mine care

veţi

ceti

aceşte

cuvinte

să vă

aduceţi aminte şi de ne învredniciia mea pe lumia trecută că şi eu am fost pătimaşi şi păcătos şi dorit de viaţa
de veci, care toţi oamenii o doresc a o avea pe lumea cea
vecinică. Eu mă pusei dascăl în anul 1790 şi slujii pănă
în anul 1820, Frîncu Gherman care sluji (la) Lăpuşnic
învăţător 30 de ani şi mă (... )în anul 1820".

8. EXEMPLARUL DE LA MACIOVA. Nr. inv. 582.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. Are 2 copcii.
lnsemnări:

f.t.:

„Gherbon învăţător sistematicesc". (Prima
sec. al XIX-lea).
9. EXEMPLARUL DE LA

MĂGURA.

Nr. inv. 1004.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/20.
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jumătate

a

Legătura:

scoarţe

Piele pe

de lemn.

Păstrează

doar coperta I.

Insemnări:

fz. I.:

„In sîmbăta sfintelor Paşti a anului 1893 s-au cutremurat pămîntul la orele 3 d(upă) am(iază). Ioachim Radulovici învăţători".

f. 1:

„Acest Penticostari în vremea răzmeriţii l-am cum... ". (Probabil că e5te vorba de războiul turco-austriac din 1788-1792).
f. 1-15:
„Acest sfînt şi dumnezeiesc Pinticostari l-am cumpă
rat creştinii mai nainte scrişi: 1. Atanasie (din) Crîcima,
a 2-,(lea) Ioan Adam, a 3-lea Atanasie Goanţă, a 4-lea
Toma Lala, a 5-lea Pătru Diacu, a 6-lea Damaschin Dră
ghici, a 7-lea Avram Borca, a 8-lea Ion Iancu. Şi am cumpărat-o şi am dat-o de pomană la sfînta biserică la Crecima ". (A doua jumătate a sec. al XIX-lea).
părat

10. EXEMPLARUL DE LA MER.CINA. Nr. inv. 1249.

Exemplar complet. La sfirşit s-au adăugat 18 file goale.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut două copcii.
Insemnări:

f. 1.

adăugită:

„ Tipicul pe scurt la ziua împăratului".

„Mercina în 7/19 aprilie 1846 întru aducere aminte
Vichentie Durut sist(ernatic) înveţători".
11. EXEMPLARUL DE LA MOLDOVA NOUA. Nr. inv. 1457.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

fz. II.:

„Mihail Maran din Boşniac, 1826".
„In anu(l) 1852, în dumineca Tomii au fost
vînt".

niauă

cu
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12. EXEMPLARUL DE LA PETRILOVA. Nr. inv. 1533.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.

Insemnări:

fz. I.:

„Penticostar (al) satului provinţialnic Petrilova s-au
precautat prin mine, Rafail Miloşevici, protopop în Biserica Albă (în) 7-lea sept(embrie) 1821".
13. EXEMPLARUL DE LA TICFANIUL MIC. Nr. inv. 1660.
Lipseşte f. 249.
Dimensiuni: 30/20.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.

14. EXEMPLARUL DE LA VRANI. Nr. inv. 1120.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/20.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

LV. CATAVASIER, BUZAU, 1768
B.R.V. II (354), p. 176-177.
1. EXEMPLARUL DE LA BOCŞA MONTANA. Nr. inv. 399.
Lipseşte f. 2 (1) (2), f. 2 (157)-(242).
Dimensiuni: 16/11.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

Insemnări:

c.

două

copcii.

I.:

„Pavel

Roşu

22 ianuarie 1871".

f. 1 (3)-f. 1 (17):

„Mihail Martinovici (... ) din Jadan (... ) în 1804, octombrie 27".
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C. II.:
„Că să se ştie că la anu(l) 1815, 1816, 1817 '.am fost
la Ianova de am veţuit acolo iară în Murani la anu(l) 1818,
1819, 1820, 1821, 1822, 1823 adecă la Ianova am fost
3 ani învăţător iară la Murani 6 ani".

LVI. CAZANII, BUCUREŞTI, 1768
B.R.V. II (356), p. 177-1779.

1. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 28/20.
Legătura: Piele pe

BĂNIA.

scoarţe

Nr. inv. 1129.

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

fz. I.:

„Augostin Negru (din) minastirea (...) Baziaş, iunia
1781 în Bania".
„Această sfîntă şi dumnezeiască carte s-au legat prin
învăţătorul şi legătoriul de cărţi Nicolae Fogaraş octombrie 11, 1797".
„Iară am scris eu învăţătorul Ioan Măzăran a satului
Rudariei fiind născut din satul Racaştia şi aicea pentru
pomenirea mea am scris la luna lui avgust 11, 1802. Ion
Măzăran învăţător".

„Spre pomenire mie la anul 1851 în luna lui martie,
am fost în satul Bănia învăţătoriu. Isaia Mateevici".
„Ioan Bogoievici desăvîrşit teolog (la) anul 1845".
f. 65:

„Intru înalta aşezare aceasta poruncită şi dată noao
în tot anul de doao ori a împlini adecă în toată vremea
a jumăteţerii anului truda şi învăţătura domniilor voastre avem a ve areta înalţi, cinstiţi voitori de bine precum
şi noi şi de acum înainte ne aplecăm înaintea domniilor
voastre şi rămîneam voitori de bine ai voştri. Dată (în)
Bănia, 7 iunie anul 1818 Augostin Negru ieromonah
m(înăstirilor) Zlatiţî şi Baciaşa".

„Eu Ilie Cuzuban am scris (în) anul 1874".
8 - Cartea veche l'OmAneascA din blsertclle Epal'hlel

Caransebeşului
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f. 248:

„Pentru aducerea aminte pentru celui subscris fiind
eu ca învăţătoriu în Bania la anii mai mulţi de la Cristos
Scris. în 26 iunie 1871. Iosif Gaină".
„Spre eterna aducere aminte pentru subscrisul fiind
educator tinerimii în Bania, 13 ani Iosef Gaina docent".
(A doua jumătate a sec. al XIX-lea).
2. EXEMPLARUL DE LA BERZASCA. Nr. inv. 1522.
Lipseşte f. (1).
Dimensiuni: 29/20.
Legătura: Piele pe

scoarţe

Insemnări:

de lemn. A avut

două

copcii.

f. (2):

„Gheorghe Novacesco
a sec. al XIX-lea).

învăţătoriu".

(Prima

jumătate

f. (2)-(3):
„Această carte a satului Berzasca cu hramul sfinţii
arh(angheli) Mihail şi Gavril, 1775, luna fevruarie 12".

f. 255:

„Teodor Guţoi învăţători iubitori de cetirea
în 24-lea mai 1840".

cărţilor

f. 331:

„Nicolae Ezdimirovici am scris (în) 8 decemvrie 1833".
(lnsemnarea a fost făcută în limba sîrbă).
f. 339:

„Spre aducere aminte mă subscriu la anul 1785 fiind
tinerimei din comuna Berzasca şi notariu
la comitetul parohial căci omulu va putrezi dar numele
se va pomeni Nicolae Lalaesco învăţători".
înveţeatoriu(l)

f. 414:

„Iosif Badesco învăţători în Berzasca (1a) anul 1845,
din Sopot".
„Ilia Drăghici prepărand". (Mijlocul sec. al XIX-lea).

lăcuitoriu

3. EXEMPLARUL DE LA BERZOVIA. Nr. inv. 345.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/19.
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Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

C. II.:
„Această sfîntă Cazanie iaste al satului Jidovini şi
iaste îndreptarea credincioşilor spre înţălegerea (...) îndrepta omul, sufletul său în viaţa aceia pentru că (... )
omul iastă datori el a face pre pămînt şi a îndeplini porunca lui D-zeu ce porunceşte la zeace porunci". (A doua
jumătate a sec. al XVIII-lea).

4. EXEMPLARUL DE LA

DEZEŞTI.

Nr. inv. 348.

Lipseşte

f. 412-414.
Dimensiuni: 30/20.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

fz. I.:
„Această sfîntă şi dumnezeiască Cazanie iaste a sfinDăjeştiului caruia să să ştie că
această sfîntă biserică, a satului Dejeşti s-au rădicat în
anul 1814 şi au fost în vremea aceasta înălţatul înpărat
Franţiscus întiu(l) iară mitropolit Ştef an Stratimirovici în
Carloveţi iară episcop excelenţia sa Petru Vidac în Verşăţ, iară".

tei besiarici (a) satului

fz. II.:

„Spre aducerea aminte m-amu subscrisu eu, Popoviciu
Pavel că am rămasu cătană în 1879".
„Această sfîntă şi dumnezeiască Cazanie iastă a sfintei biserici a satului Dezeşti. Dat (în) Dăzeşti (la) 24 noiemvrie 1826".
C. II.:

„Scris-am eu cu mina de ţărînă şi mina va putrezi iar
scrisoarea va rămînea. Dezeşti în 12 decemvrie 1860.
Nicolae Beg advocat fişcal (din) Dezeşti".
5. EXEMPLARUL DE LA MOLDOVA NOUA. Nr. inv. 1280.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/20.
Legătura: Piele pe lemn. Are

două

copcii.

e•
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Insemnări:

f. (1)-(2):
„Această
Boşneacului

Cazanie estă cu cheltuiala sfintei bisărici a
(care are) Hram(ul) Sfîn(tul) Mare m(ucenic)
Gheorghe la anu(l) 1782".
6. EXEMPLARUL DE LA

SICHEVIŢA.

Nr. inv. 1168.

Lipseşte

f. (1).
Dimensiuni: 30/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.

Insemnări:

f. 121:

„Precum şi eu robul lui D-zeu me aflu in Sicheviţa
anu(l) 1829 Adam Uroşovici învăţători în satul Caitosovo învrednicindu-me şi pre mine se stau dreapta măriei
tale cei cu raze strălucitoare".
f. 308:
„Scrisă dă

mina dă ţărînă prin mine robul lui D-mnePavel Cuzmanovici diacon şi învăţători în 20 martie
1821".

zău

fz. II.:
„Această

tîlcuire (... ) dumnezeiască Cazanie iaste (...)
tîlcuită în sfînta bis(erică) creştinilor celor
drepţi credincioşi adecă prin mine ierodiacon Pavel Cuzmanovici hirotenit dă arhiereul şi episcopul Petar ot Vidac al Vărşăţului. 26 oct(ombrie) 1816".
prin mine

fz. II.:
„Această predicalniţe şi de mine smiritul şi nevrednicul robului (lui) Dumnezeu preotul în Gornia Liubcova.
Să să ştie că dreapta me va putrezi iară aceştia cuvante
rămîn spră pomenire, fraţilor 14 avgust 1844".

7. EXEMPLARUL DE LA VALEADENI. Nr. inv. 405.
Lipseşte f. (1)-(2), f. 1-23, f. 315-414.
Dimensiuni: 28/19.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut
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două

copcii.

8. EXEMPLARUL DE LA VALEA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 30120.
Legătura: Piele pe

scoarţe

TIMIŞULUI.

de lemn. Are

două

Nr. inv. 985.

copcii.

!nsemnări:

f. (1):

„ ... însămnezi aicea precum m-au preoţit D(omn.ul)
ep(iscop) Vidac şi eu (...) marele părinte (... ) cu numele Gheorghe Uzoni am primit darul preoţiei la Carloveţi prin mînile arhiepiscopului şi mitropolitului Iosif.
In 7 ianuarie într-o mercuri m-au făcut diacon şi minezi,
joi, în 8 ianuarie, preot ... ".
„Această Cazanie este a satului Cărpa şi am scris".
(Ultima parte a sec. al XVIII-lea).
f. 411:

„Scris-am în 5 iunie 1823, Simeon Zaharievici parohul Cîrpei. Sînt preoţit la anul 1813, în 16 august (de)
Excelenţia sa dom(nul) episcop Petru Ioanovici Vidac".
„Şi eu ginerele părintelui Simeon Zaharievici sînt
preoţit în 7 şi 8 ianuarie (la) an(ul) 184213 în Carloveţi
de excelenţia sa Iosif Raiacici în diacon şi preot. Scris-am
în 5 aprilie în zioa de Paşti în anu(l) 1845 spre pomenire
în Cireşa Bistar. Uzoni capelan".

LVII. MOLITVELNIC, RIMNIC, 1768
B.R.V. II (358), p. 182-183.
1. EXEMPLARUL DE LA MAGURA. Nr. inv. 1111.
Exemplar de tipul cu 4 file nenumerotate
Exemplar complet.
Dimensiuni: 20/15.
Legătura: Carton acoperit cu vinilin.

şi

355 numerotate.

!nsemnări:

f. 1-22:

„Acest Molitfelnic este (... ) Atanasie preotul Popovici
(... ) satul Crecima cumpărat cu 13 fl. 30 cr. Ani de la
117
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Isus 1781 în luna lui decemvrie 26, 1781, Şi am scris
cu mina de ţărînă (... ) iară scrisoarea (nu) va putrezi
în veci. Iar cine va ceti doară va face bine de mă va
pomeni ca şi pre el Dumnezeu să-l pomeniască (... ) şi
mă rog să mă ertaţi că sînteţi (... ) Atanasie Popovici
(... ) m-ţa decemv(rie) 26, 1781, episcop fiind Vichentie
Popovici al Vîrşăţului şi Caransăbeşului".
2. EXEMPLARUL DE LA VERENDIN. Nr. inv. 1069.
Tipul nu poate fi precizat.
Prezintă f. 2-108.
Dimensiuni: 21/17.
Legătura: Lipseşte.

lnsemnări:

f. 2-11:

„S-au cumpărat de răposatul preot Ioan Popovici
fiind parohialnic în Teregova şi au dat pre el drept 10 fl.
Dumnezeu să erte păcatele, amin! Şi carea au luat această
carte avea dascăl în sat pe Dimitrie Petrovici din Caransăbeş de-ş(i) trăiau amăndoi într-acea vreme şi bine
le era". (Sfîrşitul sec. al XVIII-lea).

LVIII. PENTICOSTAR, BLAJ, 1768
B.R.V. IV (143), p. 86-87.
1. EXEMPLARUL DE LA BOGÎLTIN. Nr. inv. 771.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 34121.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

c.

I.:

„Petru Radoi paroh (în) Bogîltin 1821 mai în 15".

f.t.:

„La anul 1788 au avut răzmeriţă neamţul cu turcul.
La anul 1791 au pus pace, la anul 1792 au do aşezat hotarul la anul 1792 au avut răzmeriţă neamţul cu fran118
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ţuzul, la anul 1793 luna februarie 27 au plecat soldaţii
de pe aici la franţuz, al doilea (batalion) au mai plecat
la anul 1794. La anul 1795 au fost iarna re şi foamete".

f. (2):

„S-au cumpărat această carte la satul Bogîltin în luna
lui aprilie în anul 1790 cu banii bisericii".
2. EXEMPLARUL DE LA CRUŞOVAŢ. Nr. inv. 752.
Lipseşte

f. (2).

Dimensiuni: 35/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.

3. EXEMPLARUL I DE LA DALCI. Nr. inv. 736.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: ViniHn pe

scoarţe

de lemn.

1nsemnări:

f. (2):
„Să să ştie că luni după paşti au fost multă ploe
(în) anu(l) 1824".
„Triodu(l) cumpărat cu 15 fl. argint". (Ultima parte
a sec. al XVIII-lea).

4. EXEMPLARUL DE LA DALCI. Nr. inv. 738.
Lipseşte

f. (1)-(2), f. 1-7.

Dimensiuni: 33/20.
Legătura: Piele pe

scoarţe

5. EXEMPLARUL DE LA

de lemn. A avut

FIZEŞ.

două

copcii.

Nr. inv. 25.

Lipseşte

f. (2), f. 2-4, f. 10.
Dimensiuni: 35/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. Are

1nsemnări:

două

copcii.

C. II.:

„1n aprilie 1877 au

căzut

bruma foarte

gro(a)să".
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C. II.:

„1n 23, 24 şi 25 aprilie 1886 a nins şi în noaptea spre
25 a îngheţat".

6. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 35/21.
Legătuura: Piele pe

IABL.ANIŢA.

scoarţe

Nr. inv. 662.

de lemn.

1nsemnări:

f. 197:

„Zaharia Tatucu preot fiind Iablaniţii am scris în luna
martie în 29, 1809 luni după Paşti".

fz. II.:
„Părintele Dorotici eromonahul din Topliţa născut au.
venit la noi la bisărici în Iablaniţa, martie 19, 1826 că
lugărit la Ierusalim la Lavra părintelui Sava".

fz. II.:
„Constantin Trailovici t(inerimei) n(aţionale) învăţător
în Iablaniţa pre anul 1825 care am fost învăţători în anii
1815-1820 şi 1824-1825 în slujbă. Trailovici învăţător".
7. EXEMPLARUL DE LA OBREJA. Nr. inv. 756.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 35/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.

1nsemnări:

fz. I.:
„Acest sfînt şi dumnezeiesc Penticostari iastă a sfintei biserici a satului Obreja. Berarovici învăţător".
f.t.:

„N. Berarovici t(inerimei) norodului
anul 1803".

învăţători

de la

f. (2):

„Suvenire de la Ilie
la 1897".

Ambruş învăţător

de la 1874

pănă

C. II.:

„Mihail preparand la Obreja
al XIX-lea).

învqţător".
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(Mijlocul sec.

8. EXEMPLARUL DE LA MARGA. Nr. inv. 882.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 34/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii. C. I.

lipseşte.

Insemnări:

fz. II.:

„Vichentie Voina, Suru Ilie, Avram Marian, Petra
Opriţa, Maria, Anuţa, Opriţa, Ghiţă, Cumbria, Floare,
Opriţa, Ioan, Floare, Opriţa, Simza, Cătălina, Petra, Ioan,
Cătălina, Mihail,
Maria, Maria". (Sfîrşitul sec. al

XVIII-lea).
„Acest sfînt şi Penticostar iaste a sf. biserici (a) Marghii şi (este) cumpărat cu bani gata 10 fl. din Mitropolia
Ardealului din mînăstirea Bunei cinstiri (... ) învăţător
(în) Marga".
„Scris-am eu, Ioan Popovici, preot din Marga la anul
1824 în sîmbăta cea mare cînd am fost administrator parohii Margi. Ion Popovici preot administrator (în) Marga".

9. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/21.
Legătura: Piele pe

PATAŞ.

scoarţe

Nr. inv. 1257.

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

fz. I.:

„Am scris aicea în Sîmbăta Rusaliilor mai în 17-lea
1852. Zaharia Roşca învăţător".
„Ioan Popovici învăţător". (Mijlocul sec. al XIX-lea).
„Ace(a)stă Penticostariu este a Sfintei biserici Păta
şului cumpărat cu bani bisăriceşti prin truda şi ostăniala
a Domnului fendrigu Marinescu şi a mea preotul Ioan
Roşca paroh Pataşului". (Inceputul sec. al XIX-lea).
fz. II.:

„Spre aducere aminte m-am subscrisu întru aceasta
santa şi dumnezeiască carte fiind ca înveţiatoriu şi in
aceasta comuna Pataşi de la anulu 1865 cu finia lui octombre Pataşiu în 22 aprilie 1867. Mihailu Popoviciu învăţătoriu roman".
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„Iancu Borozan învăţător". (Mijlocul sec. al XIX-lea).
„Citit-am şi eu subscrisul aceasta sfîntă Evanghelie
scrisă de părintele Petru Popovici fiind învăţător în satul Pataşi în anul 1851. Luna lui mai în 17 Ananie Lala
învăţător".

„Scris-am întru aducerea aminte în anul 1869 aprilie
în vinerea paştilor Pavel Popovici preot".
„Pentru suvenire de la anul 1878 fiind docinte în
amintita comună. Iosif Paica".
C. II.:
„Să să ştie că în
iarăş(i) în Pataş cu

anul 1865 am venit de la Borloveni
slujba învăţătorească. Am scris în 7
mai 1867 Vasile Popovici învăţător".
10. EXEMPLARUL DE LA

PEŞTERE.

Nr. inv. 598.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/19.
Legătura: Vinilin pe carton presat.

11. EXEMPLARUL DE LA

PRILIPEŢI.

Nr. inv. 1459.

Lipseşte

f. (1)-(2), f. 1-2.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. Are

două

copcii.

lnsemnări:

fz. I.:
„Cumpăratu-sau acest sfînt Pendicostar de la mina
dumnealui Pavel Jitu şi cu al dumnealui ortac Işfan Iancu
din satul de la Salaşul de Sus din ţinutul Haţegului şi
cartea aşa s-au cumpărat în 15 fl. bani a bisăricii. In
Prilipeţi 4 iunie 1800 fiind şi eu preotul Mihail Drăgilă.
Ilia Bacila învăţători".
„Petru Dragilă, Gheorghe Nicolici învăţător. Prilipeţi
aprilie în 2 d(ecembrie) 1801. Petru Dragilă învăţător".

fz. II.:
„Spre suvenire şi memorie ca şi subscrisul venindu
din Gherboveţiu in anu.lu 1878 in comuna Prilipeţiu şi
am fost mai mulţi ani in activitate ca docinte comunalu".
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Prilipeţiu in 31 maiu 1881 in ziua de Rosalii, Serbu Chirila docinte din Comuna Rudaria".
„Spre ţinere aminte scriu eu astăzi în 14 mai 1841
(... ) durerilor adecă beteag fiind. Invăţător Petru Dragilă".

LIX. TRIOD, BLAJ, 1771
B.R.V. IV (151), p. 89-90.

l. EXEMPLARUL DE LA BERZASCA. Nr. inv. 1518.
Exemplarul este colligat cu Strastnic, Blaj, 1773.
Lipseşte

f. (1), f.2 (1).
Dimensiuni: 35/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.
~.

EXEMPLARUL DE LA BOCŞA MONTANA. Nr. inv. 222.
Exemplarul este colligat cu Strastnic, Blaj, 1773.
Lipseşte

f. (1)-(2).

Dimensiuni: 33/21.
Legătura:

Piele pe carton presat.

3. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

BOCŞA

VASIOVA. Nr. inv. 241.

f.2 (1).

Dimensiuni: 36/22.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.

Insemnări:

c.

I.:
„Să să ştie că

s-au

clătit pămîntuul

(în) anu(l) 1793,

martie 25".
C. II.:,

„Iova

Dragoş şcolari

rumânesc în martie 1863".
123
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4. EXEMPLARUL DE LA BORLOVA. Nr. inv. 634.
Lipseşte

f. (1), f.2 (1).
Dimensiuni: 34/20.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.
5. EXEMPLARUL DE LA BORLOVENII VECHI. Nr. inv. 1389.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 36/20.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. Are 2 copcii.

Insemnări:

fz. I.:

„Acest sfînt şi dumneziesc Triod s-au cumpărat de
mine preotul Ioan Roşca paroh al Pătaşului în bani gata
25 fl. a bisăricii Pataşului şi-n aceşti bani, 25 fl. şi Strastia împreună cu Triodul s-au cumpărat în 8 septemvrie
1796".
„Scris-am în 14-lea fevruarie 1837-1838 fiind la şta
ţia Pataşului învăţător Pavel Peterţoi naţional învăţător".
„1n 19-lea martie 1836 am subscris Zaharia Roşca
din Pataş învăţător".
„Să să ştie că această sfîntă carte adecă Triod s-au
cumpărat de la Oprea Cerbăloni dascălul de la Marga
cu 25 fl. bani gata şi din preţul cărţii au dat milostenie
la sfînta biserică un fl. bogdaprostea şi cind s-au cumpărat
această sfîntă carte au fost preot eu Ion Roşca paroh
în Pataş la opt zile septembrie 1796 în zilele preaosfinţiei sale Iosăf Ioanovici Sacabent şi protoprezviter au fost
locului acestuia Nicolae Stoica în Mehadia".
f.t.:

„Spre vecinica pomenire m-am subscris eu smeritul
robul lui Dumnezeu fiind învăţător la anul de la Isus
1862 în 14 fevruarie Pavel Boldea învăţător din Borlovenii Bătrîni în al 5 Zea anu".
f. 236:

„Scris-am aici fiind învăţători în staţia Pataşului în
anul 1837, 1838, 1839, 1840 şi anul acesta 1841 în 15-lea
fevruarie".
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6. EXEMPLARUL DE LA BUCHIN. Nr. inv. 549.
Lipseşte

f.2 (1).

Dimensiuni: 36122.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

fz. I.:

„S'fYT'e aducere aminte me subscriu ca înveţiatoriu fiind
de la anno 1864 pana in finea anului 1870 şi conventez·1L
că mana va putrezi eara scrisoarea in veacu se va pomeni. Simeon Simu docinte romanu".
7. EXEMPLARUL DE LA DALCI. Nr. inv. 737.
Lipseşte

f. (1), f.2 (1).

Dimensiune: 35/22.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn.

1nsemnări:

f. 2:

„Acest sfînt Triod estă a satului Dalei la anul 1796.
Scris-am eu popa Nicolae, paroh (în) Dalei fevruarie 6".
f. 229:

jos

„1n anul 1816 am fost tinerimei învăţător eu cel din
iscălit Nicolae prisiacon (?) din Dalei".

8. EXEMPLARUL DE LA

DEZEŞTI.

Nr. inv. 47.

Exemplar colligat cu Strastnic, Blaj, 1773.
Lipseşte f. (1)-(2), f. 1-20, f. 2 (1).
Dimensiuni: 35/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut
seşte coperta a II-a.

două

copcii. Lip-

9. EXEMPLARUL DE LA GLOBURAU. Nr. inv. 973.
Exemplarul este colligat cu Strastnic, Blaj, 1773.
Lipseşte f.2 (1).
Dimensiuni: 37/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. Are două copcii.
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1nsemnări:

c.

I.:
„Să să ştie cînd s-au dus cătanile
şi au venit la anul 1807".

la

franţuz

la anul

1805

10. EXEMPLARUL DE LA MACIOVA. Nr. inv. 591.

Exemplar colligat cu Strastnic, Blaj, 1773.
Lipseşte f. (1).
Dimensiuni: 33/21.
Legătura: Vinilin pe scoarţe de lemn.
11. EXEMPLARUL DE LA MONIOM. Nr. inv. 312.

Exemplar colligat cu Strastnic, Blaj, 1773.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
1nsemnări:

f. 236:

„Acest Triodion s-au predat s. b. a Moniomului in
casa padurariului Trailă Udra in faţia subscrisilor prin
parocu(l) Rusavei Vechi, Vichentie Balea, Moniom in 22
faur 1868. T. Iacobescu înveţetor I. I. Krilscher".
„Acestu Triodion voindu subsemnatulu a-lu jerfi cu
a mele spese de la santa biserica din Rusova Veche la sf.
biserica a Moniomului fiindu ca am fostu şi eu ca administratore de parochu in Moniom in Rusova Veche in
21 fauru 1868, Vichentie Balea parochu in Rusova Veche".
12. EXEMPLARUL DE LA PRIGOR. Nr. inv. 1385.

Exemplar colligat cu Strastnic, Blaj, 1773.
Lipseşte f. (1), f. 2 (1).
Dimensiuni: 35/21.
Legătura: Piele pe carton presat. A avut
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două

copcii.

Insemnări:

f. 1:
„Să să ştie că aceasta carte este a satului Prigor
cumpărat cu bani florinţi 2 5 criţari 30 prin mine popa
Ilia Cîmpianul paroh în Prigor". (Sfîrşitul sec. al

XVIII-lea).
13. EXEMPLARUL DE LA

SICHEVIŢA.

Nr. inv. 1164.

Exemplarul este colligat cu Strastnic, Blaj, 1773.
Lipseşte f. (1)-(2).
Dimensiuni: 34/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. Are două copcii.

14. EXEMPLARUL DE LA OBREJA. Nr. inv. 758.
Exemplarul are pag,inaţia de tip deosebit de precedentele
anume de tipul care prezintă: f. (1)--{2), f. 1-237.
Exemplar colligat cu Strastnic, Blaj, 1773.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 36/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. Are două copcii.

şi

Insemnări:

f. (2):

„Nicolae Berarovici
1801".

naţional

lehrer von Obrescha

LX. STRASTNIC, BLAJ, 1773
B.R.V. II (383), p. 203.
1. EXEMPLARUL DE LA BORLOVENII VECHI. Nr. inv. 1390.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 34/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.
127
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Insemnări:

fz. I.:
„Eu Ioan Sulma din Parvova cetind în această căr
iertînd Dumnezeu pre cel ce au cumpărat-o. Martie 6, 1813".
Copia unei file din Apostol scrisă „în Borloveni în
8-lea aprilie 1832".
ticică

f. (1):

„In aprilie 6, 1866 Pavel Boldea

învăţător".

2. EXEMPLARUL DE LA BUCHIN. Nr. inv. 548.
Exempar complet.
Dimensiuni: 35/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

Insemnări:

fz. I.:
„Scriu spre vecinica pomenire ca in anul 1852 s-au
legat această carte Strastie precum mina va putrezi iară
scrisoarea în veac să va pomeni. Buchin în 30-lea martie 1860 Atanasie Bona Paroh în Buchin".
3. EXEMPLARUL DE LA CORNEREVA. Nr. inv. 945.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 35/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de leIIlll. Are

două

copcii.

Insemnări:

fz. I.:
„Această carte ce să chiamă Strastnic adecă patimile
mîntuitoriului nostru (... ) cu bani gata şasă florinţi de
la Pavel Jitul (ltul-?) de la Sălaşul de Sus prin străda
nia noastră celor înscrişi (... ) în Cornereva, 18 fevruarie
(... ) Nestor Popescu paroh (în) Cornereva, Lazar Cernescu,
Ioan Talpeş epitrop, Ilia Goroş căprariu, Pau Talpeş,
Ştefan Muntean paroh Cornerevi(i}, Lupu Laitină ghefraităr".

„Iosif Pepa T(inerimii) n(aţionale)
a sec. al XIX-lea).

jumătate
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învăţători".

(Pri.ma

„Ioan Cernescu naţ(ional) învăţători la anuul 1848".
„Scris-am eu Mihail Gheorghievici învăţătoriul tinerimei scris-am cu mina de ţărînă, mina va putrezi iară
scrisoarea în veci să va pomeni. La anul 1813 Mihail
Gheorghievici t(inerimei) n(aţionale) învăţători".
„O Doamne milueşte-mă, fereşte-mă! Eu sluga ta Mihail Gheorghievici fiind eu învăţători aicea în Corniareva
mina va putrezi iară scrisoarea în veac să va pomeni şi
cine va ceti să zică Dumnezeu să-l erte. Mihail Gheorghievici tine(rimei) învăţător".
p. 110:

„Fost-am învăţători în satul Corneareva în anul 1830,
1831 şi 1832. Scris-am cu mina de ţărînă mîna va putrezi
dară scrisoarea în veciu va pomeni. Ilia Brînzăi învă
ţători".

p. 183:

„Scris-am eu cel subscris fiind învăţător în satul meu
Corniareva în anul de la Isus 1832 şi 1833, 1834 şi încă
în anul 1839 să se pomenească şi rog pre tot cetitoriul
după moartea mea de pre această lume la cele vecinice
şi putrăzire minei mele să zică: „Dumnezeu să-l erte pă
catele", amin! Ioan Cernescu învăţători".
fz. II.:

„Scris-am eu învăţătorul Iosif Pepa fiind învăţători
în Corniareva şi am scris cu mina de ţărînă. Mina va
putrăzi iară scrisoarea în veci să va pomeni şi cine va
ceti aicea să zică: „Dumnezeu să-l erte", Iosif Pepa
înv(ăţător)".

„Ioan Cernescul
tori".

naţionalnic şi

sistematicesc

învăţă

4. EXEMPLARUL DE LA CRUŞOVAŢ. Nr. inv. 751.
Exemp1ar complet.
Dimensiuni: 35/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

p. 187:
„Această carte am cumpărat-o eu preotul Gligorie
Vasilescu, parohul Cruşoveţului la anul 1799 cu bani

g - Cartea veche

românească

din bisericile Eparhiei

Caransebeşului
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gata 9 fl 30 cr. a sfintei bisărici. Cine va ceti să zica:
„Dumnezeu să-l erte". pe preotul Gligorie. Mîna va putrezi iar cuvîntul cu slove în veci va fi".
fz. II.:
„Constantin Pepa
17 martie".

n(aţional) învăţători

anul 1825 în

5. EXEMPLARUL DE LA GLOBURAU. Nr. inv. 987.
Lipseşte p. 1-2.
Dimensiuni: 35/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

c.

I.:

„S-au cumpărat această Strastie de la mîna lui Pavel
Jitu din Sălaşu de Sus cu bani gata 6 fl. în 17 noiemvrie 1801 şi cu Triodu 15 fl face 21 fl.".
„In anul 1910 în luna lui iunie al 3-lea zi, noaptea
~a 112 11 ore au fost apa în comuna noastră aşa mare
de au fost tot satul în apă s-au surpat 40 de case şi
s-au înecat 20 de suflete dintră care s-au dus şi familii
întregi. Multe vite s-au înecat boi, vaci, porci şi hoară.
Mare şi multe vaiete or fost în al 14 zi de dimineaţă
că scăzusă apa şi au coborit lumea care cu mare frică
din somn au sărit şi au plecat goi în morminţi şi în alte
părţi. Doamne să ne păzeşti şi pe noi şi următorii noş
trii de aşa un nacaz".
„Ioan Popovici învăţător". (Prima jumătate a sec. al
XIX-lea).
„Din Valea Bolvaşniţa fiind născut învăţătoriu Globului Craiovii în 29-lea martie 1835 Ilia Başulescu învă
ţătoriu".

p. 187:
„Sfîrşit şi pre Dumnezeu laudă
ţător) în 2 ianuarie 1836".

Ilia

Başulescu înv(ă

„Spre aducerea aminte am scris eu preotul Ioan Popovici în luna lui martie 1852 în sara de făcutu s. Iunie
spre aducerea aminte măna va putrăzi doară scrisoarea
în veac să să pomenească şi sufletul meu cu drepţii să
fie, amin. Martie în 28-lea 1852 Ioan Popovici preot".
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6. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 37/22.
Legătura: Piele pe

IABLANIŢA.

scoarţe

Nr. inv. 655.

de lemn.

Insemnări:

p. 184:
„Să să ştie cînd s-au zugrăvit bisărica Iablaniţii la
anul 1828, săptemvrie 24 de zugravu Ştefan din Oraviţa
cu cheltuiala preoţilor Zaharia Tatucu paroh (în) Iablaniţa (şi) preot sin de 40 ani, paroh (în) Iablaniţa".
p. 187:
„Să să ştie cînd s-au făcut bisărica Iablaniţii în 18
zile a lunii octomvrie anu(l) 1825 în ziua Sfîntului apostol şi evanghelist de protoprezviterul Nicolae Stoica al
Mehadiei şi preoţii Nicolae Dumitrescu paroh Mehadi(i),
preotul Constandin Giurginca paroh (în) Petnic şi preotul
Gheorghe Trailovici paroh Iablaniţi(i), diacon Dimitrie
Magiar (din) Mehadia. In Iablaniţa în 18 octomvrie 1825.
Gheorghe Trailovici paroh Iablaniţi(i)".
„Cu întîi-lea aprilie 1872 s-au desfinţat Graniţa adecă
s-au străformat în păurie care mai nainte au esistat ca
grăniceri 106 ani şi apoi au devenit păurie. La anul 1877
s-au făcut calea ferată de la Timişoara pănă la Orşova
şi în acest anu s-au pornit răzbelul cu Rusia şi Turcia unde au participat şi România şi apoi au remas din
acel război independente. La anul 1881 s-au rădicat România la rangul de regat. Nicolae Terzici epitropu"'.
fz. II.:
„Să să ştie cînd au fost praznicul Bunei Vestiri în Joia
Mare adecă în ziua Joimarilor la anul 1809 şi la Paşte nn
slobozi a mînca întru această zi măcar că-i praznic că-i
săptămîna mari joi, zi de întristare. Zaharia Tatucu paroh
Iablaniţi(i) ".
„Gheorghe Tatucu învăţători în anul 1835".
„Gheorghe Trailovici t(inerimei) n(aţionale) învăţători
:ablaniţi(i) spre anu(l) 1825 care 55 de copii am în şcoală,
luminatului sat Iablaniţei anul 1825".
„Lapadat Domaşneanu n(aţional) învăţători in anno
1821 in Iablaniţa în 6-lea octomvrie". (Însemnare realizată
cu litere latine).

9•
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7. EXEMPLARUL DE LA JUPA. Nr. inv. 571.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 36/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.

lnsemnări:

C. I.:
sfîntă şi dumnezeiască carte Strastie s-au
cu bani(i) bisărici(i) 8 fl. a satului Jupa în
22 noemv(rie) 1800. Gheorghe Prisăcian paroh Juppa".
„Ioan Nedici paroh Juppi m-am preoţit martie 11 la
anul de la D-mnul Hs. 1809. Nedici".
„Această

cumpărat

fz. I.:
„Această sfîntă şi d-zeiască

carte ce se chiamă Strastie
a sfintei bisărici (a) satului Juppa care are hramul
sfinţi ap-toli Petru şi Pavel şi am scris eu Ioan Nedici
parohul Juppei la anul de la Hs. 1814 in luna lui martie
în 15 zile Ioan Nedici paroh Jupei".
„Eu Simeon Bozăşan învăţător în Jupa (1a) anul 1814".
estă

fz. II.:
„Această S-tă
bisărici a satului

carte ce să chiamă Strastnic estă a S-tei
Jupa care are hramul S-intelui Marelui Mucenic Dimitrie scris prin mine preotul Mihail Trandafir în 10 martie anul 1834".
C. II.:

„Gheorgh Ioanovici

învăţători".

(Mijlocul sec.

al

XIX-lea).
„Această estă

a lui Străin N edici din
bine". (Începutul sec. al XIX-lea).

aşa

Oraviţa şi estă

8. EXEMPLARUL DE LA MEHADICA. Nr. inv. 709.
Exemplarul complet.

Dimensiuni: 34/21.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn.

lnsemnări:

p. 1-9:
„Această sfîntă şi Dumnezeiască Strastie
părată de Lupu Urechiatu gin Mehagica cu
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este cumbani gata

florinţi

4 şi cu slova florinţi patru, criţari (... ) pentru
sufletul .. .". (Sfîrşitul sec. al XVIII-lea).

p. 165:
„Să să ştie cînd au venit soldaţi(i) noştrii di la bătae
de la tabăra franţuzului la anul 1801 în luna mai în
2 zile, în ziua înălţării Domnului nostru Isus Hristos adecă
la Ispas ce-i de la Raina şi aceştia au fost în tabără 9 ani
şi 3 luni n-au venit acasă la Mehadica. Au fost 36 de feciori la Raina. Şi am scris eu preotul Pavel Roşcovici
paroh în Mehadica fiind în ziua de Sfîntă Măria Mare
şezînd la biserică la anul 1802, avgust, în 3 zile".

9. EXEMPLARUL DE LA

PALTINIŞ.

Nr. inv. 929.

Lipseşte f. (1), p. 1-10, p. 161-187.
Dimensiuni: 33/21.
Legătura: Lipseşte.

10. EXEMPLARUL DE LA PATAŞ. Nr. inv. 1542.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 35/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

1nsemnări:

p. 1:
„Această sfîntă şi dumnezeiască Strajie este a satului
Pataş prin mine s-au cumparat Ioan Roşca paroh Păta
şului la anul 1796 septembrie 8 de la Zidirea lumii 7393".

p. 7:

„Scris-am cu mina de ţerină în al 27-lea an al preomele în luna lui martie în 26-lea anul 1870. Pavel
Popovici preot".
ţiei

p. 26-55:
„Această sfîntă şi dumnezeiască Strastie iaste a satuPataş şi am scris eu preotul Ioan Roşcovici paroh Pă
taşului şi am cumpărat această sfîntă carte cu banii bisă

lui

ricii 25 fl. în luna lui septembrie 8 zile la anul 1796".
„ ... fiind învăţător în satul Pataş la anul 1811".
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p. 147:

„Spre

eternă

memorie de la anul 1875, D. Verendeanu

învăţător".

fz. II.:

„Pavel Pirtea învăţători în Pătaş în 26 martie 1840".
„In anul 1836 (...) Roşca învăţători în Pătaş".
11. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 35/21.
Legătura: Piele pe

PRILIPEŢI.

scoarţe

Nr. inv. 1462.

de lemn. A a vrut

două

copcii.

Insemnări:

fz. I.:

,,. .. aminte mă subscriu şi eu ca învăţătorul Prilipeîn datum Paştilor 23-lea martie 1855. Dimitrie Peş
chescu învăţător".

ţului

12. EXEMPLARUL DE LA RUGINOSUL. Nr. inv. 1005.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 36/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii

Insemnări:

fz. I.:
„Această sfîntă şi dumnezeiască carte ce să cheamă
Strastnic iaste a sfintei bisărici a satului Ruginosu fiind
paroh Simeon Ştefanovici cu cheltuiala fondaţiei bisăricii,
în Ruginosul 21 martie 1819 Danil Iorgovici învăţătoriu".
„Dimitrie Petrovici învăţător". (Mijlocul sec. al

XIX-lea).

„Scris-am în această sfîntă carte în anul 1848 martie 31 fiind învăţătoriul tinerimei româneşti. Vasile Zgriban născut din Ruginosul".
„Demetriu Rosica învăţătoriu la anul 1871 din maiu 16,
1868".
p. 144:

„Vasile Corneanul preot din Ruginosul in 27 III 1893
în sîmbata Paştilor la 1/4 3 ore post merid(iem) s-a

Ad(ică)
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cutremurat pămîntul aşa de tare încăt şi casele din temelii s-au clătinat. Aceste scriu spre pomenire".
Acestor ex:emplare care au circulat în Banat legate separat li se
alte exemplare care au circulat legate împreună cu Triod,
Blaj, 1771. Ele vor fi descrise în continuare iar numerotarea se face
la fel.
adaugă

13. EXEMPLARUL DE LA BERZASCA. Nr. inv. 1518.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 35/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

14. EXEMPLARUL DE LA BOCŞA MONTANA. Nr. inv. 222.
Exemplar complet.

Dimensiuni: 33/21.
Legătura:

Piele pe carton presat.

15. EXEMPLARUL DE LA

DEZEŞTI.

Nr. inv. 47.

Exemplar complet.

Dimensiuni: 35/22.
Legătura:

Piele pe scoarţe de lemn. A avut
a II-a lipseşte.

două

copcii. Coperta

16. EXEMPLARUL DE LA GLOBURAU. Nr. inv. 913.
Exemplar complet.

Dimensiuni: 37/22.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.

17. EXEMPLARUL DE LA MACIOVA. Nr. inv. 591.
Lipseşte

f. (1).
Dimensiuni: 33/21.
Legătura: Vinilin pe

scoarţe

de lemn.
135
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Insemnări:

p. 187:

„Pentru viacinica pomenire mă subscriu în Triodul
acesta ca să se pomenească şi să se ştie cînd am fost eu
iscălitul învăţătoriul Maciovii căci mîna omului va putrezi
iară scrisoarea în veci să va pomeni de să va ceti. Scris-am
în 5-lea martie anu(l) 1846 seara după trasul arîngului
eu smeritul Gherbon Gheorghe t(inerimei) învăţătoriu".
18. EXEMPLARUL DE LA MONIOM. Nr. inv. 312.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/21.
Legătura: Piele pecarton presat.
19. EXEMPLARUL DE LA OBREJA. Nr. inv. 758.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 36/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.

20. EXEMPLARUL DE LA PRIGOR. Nr. inv. 1383.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 35/21.
Legătura: Piele pe carton presat. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

p. 187:

„Spre vecinică pomenire şi spre ţinerea aminte scris-am
în 23-lea martie 1854. Jurgi Ofţa n(aţional) învăţători".
„Mihail Gheorghievici învăţători". (Mijlocul sec. al
XIX-lea).
„Am scris în 4-lea martie 1831. Zaharia Roşca învă
ţători în Prigor în săptămîna întîi a postului cel mare am
scris aici".
„Borozan învăţător satului Prigor". (Mijlocul sec. al
XIX-lea).
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„Ioan Cîmpianu din Prigor şcolari". (Mijlocul sec. al
XIX-lea).
„Fost-am învăţătoriu la ştaţia Putna în anul 1853 Teodor Guţoiu înveţietoriu născut de Berzasca".
21. EXEMPLARUL DE LA

SICHEVIŢA.

Nr. inv. 1164.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 34/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. Are

două

copcii.

LXI. APOSTOL, BUCUR~TI, 1774
B.R.V. II (384), p. 204-205.

1. EXEMPLARUL DE LA

DEZEŞTI.

Nr. inv. 42.

Lipseşte

f. (1)-{2), f. 1-3, f. 172-178.
Dimensiuni: 28/19.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.
lnsemnări:

f. 121:

„Scris-am eu (... ) scris spre vecinica pomenire că
scrisoarea va (... ) iară mina va putrezi în veci, amin!
Dazeşti în 28 iulie a(nul) 1853 Ştefan Albu învăţători".
f. 7-8:

„Acest Apostol este a sfintei biserici din
tiu (în) Dazeşti in 26 decembrie a(nul) 1844".

2. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte f. (1)-(2).
Dimensiuni: 29/21.
Legătura: Piele pe

LAPUŞNICUL

scoarţe

Dezeşti.

Da-

MARE. Nr. inv. 1185.

de lemn. Are

două

copcii.
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3. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

VERMEŞ.

Nr. inv. 314.

f. (1)-(2), f. 1, f. 173-178.

Dimensiuni: 27/18.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

LXII. OCTOIH, BUCUREŞTI, 177 4
B.R.V. II (388), p. 207-210.

1. EXElVIPLARUL DE LA OHABA MÎTNIC. Nr. inv. 984.
Lipseşte

f. (1), f. 1-4, f. 168-437.

Dimensiuni: 31/19.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

1nsemnări:

fz. I.:

„Eu, Nicolae Fogaraşi
l-am legat la anu(l) 1826".

învăţători

(în) Valea Boului

2. EXEMPLARUL DE LA SCAIUŞ. Nr. inv. 385.
Lipseşte f. (1), f. 164.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Lipseşte.

LXIII. EVANGHELIE, BUCUREŞTI, 1775
B.R.V. II (390), p. 211.
1. EXEMPLARUL DE LA APADIA. Nr. inv. 10.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/23.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.
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Insemnări:

fz. II.:

„In Apadia în 25 decembrie anu(I) 1799 Ioan Popovici
din satu(I) Apadia de Za arhierul Iosif Şacabent loanovici . .. ".
„ln Apadia în 26 ianuarie anu(I) 1829 Ioan Dragoi din
satu(l) Apadia ".
„Martin Borca din Apadia in 12 februarie 1869".
„Dimitrie Tersul născut din anul 1844 pre anul 1872".
„Scris-am eu Martin cu mina de ţărînă. Mîna va putrezi dar scrisoarea in veac in vecie va sta şi se va pomeni. In veac în vecie. Din Apadia in 7 martie anul 1872
Martin Borca născut din anul 1842".
2. EXEMPLARUL DE LA BANIA. Nr. inv. 1127.
Lipseşte f. 178-180.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

3. EXEMPLARUL DE LA

BINIŞ.

două

copcii.

Nr. inv. 227.

Lipseşte f. 178-180.
Dimensiuni: 28/21.
Legătura: Piele pe carton presat. In copcie are o copcie

metalică.

4. EXEMPLARUL DE LA CORNEREVA. Nr. inv. 946.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

f. (4):

„S-au început a să zidi bisărica Corniarevei (de la)
fundamentu (în) mai în 20 la anu(l) 1799 prin noi aceştia
doi preoţi: Ştefan Muntean parohul şi Nestor Popescu
paroh. Şi s-au dogăsit (la) 1803 şi s-au făcut tîrnosirea în.
luna sep(tembrie) 28, an(ul) 1803 prin. părintele protoprez139
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viter Nicolae Stoica al Mehadii. Nestor Popescu, Petru
Baros paroh (în) Globureu şi doi diaconi Nicolae Mateevici
(din) Bogîltin, Constandin Ursulescu (din) Corneareva al
tuturor fraţilor voitori de bine. Nestor Popescu paroh
Cornearevii şi s-au sfinţit însuş(i) (de) domnul episcop
Iosif Ioanovici Sacabent în luna avgust 23, 1805".
„S-au acoperit turnul bisăricii de 2 ori cu aramă la
anul 1858 ziua 14-lea luna lui octomvrie pre vremea
înălţatului împărat Franţ Iosif I şi cu binecuvîntarea
domnului episcop Emilian Chenghelaţ a deotăzi (?) episcop
a Verşăţului dom(n) episcop protoprezviter (fiind) Dimitrie lacobici N. Bogoievici preot Cornearevi(i)".
„Odăjdile cele noi s-au cumperat în anul 1861 baş la
sfintele Paşti s-au îmbrăcat 1-lea oară cu ele preoţi(i) de
90 fl. v.a. lară cele negre odăjdi s-au cumpărat în ano 1865
cu preţu(l) de 70 fl.".
5. EXEMPLARUL DE LA

CRUŞOVAŢ.

Nr. inv. 750.

Lipseşte

f. (1).
Dimensiuni: 32/23.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lenm. A aV11.1t

două

oopcii.

lnsemnări:

fz. II.:
„Scrisăi

aicea şi eu spre pomenire parohul Cruşovă
Cuptoarelor primind această parohie la anul 1842.
Isac Trailovici".
„Spre pomenire Constantin Moran (învăţ(ător) la
anu(l) 1865".
ţului şi

6. EXEMPLARUL DE LA EFTIMIE MURGU. Nr. inv. 1339.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 27/20.
Legătura: Piele pe carton presat.
lnsemnări:

f. 1-8:
„Această sfîntă şi dumnezeiască carte ce se cheamă
Evanghelie ce-i a bisericii satului Rudaria din Halmăjă
şi am cumpărat-o cu patrusprăzăce florinţi la anul Dom-
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nului 1790 în luna lui septemvre 20 iară cire s-ar ispiti
a o înstrina (... ) de sfinţi părinţi care la Nichia (... ) şi
supt blestemul lui Sfîntul Nicolae şi am scris eu popa
Chirilă Sîrbovici paroh în satul Rudaria ".
7. EXEMPLARUL DE LA GÎRLIŞTE. Nr. inv. 14.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. Are 2 copcii.
8. EXEMPLARUL DE LA ERTOF. Nr. inv. 1526.
Lipseşte

f. (1).
Dimensiuni: 31/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

9. EXEMPLAR DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Piele pe

MOCERIŞ.

scoarţe

10. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

de lemn. Are

două

copcii.

Nr. inv. 1145.

de lemn. Are

ORAVIŢA.

două

copcii.

Nr. inv. 1161.

f. 6-9.

Dimensiuni: 28/21.
Legătura: Carton presat.
11. EXEMPLARUL DE LA ORA VIŢA. Nr. inv. 1213.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/21.
Legătura: Piele pe carton presat. Are

două

copcii.
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12. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/22.
Legătura: Piele pe

MOCERIŞ.

scoarţe

Nr. inv. 1145.

de lemn. A avut

două

copcii.

13. EXEMPLARUL DE LA PETRILOVA. Nr. inv. 1535.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/23.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

14. EXEMPLARUL DE LA SOCOLARI. Nr. inv. 1212.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

15. EXEM:PLARUL DE LA VALIŞOARA. Nr. inv. 972.
Lipseşte

f. 122-123.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii. Prima

copertă lipseşte.

lnsemnări:

fz. I.:
„Această Evanghelie o am vîndut eu jupănu(l) Andrei (. . .) şi am luat bani 8 pentru (ca) să am pomană
Andrei". (Sfîrşitul sec. al XVIII-lea).
„Această sfîntă Evanghelie s-au cumpărat de mine
preotul Grigorie Petrovici parohul (din) Vălişoara cu bani
gata 31 fl. de la preotul lsaie din Ţara Românească la
anul 1786. martie 19, 1786".

16. EXEMPLARUL DE LA VERENDIN. Nr. inv. 994.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/23.
Legătura: Piele pe

scoarţa

de lenm. Are

două
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copcii.

LXIV. MACARIE EGIPTEANUL, OMILII,
B.R.V. II (392), p. 212-213.

1. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Carton presat.

BOCŞA

BUCUREŞTI,

1775

VASIOVA. Nr. inv. 424.

Colţare şi

cotor din piele.

Insemnări:

fz. I.:

„Din cărţile sf(intei) mînăstiri Cernica".
imprimat pecetea mînăstirii din 1819).

(Alături

s-a

LXV. EVANGHELIE, BLAJ, 1776
B.R.V. II (394), p. 214.
1. EXEMPLARUL DE LA

Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/20.
Legătura: Piele pe

BUCOŞNIŢA.

scoarţe

Nr. inv. 1074.

de lemn.

Insemnări:

fz. I.:

„Vasile Bogoievici paroh Bucoşniţei preot la anul 1807
în ziua naşterii sfîntului proroc Ioan în 21 iunie de înalt
preaosfinţitul excelenţia sa domnul episcop Petru Ioanovici de Vidac şi cu ajutoriul lui Dumnezău prin punerea
minelor acestui domn şi (... ) mănăstirii Mesiciului (... )
Mih(ai) Ionici care-şi are într-această zi hramul ei. Bogoievici paroh".
„Epitaful sau mormîntul D-lui s-a făcut prin cheltuiala lu(i) Marcu şi fămeia lui Ana Radoaia la anul 1840
20 iulie 1888. P. Danil paroh".
2. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 35/22.
Legătura: Pînză pe

BROŞTENI.

scoarţe

Nr. inv. 1488.

de lernn.
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3. EXEMPLARUL DE LA ILOVA. Nr. inv. 1011.
Lipseşte

p. 342-344.
Dimensiuni: 36/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

Fz. I.:
„Această sfîntă Evanghelie s-au dat de pomană la
biserica satului Ilova la anul 1801. Vii: Erei Filip. Morţi:
Erei Constantin".
„Pomeneşte doamne cînd voi veni întru împărăţia ta.
Am scris spre pomenire în 12 mai 1837 mercuri G. Bogoievici învăţător în Armeniş".

4. EXEMPLARUL DE LA MĂRUL. Nr. inv. 675.
Lipseşte

f. (1).
Dimensiuni: 35/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

f. (1):

„1886 s-a hirotonit Dimitrie Popovici".
„1886 administr(ator) parohial Pantelimon Dumitru".
Sub xilogravura care-l înfăţişează pe Sf. Ioan semnată „Stanciul tipograf" cineva a adăugat cu o grafie
proprie sec. al XVIII-lea: „Ierei Stanciu să să pomenească". Nu este exclus să fie vorba de autograful meş
terului tipogr:af.
p. 1-9:
„Această sfîntă Evanghelie au cumpărat-o Lepădat
Pulec din Băuţari şi Dumitru Bistrian din Măru ca să să
aibă pomenire în veci. Şi-am dat la biserică la satu(l)
Măru la hram(ul) pogorîrii duh(ului) Sfînt. Aprilie a(nul)
1778".
fz. I.:
„Preotul Dimitrie născut la 1750-1830 ani. Fiul lui:
Ion preot din 1815-1867 preot 52 ani, fiul lui Ioan năs
cut 1840-1885 preot 45 ani, fiul lui Dimitrie născ(ut)
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1852-1914 preot 25 de ani". Insemnare făcută probabil
la 1914.
„In 5 iunie 1914 joi seara s-a dezlănţuit asupra comunei noastre ploie mare cu tunete făcînd stricăciuni mari
'în mai multe locuri. La 1/2 10 ore noaptea a trăsnit şi
în această sfîntă bis(erică) întrînd tresnetul deasupra ferestrii de la proscom(idie) şi rupînd ţăndări din rama
prescom(idiei) şi sfîrticat în bucăţi rînduiala proscomidiei.
Altă stricăciune n-a făcut cu toate că era pre proscomidieri potirul cu viască şi 2 potire de metal, 2 cărţi de
masă. Mărul în 8 iunie 1914. Gheorghe Popovici preot
capelan".
„15 oct(ombrie) 1915 s-au adus 64 priz(onieri) ruşi la
lucru la păd(ure) (la) Sasa".

5. EXEMPLARUL DE LA POIANA. Nr. inv. 931.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: P.iele pe carton presat.
6. EXEMPLARUL DE LA

SICHEVIŢA.

Nr. inv. 1167.

Lipseşte

p. 1-2, care au fost înlocuite cu file manuscrise databile în sec. al XIX-lea, prima sa jumătate.
Dimensiuni: 30/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. Are două copcii.

7. EXEMPLARUL DE LA VALEA

BOLVAŞNIŢA.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Pînză pe carton presat. Are
şi două oopciii metalice.

10 - cartea veche

românească

din bisericile Eparhiei

colţare şi

Nr. inv. 595.

cotor din piele

Caransebeşului
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LXVI. MINEIUL PE OCTOMVRIE, RIMNIC, 1776
B.R.V. II (395), p. 215-217.
1. EXEMPLARUL DE LA BANIA. Nr. inv. 1128.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Carton presat.

Colţare şi

chenar din piele.

Insemnări:

fz. I.:

„Chiriac Pirtea diacon
locul sec. al XIX-lea).
2. EXEMPLARUL DE LA

şi învăţători

CARANSEBEŞ.

în Bania". (Mij-

Nr. inv. 622.

Lipseşte

f. (3), f. 1, f. 205-207.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.

3. EXEMPLARUL DE LA

DOMAŞNEA.

Nr. inv. 566.

Exemplar ce prezintă o paginaţie aparte: f. (3)- f. 1-255.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
Insemnări:

fz. II.:

„Pre vremea împăratului Franţi întiu în anii de la
Isus 1808, 1809 şi 1810 mare greotate au fost creştinilor
cu nerodirea cîmpurilor".
„Această carte estă a satului Domaşnia şi cine s-ar
ispiti a o fura să nu zăuite sfintele slujbe ce sănt intră
această carte. Eu Eftimie Popovici". (Prima jumătate a
sec. al XIX-lea).
4. EXEMPLARUL DE LA

FIZEŞ.

Nr. inv. 464.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/21.
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Legătura:

Piele pe

scoarţe

Insemnare:
fz. I.:
„Costa Iancoviţi
în Fizeş în 1802".

de lemn.

semnează

în 1793 în

Vîrşeţ şi

apoi

5. EXEMPLARUL DE LA FîRLIUG. Nr. inv. 289.
Exemplar colligat cu Minei pe septembrie, Rîmnic, 1780.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut două copcii.
Insemnări:

fz. II.:

„Ierei

Ioan,

ierei

Dimitrie".

(Sfîrşitul

sec.

al

XVIII-lea).
6. EXEMPLARUL DE LA GRĂDINARI. Nr. inv. 1502.

Exemplar complet.

Dimensiuni: 32/21.
Legătura:

Piele pe carton presat.

7. EXEMPLARUL DE LA LAPUŞNICUL MARE. Nr. inv. 1190.

Exemplarul este colligat cu Minei pe septembrie, Rîmnic, 1780.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/20.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut două copcii.
Insemnări:

fz. I.:

„Eu Constantin Teişan am fost învăţător în Lapuşnic
în anul (...) Cristos 1814 lăcuitori în Dolnia Liupcovi(i)
octo(mbrie) 26, 1814 Cons(tantin) Tei(şan) înv(ăţător)".
„Intru această carte Minei toate sinaxarile sînt în
(...) smeritul învăţători Petru Sava ... ". (Prima jumă
tate a sec. al XIX-lea).
10•
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8. EXEM:PLARUL DE LA MEHADIA. Nr. inv. 1621.
Exemplar colligat cu Minei pe septembrie, Rîmnic, 1780.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Carton presat. Colţare şi cotor din piele.
Insemnări:

f. 1-10:

„Acest crug de 12 Minee sănt dăruite sfăntului erarh
Nicolae hramul sfintei biserici a oraşului Mehadii dăruit
de jupănu(l) Iova Petrovici pentru pomenirea sufletelor
a tot neamul dumnealui şi cine să va îndeletnici a ceti
H rog să zică Dumnezeu să le erte păcatele şi să le dă
ruiască sănătate la toţ(i) ai dumnealui şi am scris aceste
cuvinte eu, Gheorghe Radovici fiind calfa la duchianul
dumnealui la 27 dechemvrie la anu(l) 1787".
fz. II.:

trăcut împăratu(!)

„ln anu(l) 1819 au

prin

Bănat".

9. EXEMPLARUL DE LA ORA VIŢA li. Nr. inv. 1435.
Lipseşte

f. (1).

Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

10. EXEMPLARUL DE LA VARADIA. Nr. inv. 1375.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

LXVII. OCTOIH, RIMNIC, 1776
B.R.V. II (396), p. 217.
1. EXEMPLARUL DE LA BORLOVENII NOI. Nr. inv. 1316.
Lipseşte

f. (1).
Dimensiuni: 22/16.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. Coperta I
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lipseşte.

2. EXEMPLARUL DE LA BOGILTIN. Nr. inv. 867.
Lipseşte

f. (1)-(2), f. 1.

Dimensiuni: 22/16.
Legătura:

scoarţe

Piele pe

de lemn. Are

două

copcii.

3. EXEMPLARUL DE LA CORNEREVA. Nr. inv. 1108.
Lipseşte

f. (1)-(2).

Dimensiuni: 20/16.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.

!nsemnări:

fz. I.:

„Nicolae Brînzei scriitor 1851".

LXVIII. ANTOLOGHION,
B.R.V. II (389), p. 218.

BUCUREŞTI,

1777

1. EXEMPLARUL DE LA MOLDOVA NOUA. Nr. inv. 1654.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/23.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.
Insemnări:

f. 1-3:

„Acest sfînt Minei este cumpărat cu cheltuiala
sfintei biserici a Boşniacului (şi are) hramul sf(întul) mare
m(ucenic) Gheorghe la anu(l) 1782".
2. EXEMPLARUL DE LA VALEADENI. Nr. inv. 228.
Lipseşte

f. (1), f. 1-8, f. 538-572.

Dimensiuni: 33/22.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.
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LXI~.

CATAVASIER, BLAJ, 1777
B.R.V. II (404), p. 220.

1. EXEMPLARUL DE LA VALEA
Lipseşte

BOLVAŞNIŢA.

Nr. inv. 882.

p. 17-38, p. 43-46._

Dimensiuni: 18/11.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

lnsemnări:

C. I.:
„Precum să să ştie că am scris eu, Dimitrie Ghimcînd am fost învăţător în V(alea) Bolvaşniţa".
„Precum să să ştie pentru această Catavasieriu s-au
cumpărat de la sat (cu) 4 florinţi prin îndemnarea preotului Dimitrie la sfînta biserică la anul 1803, ianuarie 5".
boaşă

fz. I.:

„Scris-am eu Mihail Gheorghevici învăţători în VaBolvaşniţa iulie 1, 1811".
„Scris-am eu Draghicescu învăţător din satul (... )
Valea Bolvaşniţa la anul 1815 Draghicescu învăţători".
„Acest Catavasier este al satului V(alea) Bolvaşniţa
cumpărat prin îndemnarea preotului Dimitrie Mirulescu".
lea

p. 37:

„1n anul 1824 au zăcut soră-mea Maria
mîni de bube mici şi junghiuri".

două săptă

~.

TRIOD, RIMNIC, 1777
B.R.V. II (410), p. 222-223.

1. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe

BOGODINŢI.

scoarţe

Nr. inv. 1206.

de lemn. A avut
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două

copcii.

lnsemnări:

c.

I.:

„George Poppavichs ludimagister posessionis Bogoin 2 aprilie 1803". Insemnoce făcută cu caractere
latine.
dinţi

f. 420-421:

„ln 13/V 1894 curtea juraţilor din Cluj pronunţă
in procesul „Memorandului" prin care sunt
14 din membrii comitetului naţional român
din Transilvania, Banat şi Ungaria şi anume: dr. Ioan
Raţiu la 2 ani, Dr. Vasile Lucaciu la 5 ani, Gheorghe
Pop de Baseşci la 1 an, Dimitrie Com(şa) la 3 ani, dr. Iuliu Corocan la 2 ani şi 8 luni, Mihai Vetici la 2 ani, Rubin Patiţa la 2 ani şi 6 luni, dr. D. I. Borcea la 2 ani şi
6 luni, Teodor Mihali la 2 112 ani, dr. Aureliu Lucu la
1 112 ani, Nicolae Cristea la 8 luni (... ) Barbu la 2 luni,
Dionisie Roman la 8 luni, Gerasiu Domide la 2 112 ani
tot închisoare de stat plus 3238 fl. cheltuieli de judecată.
Martiri românilor se-i plîngem şi să-i păstrăm în memorie. Mitia parochu".
„Ioan Bercian parohul c.s. Bogodinţi preoţit de prea
înalt osfinţitul D(omn) episcop Iosif Raiacici al Verşe
ţului şi acum a arhiepiscop al Carloveţului în 23 aprilie
anu(l) 1839 şi în anul 1843 la zăpostitul paştilor în luna
lui mart(ie) au fost cireşi înfloriţi. Am scris eu preotul
Ioan Bercian pentru pomenire vecinică".
sentinţa sa
condamnaţi

fz. II.:
„Ilia Sava

învăţători la naţionalnica şcoală (a) satu1810".
„Strain Petrovici învăţători la satul nostru naţional
nicii şcoli a satului Bogodinţi pre anul 1813 şi am scris
Iacov Petrovici feciorul lui Strain Petrovici învăţătorul
satului Bogodinţi şi am scris pre anul 1810. Iacov Petrovici".
„Ştefan Marina născut ca fiu de învăţător în anul
1833 în comuna Bogodinţi au absolvat pedagogia confesională din Arad in anii 1852 şi 1853 dar din lipsă de
staţiune şi avend avere au remas acasă ca econom din
tinereţile sale însă au servit cu credinţă sf. biserică ca
cantor tocmai ca un învăţător".

lui

Bogodinţi
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C. II.:
„Această sfîntă şi dumnezeiască

Triod iaste la Bocu banii gata flo(rinţi) 31 cine s-ar
întrece să o fure să fie blestemat de toţi sfinţi(i) părinţi
şi toţi apostoli(i). 17'81 decemvrie 9".
„ ... în 18 martie 1803 Gheorghe Popovici înveţător
în Bogodinţi".
„In 12 fevruarie 1866 am scris pentru amintire Simeon Marina docinte în etate de 66 de ani iară ca înveţiatori 42 de ani".
godinţi

cumpărat

2. EXEMPLARUL DE LA CICLOVA MONTANA. Nr. inv. 1545.
Lipseşte

f. (2).

Dimensiuni: 30/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

3. EXEMPLARUL DE LA MOLDOVA NOUA. Nr. inv. 1456.
Lipseşte

f. 4-5, f. 8. Ele au fost înlocuite cu file manuscrise
cu caractere latine.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.

lnsemnări:

f. 1-4:

„Acest sfînt Triod iaste cumpărat cu cheltuiala sfintei bisericii a Boşneacului hramul Sfîntul Mare Mucenic ... ". (Sfîrşitul sec. al XVIII-lea).
„Cinstie şi sănătate dumnialui arhon jupîn". (Sfîrşi
tul sec. al XVIII-lea).
4. EXEMPLARUL DE LA V ALEADENI. Nr. inv. 325.
Lipseşte

f. (2), f. 421.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. Are

două

copcii.

Insemnări:

f. 289:

„Sofronie Popovici parohul Valiadeni ostănindu-se în
17 ani de zile sîngur la sfînta bisărică cu această sfîntă
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carte adîncă cit toate. Numa marele, milostivul Dumnezeu poate săvîrşi aceasta. In 22 de mai 1791. Valeadeni".
„Cercetîndu-să această s. carte pentru de a vedea ce
au prunci(i) ce au de a cînta în 5 săptămînă în postul
cel mare adecă mercuri în 5-lea aprilie 1850 prin smeritul om Gheorghe Eradician învăţător (în) Valiadeni, venit din Oraviţa Montană".
f. 330:

„Eu Gheorghe Cătana am servit ca învăţător în comuna Valeadeni din 1 octomvre 1883 pănă la 1 sep(tembrie) 1884. Din 15 martie 1888 pînă în 15 sept(embrie)
1915 în Valeadeni cînd m-am penzionat. Din 1 sept(embrie) 1921 m-am reactivat din nou servind in comuna
Brebul pănă la 1 sept(embrie) 1926 cînd m-am penzionat definitiv şi m-am aşezat la moşia mea în Valeadeni
unde mă aflu şi acum cu soţia mea născută Trandafir.
La Valeadeni la 19 ianuarie 1931. George Cătana înv(ă
ţător) penz(ionar) născut la 20 sept(embrie) 1865 în comuna Remetea Pogonici".

LXXI. MINEIUL PE NOIEMVRIE, RIMNIC, 1778
B.R.V. II (415), p. 226-228.
1. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

DOMAŞNEA.

Nr. inv. 1031.

f. (2).

Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

Insemnări:

f. (3):

„Pentru pomenirea la următorii mei fraţi preoţi şi
eu cel din jos cu smeritul nume scris, preotul Iosif cu
aplecata şi frăţeasca dragoste mă rog să mă pomeniţi
în sfăntele jărf e căci şi eu m-am trudit a împlini rugă
mintea răposatului părintelui părintelui Dimitrie. Şi eu
robul lui D-mnezeu între preoţi cucernicul preot Iosif
fiind slujitori s(f intei) bisărici şi paroh în satul Domaş153
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nea. Văzund cine au cumpărat această carte cu slujbele
lunii lui noiemvrie şi văzund şi pre cel ce cu scrisoarea
s-au ostenit adecă pre răposatul părintele Dimitrie am
zis după rugăciunea sfinţii sale şi l-am pomenit precum
dînsul s-au rugat următorilor săi fraţi preoţi: Dumnezeu
milostivul să erte şi să pomeniască pre răposatul părin
tele Dimitrie şi să erte milostivul D-mnezeu şi să pomeniască şi pre cel ce au cumpărat această parte întru
împărăţia sa cea ceriască să-l pomenească. Am scris aici
în Domaşnea în 20 noemvrie 1826 anul D-mnului Iosif
Pepa fiind paroh Domaşnii şi filialui Canici(i)".
f. (3)-f. 1:

„ ... din Caran Săbeş pentru sufletul lui şi am scris
eu preotul Dimitrie fiind paroh aici în Domaşnea sept(embrie) 20. 1785".
„Dimitrie Petrovici fiind slujitori şi paroc. în satul
Domaşnea am scris cu mina de ţărînă care cetiţi să mă
pomeniţi fraţilor că şi eu de mulţi fraţi mi-am adus
aminte ca să avem milă la judecată". (Sec. al XIX-lea).
f. 207:

„Eu preotul Iosif Pepa parohul Domaşnei am scris
cu mina de ţărînă că mina va putrezi iar scrisoarea în
viac să va pomeni". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea).
„Şi hirotonit preot sînt de excelenţia sa Domnul arhiepiscopul şi mitropolitul Carloveţiului d-mnul domn
Ştefan Stratimirovici în 30 mai anul 1820 şi cu sfinţita
singhielie în parohie întărit sînt eu cel intră preoţi cucernicul preot Iosif Pepa parohul Domaşnei în 27 iulie
acelaşi an. Ioseph Peppa in Domaschina".
„Curia Pepa paroh în Domaşnea". (Mijlocul sec. al
XIX-lea).

c.

I.:
„Prăda,

noemvre 8, 1784".

2. EXEMPLARUL DE LA

FIZEŞ.

Nr. inv. 462.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/21.
Legătura Piele pe scoarţe de lemn.
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3. EXEMPLARUL DE LA FIRLIUG. Nr. inv. 179.

Exemplarul este colligat cu Minei pe decembrie, Rimnic, 1779.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut două copcii.
4. EXEMPLARUL DE LA GRADINARI. Nr. inv. 1503.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
5. EXEMPLARUL DE LA LAPUŞNICUL MARE. Nr. inv. 1191.

Exemplar colligat cu Minei pe decembrie, Rimnic, 1779.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
6. EXEMPLARUL DE LA MEHADIA. Nr. inv. 1622.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Carton presat.

Colţare şi

cotor diin piele.

Insemnări:

fz. I.:

„In luna lui avgust în 25 de zile la doaoă ceasuri
au mîncat vărcolacii soarele maido tot
deabe au venit în fire pănă sara. Eu dascălu(!) Pavel
Madarovici, ano 1793".
„Să să ştie cînd m-am pus eu, Dimitrie Dimitrievici
învăţători în oraşul Mehadia la anu(l) 1799 şi-n luna noiemvrie în 1 apoi şi pe luni(le) anu(lui) 1800 am slujit".
f. (1)-(2):
„Acest crug de doaăsprezece Miniae sănt dăruite sfintei biserici (cu) hramul sfîntului ierarh Nicolae în oraşul Mehadiei, de sucru-meu, Gheorghe Ioan Arnăut. Care
să va îndeletnici a ceti vă rog să zică „Dumnezău să-i
erte!" Iunie 19, 1785 Gheorghe Stoica paroh".
după amniazăzi

ta5
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7. EXEMPLARUL DE LA

ORAVIŢA

II. Nr. inv. 1436.

Lipseşte

f. (1).
Dimensiuni: 33/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

8. EXEMPLARUL DE LA TEREGOVA. Nr. inv. 1038.
Lipseşte

f. (1)-(2).
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe carton presat.

lnsemnări:

fz. I.:
„Această s-tă şi Dumnezeiască carte s-au cumpărat
cu cheltuiala satului Teregova cu 10 fl. şi am scris eu
Iancu Berzescu (la) anu(l) 1794".

f. 207:

„Petru Bumbacilă paroh (în)
brie) 1914".

Tărăgova

(la) 29 no(em-

9. EXEMPLARUL DE LA VARADIA. Nr. inv. 1376.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe carton presat. A avut

două

lnsemnări:

copcii.

fz. I.:

„In anii 1914 în noiemvrie au fost cireşii înfloriţi.
Am însămnat ţinerea de aminte, au scris Pau Berlea covaciu".
„La 28 novembre 1920 a adormit în Bucureşti între
chinuri grozave, muşcat fiind ca două săptămîni înainte
de un cîne turbat, marele medic şi învăţat în ştiinţele
medicale Dr. Ioan Fometescu, povăţuitorul Oraviţei şi
jur. 1l deplîng toţi românii de bine. Ştefan Drăgulescu
învăţător".

fz. II.:

„In 1918 luna lui septemver, october şi november au
fost coleră mare în oameni şi muieri după (care) s-au
făcut pacea cu Germania. Petcu Cipa cristanuş".
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„Veniţi învăţătorilor să cetiţi şi să ştiţi ca in Temişoară s-a făcut cu mila lui Dumnezeu şi a nărodului
domnul episcop, Stefan Stratimirovici în luna lui noiemvrie, mitropolit, în 12 noiemvrie, (17)79 anul".

LXXII. MINEIUL PE DECHEMVRIE, RIMNIC, 1779
B.R.V. II (419), p. 231-233.
1. EXEMPLARUL DE LA

CARANSEBEŞ.

Nr. inv. 623.

Exemplar complet.

Dimensiuni: 32/21.
Legătura:

scoarţe

Piele pe

de lemn.

2. EXEMPLARUL DE LA DOCNECEA. Nr. inv. 127.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

Insemnări:

de lemn. A avut

două

copcii.

fz. I.:

„Mineiul (pe) luna lui decemvrie care s-au tipărit
acuma româneşte în zilele prea luminatului domn Alexandru Voevod pre anno 1805 s-au scris".
3. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

FIZEŞ.

Nr. inv. 191.

f. 210-231.

Dimensiuni: 31121.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

4. EXEMPLARUL DE LA FÎRLIUG. Nr. inv. 179.
Este colligat cu Minei pe noiemvrie, Râmnic, 1779.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.
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5. EXEMPLARUL DE LA GRADINARI. Nr. inv. 1504.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Carton presat învelit în piele.
6. EXEMPLARUL DE LA LAPUŞNICUL MARE. Nr. inv. 1191.

Exemplar colligat cu Minei pe noiemvrie, Rimnic, 1779.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.
Insemnări:

f. 1:

„Scris-am aicea în Lăpuşnic în 16-lea decemvrie 1822
în postul naşterii lui Isus, Ioan Calţone învăţători naţional".

7. EXEMPLARUL DE LA MEHADIA. Nr. inv. 1625.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Carton presat.

Colţare şi

cotor de piele.

Insemnări:

fz. I.:

„Nicolae
1870".

Gheleşan

crîsnic din 1833

pănă

la an(ul)

f. (2)-(3):

„Acest crug de 12 Minee sănt dăruite besăricii ora(cu) hramul sfăntului ierarh Nicolae de
Petrovici spre pomenire a tot neamul şi
norocul Dumnialor prin mine rugătoriul D-mni(i)lor
voastre celor cetitori să-i erte păcatele şi să-i dea sănă
tate. In 27-lea Decem(brie) 1786. Gheorghe Stoica paroh". O altă mînă a adăugat: „fiind calfă la Domnul
Gheorghe Radovici".
şului Mehadii
jupănul Iova

fz. II.:
„Această sfîntă carte iaste a sfînt(ului) Erarh Nicolae şi au deruit cartea aceasta de jupănu(l) Iova Petrovici ca să zică toţi Dumnezeu să-i erte păcatele 1878,
spre luna lui noemv(rie)".
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8. EXEMPLARUL DE LA ORAVIŢA. Nr. inc. 1223.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
9. EXEMPLARUL DE LA ORAVIŢA II. Nr. inv. 1437.
Lipseşte

f. (1).

Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

10. EXEMPLARUL DE LA TEREGOVA. Nr. inv. 995.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
Insemnări:

fz. I.:

„Eu Petru Bumbacilă. Mina va putrezi dară scrisoarea nu va putrezi. Magister (în) Teregova". (Prima jumă
tate a sec. al XIX-lea).
„Scris-am eu Marian Calţun aceşte cuvinte cătră care
va ceti să facă bine să (mă) erte pre mine şi noi ne vom
zăuita iară scrisoarea va rămînea mai mult. La anul
1798, în luna lui dechemvrie în 15".
„Aceste cărţi s-au dat de pomană la sfînta biserică
a Teregovii de dumnealui Teodor Cărăscu din satul Tă
răgovii şi Uţia Prădăscu drept 10 fl. Teodor Bireescu şi
am scris eu logofătul Dăorin Bumbacilă la anul 1793 decemvrie 21 zile".
„Această carte a lui Petru Bumbacilă. In decemvrie
s-au cumpărat de Teodor Bireescu (cu) 10 florinţ(i). Petru Bumbacilă diacon în Teregova".
„S-au cumpărat de părintele Teodor Birăescu cu 10 fl.
Ioan Bumbacilă paroh (în) Teregova".
C. II.:

„lnsemnare ilizibilă cu excepţia anului „1794"
„Gheorghe Bumbacilă".

şi

a

semnăturii
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11. EXEMPLARUL DE LA VARADIA. Nr. inv. 1377.
Exemplar complet.

Dimensiuni: 32121.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

c.

I.:

„Acum întîi s-au legat acest Mineiu de popa Niagoe
de la Popl(a)ca la anul 1783 luna lui decemvrie 16".

LXXIII. MINEIUL PE IANUARIE, RIMNIC, 1779
B.R.V. II (420), p. 233-237.
1. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

CARANSEBEŞ.

Nr. inv. 805.

f. (1)-(4), f. 1-85.

Dimensiuni: 31/21.
Legătura:

Vinilin pe carton presat.
CARANSEBEŞ.

2. EXEMPLARUL II DE LA

Nr. inv. 814.

Lipseşte

f. 12-13, f. 19-25, f. 44-49, f. 54-57, f. 160,
f. 165-168, f. 171, f. 226.
Dimensiuni: 29/21.
Legătura: Pînză de culoare brună pe scoarţe de lemn.

3. EXEMPLARUL DE LA DOCNECEA. Nr. inv. 151.
Exemplar complet.

Dimensiuni: 31/22.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

4. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

de lemn. Are

FIZEŞ.

Nr. inv. 461.

f. (1)-(4).

Dimensiuni: 30/21.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

două

de lemn.
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copcii.

Insemnări:

fz. II.:
„Această sfântă carte ce să numeşte Minei iastă a
bisericii Fizeşului. Scris-am eu, Nicolae Soşdeanu din parohia lui Ioan Luchici namesnic a(l) Fizeşului în anul

1801".

5. EXEMPLARUL DE LA FIRLIUG. Nr. inv. 224.
Exemplar colligat cu Minei pe fevruarie, Rîmnic, 1779.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut două copcii.
6. EXEMPLARUL DE LA GRADINARI. Nr. inv. 1494.
Lipseşte f. (1)-(4).
Dimensiuni: 32/21.
Legătura:

Piele pe carton presat.

7. EXEMPLARUL DE LA

LAPUŞNICUL

MARE. Nr. inv. 1184.

ExeiniPlar colligat cu Minei pe fevruarie, Rîmnic, 1779.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. Are două copcii.

8. EXEMPLARUL DE LA MEHADIA. Nr. inv. 1623.
Exemplar complet.

Dimensiuni: 31/21.
Legătura:

Carton presat.

Colţare şi

cotor din piele.

Insemnări:

f. (3)-(4):

Cunoscuta însemnare despre dăruirea Mineelor de că
tre Iova Petrovici, realizată de Gheorghe Stoica la 27 iulie 1786.
11 - Cartea veche

românească

din bisericile Eparhiei

Caransebeşului
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9. EXEMPLARUL DE LA ORA VIŢA. Nr. inv. 1214.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

10. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe

de lemn.

ORAVIŢA

scoarţe

II. Nr. inv. 1426.

de lemn.

11. EXEMPLARUL DE LA VARADIA. Nr. inv. 1366.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21:
Legătura: Pi~le pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

fz. I.:

„S-au început biserica adecă s-au zidit, a satului Varadii la anul 1754 şi arăngul cel mare care trage 6 măji
şi 5 funţi (s-a cumpărat) cu cheltuiala obştii la anul 1808".
fz. II.:

„In anul Domnului 1906 s-a pictat sfînta

noastră

serică dreptcredincioasă de cătră pictorul Filip
Bocşa Montană. Spre aducere aminte. Varadia
n(uarie) 1907. S. Drăgulescu învăţător".

biMatei din
la 14 ia-

12. EXEMPLARUL DE LA VERENDIN. Nr. inv. 1000.
Lipseşte

f. (1).
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

f. 1:

„Iosif Spunei învăţător în Verendin, 10 ani am slujit tot învăţători". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea).
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LXXIV. MINEIUL PE FEBRUARIE, RIMNIC, 1779
B.R.V. II (421), p. 237-241.
1. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

CARANSEBEŞ.

Nr. inv. 806.

f. (1).

Dimensiuni: 31/22.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn.

2. EXEMPLARUL DE LA DOCNECEA. Nr. inv. 147.
Exemplar complet.

Dimensiuni: 31/22.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

3. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

de lemn. Are

DOMAŞNEA.

două

copcii.

Nr. inv. 562.

f. (1)-(3).

Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de carton presat.
Insemnări:

fz. I.:

„Petru Adamescu au fost de 26, crîsnic epitrop (de)
6 ani". (Mijlocul sec. al XIX-lea).
fz. II.:

„Iosif Popa diacon şi învăţătoriu tinerim.ei am fost
în anul 1814, 1815, 1816 .şi 1817".
4. EXEMPLARUL DE LA

FIZEŞ.

Nr. inv. 460.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.
Insemnări:

fz. I.:

Paul Stoianovici paroh

Fizăşului

11•

la anul 1816 ".
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5. EXEMPLARUL DE LA F!RLIUG. Nr. inv. 224.
Exemplar colligat cu Minei pe ianuarie, Rîmnic, 1779.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut două copcii.
6. EXEMPLARUL DE LA GR.ADINARI. Nr. inv. 1494.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/22.
Legătura: Piele pe carton presat.
Insemnări:

fz. II.:

„Scris-am eu Pavel Cimponeri în 15 de zile în luna
·lui fevruarie în anul Domnului nootru Is(us) H(risto)s
1855. In Cacova în 15 fevruarie".
7. EXEMPLARUL DE LA LAPUŞN1CUL MARE. Nr. inv. 1184.

Exemplar colligat cu Minei pe ianuarie, Rîmnic, 1779.
Lipseşte

f. (1).

Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.

8. EXEMPLARUL DE LA MEHADIA. Nr. inv. 1624.
Exemplar colligat cu Minei pe martie, Rîmnic, 1779.
Exemplar complet.
Legătura: Carton pres,at. Colţare şi cotor de piele.
Insemnări:

C. I.:

„Nicolae
1847".

Seleşan

„Pomeneşte D-mne
(Sfîrşitul sec. al

hadia".

pînă

(la) anu(l)

Arnăutu

(din) Me-

din 1833 crîsnic
pe Gheorghe
XVIII-lea).

fz. I.:

„Spre suvenire că la 1 fevruarie 1900 sunt 12 ani
de cînd servesc aici (la) Mehadia ca învăţător afară de
.b mică întrerupere de 1 an şi 9 luni cit am servit în
com(una) Feneş de la 1 ianu(arie) 1891 şi pînă la sept(em164
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brie) a(nul) 1892. ln ceilalţi ani pană la josu scrisul dat

tot aici în Mehadia şi Dumnezeu şcie încă cîţi ani voi
,'mai servi ca învăţător şi cantor şi conducător de cor
vocal! Mehadia la 2 februarie 1900. Nicolae Merge învăţător

dippl(omat)".

9. EXEMPLARUL DE LA ORA VIŢA. Nr. inv. 1218.
Exemplair complet.

Dimensiuni: 30121.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

10. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

de lemn.

ORAVIŢA

II. Nr. inv. 1427.

f. (1).

Dimensiuni: 31121.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn.

11. EXEMPLARUL DE LA TEREGOVA. Nr .inv. 1037.
Lipseşte

f. (1).

Dimensiuni: 31121.
Legătura:

Piele pe carton presat.

lnsemnări:

fz. I.:
„Teregova în 31 fevruarie 1813 Simeon

Mariţescu

în-

văţători".

„Această sfîntă şi dumnezeiască carte s-au dat di pomană la bisărica Teregovi(î) de dumnealui Martin Gro-

zăvescu cu bani
Şi am scris eu
cilă".

gata 10 la anul 1793 luna lu(i) martie 15.
robul lui Dumnezeu Gheorghe Bumba-

fz. II.:
„Gheorghe Jivanovici

născut

din

Temişvar". (Incepu-

tul sec. al XIX-iea).
C. II.:

„Acest sfînt şi dumnezeiesc Minei s-au cumpărat de
dumnealui Martin Grozăvescu". (Sfîrşitul sec.
al
XVIII-iea).
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„Mihail Grozăvescu paro(h) Teregovi(i)". (Inceputul
sec. al XIX-lea).
„Ionn Bumbacilă paroh Teregova". (Inceputul sec. al
XIX-lea).
12. EXEMPLARUL DE LA VARADIE. Nr. inv. 1367.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

LXXV. MINEIUL PE MARTIE, RIMNIC, 1779
B.R.V. II (422), p. 241-244.
1. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

CARANSEBEŞ.

Nr. inv. 808.

f. (1)-(4), f. 1.

Dimensiuni: 30/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii

2. EXEMPLARUL DE LA DOCNECEA. Nr. inv. 152.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

3. EXEMPLARUL DE LA

de lemn.

DOMAŞNEA.

Nr. inv. 1030.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
lnsemnări:

C. I.:

„Constantin Pepa". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea).
„Constantin Pepa învăţător".
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fz. II.:
„Fiind răzmeriţă cu franţuzul la anul 1813 l-au biruit împăratul nemţesc şi muscălesc şi au luat şi scaunul în care au locuit, Parizul, la anul 1814. Şi fiind el
de tot casiruit şi într-un ostrov aşezat de bunii biruitori, ai noştrii împăraţi Alexandru şi Franţi. Iară împotrivnicul Napolion Bună parte cu război a doaua oară
asupra celor doi milostivi împăraţi în anul 1815 s-au
prosculat la 24 martie 1815 iar la bătaie la franţuz".
4. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/21.
Legătura: Piele pe

FIZEŞ.

scoarţe

Nr. inv. 459.

de lemn.

Insemnări:

fz. II.:
„Acest sfînt Minei a bisăricii Fizeşului. Scris-am eu
Iosif Iancovici". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea).
„Alexandru Ionovici învăţători în satul Fizeşi la anul
1794 şi în luna martie în 8 zile".
„ ... Gheorghievici să să ştie cînd au fost anu(l) 1801.
Scris-am eu Căitea Gheorghe".
„Anu(l) 1814 Nicolae Stoianovici din satul cameralnic
Greovaţi".

5. EXEMPLARUL DE LA FÎRLIUG. Nr. inv. 292.
Exemplar colligat cu Minei pe aprilie, Rîmnic, 1780.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.
lnsemnări:

fz. I.:

„Acest Minei iastă a bisericii Ferliucului. Eu, Mihai
Belgia paroh". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea).
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6. EXEMPLARUL DE LA GRADINARI. Nr. inv. 1495.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
Insemnări:

fz. II.:

„Scris-am eu Ianăş Martinovici (la) 16-lea decemvrie, anu(l) 1801".
„Scris-am eu Mihai Oţan în fevruarie 14 anu(l) 1853".
„Scrisu-m-am şi eu robul lui D-zeu spre ţinere aminte
în 30-lea iulie 1853, Alexie Tamaş".
„Scris-am eu Iosif Firea în anul de la I(sus) 1858 în
luna lui martie în 2 zile. Să săştie că eu am scris".
7. EXEMPLARUL DE LA LĂPUŞNICUL MARE. Nr. inv. 1187.

Exemplar colligat cu Minei pe aprilie, Rîmnic, 1780.
Lipseşte

f. (1).

Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

co:ocii.

Insemnări:

f. 151:

„1n Lăpuşnic 17 martie 1817 s-au scris de mine robul
lui Dumnezeu cel păcătos fiind învăţători Frîncu Gherman".
„Prin cererea mai marilor stăpînitori iarăşi am înoit
cinstea de m-am căpătat a fi iar învăţători ca şi mai
înainte la tinerimea acestui sat, Lăpuşnic 6 martie 1816.
Frîncu Gherman învăţători".
8. EXEMPLARUL DE LA MEHADIA. Nr. inv. 1624.

Exemplar colligat cu Minei pe februarie, Rîmnic, 1779.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Carton presat. Colţare şi cotor de piele.
Insemnări:

fz. I.:

„Ţepeniag diacon şi învăţătoriu în anul 1848. 1ntr-acest an în luna lui iulie veniru lăcuştele de 3 ori şi
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mîncară cucuruzul tot şi apoi fu mare lipsă în oameni.
Tot în anul acest(a) în 25 martie plecară toate cătanele
din tot regimentul la revoluţia Italiei. După aceasta să
făcu revoluţie în toată ţara Ungariei şi să făcură mai 3
batalione adică 5 batalioane în tot regimentu(!) şi mult
sînge s-au vărsat. Comandirer (era) baron(ul) Rucavina".
„Mă subscriu şi eu spre aducere aminte că în a(nul)
1888 in Mehadia şi pănă la datul de jos servesc încă aici
cu mica întrerupere din 1 ian(uarie) 1891 pănă la 1 sep(tembrie) 1892 am servit în Feneş şi de atunci tot aici
neintrerupt şi rog pe tot potintele se-m indelungească
viaţa ca părintelui Tepeniag care abea in luna octombre 1901 a reposat in Domnul. Mehadia la 27 martie
1902. Trailă Mergea inv(ăţător").
„1844 avgust 13 Setilia fămeia (lui) domnu berg vervalterului Dimitrie Molidovianul din Deva".

9. EXEMPLARUL DE LA

ORAVIŢA.

Nr. inv. 1215.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
10. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

ORAVIŢA

II. Nr. inv. 1428.

f. (1).

Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

11. EXEMPLARUL DE LA TEREGOVA. Nr. inv. 1034.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
lnsemnări:

fz. I.:

„Petru Bumbacilă în 17 zile ale lui martie jitia sfîntului Alexie omul lui Dumnezeu. Care va ceti cu luare
aminte trebuie să plîngă. 1809".
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12. EXEMPLARUL DE LA VARADIA. Nr. inv. 1368.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

LXXVI. PSALTIRE, RIMNIC, 1779
B.R.V. II (423), p. 244-245.
1. EXEMPLARUL DE LA GRĂDINARI. Nr. inv. 1332.
Lipseşte

f. (1)--(5), f. 242.
Dimensiuni: 21/15.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. Are

două

copcii.

Insemnări:

C. II.:
„Această Psaltire iastă a sf(in)te(i) bisarici(i) (din) Cacova. Dat din Cacova 5-lia aprilie 1830. Rusu Miu şco
lariu".

LXXVII. LITURGHII, BUCUREŞTI, 1780
B.R.V. II (432), p. 253.
1. EXEMPLARUL DE LA

DOMAŞNEA.

Nr. inv. 889.

Exemplar complet. De la pagina 267 pînă la 271 nu sînt numerotate.
Dimensiuni: 21/15.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut două copcii. Coperta I lipseşte.
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LXXVIII. MINEI, RIMNIC, 1780
1. EXEMPLARUL DE LA DALCI. Nr. inv. 735.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/23.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

lnsemnări:

p. 3-9:

„ ... Miniaiu l-au cumpărat în Sfînta biserică a rasaritului a hramului Preacuvincioasei Paraschiva carele estă
în satul Dalei prin strădania me, a preotului Nicolae lano-

şăvici".

p. 9-19:

„ ... pi trop la ianuarie 1, anno 17 82 ".

p. 23:
„Cumpărată cu bani gata florinţi 37 iară pricina ce-stă
ştersu aceasta estă findcă l-au fost cumpăratu ruscheţii
şi neavînd cu ce plăti, l-au lot şi l-au cumpărat noi, dăl

cenii (... ) ot Ruginia adusă din ţara Romănească cu multă
nevoinţă. Anu(l) 1782 ianuarie 4, eu popa Nicolae paroh
(în) Dalei, lanoşăvici (... ) Popa Nicolae paroh (în) Dalei".
p. 812:
„Această sfîntă carte Mineiul estă al satului Dalei şi
s-au cumpărat de mine popa Nicolae Giula cu bani florinţi 38''.
p. 1057:
„Popa Nicolae paroh din satul Dalei(i) Militari".
f. 263:
„Această sfîntă şi dumnezeiască carte estă a satului
Dalei cu bani gata (... ) pentru marele Dumnezeu popa
(... ) la anul 1782 ianuarie 6 pentru împlinire sfinteloe
şi dumnezeieştilor slujbe mina va putrezi iară carele veţi
ceti să faceţi bine (... ) şi pre voi Dumnezău vă va odihni,
amin!".
2. EXEMPLARUL DE LA MAGURA. Nr. inv. 944.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 34/23.
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Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn.

lnsemnări:

f. 63:

„Pomelnicul lu(i) Miclăuş Guţă din Măru care au
cartia aceasta: Vii: Miclăuş Mărie Igna, Lazer,
Iovan, Anicica, Micăluş Morţi: Miclăuş, Mărie, Pătru,
Martin, Ilina Miul, Dorea Drăghina, Pau Mărie, Filimon,
Laţi Anuţa, Mihai Lăpăduş, Semena, Anuţa, Zenoba, Filimon, Anuţa, Ştefan, Drăghina, Romăniţa, Magdalina".
cumpărat

fz. II.:

„Acest Minei s-au legat de a doua oară în anu(l) 1840
s-au legat cu preţu (de) 10 fl. bancă în Crecima în
4 fevruarie 1847 Semion Popovici parohul (din) Crecima".
„Această (... ) adecă Minei l-au cumpărat Miclăuş
Guţa din Măru pentru ca să aibă pomenire în veci şi au
dat de pomană la bisarica Crăşmi(i) Hram S, Sfinţilor
A-toli Petru şi Pavel care să află în satul Creşma şi s-au
cumpărat la luna decemvrie în 26 de zile la anul de la
Hs. 1781, iară di la zidirea lumii 7289 şi niminea să nu
îndrăznească a o lua di la această sfîntă biserică a Crăş
mii. Scris-am eu, Atanasie Popovici preot cu mina de
fărînă. Ci scrisoarea va rămînea în viac iară mina va
putrezi că e o floare ce să uscă de soare. Iulie 20, 1790.
Atanasie Popovici paroh (în) Crecima".
şi

LXXI~.

MINEIUL PE APRILIE, RIMNIC, 1780
B.R.V. II (433), p. 254-256.

1. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

CARANSEBF.Ş.

Nr. inv. 802.

f. (1), f. 143.

Dimensiuni: 30/21.
Legătura: Pînză pe carton presat.
lnsemnări:

f. 1-7:

„George Iorgovici m.p. magister. Această carte Minei
se numeşte prin care luna lui aprilie să şi dovedeşte. Prin
blagoslovenia Domnului Vichentie Popovici preaosfinţitul
şi pravoslavnicul episcop al Caransebeşului Verşeţului şi
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altor părţi. Jupînul Ioan Iacob postmaistor au cumpă
rat-o şi sfintei biserici a răsăritului a dat-o, patronului
şi sfîntului Botezătoriul au dăruit de Dumnezeu jertfă
bună să fie primit aceia biserici(i) care în oraşul Caransebeş se a.flă. La anul 1783 martie 5 de cel numit iaste
cumpărată".

2. EXEMPLARUL DE LA

CARANSEBEŞ.

Nr. inv. 998.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/21.
Legătura: Vinilin pe carton presat.
3. EXEMPLARUL DE LA DOCNECEA. Nr. inv. 153.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

1nsemnări:

fz. I.:

„1786, octomvrie 26".
4. EXEMPLARUL DE LA

DOMAŞNEA.

Nr. inv. 563.

Exemplar complet:
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
Insemnări:

c. I.:

„Preotul Nicolae Popovici din Teregova s-au mutat
din lumia aceasta la anul 1788 în luna lui aprilie 25 şi
s-au îngropat joi a doa săptămînă după Paşti în 27 aprilie
şi la petrecania lui am fost aceşti preoţi: eu, preot Dimitrie Petrovici paroh Domaşnei, preot Ioan Roşcovici din
Părvova, preot Rafail din Mehadica, preot Mihail din
Teregova, preot Gheorghe din Feneş, aceştia fraţi l-am
slujit pe fratele nostru paroh de multe ori am căutat împreună şi am slujit sfîntului jertfelnic şi aveam mîngîiere
la multe călătorii şi acu s-au despărţit de noi Dumnezău
să-i ducă sufletul întru lăcaşurile drepţilor, amin! 1n Do173
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maşnea,
maşnii".

29 aprilie 1788. Dimitrie Petrovici paroh Do-

fz. I.:

„Preotul Nicolae Popovici din Teregova s-au răposat
în anu(l) 1788 în aprilie 27 cînd şi eu cel mai din jos iscă
lit m-am născut pre lume de care acum am ajuns de am
cetit scrisoarea părintelui Dimitrie Petrovici întru care
scrie de moartea sfinţii sale a părintelui Nicolae Popovici
dar şi părintele Teodor Bumbăcflă din Teregova au ră
posat în anul 1807 în luna lui avgust în 3-i iar la petrecanie au fost aceşti următori preoţi şi diaconi names(nici)
Nicolae Pepa, Chiriac Pepa amîndoi parohi în Domaşnea,
părintele Constantin din Rusca, părintele Petru din Verendin, păr(intele) Dimitrie din Luncaviţa, din Teregova
părintele Ioan şi păr(intele) Ioan şi păr(intele) Petru
Bumb(acilă) amîndoi fraţi şi Iosif Pepa diaconul Domaşnii, Mihail Grozavescu, diaconul Teregovii prin care
cu cinstă au fost îngropat. Domaşnea în 30-ci avgust 1807.
Iosif Pepa diacon şi învăţătoriu tinerimei Domaşnii".
„N. Cristescu naţio(nal) înv(ăţători) fiind tinerimei
Domaşnii în anul 1813, 1820, 1821-1822, 1823, 1824 şi
1825".
fz. II.:

„Iosif Pepa diacon
fiind".

şi învăţătoriu

tinerimei

Domaşnii

C. II.:

„N.
maşnei

Cristăscu naţio(nal) învăţă(tor)

fiind tinerimei Doîn anul de la I(su)s 1813, 1820-1821, 1822 şi

1823".
5. EXEMPLARUL DE LA

FIZEŞ.

Nr. inv. 455.

Exemplar complet.

Dimensiuni: 31/21.
Piele pe

Legătura:

scoarţe

de lemn.

lnsemnări:

fz. I.:

„Mineiul acesta e cumpărat pe banii sfintei bisărici
a satului Fizeş". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea).
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6. EXEMPLARUL DE LA FÎRLIUG. Nr. inv. 292.
Exemplar colligat cu Mineiul pe martie, Rîmnic, 1779.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.
7. EXEMPLARUL DE LA

Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe

GRĂDINARI.

scoarţe

Nr. inv. 1496.

de carton presat.

8. EXEMPLARUL DE LA LAPUŞNICUL MARE. Nr. inv. 1187.
Exemplar colligat cu Minei pe martie, Rîmnic, 1779.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.
9. EXEMPLARUL DE LA MEHADIA. Nr. inv. 1626.
Exemplar colligat cu Minei pe mai, Rimnic, 1780.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Carton presat. Colţare şi cotor de piele.
Insemnări:

f. (1)-(3):
„Acest crug de doasprăzece Miniae sănt dăruite sfinbisărici (cu) hramului sfîntului ierarh Nicolae în oraşul Mehadiei de socru-meu Gheorghe Ioan Arnăut. Care
să va îndeletnici a ceti rog să zică: „Dumnezeu să-i erte!"
Iunie 19, 1785. Gheorghe Stoica paroh".
tei

10. EXEMPLARUL DE LA

ORAVIŢA.

Nr. inv. 1216.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
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11. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte f. (1).
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe

ORAVIŢA

scoarţe

II. Nr. inv. 1429.

de lemn.

12. EXEMPLARUL DE LA TEREGOVA. Nr. inv. 998.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
Insemnări:

fz. I.:

„Eu, cel sub iscălit am scris cu mină de ţărină. Mina
va putrezi şi scrisoarea să va pomeni căci scrisoarea ră
mine. Dat în Teregova în 5 aprilie 1815. Simeon Cristesu".
„Ianăş Copăceanu, Frenţ Paulescu, Ioan Bumbacilă
paroh (în) Teregova". {Prima jwnătate a sec. al XIX-lea).
„Să să ştie cînd au început răzmeriţa de am fugit de
turci, 1788".
„Să să ştie cînd s-au adus cărţile, 1795".
„Petru Bumbacilă paroh Teregovii".
„Gheorghe Bumbacilă diacon şi învăţători". {Prima
jumătate a sec. al XIX-lea).
13. EXEMPLARUL DE LA VARADIA. Nr. inv. 1369.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

LXXX. MINEIUL PE MAI, RIMNIC, 1780
B.R.V. II (434), p. 256-260.
1. EXEMPLARUL DE LA

CARANSEBEŞ.

Nr. inv. 803.

Lipseşte f. (1)-(3).
Dimensiuni: 29/21.
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Legătura:

Vinilin pe carton presat.

lnsemnări:

f. 1.:

„ . .. cuprinde în sine luna lui mai cu blagoslovenia
domnului Vichentie Popovici a Caransebeşului Verşeţ pravoslavnic episcop de jupănul Ioan Iacob poştamaistor
cumpărată pe (... ) vremea împărăţiei lui Iosif iaste alcă
tuită".

2. EXEMPLARUL DE LA
Li:pseşte

CARANSEBEŞ,

Nr. 1nv. 804.

f. 2(1).

Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

fz. II.:

„Petru Spini din Maciova, 1856".
3. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

FIZEŞ.

Nr. inv. 456.

f. 2(1).

Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
4. EXEMPLARUL DE LA FlRLIUG. Nr. inv. 290.
Exemplar colligat cu Minei pe iunie, Rîmnic, 1780.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut două copcii.
lnsemnări:

C. I.:
„Această carte ce să zice Minei iastă a bisericii Ferligului cumpărată cu banii bisiaricii şi cine să va afla să
o .fure sau să zică că-i a lui să fie afurisit de 300 şi
18 sfinţi părinţi ce s-au strîns la săboru dintîi de la
Nicheea şi să-i săce o mînă şi un picior şi să i să varsă
maţăle lui ca ale lui Arie". (Sfîrşitul sec. al XVIII-lea).

12 - Cartea veche româneascA din bisericile Eparhiei

Caransebeşului
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f. 2(1):

„Scris-am eu robul lui Dumnezeu, Dimitrie Sîrbul în
anul 1834 .. .".
5. EXEMPLARUL DE LA DOCNECEA. Nr. inv. 126.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

fz. I.:
„Această carte este a sfintei bisărici din oraşul Docniacea care are hramul S. Gheorghe Mare, patronul ei şi
să ţine cu slavă mare". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea).

6. EXEMPLARUL DE LA GRĂDINARI. Nr. inv. 1497.
Lipseşte:

f. 2 (1).
Dimensiuni: 32/21.
Legătura:

Piele pe carton presat.

Insemnări:

f. (2):

„In anul 1788 s-au cumpărat 12 Minee rumăneşti pe
12 luni cu îndemnarea mai micului preot Simeon Martonovici paroh satului Cacova şi am cumpărat cu banii
bisăricii S.M.M. Gheorghe cu 90 fl. Au scris în Cacova
în anul 1792, 25 septemvrie".
f. (3):

„Tuturor
Cacova".

plăcut

Simeon Martinovici paroh în satul

fz. II.:
în foc să
zice:
mieu
voi umplia lumia şi întru niamul nostru nu iaste mai rău
blăstăm ci a blăstăma pre cineva ca să i sş stingă viţa şi
sămînţa şi buruieni pre vatra focului să-i crească".
„Cei ce dintru dragostea cea negrăită şi din rîvna cea
fără dă asămănare cătră folosul luminarea şi împodobirea
a sfîntului lăcaşului acestuia cu cărţi, adecă 12 Minee şi
„Smochinul carele nu face roade

să

taie

şi

să arunce. Drept dată că viţa cînd o sădeşte omul îi
„dăm soţie pre carele voiu îmbrăţişa şi cu rodul
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trăbuincioasă cărţi cătră crescătorii lor îndeletnicindu-să bine au făcut. Că dăprinşi fiind întru ostănelele
lor cele obştii folositoare pentru carii şi noi fiitorii, niamuri şi următorii ai lor să încredinţăm numele lor pomenindu-i pre dînşii pentru fericirea lor şi folosul nostru.

cu alte

Insămnat

vici

în 27-lea mai 1813

slugă umilită

Pavel Trailo-

învăţătoriu".

7. EXEMPLARUL DE LA LAPUŞNICUL MARE. Nr. inv. 1188.
Exemplar colligat cu Minei pe iunie, Rîmnic, 1780.
Lipseşte f. 2 (1).
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe lemn. Are două copcii.
Insemnări:

Fz. II.:

„Intru acest Minei fac însemnare ca

să să

poa ... ".

8. EXEMPLARUL DE LA MEHADIA. Nr. inv. 1626.
Exemplar colligat cu Minei pe aprilie, Rîmnic, 1780.
ExempLar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Carton presat. Colţ.are şi cot.or din piele.
9. EXEMPLARUL DE LA
Lipsă

ORAVIŢA.

Nr. inv. 1219.

f. 2 (1).

Dimensiuni: 29/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
10. EXEMPLARUL DE LA

ORAVIŢA

II. Nr. inv. 1430.

Lipseşte

f. (1), f. 2 (1).
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.
12•
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11. EXEMPLARUL DE LA TEREGOVA. Nr. inv. 1039.
Lipsă

f. (1).

Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
Insemnări:

fz. I.:
„Această sfîntă carte iastă a bisăricii satului Teregova". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea).
„Acest sfînt Minei iastă a bisericii satului Teregova ".
(Prima jumătate a sec. al XIX-lea).
„Semnat în Teregova în 15 decemvrie 1817. Gheorghe Bumbacilă diac învăţători".

fz. II.:

„Acest sfînt şi dumnezeiesc Minei iastă a sfintei biserici a satului Teregova. Am scris eu mercuri după
naşterea lui Hristos, anul 1816. Gheorghe Bumbacilă
diacon".
12. EXEMPLARUL DE LA VARADIA. Nr. inv. 1370.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

c.

I.:

„S-au legat aceste Mineee de popa Niagoe de la Poplaca prin aducerea popi(i) Dumitru de la Cacova la anul
1785 adecă 1784".
f. (2):

„Aceste Minee li-am dat eu popa Dimitrie din Cacova ot Sibii popei Constandin al Timişor(ii) paroh să
mă pomenească pănă a trăi aceste cărţi".
fz. II.:

„Am cetit pre cartea aceasta în luna lui avgust 1854
mina va putrezi eară scrisoarea va rămînea spre moşte
nirea alora ce va ceti. Constantin Mihailovici preparand
în cursul I".
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LXXXI. MINEI PE IUNIE, RIMNIC, 1780
B.R.V. II (435), p. 260-262.
1. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

CARANSEBEŞ.

Nr. inv. 801.

f. 118-135.

Dimensiuni: 31/22.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

2. EXEMPLARUL DE LA

de lemn. A avut

CARANSEBEŞ.

două

copcii.

Nr. inv. 810.

Exemplar complet.

Dimensiuni: 30/21.
Legătura:

Vinilin pe carton presat.

3. EXEMPLARUL DE LA DOCNECEA. Nr. inv. 107.
Exemplar complet.

Dimensiuni: 32122.
Legătura:

Piele pe

sce>&'ţe

4. EXEMPLARUL DE LA

de lemn. A avut

DOMAŞNEA.

două

copcii.

Nr. inv. 1029.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
Insemnări:

c.

I.:
„Şi acest Minei iaste împreună cu cele 11 to(a)te a
satului Domaşnea spre slujba sfintei bisărici şi am scris
eu robul lui D-mnezeu Dimitrie Petrovici preot fiind şi
dascăl în şcoală, luna (... ) 27, 1188".
„Urmez dară şi eu acestui vrednic de fericire preot
pomenit dindu-mi şi numele, Iosif Pepa diacon". (Prima
jumătate a sec. al XIX-lea).

fz. I.:
„N. Cristea scol(ii) naţio(nal) învăţă(tor) fiind tinerimii Domaşnei la anii 1820, 1821, 1822, 1823, 1824 şi
1825. Am scris în 14 iunie 1825".
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„Constantin Pepa naţio(nal) învăţători find tinerimei
în anul 1827 şi 1828".
„Nicolae Mihai născut din Caransebeş şi învăţători
Domaşnii în anul 1840-1841 şi anul 1842 şi proscriindu-mă numele în luna lui iunie 17-lea zile anul 1842".
Domaşnii

5. EXEMPLARUL DE LA

FIZEŞ.

Nr. inv. 457.

Exemplar complet.

Dimensiuni: 31/21.
Legătura:

scoarţe

Piele pe

de lemn.

Insemnări:

fz. I.:

„Pavel Popovici din satul
jumătate

„Acest sfînt Minei
şului".

Fizăşi

s-au

făcut".

(Prima

a sec. al XIX-lea).

(Prima

jumătate

naţi(onal)

„Nicolia

iastă

al sfintei biserici (a) Fize-

a sec. al XIX-lea).
învăţători". (Prima

jumătate

sec. al XIX-lea).
6. EXEMPLARUL DE LA FiRLIUG. Nr. inv. 290.

Exemplar colligat cu Minei pe mai, Rîmnic, 1780.
Lipseşte f. 130-135.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.
7. EXEMPLARUL DE LA GRĂDINARI. Nr. inv. 1498.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe carton presat.

8. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31121.
Legătura: Piele pe

LAPUŞNICUL

scoarţe

MARE. Nr. inv. 1188.

de lemn. A avut
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două

copcii.

a

9. EXEMPLARUL DE LA MEHADIA. Nr. inv. 1627.

Exemplarul este colligat cu Minei pe iulie, Rîmnic, 1780.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Carton presat. Colţare şi cotor din piele.
Insemnări:

„Scris-am eu Dimitrie Dimitrievici fiind
la anul 1801 şi care slujeşte din anul 1799".

învăţători

f. 1-8:

„Acesta erup de 12 Minee sînt dăruite sfîntului Erarh
Nicolae hramul sfintei bisărici a oraşului Mehadii şi s-au
dăruit de dumnealui jupînul George Petrovici pentru pomenirea sufletelor şi ertarea păcatelor a tot neamul dumnealui, şi am scris acestea cuvinte eu George Radovici
fiind calfă la ducheanul dumnealui la 21 decembrie 1787".
„Pentru ca să zică fieşte carele se va îndeletnici a
ceti aceste slove Dumnezeu să-i erte, şi am scris aceste
slove cu mina de ţărînă că mîna va putrezi dar scrisoarea se va ceti şi numele meu Dimitrie se va pomeni".
f. 8-16:

„Scris-am eu Dimitrie Dimitrievici fiind învăţătoriu
în Mehadia anul 1801 iunie în 20 de zile".
„Această sfîntă Evanghelie Slovenskoe am cumpă
rat-o cu 19 fl. deia un ardelean în 1792, eu dar am scris
acuma în Mehadia 26 martie 1834 eu Nicolae Stoica de
Haţeg protoprezviter".
„Aceste cărţi de 12 Minee sunt dăruite sfintei biserici
hramului sfîntului Ierarh Nicolae în oraşul Mehadia de
socru meu George Ioan Arnăutu, cine se va îndeletnici
a ceti rog să zică Dumnezeu să erte iunie 19 1785 Gheorghe Stoica paroh".
„Aicea eu am scris Gheorghe Magiaru căprariu şi cîntăreţi bisericei hramului slavitului Erarh Nicolae. Am
cîntat de la anul 1796 pîn la anul 1832 tot în strana
stingă şi cine m-au învăţat glasurile părintele prota Stefan Dimitrievici şi părintele Nicolae Dimitrievici, Hristofor Stoica de-ampreună şi dumnealui Enache Stan neguţători şi părintele prota Nicolae Stoica a li protopop,
învăţătoriul nostru şi în viaţa noastră am priminit pre
preaosfinţitul nostru Episcop Vikentie Iosif Şacabenta,
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Petru Vidac şi Maxim manuilovici să le erte Dumnezeu
lor. Eu am scris cu mina mea Mehadia în 25
martie 1832 Gheorghe Magiariu iagodariu".

păcatele

10. EXEMPLARUL DE LA

ORAVIŢA.

Nr. inv. 1222.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
11. EXEMPLARUL DE LA ORA VIŢA II. Nr. inv. 1431.
Lipseşte

f. (1).

Dimensiuni: 31121.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

12. EXEMPLARUL DE LA TEREGOVA. Nr. inv. 997.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/22.
Legătura: Piele pe carton presat.
Insemnări:

fz. II.:

„Acest sfînt şi dumnezăesc Minei a luni(i) lui iunie
a sfintei bisărici a satului Teregova. Teregova în
23 iunie 1820. Gheorghe Bumbacilă diacon şi învăţători".
iastă

13. EXEMPLARUL DE LA VARADIA. Nr. inv. 1371.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 31121.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut
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două

copcii.

LXXXII. MINEIUL PE IULIE, RIMNIC, 1780
B.R.V. II (436), p. 262-264.
1. EXEMPLARUL DE LA

CARANSEBEŞ.

Nr. inv. 811.

Exemplar complet.

Dimensiuni: 29/21.
Legătura:

Vinilin pe carton presat.

2. EXEMPLARUL DE LA

CARANSEBEŞ.

Nr. inv. 812.

Exemplar complet.

Dimensiuni: 31/22.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

fz. II.:

„La anul de la Hs(tos) 1855 am primitu slujba la
s. bisărică a Răsăritului şi al M(arelui) Muc(en1c) Gheorghe cu a lui sfinte rugăciuni D-mne milueşte-ne pre noi,
amin. Gheorghe Achimescu rnaler şi crîsnec".
3. EXEMPLARUL DE LA DOCNECEA. Nr. inv. 148.
Exemplar complet.

Dimensiuni: 32/21.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

4. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

de lemn. Are

DOMAŞNEA.

două

copcii.

Nr. inv. 565.

f. (1)-(3), f. 1-3.

Dimensiuni: 31/21.
Legătura:

Piele pe carton presat.

5. EXEMPLARUL DE LA

FIZEŞ.

Nr. inv. 458.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
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6. EXEMPLARUL DE LA FÎRLIUG. Nr. inv. 294.
Exemplar colligat cu Minei pe august, Rimnic, 1780.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lenm. A avut două copcii.
Insemnări:

fz. I.:
„Această carte ce să numeşte Minei pe doauă luni
adecă pe luna lui Iulie şi august este a bisăricii Furliucului". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea).

„Acest Minei iastă a bisăricii Furliugului cumpărat
cu banii bisăricii". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea).
„Dimitrie Ecăşilă crîznic în Ferliuc cu Nicolae Marta
în Furliuc cu (... ) amîndoi de un caracteri, 1835".
f. (2):
„Această S-tă

carte

iastă

a sfintei

bisăricii

Furlugucu mină de
veac să va
îndrepta. Dat în Furluc în 28 iulie anul 1839. Nicolae
Marta crîznic în Furluc de la 16 ani de la naştere şi
de 3 ani crîznic".
cumpărată cu banii bisăricii. Scris-am
ţărînă. Mina va putrezi iară scrisoarea în

lui

f. 185:
„Să se ştie cînd m-am pus eu Nicolae Marta crîznic.
M-am pus în 1 septembrie anu(l) 1837 şi am slujit pănă
la anul 1840 şi de acia încolo şi sînt 3 ani în Furluc în
20 avgust anu(l) 1840. Nicolae Marta crîznic de 3 ani
împlinit".
„Dimitrie Enăşilă crăznic la biserica Fărliucului de
20 şi 2 de ani 1834 de 2 iunie în zile".
„Să se ştie cîndu m-amu pusu eu Crisnec Ioane Aga
că m-am pusu în 29 iunie anu(l) 1859 şi dinplinitu pana
in anu(l) 1866, 24 augustu cu Ioane Vitta amindoi. Ioane
Aga".

fz. II.:

„In anu(l) 1887 au fost pome multe forte de tot feliul şi s-au întîmplat în 6 august au batutu peatra la
4 ceasuri după amnezi incat au rupt şi căşi şi poamele
s-au prăpădit. Ferluc in 6 august 1887. Simeon Grozav
econom".
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7. EXEMPLARUL DE LA GRADINARI. Nr. inv. 1499.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
Insemnări:

fz. I.:
„Această sfîntă carte ce să chiamă Mineie iaste a
sfintei bisărici a Cacovii carea are hramul Sf(întul)
M(are) M(ucenic) Gheorghe". (A doua jumătate a sec.
al XVIII-lea).
„Mintea cea mare şi înţeleaptă în sine nici o minie
nu cuprinde prăcumu-i viaţa supt nori, aproape dă pă
mînt dar din sus dă nori e lumea frumoasă cu sănin
limpede. Aceasta să înţălege omului înţălept care în sine
potoliaşte minia sa şi cu mintea sa cea limpede luminarea sa îşi arată. 6-lea ianuarie 1817 .. .".

fz. II.:

„S-au scris pentru ţinere de minte în anu(l) 1860
au fost foamice mare numa la Răşava au fost rană. Ioan
Băcală".

„Scris-am eu Iosif Firea lăcuitor în Cacova (la) 7 iulie 1859. Iosif Firea".
„Intru această carte s-au iscălit Iosif Firea cu pană
de fer şi cu mina de pămînt în ziua a 6 a a lunei lui
iulie anul 1858. Iosif Firea".
8. EXEMPLARUL DE LA

LAPUŞNICUL

MARE. Nr. inv. 1189.

Exemplar colligat cu Minei pe august, Rîmnic, 1780.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/20.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut două copcii.
9. EXEMPLARUL DE LA MEHADIA. Nr. inv. 1267.

Exemplar colligat cu Minei pe iunie, Rîmnic, 1780.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31121.
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Legătura:

Carton 'presat.

Colţare şi

cotor din piele.

lnsemnări:

f.g.:
„ln 21 iulie într-o sîmbătă fiind la vecernie au bă
tut piatra aşa de înfricoşat cît au rupt toate viile şi
toate cucuruzăle li-au stricat. 1850. ln anul 1850 în ziua
de sf. Rusa li, fiind S(finţia) sa D(omnul) patriarh la Băi,
fu sin(ţit) de protoprezviter D(omnul) prota al nostru,
Dimitrie Iacovesco şi sluji(i) ca diacon şi învăţătoriu Constantin Tepeniag diacon şi învă(ţător)".
fz. li.:

„Mehadia în 20 iunie 1801 scris-am eu Dimitrie Dimitrievici fiind învăţători la anul 1801 şi care o slujăsc
din anu(l) 1799. Dimitrie Dimitrievici învăţător".
„ln ziua de 1 iunie st(il) vechi a(nul) 1910 era o privelişte groaznică in comuna noastră Mehadia in urma
potopului ce l-a trimis Domnul Dumnezeu din ceri, căci
iată spre vecinică amintire scriu ce s-a întîmplat.
ln
a(nul) 1910 luna lui iunie st(il) v(echi) in 31 mai spre
1 iunie iar stilul nou in 13 spre 14 iunie luni seara de
fa orele 10 au început o ploe şi furtună aşa de îngrozitoare încît ziceau că e sfîrşitul lumei. Din ceri să vărsa
pe pămînt nu ploe ci adevărate rîuri de apă aşa încît
apa Belareca a ajuns pănă la treptele sf(inei) biserici
dinspre uliţa mică iar la locuitorii din această uliţă a
intrat apa în sobi devastînd tot; incît abea a(u) scăpat
oamenii cu viaţă dar vite s-au înecat multe, asemenea şi
9 vieţi de om s-a înecat. Cele 9 vieţi omeneşti înecate
sunt: Nica Arfinescu cu soţia lui Ecaterina, Maria lu(i)
Ioan Bidiviu, copilu(l) lu(i) Pau Dumcea cu numele Pau,
2 grădinari şi o fămee cu bărbatu(l) şi din familia lu(i)
Ion Cerbu. Dumnezeu să-i ierte. Spre vecinica amintire.
Mehadia la 1 iunie st(il) V(echi) 1910. Nicolae Margea
învăţător servind din a(nul) 1888".
JO. EXEMPLARUL DE LA

ORAVIŢA.

Nr. inv. 1217.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/20.
Legătura: Piele pe carton presat.
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11. EXEMPLARUL DE LA

ORAVIŢA

II. Nr. inv. 1432.

Lipseşte

f. (1).
Dimensiuni: 32/20.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn.

12. EXEMPLARUL DE LA TEREGOVA. Nr. inv. 996.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/22.
Legătura: Piele pe carton presat.
13. EXEMPLARUL DE LA VARADIA. Nr. inv. 1372.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31121.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

lnsemnări:

fz. I.:

„Spre aducere aminte mi-am subscrisu in acestu
S(fânt) Mineiu în anul 1878 Ioanu Vuia cristanusiu".
„ln anu~l) 1917 s-au fost aratat un an bun dă tot

bun şi ar miers ploile de tot bine şi au fost griu bun
dăstul şi cucurudiu au mărs dă tot bine, mare că n-au
mai fost aşa de mare pînă la 1 iulie şi s-au pus săceta,
n-au mai ploiat dă şi pomii s-ar pălit de aşa mare să
cită, toată luna lui iulie Pau Berlea covaci au scris".
„La 20 iulie 1919 st(il) n(ou) a fost jefuit total castelul baronului din Vărădia, Baich de cătră armata săr1bească ear cu o zi mai nainte i s-a luat toate vitele
cornute precum şi porcii şi oile. Valoarea acestora
1,5-2 milioane cr. Drăgulescu învăţător".
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LXXXIII. MINEI PE AUGUST, RIMNIC, 1780
B.R.V. II (437), p. 265-267.
1. EXEMPLARUL DE LA

Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

2. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Piele pe

CARANSEBEŞ.

de lemn. A avut

CARANSEBEŞ.

scoarţe

Nr. inv. 813.

două

copcii.

Nr. inv. 819.

de lemn. A avut

două

copcii.

3. EXEMPLARUL DE LA DOCNECEA. Nr. inv. 79.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

fz. I.:

„Nicola Cuzmanovici". (Prima
XIX-lea).
4. EXEMPLARUL DE LA

FIZEŞ.

jumătate

a sec. al

Nr. inv. 465.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
5. EXEMPLARUL DE LA FÎRLIUG. Nr. inv. 294.

Exemplar colligat cu Minei pe iulie, Râmnic, 1780.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut două copcii.
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6. EXEMPLARUL DE LA GRADINARI. Nr. inv. 1500.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
7. EXEMPLARUL DE LA

LAPUŞNICUL

MARE. Nr. inv. 1189.

Exemplar colligat cu Minei pe iulie, Rîmnic, 1780.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/20.
Legătura: P.tele pe scoarţe de lemn. A avut două copcii.
8. EXEMPLARUL DE LA

ORAVIŢA.

Nr. inv. 1221.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/20.
Legătura: Piele pe carton presat.
9. EXEMPLARUL DE LA ORAVIŢA II. Nr. inv. 1433.
Lipseşte

f. (1).
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

10. EXEMPLARUL DE LA TEREGOVA. Nr. inv. 1035.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
11. EXEMPLARUL DE LA VARADIA. Nr. inv. 1373.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.
191
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LXXXIV. MINEI PE SEPTEMVRIE, RIMNIC, 1780
B.R.V. II (438), p. 267-268.
1. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte f. 1.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Piele pe

CARANSEBEŞ.

scoarţe

Nr. inv. 817.

de lemn.

Insemnări:

fz. II.:

„Acest Minei adecă luna lui septemvrie iastă a besăricii Caransăbeşului şi cine să va cerea să-l fure să-l
bată sl( . . .)ba ce estă în el şi am scris eu cu mîna me
(în) Caransebeş în 14 iunie 1800".
„Am scris eu Nicolae Murariuvici cînd am fost la
la oraş la C(aransebeş)". (Prima jumătate a sec.
al XIX-lea).

şcoală

2. EXEMPLARUL DE LA DOCNECEA. Nr. inv. 378.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

fz. I.:
„Această carte este a sfintei bisărici din oraşul Docniacia care are hramul ei are pre sfîntul mare mucenic
Gheorghe şi patron bisiaricii". (Prima jumătate a sec.
al XIX-lea).

3. EXEMPLARUL DE LA

DOMAŞNEA.

Nr. inv. 564.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 31121.
Legătura: Piele pe carton presat.
Insemnări:

c.

I.:

„Nicolae Pepa Chiriac

învăţători.
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1792".

fz. I.:
„Această carte iastă din preună cu cel 12 Minee pe
luna lui septemvrie cuprinde întru sine şi cine s-ar îndrăzni să o fure să-l bată toată slujba sfintei şi luminatei biserici a Domaşnii şi am scris eu fiind dascal Iulie
27-lea 1792. Nicola Petraşcu magister".
„Pentru ţinerea aminte să ştie că al doilea f elt batalion au plecat başi la zioa de Blagoveştenie adecă în
25 martie 1831 în zioa Bunelor vestiri a priasfintei de
D-mnezeu născătoarei şi pururea fecioarei Mariei intră
carii şi tinerul meu fiu Iosif au plecat în numele lui
D-mnezeu la împărăteasca oaste. Sfînta cruce cu puterea celui ce s-au răstignit pre dînsa să păzască şi să
apere pre toţi împărăteştii ostaşi şi să-i păzască de toate
primejdiile întîmplării şi în ziuoa de războiu să umbrească deasupra capului lor şi diasupra şi a tinerului
meu fiu Iosif să umbrească sfînta şi priacinstita cruce
în zioa de irăzboiu. Am scris în 13 septembrie Duminecă
sara în anu(l) 1831 spre înălţarea cinstitei cruci, eu cel
între preoţi cucernicul Iosif Pepa parohul Domaşnii şi
felialului Canicii".

fz. II.:

„In anul 1809 foarte rea
au fost".

răzmeriţă

între

franţozi

şi

intră nemţi

4. EXEMPLARUL DE LA

FIZEŞ.

Nr. inv. 463.

Exemplar complet.

Dimensiuni: 30/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

5. EXEMPLARUL DE LA FÎRLIUG. Nr. inv. 289.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

c. I.:
„Aciast Minei iastă a biserici(i) Ferliugului cumpă
rat cu bani(i) bisiarici(i) şi cine va zicea că nu-i a bi13 - Cartea veche rom4neascA dln bisericile Eparhiei

Caransebeşului
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siarici(i) să fie anatema". (Prima
XIX-lea).

jumătate

a sec..

al

fz. I.:

„In anul 1861 s-au început a şindrui s(fînta) bises-au gătat în anul 1863 în 4 octomvrie prin epitropul Nicolae Marta cu şindrilă lungă (de) 1600 şi tă
iată face 32.000 Ioan Aga crîsnec".
„Insămnare: Cine să va îndrăzni de va mai scria în
cărţile sf(intei) biserici să să ştie că acela pre cheltuiala
lui va pone cele stricate la cărţi căci p(e) e(le) nu se
scriu aceste însemnări (ca) aceea ci epitropu(l) făcu şi
o cărticică anume pentru acele însemnări". (Mijlocul sec.
al XIX-lea).
rică şi

6. EXEMPLARUL DE LA GRADINARI. Nr. inv. 1501.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Piele pe carton presat.

7. EXEMPLARUL DE LA LAPUŞNICUL MARE. Nr. inv. 1190.
Exemplar colligat cu Minei pe octombrie, Rîmnic, 1190.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A
avut două copcii.
Insemnări:

fz. I.:

„Eu Constantin Teişan am fost învăţător în Lapuşnic
în anul (...) Cristos 1814, lăcuitori în Dolina Liupcovii,
oct(ombrie) 26 1814. Cos(tantin) Tei(şan) învăţă(tor)".
„Intru acest Minei toate sinaxarile cîte sănt în (... )
smeritul învăţători. Petru Sava (...). (Prima jumătate a
sec. al XIX-lea).
„Ce eşti am fost, ce sînt vei fi! Lapuşnic la 1 decemvre 1898. Nicolae Budescu înveţ(ător)".
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8. EXEMPLARUL DE LA MEHADIA. Nr. inv. 1628.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Carton presat.

Colţare şi

cotor de piele.

Insemnări:

fz. I.:

„Nicolae Geleşan crîsnic den anu(l) 1833 pănă (la)
anu(l) 1880".
f. 1-5:
„Acest crug de doasprăzece Miniae sănt dăruite sfintei bisărici (cu) hramul sfîntului ierarh Nicolae în oraşul Mehadiei de socru-meu Ioan Arnăuţ. Care să va îndeletnici a ceti rog să zică „Dumnezeu să-i erte!" Iunie
19, 1785. Gheorghe Stoica paroh".
9. EXEMPLARUL DE LA ORAVIŢA. Nr. inv. 1220.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
10. EXEMPLARUL DE LA ORA VIŢA II. Nr. inv. 1434.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31121.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

11. EXEMPLARUL DE LA TEREGOVA. Nr. inv. 1032.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/22.
Legătura: Piele pe carton presat.
12. EXEMPLARUL DE LA VĂRĂDIA. Nr. inv. 1374.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

13°

două

copcii.
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LXXXV. PSALTIRE, BUCUREŞTI, 1780
B.R.V. II (441), p. 269-270.
1. EXEMPLARUL DE LA ZORLENCIOR. Nr. inv. 119.
Lipseşte f. 217 care a fost înlocuită cu o filă manuscrisă databilă, după grafie în sec. al XIX-lea, prima sa jumătate.

Dimensiuni: 21/15.
Piele pe

Legătura:

scoarţe

două

de lemn. A avut

copcii.

Insemnări:

f. (2):
„Această (sfînt.ă) şi dumnezeiască
Zorlenţu(Iui) Mic". (Prima jumătate a

Psaltire (este) (a)
sec. al XIX-lea).

LXXXVI. CAZANII, RIMNIC, 1781
B.R.V. II (445), p. 271-273.

1. EXEMPLARUL DE LA DOCNECEA. Nr. inv. 315.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 28/19.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

2. EXEMPLARUL DE LA PETRILOVA. Nr. inv. 1536.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31120.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.

Insemnări:

c.

I.:

„Cazania satului provinţialnic Petrilova s-au precautat prin mine Rafailă Miloşevici protoprezviter în Biserica Albă (la) 7 sep(tembrie) 1821".
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3. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

ŢEROVA.

Nr. inv. 117.

f. (1), f. 307-312.

Dimensiuni: 30/21.
Legătura: Piele
1nsemnări:

pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.

f. 206:

„Intîiul preot au fost Barbu Stefanovici în Tărova.
Al doilea preot au fost Filip Stefanovici în Ţărova".
(Sîirşitul sec. al XVIII-lea):
„Iulia Bumbulescu preot din 1874".
f. 250:

„Scris-am în sîmbăta dreptului Lazăr adecă în 7 aprilie 1845 că mina va putrezi iar scrisoarea în veac va trece
că cine va ceti dar îşi va aduce aminte de mine Ioan
Stefanovici teolog şi învăţători".
f. 269:

„Scris-am eu Ioan Stefanovici
1845".

învăţător

din anul

f. 288:

„Scris-am eu Gheorghe Pocreanu întru aceasta carte
care este a preotului Filip Stef anovici din Terova spre
aducere aminte am scris în 11 avgust 1836 Gheorghe
Popa teologu în al III-Zea an".
f. 294:

„Scris-am eu Atanasie Nicolaevici învăţători al Berg
Vercului cameralnicului sat Reşiţa, 1797, fevruarie 4".
f. 302:

„Scris-am eu Ioan Stefanovici în 5-lea martie, joi a
treia săptămînă din post spre aducere aminte că cine va
ceti dar mă va pomeni. 1nvăţători".
C. II.:

„ ... Stefanovici paroh în satul Tărova deci Ioan Stef anovici an 1818 aprilie în 8 şi după moartea preotului
am rămas preot eu, feciorul lui Ioan adecă Filip Stefanovici preot în Tărova şi preoţit în anul 1818 maiu 17
zile de Petru Ioanovici de Vidac episcop şi excelenţie.
Filip Stefanovici paroh Tărnovii".
„Nicolae Nicolaevici de şcoală învăţători din provinţialnic(ul) sat Reciţa 1799".
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4. EXEMPLARUL DE LA VALIŞOARA. Nr. inv. 587.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/21.
Legătura: Piele pe

scoarţ.e

de lemn. A avut

două

copcii.

LXXXVII. MINLOLOGHION, BLAJ, 1781
B.R.V. II (448), p. 273 şi IV, p. 262.
1. EXEMPLARUL DE LA
Li.pseşte

DELINEŞTI.

Nr. inv. 543.

f. (1).

Dimensiuni: 36/24.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii,

2. EXEMPLARUL DE LA JUPA. Nr. inv. 648.
Lipseşte

f. (1).

Dimensiuni: 36/23.
Legătura: Vinilin pe

scoarţe

de lemn.

lnsemnări:

fz. I.:
„Această sfîntă şi dumnezeiască carte ce se chiamă
Minei adecă floarea dumnezeieştilor cuvinte acestei sfintei bisărici satul provinţialnic Jupa care are hramul sfinţii apostoli Petru şi Pavel. Dată în jupa 8 ianu(arie) 1812.
Nedici".

p. 263:
„Această sfîntă şi dumnezeiască carte ce să chiamă
Floarea cuvintelor adecă Mineiu iaste a sfintei bisărici
(a) satului provinţialnic Jupa la bisărica care (are) hramul sfinţi(i) apostoli Petru şi Pavel şi scrisăi eu, Ioan
Nedici smeritul între preoţi parohul Jupi(i) la anul de la
Isus 1819 în luna noiemvrie 8 şi ştiu bine că a me mină
va putrezi ca omul iar scrisoarea nu va putrezi în veci,
amin".
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3. EXEMPLARUL DE LA RUGI. Nr. inv. 779.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 36124.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

4. EXEMPLARUL DE LA RUGINOSUL. Nr. inv. 974.

Exemp1ar complet.
Dimensiuni: 35/24.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

fz. I.:
„Această sfîntă şi dumnezeiască carte ce să chiamă
Minologhion iaste a sfintei biserici a satului Ruginosu
la care să află hramul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavril. Scris-am aicea în luna martie anul 1860 fiind întru
aceasta vreme preot Vasilie Zgriban învăţători Dimitrie
Ursu epitropu(I) bisericii".
„Scris-am în martie 22, 1871 spre pomenire eterna ca
mana şi peana va putrezi eru ce scriu in veci se va pomenii, amin! D. Rosica docinte. Demetriu Rosica inveţia
toriu gr. or.".

fz. II.:

„Suntem

încă

războiului mondial încecărui jertfă am fost şi
născut acestei comune, de prezent păs
parohiei gr. ort. rom. Peştere suferind

în intervalul

put la a(nul) 1914 luna VIII/27 a

eu subscrisul ca
torul sufletesc a
viaţa de martir în prinsoarea Csillagborton lui din Szeged în a cărei ghiară am picat din care incident m-am
întreţinut aici în jurul acestei bis(erici) cîteva zile. Ruginosu 26 dec(embr:ie) 1917 Romul Jurchescu paroh".
5. EXEMPLARUL DE LA VALIUG. Nr. inv. 297.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 34/23.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.
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LXXXVIII. MOLITVENIC, RIMNIC, 1782
B.R.V. II (453), p. 274-275.

1. EXEMPLARUL DE LA

DEZEŞTI.

Nr. inv. 34.

Lipseşte f. (1)-(3), f. 88-117, f. 354-358.
Dimensiuni: 19/15.
Legătura: Vinilin pe scoarţe de lemn. Are o copcie centrală.

2. EXEMPLARUL DE LA GORNEA. Nr. inv. 1313.
f. 358.
Dimensiuni: 20/15.
Lipseşte

Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

3. EXEMPLARUL DE LA SOCOLARI. Nr. inv. 1303.
f. (1), f. 357-358.
Dimensiuni: 20/15.
Legătura: Piele pe carton presat.

Lipseşte

LXXXIX. PENTICOSTAR, BUCUREŞTI, 1782
B.R.V. II (454), p. 275-276.
1. EXEMPLARUL DE LA ZORLENCIOR. Nr. inv. 217.
Lipseşte

f. (1)-(2), f. 1-5, f. 203-217.
Dimensiuni: 30/21.
Legătura: Lipseşte.
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iXC. TRIOD, RIMNIC, 1782
B.R.V. II (456), p. 277-278.
1. EXEMPLARUL DE LA

Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/21.
Legătura: Piele pe

BOLVAŞNIŢA.

scoarţe

Nr. inv. 561.

de lenm. A avut

două

copcii.

1nsemnări:

f. 476:

tul

„Nicolae Guţa învăţător în
Mărul în 13 fevruarie".

Bolvaşniţa născut

din sa-

2. EXEMPLARUL DE LA BERZOVIA. Nr. inv. 225.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/20.
Legătura: Piele pe carton presat.
3. EXEMPLARUL DE LA CIRNECEA. Nr. inv. 1538.
Lipseşte

f. (1), f. 1-16, f. 356-476.
Dimensiuni: 30/20.
Legătura: Lipseşte.

4. EXEMPLARUL DE LA

Nr. inv. 33.

DEZEŞTI.

Lipseşte

f. (1), f. 1-2, f. 4-6,
f. 212-443, f. 470-476.

f. 11, f. 13-27, f. 38-209,

Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Lipseşte.

5. EXEMPLARUL DE LA DOCLIN. Nr. inv. 475.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.
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1nsemnări:

c. I.:

„1n 1841 sînt toţi soldaţi feciorii de
nere aminte în lina lui fevruarie".

cătănie.

Spre

ţi

fz. II.:

„Anul Domnului 1837, a doa oară s-au legat prin
mine Ioachim Luchici Gonţa. Biniş, cu cheltuiala lui
lsura Damaschin biro în Doclen. Spre obsărvaţie Dionisie
Blidariu s. m. învăţătoriu 1839".
C. II.:

„ln anul 1842 în 2-lea ianuarie la botez au fost vreme
frumoasă, caldă".

6. EXEMPLARUL DE LA

MOCERIŞ.

Nr. inv. 1144.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.
lnsemnări:

c. I.:
„ln anul 1862 în 28 luna lui martie m-am supus la
învăţătorul comunităţii Moceriş".

„Mocerisiu in 21 martiu 1866 Nicolau lmbrescu".
„La annu(l) 1852 am primit mai întîi ştaţia Mocerişu
lui ca învăţători, Lalesco".
„Dionisiu Bădin învăţători. 1895".
fz. I.:

„Triod la satul Moceriş la anol 1796 scris-am eu Iancu
Novacovici scrisoare cu mina de ţărînă ş(i) măna va putrăzi iară scrisoarea mult va trăi cine va ceti de mine
va pomeni, Dumnezeu să-l ţină, amin".
„Ioan Novacovici m-am făcut diacon la anul (... ) iunie 5-le zile m-am do făcut întreg în luna lui august 6 zile
anu(l) 1799. Ioan Novacovici diacon şi învăţător".
„Toma Surulescu naţional lehrer zu Morhirisch 19,
ianuarie 1809".
„Această carte este la satul Moceriş, estă cumpărată
cu bani gata 24 florinţi 1785 (... ) Vasile Avram popa".
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„In 25 martie 1862 am primit eu

deregătoria inveţia

torească in comunitatea Mocerisiu. N. Imbrescu învăţă
(tor) şi am slujit anul: 1863, 1864, 1865-1866-1867".

„Ad eternam memoriam
1885".

Bădin

Dionisiu

învăţător

f. 1:

„Dionisiu Bădin 1901 ".
„Spre aducere aminte in viitoriu să să ştie că anu(l)
acela 1876 la Bunavestire in 25-lea martie au fost codru
încheiatu de frundie verde la dumineca floriilor au fost
toţi pomii infloriţi şi la santul George au fost cireşii
'copte in Dealu Mare. Mocerişiu in 24-le aprilie 1876
Nicolae Gonţia .. .".
f. 6-7:

„Dionisie Bădin înveţătoriu in Moceriş din anul 1883
octomvrie 1-lea calend(ar) nou apoi 1884-1910".
f. 340:

„Robul lui
vruarie".

Dumnezău

Catrin

Sotaşu.

Anii 1805 fe-

f. 244:

„Constantin Gonţa s-au pristăvit lui D-umnezău priotul Constantin paroh în 26 decemvrie 1848 D-zău să-l
erte, amin. Adam Gonţa preot la anul 1'849 cînd au tunat
ungurii în Almăj".
„Vasilie Terba paroh. Invăţători Iancu Novacovici,
1796".
f. 440:

„Catrin Gonţa din satul
a sec. al XIX-lea.)

Gherboveţi".

(Prima

jumătate

f. 476:

„Nicolae Lalesco

învăţători

la ano 1857, tinerimii Mo-

cerişului".

„Nicolae Imbrescu învăţătoriu tinerimei Mocerişului
la anul 1863 şi mă aflu bolnav. De mă voi pristăvi cereţi
de la înduratul D-zeu iertare păcatelor".
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7. EXEMPLARUL DE LA MOLDOVA NOUA. Nr. inv. 1285.
Lipseşte

f. 1-5, f. 7.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Vinilin pe

scoarţe

de lemn.

8. EXEMPLARUL DE LA PETRILOVA. Nr. inv. 1536.
Exemplar complet.
Dimensiune: 32/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

f. 476:

„Dat întru semn de aducere aminte însemnat întru
carte precum în 6 octomvrie anii de la
Isus, 1845 mai întîiu am fost rînduit în Petrilova învăţă
toriu. Scris-am în 15-lea fevruarie anul 1849 Iacob Oţan
sistematicesc înv(ăţător) de naştere din Cacova".
această sfîntă

9. EXEMPLARUL DE LA PIRVOVA. Nr. inv. 766-769.
Lipsesc f. (1), f. 94-115, f. 463-476.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.
Insemnări:

f. 116:

„ln anu(l) 1815 am dus la Călanu 1 de n(oiemvrie) 1.a
pentru hirotonire".
„La anu(l) 1794 1 săptămînă a postului am venit preot
mai întîi eu Ilia Călţuni din staria căprărească în satul
Pravova şi filial Lăpuşnicel fiind de moşi din satul Corni
în vremea domnului episcop Iosif Ioanovici de Sacabent
a împăratului Romanilor Iosif II-lea care oblăduia în vremea aceea I. Călţun paroh".
Verşeţi

f. 75:

„La ano 1836 în luna octomvrie 2 l-am adus pre fiu
meu Ilia în bogoslavie în Verşeţi fiind episcop eparhiei
aceştia domnul Iosif Raiacici şi atuncia am dobîndit omenia de namesnic fiind Lazar Radac protop(op) Ilie Calţun
paroh la amăndoauă satele Pervova (şi) Lăp(uşnicel) şi
namesnic protopresvităratului Mehadia şi învăţători".

204
https://biblioteca-digitala.ro

f. 306:

„Anu(l) 1801, 1802 şi 1803 am avut 1 canşte adecă
pace, nici o răzmeriţă cu nima, numai turcii, ei cu pasmangii de la Dii. I. Calţun paroh (în) P(î)rvova şi Lapuş
nicel".
„ln anu(l) 1809 fevruarie în 4 au plecat feciorii noştrii
a 3 a oară la bătae la franţuz. I. Calţun".
„In anul 1865 au nins neo forte mare de cit n-au putut
oamenii să iasă din casă afară başi în săptămîna albă.
Andrei Dobroia".
f. 355:

„De la ano 1794 s-au început răzmeriţa cu republica
s-au sfărşit la anu(l) 1801 fiind ajutori românii noştrii. Eia Calţun paroh (în) Pîrvova şi Lapuşni
cel".
Franţaei şi

f. 356:

„Spre eterna suvenire de învăţător 1864-1870 Elie
25 aprilie 1870".

Haţieganu înv(ăţător)

f. 439:

„In anul 1810 am început a fi învăţători în Pervova
de . la an'14(l) 1810 pănă la 1841 prin cetania mia· au
făcut. Ilia Calţun namescnic şi paroh la P(î)rvova (şi) Lă
şi

puşnicel".

f. 463:

„I. Calţun învăţătoriu în satul Pervova la anul 1812,
fevruarie".
„La anul 1863 au fost multă săcetă încît au fost hrana
foarte scumpă fiindcă n-au rodit nici roade nici fin. Ilie
Călţun naţional învăţători".

10. EXEMPLARUL DE LA SOCOLARI. Nr. inv. 1244.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe
Insemnări:

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

fz. I.:
„Acest Triod iaste (al) besericii răsăritului a satului
Socolar. Şi s-au precaăutat prin mine, Rafail Miloşevici,
în Biserica Albă, 30 avgust, 1821".
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11. EXEMPLARUL DE LA VALIŞOARA. Nr. inv. 586.
Exemplar complet.

Dimensiuni: 32123.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

două

de lemn. A avut

copcii.

12. EXEMPLARUL DE LA VARADIA. Nr. inv. 1378.

Exemplar complet.

Dimensiuni: 32/22.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

:XCI. OCTOIH, BLAJ, 1783
B.R.V. IV (179), p. 96.
1. EXEMPLARUL DE LA

FENEŞ.

Nr. inv. 1058.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 21/16.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut
a 11-'a lipseşte.

două

copcii. Coperta

Insemnări:

fz. I.:

„Scrisu-sau de mine smeritul învăţător Ioan Grigorovici în Armeniş în anul de la H(risto)s 1866 în Feneş în
30 iulie".
„In 20 fevruarie 1847 Grigore Bumbacilă învăţători
din Teregova născut".
„In 6 august 1838 Gheorghe Bogoievici învăţător din
Armeniş născut".

f.t.:

„Ioan Grigorovici

învăţători

la anul 1822-1823".
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XCII. PENTICOSTAR,

BUCUREŞTI,

1783

1. EXEMPLARUL DE LA APADIA. Nr. inv. 24.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/20.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

2. EXEMPLARUL DE LA

două

de lemn. A avut

BINIŞ.

copcii.

Nr. inv. 388.

Lipseşte

f. (1)-(2).
Dimensiuni: 30/19.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

3. EXEMPLARUL DE LA

de lemn. A avut

DEZEŞTI.

două

copcii.

Nr. inv. 361.

Lipseşte

f. 1, f. 142-217.
Dimensiuni: 29/19.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

4. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/20.
Legătura: Piele pe

EZERIŞ.

scoarţe

5. EXEMPLARUL DE LA

de lemn. Are

două

copcii.

Nr. inv. 451.

de lemn.

VRANIUŢ.

Nr. inv. 1351.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/19.
Legătura: Piele pe carton presat.
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!XCIII. APOSTOL, BUCUREŞTI, 1784
B.R.V. II (466), p. 284-285.
1. EXEMPLARUL DE LA BAILE HERCULANE. Nr. inv. 827.
Lipseşte

f. (1), f. 141-147.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
lnsemnări:

C. II.:

„Ilia GToscu n. n. învăţător (la) Pecinişca şi Băi din
anul 1829. Scris-am în 5-lea fevruarie 1838".
„ln 11-lea luna lui ianuarie anu(l) 1838 s-au cutremurat pămîntu(l) marţ(i) sara la 9 ceasuri spre miercuri".
2. EXEMPLARUL DE LA BERZASCA. Nr. inv. 1521.
Lipseşte

f. 144-149.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

fz. I.:

„Popovici

învăţător

(la) 1857, 1858, 1859".

f. (1):

„Acest Apostol l-au legat eu lnvăţătoriu Adam Urola anu(l) 1824 lecuitor din Căitaz (?)".

şevici

f. (2):

„Adam

Uroşovici învăţători".

(Prima

jumătate

a sec.

al XIX-lea.)

„Liuba învăţători". (Mijlocul sec. al XIX-lea.)
„Spre suvenire aici me înscriu aflîndu-me pe timpulu presinte dupu următoarea orientare - Iosif Marta
desevîrşitu teologu şi in loco inveţietori la anulu de la
Hristos 1864".
f. 22:

„Spre aducerea aminte cum că eu cel de desub subscriatul am fost la anul 1863 ca înveţetori în Berzasca
în 812 1863 Ştefan Gherlici tinerimei învăţători".
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f. 34:

„Adam Uroşovici învăţători din Caitosovo doi ani am
fost la priparandie la cinstitul domn protosinghel Arsenie
I oanovici de Sacabent".
3. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 28/19.
Legătura: Piele pe

BOCŞA

scoarţe

ROMÂNA. Nr. inv. 198.

de lemn. A avut

două

copcii.

4. EXEMPLARUL DE LA BORLOVENII VECHI. Nr. inv. 1388.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

5. EXEMPLARUL DE LA BOZOVICI. Nr. inv. 1228.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/20.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

6. EXEMPLARUL DE LA BREBU. Nr. inv. 501.
Lipseşte

f. (2)-(3), f. 5, f. 8, f. 11-12, f. 14-15, f. 27-35,
f. 37-40, f. 49-149.

Dimensiuni: 27/20.
Legătura: Piele pe carton presat.
7. EXEMPLARUL DE LA

BUCOŞNIŢA.

N:r. inv. 1073.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
1nsemnări:

f. (2):

„Spre vecinică aducere aminte mă scriu în această
carte eu, şmeritul păstori sufletesc al satului Bo-

sfîntă

14 - Cartea veche româneascA din blsericlle Eparhiei

Caransebeşului
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coşniţii şi Goleţului
1849. Ioachim Cereţ

în luna lui ianuarie zioa 5-lea, anu(l)
paroh şi consist(orialnic)".

f. 149:

„Spre vecinică aducere aminte m-am subscris şi eu
ca un sufletesc păstor fiind parohiei Bucoşniţei şi Goleţului în 5-lea ianuarie 1849, Ioan Cerciu paroh şi ... ".
8. EXEMPLARUL DE LA

DALBOŞEŢ.

Nr. inv. 1382.

Lipseşte

f. (1).
Dimensiuni: 30/20.
Legătura: Pînză pe carton presat.
lnsemnări:

c.

I.:

„In anul 1944 luna septembrie 17 au intrat armata
de ne-au ocupat s-a dat luptă de stradă între
ei şi armata română. Au ars 10 case. In 27 septembrie
a intrat românii şi aliaţii ruşi, ne-au scăpat. Frontul a
ţinut 10 zile Bozovici-Breazova-Oraviţa".
germană

f. 4:

„Spre suvenire de subscrisul fiendu inveţietoriu în
aceasta comuna din anul 1875-1881 Vicentiu Ciosa docente".
f. 24:
„Noşevicu

in

Dalboşeţi

10 aprilie

„Spre ţinere aminte cînd am fost
Maxim Novacovici an 1846".

învăţători

în Dalbo-

Gheara

învăţătoriu

1850".
f. 47:
şeţi,

f. 149:

„Spre eterna aducerea memorie din anulu 1871 Traian
Cabasa docinte servindu in aceasta cmuna de la anulu
1861 pana la 1868, 8 ani şi de la 1871 pana la 1873".
9. EXEMPLARUL DE LA

DOMAŞNEA.

Nr. inv. 948.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
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lnsemnări:

fz. I.:

„Scris-am în anul de la Hristos 1872 am cetit sfîntul
Apostol cercetu (?) şcola prin inveţiatoriul Petru Trailovici, eu Iosif Stanulescu".
„Disamu Apostolu inu 1877 spre eterna memorie Ilea
Teodorescu".
„Spre memorie fiind crisnic la sfînta bisărică la anul
1882 Nistor Micclescu".
f. 1:

„Scris-am eu cel din jos iscălit Nicolae Pătraşcu invăţători bătrîn că mina va putrezi iară scrisoarea
va
pomeni şi toţi care ar ceti să zică Dumnezău să-l erte
Nicolae Pătraşcu". (Mijlocul sec. al XIX-lea.)

s4

f. 2:

„Scris-am eu spre eterna memorie fiindu ca docinte
la anu(l) 1874, 1875, 1876, 1877 Teodorescu docinte".
f. 49:

„Spre aducerea aminte cînd am fost şi eu ca învăţă
toriu în Canicea fiind vîrsta tinerimei numai 16 ani Danil". (Mijlocul sec. al XIX-lea.)
f. 149:

„Dat în Canicea în 2-lea februarie 1834 Ioan Popovici
tinerimii fiind învăţători".
fz. II.:

„Acest sfantu Apostolu s-au prelegat in luna lui decemvrie 1868 cu cheltuiala a sfintei biserici a acestei comuni, scris-am în 20 aprilie 1869 spre pomenire Gheorghe
Nicora fostul docinte".
„In 1 iunie anu(l) 1910 va fi spre pomenire ca au fost
o ploae mare, formă dă potop care au înecat sate, oameni,
mueri şi copi(i) in cît nu să ştie cu nume cîţi au înecat
de mulţime dară şi păminte s-au rupt la multe sate să
fie ţinut după cum au ploat numai 1 112 ceas ar fi necat
tob rPamentul şi toate satele n-ar fi rămas nimic pe pament care sa va pomeni spre aducere aminte eu subscrisul George Horescu cantor în etate de 66 ani, nr. 44 şi
Pavel Paulescu protopop nr. 7 în etate 62 ani".

14"
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10. EXEMPLARUL DE LA GîRBOVAŢ. Nr. inv. 1442.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/20.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copciL

11. EXEMPLARUL DE LA ILOVA. Nr. inv. 1033.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

12. EXEMPLARUL DE LA MAGURA. Nr. inv. 1036.
Lipsă

f. 149.
Dimensiuni: 30120.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

c.

I.:
„Aceasta iaste a bisăricii satului Crecima scris-am eu
Atanasie Popovici parohul Crecima fevruarie 24, 1801".

13. EXEMPLARUL DE LA

PEŞTERE.

Nr. inv. 588.

Lipseşte

f. (1), f. 144-149.
Dimensiuni: 29120.
Legătura: Carton presat.

14. EXEMPLARUL DE LA PIRVOVA. Nr. inv. 768.
Lipseşte

f. (1)-(4), f. 1, f. 149.
Dimensiuni: 31/21.

Legătura: Lipseşte.

lnsemnări:

f. 21:
„Bătaia

Petru

cu turcii au fost în anu(l) 1788 în 27 iulie,

Calţun".
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f. 119:

„Intru această lună în 29-lea oct(ombrie) 1836 sînt
la protoprezviteratul namescnic de înalt preaosa Domnu(l) Episcop Ioan Raiacici în Verşeţi şi
atunci am uns şi pre fiul meu Ioan la bogoslavoe, Ilie
Calţun paroh Prvovei namesnic şi înveţetori Pervovii".
aşezat
sfinţia

f. 135:

„La anu(l) 1826 martie în 3-lea au răposat parohul
.satului Pervovii Ilie Calţun de 62 de ani de bătrin îngropat la bisărica bătrînă. Dumnezău sii-i odihnească cu
drepţii scris-am eu Petru Calzun învăţător".
f. 137:

„Spre aducere aminte ca cu in din aceasta sint născut
botediatu Const(antin) Caltiun jub. caporalu la anu(l)
1866".

şi

f. 143:
„Astăzi 1841 s-au pus templa besăricii Pervovii, Ilia
Calţun namescnic şi în ano 1842 s-au săvîrşit paroh Per-

vo(va) ... ".
f. 146:

„Au răposat preotiasa fratelui meu Ilia namesnic în
29-lea august an 1826 Dumnezău să o odihnească îngropată în morminţiul sătian scriind eu cumnatu-său spre
pomenire Petru Călţun iub. fraităr".
15. EXEMPLARUL DE LA PRISACA. Nr. inv. 1040.
Lipseşte

f. 3.

Dimensiuni: 28/19.
Legătura: Piele pe carton presat.
16. EXEMPLARUL DE LA RUSCA. Nr. inv. 576.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/19.
Legătura: Piele pe carton presat.
Insemnări:

f. 61:

„Gheorghe
1817".

Domănianţu învăţătoriu

Ruschei în anul
213
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17. EXEMPLARUL DE LA RUSCA MONTANA. Nr. inv. 625.
Lipseşte

f. (1)-(4), f. 1.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. Are

două

copcii.

18. EXEMPLARUL DE LA SOPOTUL VECHI. Nr. inv. 1248.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura:

Insemnări:

fz. II.:

„Scris-am întru aducerea aminte intru aceasta sfîntă
carte la anul 1877. Ioan Novacovici docinte şi diacon".
f. (1):

„Mihail Moran ierodiacon din Boşniac şi învăţător în
Sopot la anu(l) 1796 în 4 noembrie".
„Anul 1839 luna martie 20 Pete Savici. Savici învă
ţător".

C. II.:
„Szavici 1836 20 april N. lehrer".
„In anul 1838 luna ianuarie 11 noaptea la 9 ceasuri
s-au cutremurat pămîntul aşa groaznic cit cei ce or fost
desceptaţi din somn vor povesti pînă vor trăi. Scris-am
cel din jos iscălit Szavici naţional înv(ăţător)".
19. EXEMPLARUL DE LA TEREGOVA. Nr. inv. 1025.
Lipseşte

f. (1).
Dimensiuni: 27 /18.
Legătura: Vinilin pe carton presat.
Insemnări:

f. (2):

„Spre suvenire mă subscriu în acestu sfînt .şi Dumnezeiesc Apostol Teregova în 6118 noiemvrie 1864. Ioan
Bumbacilă teologu absolutu".
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f. 1:

„Spre eterna suvenire din 22 aprilie 1867 fiind invedin comuna Teregova. Miculescu.

ţietoriu tinerimii şcolare
inveţitoriu".

fz. II.:

„Spre suvenire la subscrisul fiind ca inveţiatoriu tinerimei şcolare din Teregova de la anul 1876 pana la anul
de servitiu activ 1889 Teregova in 7119 martie 1892. Ioan
Bersescu docinte românu".
20. EXEMPLARUL DE LA VOISLOVA. Nr. inv. 785.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

21. EXEMPLARUL DE LA ZLAGNA. Nr. inv. 524.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

22. EXEMPLARUL DE LA ZORLENCIOR. Nr. inv. 213.
Lipsesc f. (1)=(4), f. 1-17, f. 238Dimensiuni: 29/19.
Legătura: Lipseşte.

XCIV. APOSTOL, RIMNIG, 1784
B.R.V. IV (181), p. 96-97.
1. EXEMPLARUL DE LA BUCHIN. Nr. inv. 546.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 36/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.
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1nsemnări:

fz. I.:

„Precum că acest Apostol Dumneze(e)sc s-au legat a
3 a oară în anul 1878 pre ziua de Rusale pre spesele
santei biserici cu preţu{l) de 4 fl. v.a. pre timpul presinte au fos epitrop Constantin Olariu şi Alecsa Amatu
din (... ) şi ca preotu fosta Atanase Bona şi ca inveţiato
riu Nicolae Belcea nascutu din Buchin. Buchin în 7 septembrie 1878. Nicolae Belcea".
„Am slujit mai întîiu în parohia Buchini 1842 în ziua
de Florii şi am premit de la protoprezviterul Lazar Radac, Atanasie Bona parohul născut din Caransăbiş (la)
1817".

!XCV. TEODOR STUDITUL, CUVINTE, RIMNIC, 1784
B.R.V. II (481), p. 295-300.
1. EXEMPLARUL DE LA

FIZEŞ.

Nr. inv. 187.

Lipseşte

f. (1), f. 1.
Dimensiuni: 31/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

1nsemnări:

fz. I.:

„Spectaverului domn jude primariu cercualu in Bata.
Oficiulu parochialu grec. rum. din FÎSegiu substerne estrasulu reposatilor lunelor oct(ombrie) noem(brie) decemv(rie) 1866".
fz. II.:
„Această cărticică
Botoş fostul preot şi
pomenire în Laţunaş

o am căpătat de la tatăl meu Adam
asesor consistorialnic spre vecinică
25-lea octomvre 1844. Pavel Botoş

capelan".
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!XCVI. EVANGHELIE, RIMNIC, 1784
B.R.V. II (474), p. 289-290.

1. EXEMPLARUL DE LA BOGILTIN. Nr. inv. 774.
Lipseşte

f. (1).

Dimensiuni: 33/23.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

fz. I.:

„Mai întîi s-au făcut biserică în Bogoltin în zilele
preotului Ioan Radoi pre diacon m-am făcut (în) mai 16,
1789 şi preot m-am hitotonit la Dumineca Mare adecă
in zioa Lasatului de săc de postu apostolilor la anu(l)
1789. De biserică m-am apucat în luna decemvrie în
10 la anul 1790 şi am sfîrşit-o (în) iunie 30, 1791 prin
osteniala robului lui Dumnezău paroh Bogîltinului Ioan
Radoi".
„O boală am avut de un ochi în februarie la anul
1791".
f.t.:

„ln zilele preot(ului) Ioan Radoi s-au cumpărat aceasEvanghelie şi biserica mai întîi în Bogoltin
bisereca întîi şi toate că te se găsesc în trinsa
după lege la anul 1791 ".
tă ·sf(întă)
s-au făcut

f. (2):

„ln întîi-lea aprilie 1843 am primit parohia Bogoltinului spre povăţuirea cătră buna credinţă. Petru Popovici paroh administrator născut din Bozovici şi mai nainte ca preot 3 ani (am) fost în Cornereva".
„S-au cumpărat această sfîntă şi Dumnezeiască Evanghelie cu banii bisericii 23 fl. 30 cr. din Tufări prin călă
toria preotului Ioan Radoi paroh (în) Bogîltin". (Probabil
1793.)

„ln satul Bogoltin mai întîi au fost preot preotul
Ioan de ţară într-un an au şăzut şi au trecut 16 ani apoi
au stetut în parohie preotul Dimitrie Martovici di Za
Sallca şi au stat preot 8 ani şi au murit la anul 1788 în
răzmeriţă şi biserică n-au mai avut iară după moartea
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https://biblioteca-digitala.ro

lui au stătut preotul Ioan Rădoi în anul 1789 de vreme
ce au căpătat darul preoţiei îndată au început a îndemna
pre parohialnici şi cu multă strădanie a-i învăţa pentru
ca să facă sfînta biserică şi la muncă i-au întorsu de s-au
apucat de ea mai vărtos cu rugăciunea cătră Dumnezeu
şi cu aducerea la graţie şi a lucra de rost cu lucrători au
început a lucra în decemvrie 1O anu(l) 1790 şi au sfărşit
în iunie anu(l) 1791 şi aşa în zilele acestui preot s-au
săvîrşit sfînta biserecă. Preot Ioan Radoi paroh (în) Bogoltin".
„Mai întîi s-au început a 1sluji pe această sfîntă Evanghelie şi în sfînta biserică şi toate cărţile şi toate cărţile
bisăricii prin preotul Ioan Radoi s-au căpătat".
„Iară după dînsul au urmat în preoţie fiul său Petru
şi după el preotul Marian Iencea din Gherboveţi carele
iară aicea în Bogoltin răposînd au urmat preotul Nicolae
Crestescu din Domaşnea în vremea de 8 ani după ei la
anul 1841, 1842, preotul Ianăş Popovici din Rudaria apoi
după dînsul".
„Ioan Radoi preot paroh (în) Bogoltinului mai 13,
1795".

„Cine va putea crede cu mare (... ) muncă s-au făcut
am cumpărat cărţile nu (... ) Dumnezeu
ştie şi ce cel ce au (...) cu aceşti oameni îndărăt Ioan
Roşca paroh Bogoltinului". (Prima jumătate a sec. al

această biserică

XIX-lea).

„Robul lui Dumnezeu Ioan Radoi cu osteneală şi pre
supt ci~cums s-au cumpărat această sfîntă Evanghelie.
1793. Ioan Rădoi paroh Bogîltin".
„Biserica şi toată podoaba ei prin truda preotului
Ioan s-au făcut şi bradul care e în curte iar preotul Ioan
l-au pus cu minele sale".
„In ziua sf. Pantelimon a fost rea răzmeriţă la anul
1788 atuncea au trecut turcul la Răşava şi au făcut foarte
rea robie fiind eu Ioan Radoi paroh Bogîltinului la anul
1789".

„Neîncetînd eu preotul Ioan Rădoi a învăţa şi a îndemna pentru sfînta biserică a se face şi s-au şi făcut
mai întîi în Bogoltin la anul 17 81 şi cu cărţile şi îmbră
căminte le s-au împodobit biserica. Radoi paroh (în) Bogoltin".
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2. EXEMPLARUL DE LA BORLOVENII VECHI. Nr. inv. 1386.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Vinilin pe carton presat.
Insemnări:

pe 2 file legate între fz. I

şi

f. (1):

„Pentru ca să să ştie cind s-au sfinţit bisărica satului
Borloveni şi prin care persoane în vremea aceasta nefiind
episcop în eparhia noastră, în Verşeţi ci numai D(omnul)
.arhimandrit Sinesie de Radivoevici ca administratorul
eparhiei şi dind el slobozenie D(omnului) protoprezviter
Nicolae Stoica din Mehadia au venit de ne-a sfinţit pre
cinstitul Domn protoprezviter în 28 iulie 1824 şi cu el au
f<>St preoţi Constantin Jurginca din Petnic, Gligore Pirtea
paroh şi cu fiul seu Chireac diaconu(l) din Bănia, Mihail
Dragila paroh Prilipeţiului, Petru Popovici paroh cu diaconul seu George Serafin amindoi din Pataşi şi alţii.
Domnii din cumpanie au fost în Prilipeţi D(omnul) căpi
tan Gaitan Cnezici, laitnant Nicolae Otnoga de fervaltung
aici în Borloveni d(omnul) laitnant Moise Guran care
ne-au şi dat ajutori la biserică în vremea aceasta. Şi s-au
sfinţit cum mai sus am arătat în 28 iulie 1824, prin
D(omnul) protoprezviter şi cei împreună cu sfinţia sa adunaţi fraţi, pentru ţinerea aminte. Insemnai şi aceasta să
se ştie ca mai nainte de sfinţirea b1sericii noastre adecă
în a 8 a zi a lunei iunie 1824 a fost înfricoşată vijelie că
au căzut piatra în hotarul Borloveniului şi a Pătaşului aşa
de mare adecă cît un ou de gîscă încă şi colţuroasă care
multe case de acestea şi pomi s-au fărimat. Petrcecind
această înfricoşată grindină numai un fertal de ceas spre
noi dar au stătut pre pămint intr-unile locuri această
peatră trei zile de vară netopită, oameni şi fămei, păstori
cu dobitoace multe au ucis. Supt aceste cuvinte rog pe
iubitori de ostăneală, vrednici cetitori, ca şi numele meu
fără de ponos la cetirea în vremea aducerii aminte la cetirea acestora cătră induratul şi mult milostivul Dumnezeu. a mă pomeni căci fără de greşeală nw va fi nici un
om viu.
Şi care va cugeta a şti de cei mai de nainte îndreptă
tori păstori ai acestei turme cuvintătoare din Borloveni
să se ştie că au fost un preot Petru Popovici din Rudaria
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născut, alţii Trăilă Moţi

din Borloveni născut, Constanditt.
Jurginca din Petnic, Ilie Milulescu din Domaşnea. Şi din
aceştia dăruind Dumnezeu viaţa şi mie smeritului şi pă
cătosului Iancu Pistrilă şi învrednicindu-mă pînă astăzi
a păstori această încredinţată turmă scrisei aceste fireşti
cuvinte spre pomenire.
Iară cel ce va pofti ceva mai mult a şti să caute în
mijlocul bisericii de sus de Amvon şi in mijlocul bulvanului într-o uieguţă pre hîrtie scrise de cele trecute ară
tări. Scris-am acestea în Borloveni în 11-lea aprilie 1825
de mine preotul Iancu Pistrilă paroh Borloveniului care
pre mine şi pre voi să să milostivească D-mnul D(u)mnezeu şi să ne pomenească întru împărăţia sa, amin".

f. 159:
„Această sfîntă
cumpărat cu bani

Evanghelie este a satului Borloveni
gata 25 fl. 30 cr. şi de s-ar întîmpla
vreo primejdie ca să o fure sau într-alt feliu a se (...)
şi cine să va afla de o va găsi să să ştie că sent a satului
Borloveni şi am scris eu preotul Ilie paroh (în) Borloveni,
noemb(rie) 22, 1791".
„Staico Petraşcovici învăţătoriu Borloveniului şi Pă
taşilor noe(mibrie) 22, 1791".
„Scris-am eu preotul Ioan Roşcovici paroh Pataşului
în luna lui decemvrie 1798 în 10 în ziua vineri, mîna va
putrezi iară scrisoarea în veci va trăi, pomeniţi-mă fraţilor că fără Dumnezeu şi toţi cei ce veţi ceti această
însămnare de aici''.
3. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe

DOMAŞNEA.

scoarţe

Nr. inv. 1028.

de lemn.

4. EXEMPLARUL DE LA GIRBOVAŢ. Nr. inv. 1130.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut
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două

copcii.

lnsemnări:

f. 154:
„Această sfîntă şi dumnezeiască carte iastă a satului
Gherboveţi, paroh fiind eu M. Novacovici". (Prima jumă

tate a sec. al XIX-lea.)

5. EXEMPLARUL DE LA GRADINARI. Nr. inv. 1177.
Lipseşte

f. 10-11.
Dimensiuni: 29/20.
Legătura: Pînză pe carton presat.

6. EXEMPLARUL DE LA PETRILOVA. Nr. inv. 1534.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31121.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii metalice.

7. EXEMPLARUL DE LA PRIGOR. Nr. inv. Î668.
Exemplar complet. Intre fz. I. şi f. (1) iau fost legate 38 file .iar
la sfirşit altele 13.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe carton presat

lnsemnări:

f. 1 (3):
„Creştinul estă în biserică lui Isus răsărit ca un pom
frumos ... ". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea.)

f. 1 (4):

„Luna lui septembre 26 dă zile mutarea sfîntului, slă
vitului apostolu.lui şi evanghelistului Ioan Boguslavul".
(Prima jumătate a sec. al XIX-lea.)
f. 1 (11)-(13):
„Rănduiala rugăciunilor în vremea războiului". Este
o circulară semnată; „Verşeţ 1 septemvrie 1796 m.p. Iosif
Sacabent".
f. 1 (13)-(15):
„Descrierea evenimentelor din perioada 1938-1944
inclusiv a operaţiilor militare din vremea insurecţiei şi a
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luptelor din septembrie împotriva armatei hitleriste, operaţii desfăşurate în Valea Almăjului". Textul nu este semnat.
f. 1 (17)-(19):

Protopop Iconom Stavrofor Lt. colonel Iosif Coriolan
Buracu
Născut la 3115 Mai 1888 în comuna Prigor din părinţii
Iosif Buracu, Nr. 87 şi Calina născută Boldea din Borlovenii Vechi. Şcoala primară, el. I-III la Budapesta, el.
IV-V la Viena, Liceul el. I-IV la Blaj, V-VIII şi bacalaureat la Braşov, 1908. Institutul ,de Teologie 3 ani la
Caransebeş, absolutoriul cu „distins". A fost numit adm(inistrator) parohial în Mehadia la 1912, sfinţit diacon
în capela episcopiei din Caransebeş iar întru presbiter şi
duhovnic la 20 Iulie 1912 în comuna Pătaş, prin episcopul
dr. Miron E. Cristea. Instalat la Mehadia la 15 August,
acelaş(i) an a fost instalat adm(inistrator) parohial al Mehadiei prin dr. Ioan Sârbu adm(inistrator) protopoesc.
La 26 Iulie 1914, la declararea războiului mondial a
fost ridicat din biserică de jandarmii maghiari dimpreună
cu generalul de div(izie) Nicolae Cena, comerc(iantul) Nicolae Chiticeanu şi cu funcţionarii de bancă Iosif Cerbu
şi Miron Cosma din Mehadia fiind acuzaţi (ca) „spioni ai
României şi duşmani ai monarhiei austro-ungare". La
21 Aug(ust) acelaş(i) an, fiind eliberat, a fost trimis pe
frontul sîrbesc apoi rusesc cu Reg. 29 Inf. din Becicherec,
1915-16 în garnizoana Dobriţin, 1916-1917 în Slovenie,
Tirol, (19)17/18 Abbazzia, 1918 pe frontul italian.
Pentru serviciile prestate a fost decorat cu brîu roşu
în 1917. Intors de pe front la 1 Noem(brie) 1918 a fost
ales preşedinte al Consiliului Naţional districtual Mehadia cu 34 comune şi comandantul Gărzilor Naţionale
instaurînd administraţia românească.
La 1919 este mobilizat preot căpitan şi repartizat la
Reg. 105 Inf. din Braşov luînd parte la luptele de la Tisa
în contra armatei maghiare. In martie 1920 este demobilizat şi îşi reoacupă postul de preot al Mehadiei. A obţi
nut pentru parohie 2 case ale soţilor Doboşan şi vila acestora din Băile Herculane pentru ep~scopia Caransebeşu
lui, a organizat grădiniţe de copii a Soc(ietăţii) Femeilor
Ortodoxe şi o şcoală primară în cătunul minerilor de căr
buni precum şi casa lui Ioan Miclău dăruită parohiei .
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La 15 Mai 1924 invitat de fruntaşii din T(urnu)-Severin în frunte cu Teodor Costescu f(ostul) director al liceului „Traian", f(ost) prefect şi secretar general în Minist(erul) Industriei şi Comerţului din Bucureşti, prof.
Iancu Paulianu, a primit postul de director al Palatului
Cultural, clădire monumentală cu Biblioteca I. G. Bibicescu cu 40.000 (de) volume, muzeul dr. C. I. Istrate, etc.
Intre timp a servit şi ca preot în comunele Simian şi Cerneţi înzestrând bisericele (4) cu cărţi, odăjdii, zid de împrejmuire, etc. pentru care activitatea a fost ridicat la
rangul bisericesc de lconom Stavrof or şi hirotonit de episcopul Rîmnicului-Noului Severin Vartolomei Stănescu, la
30 Oct(ombrie) 1929 în plin Congres al clerului din această eparhie. Este primul ardelean şi bănăţean distins cu
cea mai înaltă treaptă ierarhică pentru un preot de mir.
La 15 Nov(embrie) acelaş(i) an a fost numit Consilier
Eparhial secţia culturală la episcopia Rîmnicului pînă la
1 Iulie 1930 când a demisionat.
In nov(embrie) 1928 a fost ales deputat al jud. Caraş.
La 3 Iulie acelaş(i) an a organizat primirea M.S. Regelui
Mihai I şi a S. Regală Principesa mamă Elena la congresul
Soc(ietăţii) Culturale I. G. Bibicescu şi Palatul Cultural
(din) T(urnu)-Severin.
A înzestrat toate parohiile din Almăj cu cite o bibliotecă de 400 de volume şi dulap de stejar de la Soc(ietatea)
„Biblioteca I. G. Bibicescu" din T(urnu) Severin, troiţă
de stejar pentru eroii din Prigor şi Cornea, de beton armat pentru Rudăria, Mehadica şi Teregova. Construieşte
monumentul eroilor almăjeni din Bozovici, noul local de
şcoală primară „Marele Voevod Mihai" din Prigor şi dispensarul „Principesa mamă Elena" din Bozovici.
La 1932 a fost ales senator de Caraş şi numit preşe
dinte al Comisiei Interimare a Comunităţii de Avere din
Caransebeş.

A organizat primirea M.S. Regelui Carol II şi al Marelui Voevod Mihai la Băile-Herculane şi sprin satele Almăjului şi la Oraviţa pe ziua de 2 Iunie 1933 cu oprire
la Prigor şi Bozovici unde s-a sfinţit o troiţă de stejar prin
episcopul dr. Grigore Comşa al Aradului vizitîndu-se vechea cazarmă şi muzeul Almăjului organizat de pr. Buracu în localul preturei.
M.S. Regele, ca respuns la cuvîntarea ţinută la Bozovici, în discursul ţinut la Oraviţa a anunţat reînfiinţarea
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batalioanelor grănicereşti ce s-a şi înfăptuit la 8 Iunie
1933 prin Inalt Decret Regal: Bat(alionul) 1 la Năsăud
şi Bat(alionul) 2 la Caransebeş, M. Sa Regele fiind propietar şi comandant onorific al acestor Batalioane. Batalionul a luat fiinţă la 1 Nov(embrie) 1933, pr. Buracu
fiind numit confesor onorific iar din Martie 1934 avansat
preot maior şi chemat în activitate ca, confesor al acestui
batalion. La 9 Mai 1934 s'a ţintuit la Palatul Regal drapelul acestui Batalion iar la 10 Mai batalioanele au defilat în Cotroceni în prezenţa M.S. Regelui îmbrăcat în
noua uniformă grănicerească. La 2 Iunie 1934 M.S. Regele a venit la Caransebeş primind jurămîntul de credinţă ral recruţilor. A fost însărcinat a alege un fiu de
grănicer ca coleg al Marelui Voevod Mihai în şcoala care
a funcţionat în Palatul Regal. A fost ales Ion Jurchescu
fiul învăţătorului Gheorghe din Petnic înrudit cu generalul Gheorghe Domăşneanu orig(inar) din Petnic. La
acest Batalion a servit pînă în Mai 1937 cînd, la cererea
proprie, a fost mutat la nou înfiinţatul Bat(alion) 3 gră
niceresc din Făgăraş unde a amenajat în fosta sală a tronului principilor Transilvaniei o capelă pentru uzul ostaşilor.

La Caransebeş a luptat mult pentru păstrarea Episcopiei la Caransebeş pentru mutarea căreia la Timişoara a
activat episcopul dr. Vasile Lăzărescu.
(A) condus la Rudăria în vara anului 1935 echipa regală studenţească care a activat 3 ani, d-sa fiind inspectorul ei, apoi la Târnava, Glimboca, Mărul, Jdioara, apoi
la Prigor iar în vara anului 1939 echipele Serviciului
Social al cărui secretariu a fost în Valea Almăjului declarată plasă model din Ţinutul Banatului.
In vara anului 1939 a sfinţit armele noi ale Bat(alionului) 2 grăniceresc şi 3 grăniceresc. Cu ocaziunea mobilizării generale din toamnă a (anul) 1939 a fost numit
şef al clerului militar al corpului 8 armată din nordul
Moldovei. In pirmăvara anului 1940, toate Bata(lioanele)
grănicereşti s-au deplasat în zona petroliferă Ploieşti-Mo
reni şi Cîmpina pînă în toamna anul 1943 cînd divizia
grănicerească a fost deplasată în Munţii Apuseni pînă
la Turda de-a lungul frontierei Ardealului cedat în a(nul)
1940.
In Aprilie 1944 Batalioanele contopite cu diferite regimente de munte formînd divizia 18 munte a fost dusă
224
https://biblioteca-digitala.ro

pe frontul de la Iaşi pînă la 23 August acelaş(i) an cînd
s'a încheiat armistiţiul apoi transferate în Ardeal pe frontul Aiud-Turda luptînd alături de armata rusă sovietică
pînă în Cehoslovacia din vara a(nului) 1945. Pr. Coriolan
Buracu a însoţit divizia pînă la rîul Tisa în faţa regi unei
Tokay. Reîntors în garnizoana Făgăraş a fost pensionat
la 6 Dec(embrie) cu gradul de Protopop Lt. Colonel fiind
avansat în martie 1943.
Este decorat cu 4 decoraţii de război austro-ungare,
cu ordine româneşti: ordinul „Ferdinand I" în grad de
cavaler şi ofiţer fiind chemat în fiecare an la recepţia
de la Palatul Regal pe zioa de 24 Ian(uarie), ofiţer a
„Steaua României" şi „Meritul Cultural", „Vulturul României", „Coroana Jugoslaviei", „Medalia Ferdinand cu
Spade", „Meritul Bisericesc" el. I, „Meritul Şcolar", el. I,
„Serviciul Sanitar" el. I, cu decoraţia de război „Steaua
României" cu spade în gradul de ofiţer cu panglică de
„Virtute Militară" etc. şi medalii ca „Victoria" U.R.S.S.
A tipărit următoarele cărţi:
1. Cronica Mehadiei şi Muzeul general N. Cena în
B. Herculane
2. Iovan Iorgovan, Hercule, Eraele şi B. Herculane
3. Băile - Herculane
4. Din istoria Banatului Severin. (1760-1870)
5. Almănahul Almăjului
6. Cronica istorică a Almăjului
7. Din trecutul Almăjului şi al Rudăriei
(A publicat şi) diferite articole cu biografiile genera-

lilor grăniceri în „Vestul", „Foaia Diecezană", etc. A fost
corespondent de război al ziarului „Drapelul" din Lugoj
în anii 1914-1918, a tipărit pentru fiecare comună din
Almăj în editura despărţămîntului „Astra" din Bozovici
cite un tabel nominal cu eroii din primul război mondial,
1914-1920.
S-a căsătorit în Oct(ombrie) 1911 cu Maria Matei Mocanu din cenutul Săcelelor j(udeţul) Braşov care a făcut
studiile (în) pensionul francez „Natre Dames de Sion" din
Galaţi, la gimnaziul german din Braşov, Elveţia şi Viena.
Au avut copii: Tatyane-Lygia, Matei-Coriolan, HoriaVinicius (mort slt. de rezervă la Melitopol, Rusia, 1943),
Silvia, Florin-Iosif-Eracle, Victoria, Mircea, Alexandru15 - Cartea veche romAneascA din blsertcUe Eparhiei

Caransebeşului
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Ioan, Mihai şi Octavian. Soţia, Maria, a decedat la 29 Iulie 1947 în Făgăraş la înmormântarea căreia nu a putut
lua parte, fiind urmărit de poliţie şi jandarmerie pentru
credinţa sa politică-naţionalistă.
Prigor, 15 Mai, în ziua vizitaţiei canonice a P.S. Episcop Veniamin Nistor al Caransebeşului şi în ziua cînd
a împlinit 60 ani.
Familia Buracu este originară din Macedonia din vechiul centru românesc Cruşova. Familiile numeroase Buracu din Macedonia au pînă în zilele de azi, ca praznic
pe Cuvioasa Maica Paraschiva ca şi familia Buracu din
Prigor. Pau Buracu, fiul lui Nicolae, născut la 1838 şi
decedat la 1900 a cumpărat ca'8a împărătească, fosta locuinţă ofiţerească a comandantului de companie, la 1800.
A făcut armata în garnizoana Venezzie - Italia şi a luat
parte în lupta de la Koniggrătz - Bohemia, contribuind
cu bani la cumpărarea unui prapore pentru biserica din
Prigor. 1n casă a locuit pictorul Delliomini şi Haşca cari
au pictat biserica din Prigor la 1890 şi a contribuit cu
bani la pictarea icoanei 1nvierii Domnului de pe Iconostas.
Fiul său Iosif şi tatăl, părintele lui I. C. Buracu. a
cumpărat în a(nul) 1917 un rănd de odăjdii complete,
un chivot de argint şi un litier de alpaca.
La 1900, April(ie) 2 a cumpărat grădina cu. pruni a
Bisericii din „Ruieni", cu 922 coroane, fiind oferta cea
mai mare.
Aceiaşi mână, altă cerneală:

„1n dimineaţa zilei de 14 Oct(ombrie) 1948, Sf. Paraschiva a fost ridicat din casa părintească din Prigor de
către siguranţa de la Oraviţa, apoi dus la siguranţa din
Timişoara, închisoarea publică, apoi la Penetenciarul militar fiind condamnat la 1 an închi'8oare făcută la Timişoara.

La 19 Aug(ust) 1952 a fost ridicat de la fiul său Tu.dor
medic veter(inar) în com(una) Epureşti - Bucureşti, depus în bărăcile la Ghencea, apoi, în Sept(embrie) 1952 trimis la canal în colonia nouă „Coasta Galeşului" Poarta
Albă, apoi la „Peninsula Valea Neagră" unde a fost eliberat la 27 Aprilie 1953".
Acest text este în mod cert realizarea a unuia din cei care
i-au stat aproape lui Coriolan Bur.acu fiindcă numai astfel se
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poate explica precizia maximă, cronologia, în reconstituirea biografiei unei personalităţi bănăţene de excepţie. Este exclusă
autobiografia pentru că textul s-a realizat în etape, despre C. Buracu se vorbeşte la persoana a III-a. Nu este semnat din prudenţa firească. Un astfel de text în anii stalinismului putea
duce un om la închisoare.
f. 3 (2)-( 4):
„Arătarea lui Ioan Boguslovul ce au arătat Dumnezeu
în Muntele Tavorului ... " (începutul sec. XIX).

f. 3 (9)-(24):

Din trecutul parohiei Prigorului cu filiala Putna.
Ac.est text care numără aproape 16 pagini relatează istoria
celor două parohii, reface întregul şir de preoţi pe baza î~
nărilor pe cărţi mai ales dar şi a altor surse pînă în anul 1947
în vremea în care păjstorea Dănilă Puia. In ceea ce priveşte
autorul micii monografii însemnate aici, nu lipsită de interes
pentru cercetarea istorică bănăţeană, trebuie să precizăm faptul
că sub titlul reprodus de noi cineva a notat „de Iconom Stavrofor Protopop Lt. colonel Coriolan Buracu" dar nu este mâna
oare a scris textul.
f. 3 (26):

„ln anul 1809 în luna lui martie în 25 de zile zgodindu-se başi într-o Joia cea Mare săptămîna cea înfricoşată
a patimilor Domnului Dumnezeului şi Mîntuitoriului nostru Isus Hristos, naintea Paştilor, La Blagoveştenie m-am
hirotiniisit şi am căpătat intrarea şi dreapta preoţie fiind
mai înainte diacon şi dascăl Prigorului patru ani. Şi cînd
am fost preoţit în anul acesta am avut 25 ani de la naş
tere, eu, Teodor Cîmpean paroh Prigor. Prin excelenţia
sa Domnul episcop al Verşăţului, Petru Vidac, arhimandrit Sinesie Radivoievici protodiacon Andrei Sacabent,
canţalist Iurici, protopop al Mehadiei, Nicolae Stoica de
Haţăg".

„Scris-am în 15-lea mai 1852 find învăţătoriu în satul
acesta Prigor, Ananie Lala naţional învăţători".
„Să să ştie că această sfântă Evanghelie estă a satului
Prigorului cumpărată cu bani, florinţi 20 la anul 1787
şi cine s-are ispiti să o fure să fie afurisit şi cine va strica
scrisoarea aceasta să fie blăstămat iară care va ceti seri15°
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soarea aceasta şi va ca să o cumpere, că iastă furată şi
o va spune, să fie blagoslovită. Scris-am eu, popa Ilie
Cămpian paroh (în) Prigor."
8. EXEMPLARUL DE LA RUSCA. Nr. inv. 547.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/21.
Legătura: Vinilin pe

i;coarţe

de lemn.

9. EXEMPLARUL DE LA T!RNOVA. Nr. inv. 125.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
lnsemnări:

f. 3:

„Am slujit un sărendar pre amîndouă. Liat 1784, Şi
cine se va ispiti a o fura să fie afurisit".
„ ... am cumpărat (...) ogrădenii cu talere 7 şi cu
Apostolt.ţ(l) (cu) taleri 3 şi fac toţi taleri 10." (A doua
jumătate

a sec. al XVIII-iea.)

!XCVII. MOLITVENIC, BLAJ, 1784
B.R.V. II (475), p. 290-292.

1. EXEMPLARUL DE LA C!RNECEA. Nr. inv. 1591.
Lipseşte

f. (1)-(4), p. 1-2, f. 2 (1)-(6).

Dimensiuni: 19/16.
Legătura: Pînză

pe carton presat.

2. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

DEZEŞTI.

Nr. inv. 391.

f. 1 (4), f.2 (1)-(4).

Dimensiuni: 20/16.
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Legătura: Lipseşte.

1111Semnări:

fz. I.:
„lară soru-mea Maria au răposat în 25 şi în 27 fevruarie s-au îngropat în anul 1854. Scris-am eu (...) Căpat in
11 martie 1854. Dionisie Pop".

3. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

FIZEŞ.

Nr. inv. 134.

f. 1 (4).

Dimensiuni: 19/16.
Piele pe carton presat.

Legătura:

Insemnări:

f. 1 (1):

„In anul 1806 (...) născut priotiasa mea feciorul la
2 ceasuri după amiazi(a) nopţii adecă în (...) fevruarie
1806 duminecă noaptea spre a 19-lea f evruarie a lunii
adecă la 19-lea la 4 ceasuri după amniazăzi pămîntului
l-am prănumele pruncului au fost (...) Scris prin tatăl
său, Ioan Luchici şi maică-sa Măria".
4. EXEMPLARUL DE LA OBREJA. Nr. inv. 1094.
Lipseşte f. 1 (4), f.l! (3)--{4).
Dimensiuni: 21/16.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

5. EXEMPLARUL DE LA REŞIŢA MONTANA. Nr. inv. 303.
Exemplar complet.

Dimensiuni: 21/17.
Legătura:

Riele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.

1nsemnări:

p. 1:

„Acest Molitvenic iaste a lui P. Pocrianu paroh ha
Daman". (Mijlocul sec. al XIX-lea.)
p. 23:

„Intru a 20-lea ianuarie 1861 au repasat fiul meu
Grigorie fiind în a IV clasa gymnaziale in etate de 17 112
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:ani iar al doilea fiu, Ioanne, fiind in etate de 21 ani in.

a V clasa gymnaziale. Tot aceiaş moarte-le avîndu ca
fratele seu au repasat în 11 iunie 1862. Cetitoriule pote
îmi spui sentimentele scrietoriului acestora. 1n Reschiza
in 20 noemvre 1862. Georgiu Pocrian paroh".
p. 372:

„Acest Molitvenic iastă a lui George Pocrian paroh
Domanului. Scris in Doman anu(l) 1844 ".
6. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

VERMEŞ.

Nr. inv. 301.

f. 1 (1)-(4), p. 1-104, p. 508-606, f. 2 (1)-(4).

Dimensiuni: 21/17.
Legătura: Piele pe carton presat.
7. EXEMPLARUL DE LA

ZORLENŢUL

MARE. Nr. inv. 208.

Lipseşte

f. 1 (1)-(4), p. 1-18, p. 499---607, f.2 (1)-(4).
Dimensiuni: 23/18.
Legătura: Carton presat.

8. EXEMPLARUL DE LA

ZORLENŢUL

MARE. Nr. inv. 436.

Lipseşte

f. (1)-(4), p. 1-504, p. 507-514, p. 529-564, p. 571574.
Dimensiuni: 18/15.
Legătura: Lipseşte.

~CVIII.

CEASLOV, BUCUREŞTI, 1785
B.R.V. II (487), p. 304-305.

i.. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

CARANSEBEŞ.

Nr. inv. 874.

f. (1)-(4), p. 1-16.

Dimensiuni: 20/15.
Legătura: Pînză

pe carton presat.
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2. EXEMPLARUL DE LA GLOBURAU. Nr. inv. 1102.
Lipseşte

f. (1)-(4), p. 1-10.
Dimensiuni: 22/16.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut
a III-a.

două

copcii. Coperta

3. EXEMPLARUL DE LA OBREJA. Nr. inv. 1082.
Lipseşte

f. (1)-(4), p. 1-31, p. 41-56, p. 137-176, p. 234-560,
p. 585-592.
Dimensiuni: 22/16.
Legătura: Piele pe scoarţ.e de lemn. A avut două copcii.

4. EXEMPLARUL DE LA PATAŞ. Nr. inv. 1301.
Lipseşte

f. (1).

Dimensiuni: 21/16.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.

lnsemnări:

fz. II.:
„Să să ştie cînda
Roşca, tatăl meu, în

au răposat robul lui D-zeu erei Ioan
luna ianuarie 3, 1812. Pavel Roşca".

5. EXEMPLARUL DE LA SLATINA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 22/16.
Legătura: Piele pe

scoarţe

TIMIŞ.

de lemn. Are

Nr. inv. 858.

două

copcii

6. EXEMPLARUL DE LA TEREGOVA. Nr. inv. 1107.
Lipseşte

f. (1).

Dimensiuni: 20/16.
Legătura: Vinilin pe carton presat.
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7. EXEMPLARUL DE LA TICVANIUL MARE. Nr. inv. 1658.
Lipseşte

f. (1)-(4).

Dimensiuni: 21/16.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. Are o copcie

~entrală

rn.e-

t.alică.

OCCIX:. PENTICOSTAR, RIMNIC, 1785
B.R.V. II (494), p. 309-310.

t. EXEMPLARUL DE LA BERZASCA. Nr. inv. 1520.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.

1nsemnări:

fz. I.:
„Această sfîntă carte iastă a sfintei bisărici Berzaschi
a sfîntului hram arhistrati Mihail şi Gavril. Am scris eu
Nica Teodorovici învăţători în Berzasca în anul 1820 în
iluna lui april în 12 zile. Am scris cu mina de ţărînă
1mîna va putrezi şi nu va mai fi dară această scrisoare
în veac să va pomeni. Domnul meu şi Dumnezeul meu
slavă ţie!".

2. EXEMPLARUL DE LA

BOCŞA

MONTANA. Nr. inv. 123.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/19.
Legătura: Piele pe carton presat.
lnsemnări:

f. 250:

„Acest Penticostari iaste a bisăricii V asiovii Vere şi
am scris eu preotul Simeon Popovici paroh Vercului cînd
am început a sluji în bisarică cea noă la anul 1815 mai 6
zile la zioa Rusalelor".
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3. EXEMPLARUL DE LA BORLOVENII VECHI. Nr. inv. 1387.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33122.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

f. 208:

„Borloveni în 10 maiu 1829 smeritul
sile Popovici învăţători·u".

şi păcătosul

Va-

f. 209:

„Vasile Popovici n(aţional) înv(ăţători) în Borloveni
din 24-lea februarie 1828". (Insemnarea ~-a făcut cu caractere chirilice).
4. EXEMPLARUL DE LA BOZOVICI. Nr. inv. 1147.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe
Insemnări:

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

fz. I.:
„La anul 1831 în 18-lea iunie luă domnul pe părin
tele Hristofor Petrucean adecă răposă, numai treizăci şi
două de ceasuri fu bolnav şi aşa muri de uşor ca cînd
ar fi adurmit. Dumnezău să-i erte păcatele şi să-i aşăză
sufletul îmreună cu sfinţii. Ioan Simonovici (... ) învă
ţători".

fz. II.:
„Iată eu robul lui D-zeu păstorind turma tinerimei comunităţii Bozoviciului anu(l) 1817, 1818, 1819, 1820, 1821,
1822, 1823, 1824, 1825 trecînd aceşti 9 ani mă dusăi acasă
şi iară mă adusără învăţători anu(I) 1829, 1830 şi 1831
şi în acest an luă domnul Dumnezeu la vecinicile lăca
şuri pre cinstitul părinte Hristofor Petruceanu în luna

lui iunie în 20-lea în Bozovici 2-lea iulie 1831. Ioan Stanoievici naţional învăţători".
5. EXEMPLARUL DE LA BREBU. Nr. inv. 499.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
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6. EXEMPLARUL DE LA CICLOVA MONTANA. Nr. inv. 1546.
Exemplar complet.
1timensiuni: 29/19.
Legătura: Oarton presat.
7. EXEMPLARUL DE LA CORNEA. Nr. inv. 1022.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.

Insemnări:

fz. I.:

„In anu(l) 1848 în luna lui mai pănă la 19 august
s-au ţinut revoluţia cu ungurii. Bojin a fost comandant
de cîmp.".

f. 250:

„Spre eterna suvenire me subscriu (1) 1866 Iacob Tulpesiu inveţietoriu".
fz. II.:

„Gligore Nemeş au scris aici ca să pomeniască în veci
în clasă p,l treilea an". (Mijlocul sec. al XIX-lea).

şcolari

8. EXEMPLARUL DE LA

DALBOŞEŢ.

Nr. inv. 1379.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 31121.
Legătura: Carton presat.
9. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/20.
Legătura: Piele pe

DOMAŞNEA.

scoarţe

Nr. inv. 568.

de lemn. Are

două

copcii.

Insemnări:

f. 250:

„Acest sfînt Penticostari este a sfintei bisărici al satului Domaşnea care iaste hramul Atanasie (... ) şi cine
s-ar îndrăzni să fure să n-aibă parte de Dumnezeu. Nicola
Pătraşcu fiind dascăl". (P:rima jumătate a sec. al XIX-lea).
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10. EXEMPLARUL DE LA GlRLIŞTE. Nr. inv. 380.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
11. EXEMPLARUL DE LA GLOBUCRAIOVA. Nr. inv. 988.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/20.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.

lnsemnări:

f. (2):

„Vasile Bogoievici mai micul între ieromonahi
diacon". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea).

eTO-

f. 3-19:
„Această sfîntă carte ce se chiamă Penticostar iastă.
a satului Globului Craiova şi iastă cumpărat cu bani gata
12 fl. şi cine să va afla ca să o înstrineze să fie blăstă
mat şi afurisit de sfîntul săbor di la Nichia supt blăstă
mul celor 3 sute şi 18 sfinţi părinţi care au făcut săbor
la Nichia". (Sfîrşitul sec. al XVIII-J.ea).

fz. II.:

„ln anul 1910 iunie 13 s.n. noaptea adică cu o săp
înainte de Rusalii au ploiat aşa mare incit au
pornit apa prin sat şi au surpat 10 case cu totul iar casele alealalte din jumătate satul nostru s-au slabit atît
incit au trebuit de la locul unde au avut casele lor vechi
şi au fugit la dealuri şi erau atît de înfricoşaţi oamenii
incit cînd tuna în ceri fugeau de la casăle lor şi apucau
:la dealuri de frica apei. Tot atunci au înecat şi 20 de
oameni. Din recolta sătenilor mai ales pe Clava şi Stoenia precum şi gradinile de la biserică în jos. Scris-am
spre aducere aminte de puterea cea mare a celui de sus
tatăl Dumnezeu şi ca totdeauna să avem frica lui în inimile noastre cel cu frică de Dumnezeu. Alimpie Fişteag
cantor".
tămînă
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12. EXEMPLARUL DE LA

Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe

MOCERIŞ.

scoarţe

Nr. inv. 1146.

de lemn. Are

două

copcii.

Insemnări:

f. 250:

„S-au legat această sfîntă carte (în) luna lui iunie
în 24-lea 1861 cu cheltuiala bisericii. Adam Gonţa paroh".
„Nicolau Imbrescu inveţietoriu in Moceriş la anii:
1862-1881".
„Dionisie Bădin inveţiatoriu diplomat in Moceriş din
primul octombrie 1883-1911. Dionisie Bădin inveţieto
riu diplomat şi definitiv.".
„In iunie 1875 s-au ales de notar comunal Traian Că
labaza".
C. II.:

„Spre aducere aminte în 13 iunie calendarul nou 1910
a fost rupere de nour seara la 8 ore aşa că a venit apa
rîului prin sat pe toate uliţele şi cu pod de un metru,
apa de mare, pe uliţe a înecat animale. Pre Nicolae Terdiu l-a luat apa cu colibă cu tot din Duciu colibele de
;pe lîngă Nera a lui Iosif Rametea, Ştefan Rametea, Nicolae Negru de la Breznic şi Cuzma (de 1a) nr. 59, apoi
coliba lui Simion şi Cuzma Negru (Mircu) de la Breznic
a luat-o apa. Se observă că Ştefan Rametea a fost dus
de apă cu colibă cu tot dar a scăpat într-o salcă. Se povestea că aşa de mare nu a mai fost apa în Moceriş. Moceriş la 26 iunie 19Lo, Dionisie Bădin învăţător".
13. EXEMPLARUL DE LA PIRVOVA. Nr. lnv. 770.
Lipseşte f. (1)--{2), f. 1-2, f. 11-12.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

f. 37:

„Petru

Calţun

în anul 1813".

f. 74:
tăl

„La ano 1826 în luna martie în 4 zile au răposat tameu parohul Ilia Călţun a Parvovii şi i-au îngropat
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în poprodu bisăricii zidindu-i groapa cu piatră. OdihHristoase în veci! Ilie feciorul fiind paroh Pervovii an(ul) 1826 ".
neşte-l

f. 48:

„La anul 1840 întru această duminecă a minorosiţe
lor s-au oprit bisărica bătrînă a de a se mai sluji în ea de
a să pomeni să cuvine. Ilia Calţun paroh (în) Pervora (şi)
Lăp(uşnicel) ".
f. 100:

„In anul 1852 în 8 iulie au fost împăratu(!) Franţ Iosif pre hotaru(!) de la Răşava cu toţi obştenii, pruncii
şcolari. Ilia Calţun naţ(ional) î(nvăţător)".
„In 1853, ianuarie 7 au răposat prota Lazar Radac".

f. 131:

„La ano 1827 în 5 zile mai başi întru această dumila 10 ceasuri au răposat feciorul meu Dimitrie de 10
ani fiind şi prin părintele Pavel Roşcovici îngropat. Ilie
Calţun paroh (în) Pîrvova".
necă

f. 156:

„La anul 1863 au fost multă săcetă incit au fost hrana
foarte scumpă fiindcă nu s-au rodit nici bucate nici făn.
Ilia Călţun „naţ(ional) înv(ăţător) ".
f. 166:

„In ano 1839 joi 8-lea (s-a) pus temelia la beserica
în Lăpuşnicel prin mine Ilia Calţun naţ(ional) protoprez(zviter) Meh(adia) şi parohul (din) Pîrvova (şi) Lăpuşni
cel".
f. 192:

„Spre pomenire mă subscriu la anul 1855 şi 1856 am
fost învăţători tinerimei Pervovii supt parohul Ilie Calţun. Nicolae Lalescu (de) 2 ani învăţători".
f. 202:

„In anu(l) 1839 s-au închis bisărica cea bătrînă aicea
în Pervova pren domnul episcop Raiacici în Verşăţ şi
(... ) pănă în anul 1840 şi întru acel an au făcut beserică
(la) Lăpuşnicel şi acum am început D-zeiasca slujbă în
ano 1843 am slujit bisiarica şi în Pîrvova. Şi am mers la
beserică în Mehadica cu Pervova şi Lăpuşnicel. De a să
pomeni spre ţinere aminte. Ilia Calţun namesnic şi paroh (în) Pervova şi Lapuşnicel".
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f. 203:

„Intru această duminecă in ano 1839 s-au pus temelia
la besereca în Verendin prin mine Ilia Calţun namesnic
şi paroh".
f. 217:

„In ano 1864 ionie s-au molărit templa besericii Pervovii. Ilie Calţun nam(esnic)".
f. 250:

„Fiind la anul 1855 trimis de înălţatele stăpîniri învă
tinerimei Pervovii spre pomenire m-am subscris şi
eu întru acest Apostol (?) Nicolae Lalesco naţ(ional) înţători

v(ăţător)".

14. EXEMPLARUL DE LA RUGI. Nr. inv. 775.
Lipseşte

f. (1)-(2), f. 1-14, f. 249-250.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe carton presat.

15. EXEMPLARUL DE LA SOCENI. Nr. inv. 249.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
16. EXEMPLARUL DE LA SOCOLARI. Nr. inv. 1211.
Lipseşte

f. 2-4.

Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Carton presat învelit în piele.
17. EXEMPLARUL DE LA SOCOLARI. Nr. inv. 1231.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe carton presat.
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Insemnări:

fz. I.:
„Primitu-au această carte ce să chiamă Penticostarion". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea).
„Penticostari (al) bisericii răsăritului satului provinţialnic Socolari prin mine Naum Rafailă Miloşevici protoprezviterul Bisericii Albe, 30 avgust 1821".
fz. II.:
„Anul 1846 prin mine parohul Pavel".
C. II.:

„Socolar. Am primit această dumnezeiască carte în
30 martie în lunia patimilor anul 1808 adusă de Za V erşeţi. Trifon Avram paroh (în) Socolar".
„Această sfîntă şi D-zeiască carte s-au luat prin mine
Avram Gruiei paroh (în) Socolar şi s-au luat în bani gata
6 fl. în ani(i) de Za Isus 1808".
18. EXEMPLARUL DE LA TÎRNOVA. Nr. inv. 381.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Carton presat.

C. ANTOLOGHION, BUCUREŞTI, 1786
B.R.V. II (498), p. 311-312.
1. EXEMPLARUL DE LA CUPTOARE -

Secul. Nr. inv. 331.

Liipseşte

f. (1)-(2).
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

2. EXEMPLARUL DE LA FOROTIC. Nr. inv. 1531.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 30120.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.
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lnsemnări:

fz. I.:

„Am intrat în slujba învăţătorească în anul 1850 şi
am slujit ca inveţiatoriu pana la anul 1890 adecă patruzeci de ani toţi in Foroticu după aceea fiind în etate de
60 ani am primit pensiune Andrei Popovici în(văţător)
penz(ionar) scris-am (în) august 6, 1896".
„ Tata lui Andrei Popov ici au fost George Popov ici venit din Rachitova care au slujit ca inveţiatoriu aci pănă
la anul 1850 devenind orb au ocupat fiul seu Anreiu postul de inveţietoriu deci peste 100 ani s-a ocupat postul de
inveţietori de familia aceasta. Forotic 15 august 1913, Lazar Draghiciu înv(ăţător) penzionar".
„Am intrat in funcţia ca suplinitor inveţietori la socrul meu, Andrei Popovici, in anul 1879 sep(tembrie) pănă
in anul 1890 cînd a primit socrul meu penziunea. Atunci
am devenit definitiv fără altă alegere. Am slujit singur
'.pănă in anul 1897 ear in anul acela s-a deschis a II a
_clasă. Eu am rămas la clasa a II a ear nepotul meu de
văr, Ioan Drăghici au ocupat postul la clasa I-i cu mine
pănă la 1 octomvrie 1903 cînd am primit penziunea atunci
au trecut Ioan la clasa a II a ear la clasa I-i s-a ales ginerele meu Pavel Frenţiu. Forotic 15 august 1913. Lazar
Daliciu înv(ăţător) penz(ionar)".
3. EXEMPLARUL DE LA GÎRBOVAŢ. Nr. inv. 1441.
Lipseşte: f. 567-570.
Dimensiuni: 30/20.
Legătura: Piele pe carton presat.

lnsemnări:

fz. I.:
„Gherboveţi în
învăţători din

1814

11 decemvrie Constantin
Dolnia Liupcovei".

Teişan

4. EXEMPLARUL DE LA IERTOF. Nr. inv. 1527.
Lipseşte

f. (1)-(2), f. 566-570.

Dimensiuni: 30/20.
Piele pe carton presat. Are

Legătura:

două
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copcii metalice.

an1L

1nsemnări:

f. 2:
„Luna lui decemvrie 19 anu(l) 1833 şi în ziua aceasta
au fost vînt mare cu ploe adecă ... ".
f. 366-367:
„1n anul 1882 s-au făcut rugăciune pentru ploe la
,dumineca Tom ii că au fost multă săcită spre aducere
.aminte subscrisul Gligor de faţă cu George Guţan în
4 aprilie 1882".
f. 565:

„Au răposat preotul Iosif din Iam în 10 a lunii lui
ianuarie anul 1809".
fz. II.:

„Spre aducere aminte cum ca biserica noastră s-au
început zidit din nou cu începerea anului 1906 şi s-au
sfîrşit lucrul in anul 1907 atuncea s-au sfîrşit de protopopul Filip din Iam în anul 1906 s-au pictat bisărica din
nou şi s-au sfinţit de protopopul George Dragomir. Adam
Vuia ca preşedinte şi cantor bisericii născut in anul 1852
luna octomvrie".
„Acest Mineiu s-au legat a doua oară cu preţi de la
legătoriul de cărţi Carl Oberlaiter din "Biserica Albă la
anul 1862 prin mine Ioan Parvon docint preparand".
5. EXEMPLARUL DE LA OHABA BISTRA. Nr. inv. 604.
Lipseşte

f. (1)-(2), f. 570.

Dimensiuni: 31121.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.

6. EXEMPLARUL DE LA SASCA. Nr. inv. 1506.
Lipseşte

f. (1)--{2), f. 543-570.

Dimensiuni: 32/21.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.

lnsemnări:

fz. I.:

„Scris-am eu umilitul (...) intre şcolari Isac (...) cu
mina de ţărînă şi pană de jivină că mina va putrăzi iară
16 - Cartea veche

românească

din bisericile Eparhiei

Caransebeşului
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scrisoarea va udi. Dat în Sasca (la) 3 decemvrie anu(l)
1839."
,,Acest Antologhion iaste (al) beserici(i) răsăritului a
Saschi(i) Bătrine (şi) s-au precăutat prin mine Rafailă
Miloşevici protoprez(viter) în Biserica Albă, în anugust
1821".
7. EXEMPLARUL DE LA

Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/20.
Legătura: Piele pe

SICHEVIŢA.

scoarţe

Nr. inv. 1165.

de lemn. Are

două

copcii.

CI. ANTOLOGHION, RIMNIC, 1786
B.R.V. IV (196), p. 99-100.

1. EXEMPLARUL DE LA BOGILTIN. Nr. inv.
Lipseşte

f. (1), f. (3).

Dimensiuni: 31/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. Ace

două

copcii.

Insemnări:

fz. I.:

„Acest sfînt şi dumnezeiesc Minei, a sfintei biserici
a răsăritului, a militărescului sat Bogîltin, s-au legat
pre a doi-Zea oară supt stăpînirea prealuminatului şi mult
stăpînitoriului împăratului şi craiului nostru Franţ Iosif
întîiul la legătoriul de cărţi din Caransebeş dimpreună cu
\Molitvelnicul cel mare iară aceşti de sus spusă sfintei
biserici, cu cheltuiala bisericească, 7 fl 30 cr. argint prin
osteniala subscrisului preot în luna lui octomvrie anul
domnului 1850 eu robul lui D-zeu Petru Popovici administrator Bogîltinului ".
f. (2):

„Scris-am eu ementul preot cum că de la anul domnului 1854, in 28 fevruarie, in dumineca a I a din pără
simi am primit turma aceasta ce în satul acesta mie încredinţată. Şi aşa cu puterea şi ajutorul lui preabunului
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Dumnezeu că să îndrepte poporul acesata cătră cunoştinţa
de Dumnezeu le-am arătat şi calea cătră toate pănă asităzi zioa mai jos însemnată, multe rugăciuni de de la
Dunezeu. Bogîltin 20 noiemvrie 1859 Petru Popovici preot
născut de la satul Pataşi".
f. 573:
„Aceaste carte s-au cumpărat cînd s-au făcut bisarica mai întîi în Bogîltin că acest sat niminia nu ştie
de cînd estă făcut şi bisarică n-au mai avut, nici preot
lungă vreme să şadă n-au şăzut fără numai preotul Dimitrie Martovici au şăzut 7 ani. Acela au şăzut mai
multă (vreme) fără biserică şi mulţ(i) stăpînitori s-au cercat cu aceştia creştini ca să facă biserică şi n-au putut
folosi nimica cu creştinii aceştia. Cercat-au căpitanu(!)
.Terzici mai întîi apoi căpetanu(l) Jivanovici şi preotul
Dimitrie. Iară find (... ) preotul Ioan Rădoi moşnean din
sat căpătînd în vremea răzmeriţii la anul 1789 îndată cu.
ajutorul lui Dumnezeu începu cătră creştini pentru bi!sarică a-i vorbi şi aduce aminte. Şi să dusă prin Ţara
:Românească căpătînd cărţi. Şi de multe ori mersă pre
rpicioare prestă munţi şi nu era casăle chitite. Apoi începu a întări pre ei cu cuvîntul lui Dumnezeu pentru a
/a(ce) besarica, Iară ei cînd auzea la puţini ei le era (... )
cei mulţi foarte rău le părea şi foarte tare hulea pre
prot auzind de bisarică şi răspundea că ei nu vor vinde
!Pfunci(i) lor (... ) bisărica şi alte multe huli răspundea
:asupra lui Dumnezău şi a lui iară preotul ruga pre Dumnezău şi întărea cu cuvîntul şi îndată pre creştini ce-i
·.cel asculta şi au rămas la pădure şi după (... ) cei necre:dincioşi crezură în Dumnezău şi în biserica iară pe că( ...)
'nu le-au mai putut aduce nici n-au lucrat la biserică
(... ) adusă fără voia lor maistor din Ţara Rumânească
şi au început lucrul (... ) în 10, 1790 s-au isprăvit în iunie 27 1791 şi ( ...) făcea în biserica preotul răcnea ca
lei asupra lui (... ) crăsnic epitrop şi ei iară mănie avea.
Iară preotul Ioan şi pre urmă satul Bogoltin n-au vrut
că ce cheltuială (... ) bsarica aşa s-au făcut cu bani puţini ...".
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2. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 33/20.
Legătura: Piele p€

CRUŞOVAŢ.

scoarţe

Nr. inv. 753.

de lemn. Are

două

copcii.

Insemnări:

fz. I.:
„Scrisărăm şi noi cei subscrişi spre vecinica pomenire la anul 1864 în 26 aprilie. Cruşoveţiu în 2614 1864
Iancu Domil învăţător".
„Ne rugăm D-mne treci-ne cu vederea toate păcatele.
Dumineca tuturor sfinţilor 1879. Misi Stolojescu fost învăţătoriu".

f. 214:
„Duminecă

naşterii
moartă muma

înaintea

H(risto)s au fost

Domnului nostru Isus
preotului Gligore Vasi-

lescu în anul 1812".
f. 256:
„Iată această însămnezi pentru ca să să ştie cine au
pus aceste zăloage. Le-am pus eu Bosioc Voin din Şopot
şi le-am pus în luna lui avgust 25 1801 find învăţători".

C. II.:

„S-au scris aicea de robul lui Dumnezeu Dumitru
Gurgu învăţătoriul Cruşoveţiului în 24 februarie 1806
adecă la cinstitul Ion Botezătoriul la aflarea capului lui.
In Cruşoveţi în 30 august 1809, luni".
„S-au scris cu mina de ţărînă prin robul lui D-mnezău mai jos iscălitul în luna lui decemvrie în 24 de zile
a lunii la anu(l) 1836 fiind învăţătoriu tinerimii în Cruşoveţi. Mihail Bogoievici înv(ăţători). Constandin Radulescu căprari de economie. 1846".
, „Scrisus-au de mine cel din jos iscălit în 5-lea ianuarie 1846 fiind învăţători la obştea Cruşoveţiului. Gheorghe Cristescu învăţători".
3. EXEMPLARUL DE LA DULEU. Nr. inv.
Lipseşte

f. (1)-("), f. 1-32, f. 540-573.
Dimensiuni: 31/19.

Legătura: Lipseşte.
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lnsemnări:

f. 278:

„Scris-am eu Ilie Crainiceanu cu mina de ţărînă şi
cu pană de găină mina va putrezi iară scrisoarea va ră
mîne în veac şi cine va ceti pre mine mă va pomeni. Ilie
Crainiceanu. Dulău 5,14, 1858".
4. EXEMPLARUL DE LA EFTIMIE MURGU. Nr. inv. 1142.
Lipseşte

f. (1)-(3).
Dimensiuni: 32/20.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

5. EXEMPLARUL DE LA GLOBURAU. Nr. inv. 970.
Lipseşte

f. 571-573.
Dimensiuni: 31/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn .. Are

două

copcii.

lnsemnări:

f. (1)-3:

„Acest sfînt şi dumnezeiesc Minei s-au cumpărat de
preotu(l.) Lazar Savescu cu banii satului Globului fiind la
cumpărarea sfintei cărţii aceştia Petru Baros învăţători,
Nicola Săvăscu caprari, Lazar Vălsun epitrop şi Pau Cră
cinel diac în şcoală întru această lună decemvrie în 6
1795. Ilia Baros".
fz. II.:

„ln anul 1911 s-au astrucat bisărica noastră din Glovenind preot nou Iosif Drăgoi şi fiind eu ca epitrop Pau Dara fiind ca epitrop şi Simion Ilescu Dara".
„Eu Constantin Băcilă fiind ca crîsnic la bisărica în
Globureu la anu(l) 1868 başi numărul căşii 83".
„ln iarna anului 1898 adecă lunile noiembrie şi deicembrie a fost puţină neao, tot senin, ploie şi cald. ln
ianuarie şi februarie tot timpu cu soare, neao nimic. Mai
frumos ca vara! Cornelie Ghilezan preot. 2 II 1899".
burău
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6. EXEMPLARUL DE LA

Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe

IABLANIŢA.

scoarţe

Nr. inv. 659.

de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

fz. I.:

„Constantin Trailovici t(inerimei) n(aţionale) învăţă
tori în Iablaniţa am fost 7 ani in slujba in Iablaniţa învăţători". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea).
„Acest Minei estă a satului lablaniţa cumpărat de la
namesnicul din Bania cu 32 fl. cu banii bisăricii la anul
1790 în luna lui septemvrie prin mine preotul Zaharia
Tatucu preot în lablaniţa, mai nainte fiind preot Nicolae
Trailovici paroh în lablaniţa".
„Să să ştie că la anul 1796 m-am preoţit de episcopul
Iosif Ionovici Şacabent eu preotul Gheorghe Trailovici
paroh Iablaniţii în 24 decemvrie 1824, paroh lablaniţii".
f. (1):
„Să să ştie cind s-au cutremurat pămîntu(l) spre ză
postit la două ceasuri după miezu(l) nopţii miercuri spre
joi noiemvrie 10 la anu(l) 1829. Zaharia Tatucu paroh

(în)

Iablaniţa".

„Scriu aci ca să să ştie cine va ceti că sînt preoţit de
episcopul Iosif Sacabent la anu(l) de la Isus 1789, luna
lui iunie 4. Zaharia Tatucu paroh (în) lablaniţa".

CII. UTURGHIE, RIMNIC, 1787
B.R.V. II (511) p. 316.
1. EXEMPLARUL .DE LA

BOCŞA

VASIOVA. Nr. inv. 200.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 19/15.
Legătura: Lipseşte.
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2. EXEMPLARUL DE LA CUPTOARE. Nr. inv. 397.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 22/16.
Legătura: Piele pe carton presat.
lnsemnări:

c.

I.:

„Poldiacon Zaharia Ivanovici anu(l) 1808, 25 dec(embrie)".
fz. I.:
„lnsămnare să să ştie cînd (am) cumpărat această
sfîntă carte care să numeşte Liturghie şi slujeşte (...)

mult Dumnezeu slujbă şi este cumpărată dă mine ierodiaconul Simeon Popovici din satul Cacova şi est(e) cumpărat cu bani gata 1O fl şi vrău a o cinsti la bisărica din
satul Cuptoare şi pentru aciia am însămnat aicea pentru
ca niminia să nu îndrăznească a o înstrina că caria va
îndrăzni un lucru ca acela a face se nu aibă partea de
Domnul Isus şi să fie afurisit dă toţ(i) sfinţ(i) părinţi
care are (... ) legea. Luna iunie 4 anul 1795 dat dă mine
robul lui Dumnezeu Simeon Popo(vici) care vreau a (vini)
paroh la Cuptoare".
„Pentru ca să să ştie această Liturghie că estă a bisăricii din satul Cuptoare şi eu ca un(ul) din cei mai mici
am îndemnat a călca în starea preoţiei în anu(l) 1808 la
Crăciun m-au făcut ipodiacon eu Zaharia lovanovici cu
Gavril (.. .)dravici din Logoj cînd m-au făcut diacon cu
unu de la Prigor el preot iară eu diacon în zio(a) de
Blagoveştenie la Joi Mari an(ul) 1809 numele lui preotului aluia Teodor Cîmpianul de arhereu Petru Vidac".
3. EXEMPLARUL DE LA

DEZEŞTI.

Nr. inv. 199.

Lipseşte

f. 204.
Dimensiuni: 22/16.
Legătura: Piele pe c.arton presat.

4. EXEMPLARUL DE LA GRADINARI. Nr. inv. 1334.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 18/15.
Legătura: Piele pe carton presat.
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5. EXEMPLARUL DE LA TICVANIUL MIC. Nr. inv. 1657.
Lipseşte

f. (1).
Dimensiuni: 20/15.

Legătura:

Piele pe scoarţe de lemn. A avut
perta II lipseşte.

6. EXEMPLARUL DE LA VALEA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 20/15.
Legătura: Piele pe

Insemnări:

scoarţe

două

BOLVAŞNIŢA.

de lemn. A avut

copcii.

~

Nr. inv. 869.

două

copcii.

C. I.:

„Siminica Vasilescu. Mina va putrezi, scrisoarea
va pomeni şi de 18 ani". (Mijlocul sec. al XIX-lea).

să

f. (1):

„lnsemnare pentru că cînd m-am
anul 1797 în 22 februarie".

făcut

ipodiacon la

f. 11:
„Să să ştie că am venit eu preotul Ilia Vasilescu din
:Qruşoveţi la parohie în satul Bolvaşniţa şi am căpătat
preoţia în Carloveţi de la domnul mitropolit Ştef an Stra-

timirovici în luna ianuarie 31, 1823".
f. 12:
„Să să ştie precum m-au făcut preot (... ) în 14 zile
pre mine Dimitrie Mirulescu din Bolvaşniţa anu(l) 1797
în Verşeţ 14 .. .".

f. 48:

„ . .. Mirulescu martie în 15 zile (...) Iosif Ionovici
Sacabent ep(iscop) dar diacon m-au făcut a 2 a săptă
mînă a marelui post şi preot a 3 a săptămînă".
f. 160:
ţia

„Aici însămnezi că întru această zi am
eu preotul Ilia Vasilescu".

căpătat

preo-

f. 203:

„La anu(l) 1820 au murit Toma

Fărăianu".

f. 204:

„ln anul 1820 sănt 23 de ani
mitrie Mirulescu paroh".

dă
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cînd sînt preot Di-

„Eu Dimitrie Mirulescu preot în Bolvaşniţa în 13 martie m-am făcut preot să să ştie, la anul 1797".
fz. II.:

„Această s(fîntă) Leturghie s-au lăsat la odihnă fiindcă
s-au slăbit de nu să mai poate sluji pre dînsa însă avem
alta noao s-au cumpărat prin îngrijorarea preotului Vasilescu la anul Domnului 1860. Să să ţină aminte că în
23 aprilie la s(fîntul) marele mucenic George am căpătat
preoţia în Verşeţi prin domnul episcop Emilian la anul
de sus numitul George Vasilescu paroh".

7. EXEMPLARUL DE LA VALEADENI. Nr. inv. 114.
Lipseşte

f. (1)-(2), f. L-84, f. 149-204.
Dimensiuni: 19/14.

Legătura: Lipseşte.

CUI. CEASLOV, SIBIU, 1790
B.R.V. II (534), p. 334-335.
1. EXEMPLARUL DE LA CUPTOARE-SECU. Nr. inv. 309.
Lipseşte

f. (1)-(2), p. 660-663.
Dimensiuni: 18/12.
Legătura: Lipseşte.

Insemnări:

fz. I.:

„Invrednicitu-m-am eu din mila şi darul (lui) Dumnezeu, Mihail Micloşină a lega adecă a răpălui această
carte bisericească cu cheltuiale(le) me(le) întregi cu 80 de
ţ:reiţari spre pomenire vecinică că mina care o scrie o
putrezi iară scrisoarea o rămînea. Cine o ceti m-o pomeni
ca domnul Dumnezeu să-l erte păcatele şi mie şi celor
ce or ceti şi pre mine m-or pomeni Mihail Micloşină din
Cuptoare crîsnic şi cîntăreţi biserici(i) (la) anu(l) 1866.
Ianăş tatăl cu Miai, Măria mumă, Micail screptoru, Ileana
muerea, Crăciun feciorul, Petru fecior, Măria fată, Cumbria soru-mea, Alexa frate".
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p. 618:

„Scris-am eu Simeon Popovici paroh (în) Cuptoarea
care am fost venit din satul Cacova, Cuptoare 22 septemvrie". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea).
p. 641:

„ln luna iunie 1818 am

cumpărat

de la Rusalin Murgu

(cu) 85 fl. Zaharia fiind paroh".

CIV. PSALTIRE, SIBIU, 1791
B.R.V. II (546), p. 342.

1. EXEMPLARUL DE LA CORNEREVA. Nr. inv. 1053.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 21/17.
Legătura:

Carton presat.

lnsemnări:

p. 19:

„Dat în Bania în 11 1835. Nicolae Bogoievici

şcolar".

p. 126-127:

„Scris-am spre aducerea aminte în Rudaria în 28 decemvrie 1855 Ioan Sîrbu paroh Rud(ăriei)".
p.:

„Am scris eu, Nicolae Milutinovici paroh (în) Ciortea
spre neştiarsă aducere aminte şi aşa mina va putrăzi iară
scrisoarea în veac va minia. ln Verşăţi în 18 noiemvrie
1841".
p. 182:
„Iată mă subscriu în această sfîntă Psaltire spre aducere aminte de mine fiind sub stăpînirea domnului Ignatie Vuia profesor şcoalei teologiceşti în Verşeţi în 7-lea
iulie 1842 Ioan Bogoievici auzitori ştinţelor teologiceşti
întru al III lea an".

250
https://biblioteca-digitala.ro

CV. OCTOIH, BLAJ, 1792
B.R.V. li (556), p. 349.
1. EXEMPLARUL DE LA BOZOVICI. Nr. inv. 1300.
Lipseşte

f. (1)-(2).

Dimensiuni: 22/17.
Legătura:

scoarţe

Piele pe

2. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 23/19.
Legătura: Piele pe

de lemn. Are

BUCOŞNIŢA.

scoarţe

două

copcii.

Nr. inv. 1105.

de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

fz. I.:

„Metodie Gheorghievici, Vasilie Bogoievici, pre(paBogoievici prepărand". (Mijlocul sec. al

rand) Isaia
XIX-lea).

3. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

CIUDANOVIŢA.

Nr. inv. 1317.

f. (1), p. 117-424, p. 21-196.

'D1mensiuni: 22/18.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

lnsemnări:

de lemn. Are

două

copcii.

fz. I.:

„Spre eterna suvenire Ezechil nascut (la) 313 1868
calfa (de) covaciu. Anina 1885".
4. EXEMPLARUL DE LA CUPTOARE. Nr. inv. 300.
Lipseşte

f. (1)-(2), p. 11-2.

Dimensiuni: 23/18.
Legătura:

Piele pe

lnsemnări:

c.

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.

I.:

„Mina de ţărînă (...) va putrezi iară scrisoarea va
din veac pînă în veac. Ştefan Ionovici nepot

rămînea
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a lui popa Zaharia Ionovici paroh (în) Cuptoare". (Mijlocul sec. al XIX-lea).
p. 11:

„Aron Jurcovici
1840".

învăţător

în Cuptoare din avgust

5. EXEMPLARUL DE LA GlRBOVAŢ. Nr. lnv. 1607.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 23/18.
Legătura: Piele pe

scoarţe

lnsemnări:

de lemn. Are

două

copcii.

f. (1):

„Fiind eu paroh prin îndemnarea
anul 1803".
„prelegat în anul 1826".

nostră

s-au luat Za

6. EXEMPLARUL DE LA GLOBULRAU. Nr. inv. 1091.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 23/Î8.
Legătura: Piele pe carton presat. Are o copcie

metalică centrală.

lnsemnări:

p. 2196:
„Să să ştie că cu 1 lunii lui noiemvrie 1818 am lnceput şcoala ca de nou învăţători şi 10 ani am slujit in
sat in Globureu pănă la plecarea mea la Verşeţi la şcoala
clericală şi trei ani am şăzut acolo adecă în anii aceştia
1831, 1832, 1833. I. Baros".
„Şi cătanele noastre iarăşi intru aceştia ani au şăzut
la Peşta Comonitul (?) Vaizenburg şi adecă anii 1831,
1832, 1'833, 1834. Au venit în 1835 primăvara în luna lui
martie acasă. Baros paroh".

7. EXEMPLARUL DE LA ILOVA. Nr. inv. 1044.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 22/18.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut
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două

copcii.

!nsemnări:

fz. I.:

„Simeon Simu

inveţietoriu

la anulu 1873-1875".

8. EXEMPLARUL DE LA MAGURA. Nr. inv. 1057.
Exemplar complet.

Dimensiuni: 22/18.
Legătura:

scoarţe

Piele pe

de lemn. Are

două

copcii.

Insemnări:

p. 11-45:
carte au cumpărat-o
din Cricima dinpreună cu fratele său
de pomană la sfînta bisărică a Crîcimei.
Atanasie Popovici paroh din Crîcima. Dată la Crîcima în.
„Această dumnezeiască şi sfîntă

~ntonie Ganţăr
Iova şi au dat-o

21 noi(embrie) 1805".
9. EXEMPLARUL DE LA MARUL. Nr. inv. 863.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 23/17.
Legătura: Lipseşte.

10. EXEMPLARUL DE LA

PRILIPEŢI.

Nr. lnv. 1568.

Exemplar complet.

Dimensiuni: 23/18.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.

11. EXEMPLARUL DE LA T!RNOVA. Nr. inv. 136.
f. (1)-(2), p.1 1-40, p. 1 422---424, p.1 172-196.
Dimensiuni: 21/15.
Lipseşte

Legătura: Lipseşte.

253
https://biblioteca-digitala.ro

CVI. ADUNAREA CAZANIILOR, VIENA, 1793
B.R.V. II (558), p. 350-351.
1. EXEMPLARUL DE LA

ARMENIŞ.

Nr. inv. 1640.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presait.
1nsemnări:

f. 387:

„Spre eterna suvenire scris-am în Armenişiu 20 decembre 1868, Ioan Bogoieviciu preotulu biserici(i) Armenişului. ".
2. EXEMPLARUL DE LA BOCŞA MONTANA. Nr. inv. 363.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.

3. EXEMPLARUL DE LA BOCŞA ROMÂNA. Nr. inv. 272.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
1nsemnări:

fz. I.:
„Scris-am eu Trailă Panduru cînd am fost de 39 de
şi am scris cu mina de ţărînă iară mîna va putrăzi
dară scrisoarea va rămînea pănă va fi lumina şi pămîn
tul · şi am scris în anul 1843 în 1-lea zi anul nou. Trailă
Panduru crîsnic".
„Nicolae Oncsie din Bocşa Română şi eu spre pomenire m-am iscălit şi eu cu mîna cea dreaptă în anul 1868".
„Scris-am eu Ioan Suştăr din Bocşa crîsnic in anul
1856 cu Nicolae Cocoş".
ani
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4. EXEMPLARUL DE LA

BOCŞA

VASIOVA. Nr. inv. 238.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
Insemnări:

fz. I.:
„Această sunodalnică Cazanie iastă a bisăricii satuşi am scris eu preotul Trifon Ianovici în

lui Vasiovi(i)
16 mai 1814".

5. EXEMPLARUL DE LA BERZASCA. Nr. inv. 1517.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.

Insemnări:

fz. I.:
„Această carte iastă a bisericii (cu) hramul sfăntului
sobor arhanghelilor Mihail şi Gavrilă". (Sfîrşitul sec. al
XVIII-lea).

6. EXEMPLARUL DE LA BOZOVICI. Nr. inv. 1227.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
7. EXEMPLARUL DE LA BORLOVENII NOI. Nr. inv. 1264.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

lnsemnări:

fz. I.:

„S-au cumpărat această carte în bisărică dă a să ceti,
cu bani de argint 5 fl. 1827 Iancu Pistrilă paroh (în)
Borloveni".
fz. II.:

„Am fost eu învăţători Vasilie Popovici la satul acesta
Borloveni în anul 1828".
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8. EXEMPLARUL DE LA BUCHIN. Nr. inv. 513.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
lnsemnări:

fz. I.:
„Această sfîntă carte care să cheamă soborniceasca
Propovedanie iastă cumpărată cu banii bisăricii din Buchin din protoprezviteratul Caransebeşului ca la acest
hram pentru învăţătura creştinilor fără trecere în toate
praznicele să se cetească, să rămîie. Datu-s-au. în Caransebeş în 1-lea septemvrie 1795. Gheorghe Stoica protoprezviter (în) Caransebeş".
„Mă subscriu şi eu întru această carte spre vecinica
pomenire precum eu. preotul Atanasie Bona paroh (în)
Buchini, din Caransebeş locuitori precum la 1842 am primit parohia a satului Priseaca şi precum mina va putrezi
iară scrisoarea mea în veac să va pomeni. Buchin 27-lea
fevruarie 1850. Atanasie Bona paroh".

9. EXEMPLARUL DE LA CALINA. Neinventariat.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
lnsemnări:

f. 19:
„Această Adunare a Cazaniilor este a bisericii a satului Calina făcută cu îndemnarea şi blagoslovenia 'fY1"Clvoslavnicului arhiepăstorului şi mitropolitului Carlovăţu.
lui Stefan Novacovici la anul de la facerea lumii 1791
(?) acum 1819. Dionisie Popovici în 17 martie învăţător
(în) Calina (din) 1818. Ioan Mihuţ director al şcoalelor
(în) Logoj".

10. EXEMPLARUL DE LA

CARANSEBEŞ.

Nr. inv. 797.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
256
https://biblioteca-digitala.ro

11. EXEMPLARUL DE LA CICLOVA MONTANA. Nr. inv. 1268.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
12. EXEMPLARUL DE LA CIUTA. Nr. inv. 932.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.

lnsemnări:

fz. I.:
„Această Sobornicească Propovedanie iastă cumpă
rată cu banii a satului Poiana în luna lui august 9, 1799
Gheorghe Stoica protoprezviter (în) Caransebeş".

13. EXEMPLARUL DE LA CILNIC. Nr. inv. 369.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
14. EXEMPLARUL DE LA CORNEA. Nr. inv. 972.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
lnsemnări:

f.t.:
„Să să ştie cînd în anno 1860 că a căzut neaua bună
în 21 mai. Scris prin Simeon Lalesco diacon şi învăţă
tor".

15. EXEMPLARUL DE LA CORNEA. Nr. inv. 940.

Exemplar complet..
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
17 - Cartea veche romAneasc4 din bisericile EparhJel

Caransebeşului
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Insemnări:

fz. I.:

„Corneareva 17 noemb(rie) 1795. Aceaste sunodalnice
predici sînt prin sfatul înaltpreosfinţitului nostru
Sinod în zilele prea înălţatului împărat domnului Franţiscus a doilea din moscovicie pre limba noastră rumâniască scoasă şi în Viena tipărite care cu osîrdia pravoslavnicului episcopului nostru Iosif Ioanovici de Şaca
bent s-au adus şi în toate satele de Dumnezeu'. păzitei
Eparhiei sale împărţite şi plătite. In Mehadia 29 octomber 1795 Nicolae Stoica Mehad(iei) protoprezviter".
Scara primei părţi a cărţii. (Inceputul sec. al XIX-lea.)
„In 29-le octomvre 1795 Nestor Popescu paroh (în)
Cornereva".

aliasă

fz. II.:

Textul .unei circulare bisericeşti
1 april 1796 Iosif Ioanovici E-piscop".

datată

„In

Verşăţi

16. EXEMPLARUL DE LA CUPTOARE. Nr. inv. 992.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
Insemnări:

fz. I.:
„Această sfîntă carte iastă cumpărată cu cheltuiala
domniilor sale epitropu Gheorghe Orzescu grăniceriu.
Grogorie Alescu şi Ianci Olariu nr 33 în preţi cu 10 fl.
bani de argint şi cu mare dorire iaste dăruită sfintei
beserici în Cuptoare. Fie vecinică pomenire acelora din
sus făcători de bine pentru ertarea păcatelor în veci sufletelor uşurare. Dat în Cuptoria în 24-lea septemvrie
1839 Gheorghe Lazarescu al tinerimei învăţători".
„Am primit parohia Cuptoare şi Cruşoveţ în 2-lea
fevruarie 1842 spre vecinică pomenire. Novac Trailovici
paroc".

17. EXEMPLARUL DE LA

DALBOŞEŢ.

Nr. inv. 1381.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
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Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn.

Insemnări:

fz. I.:

„Pentru

odăjdi,

35

florinţi

Suma
16,35
6,19

Sfinţi

1Î florinţi

Stihariu
Patrahil
Tasu

florinţi
florinţi 8,57
3,36 florinţi 3,5
2,38 florinţi 2".

Rucaviţil

7
9

„Spre ţinere aminte în anul 1852 în ziua de botezi
au ploiat. Stef an Cîmpianu paroh".
18. EXEMPLARUL DE LA

DEZEŞTI.

Nr. inv. 45.

Lipseşte

f. (1), f. 387.
Dimensiune: 38/25.
Legătura: Piele pe scoarţe de carton presat.

19. EXEMPLARUL DE LA DOCLIN. Nr. inv. 48.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de carton presat.

Insemnări:

fz. I.:

„Adunarea Cazaniilor. Sofronie Ivaşcovici protoprezviter". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea.)
„I. Popescu 1844".
20. EXEMPLARUL DE LA DOCNECEA. Nr. inv. 105.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton.
21. EXEMPLARUL DE LA

DOMAŞNEA.

Nr. inv. 275.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
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Legătura:

Piele pe carton presat.

lnsemnări:

fz. I.:
„Nicolae Pepa namesnic şi paroh Domaşnii fiind iară
diacon pentru slava şi podoaba bisericii avînd pe Iosif
Pepa fiind diacon şi învăţători tinerimi(i) Domaşnii. Domaşnea în 22 aprilie 1808. Iosif Pepa diacon Domaşnii".
„Constantin Pepa naţionalnic învăţă(tor)". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea.)
„Pomeneşte Doamne pre robul acesta Petru Adamescu
în sfînta biserecă că au slujit aici". (Mijlocul sec. al XIXlea.)

fz. II.:
„!nalt

preaosfinţitul

domnul episcop Iosif Ioanovici
din lumea aceasta vremelnică întru
cea vecinică în anul 1805 în 19 zile, decemvrie. Iară în
văduvita eparhie a V erşeţului arhiereu au venit înalt
preaosfinţitul domnul episcop Petru Ioanovici Vidac în
anul 1806 în 3 zile noiemvrie împreună cu domnul arhimandrit Sinesie Jivanovici Domaşnea în 1 iulie 1808 Iosif
Pepa diacon şi învăţătoriu tinerimei Domaşnii şi Canicii".
Şacabent

au

călătorit

22. EXEMPLARUL DE LA DULEU. Nr. inv. 448.
Lipseşte

f. (1)-(5), f. 1-2, f 3 • 76-87.

Dimensiuni: 37/24.
Legătura: Lipseşte.

23. EXEMPLARUL DE LA FIRLIUG. Nr. inv. 287.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton.
24. EXEMPLARUL DE LA GîRBOVAŢ. Nr. inv. 1608.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
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Insemnări:

fz. I.:

„Aceaste sunodalnice aliasă predici sînt prin sfatul
înalt preaosfinţitului nostru Sinod în zilele preaînălţatu
lui domnului Franţiscus al doilea din moscovivie pre limba noastră românească scoasă şi în Viena tipărite care cu
osîrdia pravoslavnicului episcopului nostru a Caransebeş
Vîrşeţului domnului Ioan Ioanovici de Sacabent s-a adus
şi în toate satele de Dumnezeu păzitei Eparhiei sale împărţite şi plătite. In Mehadia 27 octomvrie 1795. Nicolae
Stoica Mehadiei protop(rezviter)".
„La anul 1816 am fost înveţători în Gherboveţi. Constantin Teişan din Dolnia Liupcova".
f. 194:

„Precipitînd eu această sfîntă Cazanie şi aflînd cuvinte de bună treabă în trîn-sa vă îndemn iubiţi cetitori
cetiţi-o cu bună socoteală şi ce cetiţi bine luvaţi în cap.
Gherboveţi în 2-lea iulie 1816. Constantin Teişan învăţă
tori".
fz. II.:

„Scara cărţii. Gîrbovăţi în 13-lea martie 1823. Toma
Surulescu naţional învăţători".
„Sămnai ca să ştiu cînd au răposat preotul Pavel Novacovici în 14-lea fevruarie anul 1843 duminecă spre luni
fiind za postitu de carne".
25. EXEMPLARUL DE LA

GHERTENIŞ.

Nr. inv. 106.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.

26. EXEMPLARUL DE LA GORUIA. Nr. inv. l.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe oart.on presat.
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Insemnări:

fz. I.:

„Cazanie bisărici(i) satului Goruia. Ani 1795. Mihail
paroh (în) Goruia. Nestor Popovici paroh în Goruia".
Imbriş

27. EXEMPLARUL DE LA GLIMBOCA. Nr. inv. 905.
Lipseşt.e

f. 386---87.

Dimensiuni: 38/25.
Legătura:

Piele pe carton presat.

28. EXEMPLARUL DE LA GLOBUCRAIOVA. Nr. inv. 989.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
Insemnări:

fz. I.:

„Antonie Bogoievici învăţători". (Mijlocul sec. al
XIX-fea.)
„1834 Ilie Bişuleasa n(aţional) învăţători născut din
V alea Bolvaşniţa şi mina va putrezi iar scrisoarea în veac
va trăi. Globu Craiovii în 6 iunie 1833. Ilia Başulescu
naţional învăţători".

„Spre pomenire vecinică Petru Lazarescu naţional îndeci cine va ceti să zică Dumnezeu să-i ajute că
au fost om bun şi am fost învăţătoriu în Globucraiovei
văţători

1837-1838".

„Am scris în anu(l) 1835. Mina va putrezi dar scrisoarea în veac se va pomeni. Micşa Oprescu şcolar în (al)
II-lea (an)".
„Scris-am eu Ilia Başulescu învăţători din Valea Bolvaşniţa născut fiind învăţători în militărescul sat Globucraiovii şi mina va putrezi dar scrisoarea în veac să va
pomeni. Anul 1834 Ilia Başulescu" naţ(ional) învăţători".
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29. EXEMPLARUL DE LA GLOBURAU. Nr. inv. 978.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
Insemnări:

fz. I.:

„Satul Globurău dată în 8 decem(vrie) 1795."
„Aceaste sunodalnice aliasă Predici sînt prin sfatul
înalt preaosfinţitului nostru Sinod în zilele preaînălţa
tului împăratului domnului Franţiscus al doilea din moscovicie pre limba noastră rumânească scoasă şi în Viena
tipărite care cu osîrdia pravoslavnicului episcopului nostru a Caransebeş-Vîrşeţului domnului Ioan Ioanovici de
Şacabent s-a adus şi în toate satele de Dumnezeu păzitei
Eparhiei sale împărţite şi plătite. In Mehadia 29 octomvrie 1795. Nicolae Stoica Meha(diei) protoprezviter".
„Scris-am şi eu subscrisul spre aducere aminte cum
că tatăl meu fostul preot Petru Baros care s-au preoţit
în anul 1801 şi au venit in preoţia sa pănă la anul 1816
martie de aicea înainte au venit socrul meu Nestor Popescu de la Corniareva şi iarăşi au păstorit parohia pănă
la annu(l) 1839 şi în Domnul să pristăvi şi apoi fiind eu
capelan socrului meu de la anul 1835 primii parohia întru
acest ann 1839 care însămnai aici să să pomenească şi toţi
aceia cetitori care vor ceti D-zeu să vă erte păcatele pentru pomenire în Globureu în 25-lea decemvrie 1839
Gheorghe Baros admin(istr:ator)".
fz. II.:
„Pentru ca să se pomenească că întru aceasta ann,
·1848 primăvara în martie au plecat cătanele din regimentul nostru Romanesc Caransebeş nr. 13 la bătaie la
Italia la cetatea Veneţii şi vara în iulie în 28-lea au venit
lăcustele pre Halandin şi au sărit toate satele de le-au
zăgonit iarăşi napoi cătră Ruşava după aceia au sărit oamenii toţi la Lanstrum în Halmaj şi la Săbeş să nu lasă
ungurii să vină în regimentul acesta".
„In Verşeţ 1 noemv(rie) 1796 Vichentie Lustina arhimandrit".
„Petru Baros paroh şi Pavel Crăciunel învăţători".
(Începutul sec. al XIX-lea.)

263
https://biblioteca-digitala.ro

„Scris-am cu îndrăznire în vremea de aducere aminte
spre vecinica pomenire în 25 martie 1840 în Globureu..
Gheorghe Baros preot adm(inistrator)".

şi

30. EXEMPLARUL DE LA GRADINARI. Nr. inv. 1159.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
31. EXEMPLARUL DE LA GRADINARI. Nr. inv. 1170.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de carton presat.

lnsemnări:

fz. I.:

„Ioan Costiei paroh al Cacovii fiind preoţit de înalt
D-nul episcop Iosif Ioanovici de Sacabent
pravoslavnicul episcop al Verşeţului - Caransebeşului al
Orşova Mehadia şi altor părţi m-am preoţit în luna lui
mai 5 zile anul 1790. Ioan Costiei paroh al Cacovii".

preaosfinţitul

32. EXEMPLARUL DE LA GREONI. Nr. inv. 1274.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
lnsemnări:

fz. I.:

„Pavel Adam spre aducere aminte tuturor cum că
in 1879 au fostu bucate multe".
„1n anul 1863 atîta de foame au fost mai ales şi cind
s-or dus la tîrg la Vîrşeţ s-or luat apă pentru boi Dacoş
însăşi dat în 24 iulie 1863".
„Spre aducere aminte tuturor cum în anul 1863 în
toată patria noastră anume Banatul au fost lovită de
foame, vă dicu: au fost foamete nespusă, mare incit toţi
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oamenii s-au înfricoşatu de zbiciu celui mare D-zeu.
Marva cornută şi la Timiş Torontal şi la o parte a Ungarie au murit de foame".
33. EXEMPLARUL DE LA

IABLANIŢA.

Nr. inv. 656.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.

1nsemnări:

fz. I.:

„Aceaste sunodalnice aliasă predici sînt prin sfatul
înalt preaosfinţitului nostru Sinod în zilele preaînălţa
tului împăratului domnului Franţiscus al doilea din moscovicie pre limba noastră românească scoasă şi în Viena
tipărite care cu osîrdia pravoslavnicului episcopului nostru a Caransebeş-Vîrşeţului domnului Ioan Ioanovici de
Sacabent s-a adus şi în toate satele de Dumnezeu păzitei
îparhiei sale împărţite şi plătite. In Mehadia 29 octomvrie
1795. Nicolae Stoica Meh(adiei) protoprezviter".
34. EXEMPLARUL DE LA IERTOF. Nr. inv. 1262.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
1nsemnări:

c.

I.:

„Iancu Sava au cetit spre această Cazanie cu mina
de ţărînă ca Dumnezeu să-i erte păcatele, în luna februarie în 8, 1847".
fz. I.:
„Această Cazanie iastă
iastă cumpărntă (cu) 7 fl.

a besericii a satului Haertof
în anul 1795. Scris-am eu

Gheorghe Popovics".
„Scris-am eu numitul şi păcătosul Iosif Miclea diacon învăţători satului Ertof. Am seriat în 30 martie 1837.
Mina mea va putrezi iară scrisoarea va răminea în veci
spre vecinica pomenire, amin. Iosif Miclea diacon învă
ţători. Anno 1827".
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„In anul 1863 nu au rodit griul numa cit cinci furtae
de griu la lanţi dar cucuruzu cum l-am îngropat aşa s-a
şi uscat atîta săcită au fost cit nici un fel de legume nu
au fost. Dat în Ertof, 12 fevruarie 1864. Scris-am Iovan
Miclea".
fz. II.:

„Scris-am şi eu păcătosul Ioan Panciovanul paroh satu.J.ui Hartof c-o mină dă ţărînă. Mina va putrăzi iară
scrisoarea va rămînea în veac şi cine va ceti în această
s(fîntă) Adunare a Cazanii şi va ceti aceast(e) puţinele
rînduri să zică Dumnezeu să-m erte păcatele şi mie şi am
scris în luna lui decemvrie 11-lea an 1846. Ioan Panciovanul paroh în Haerdorf".
„Tot omul dupa puteria sza dator iaszte aproapelui
szu a fecse bine dator iaszte pre szine tuturor (... ) blînd,
gata szpre szluszirea schi spre bini plăcut. Dat in Iamm,
8-lia iullie 1806". (Text scris cu caractere latine.)
35. EXEMPLARUL DE LA IERTOF. Nr. inv. 1525.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
Insemnări:

f. (4):

„Spre aducere aminte să subscrie întru aceasta sfîntă
carte vremea cumpărării ei de mina de ţărînă, de mine
cel mai jos scris în anul 1855 luna lui mai în 26 de zile
în preţul banilor 21 fl. v.v. din lada sfintei beserici a
Ciortei şi prin îndurarea oarecărora oameni cu puţină că
milă cit au fost în voia fiecăruia epitrop au fost Simion
Stîngu crîstănuşul Toma Stancu chinezi, Isac Fratici.
Ceortea în 27 mai 1855".
„Spre aducerea aminte mă subscriu întru această carte
că cînd au dat Luca Strog proţes după mine, atuncea am
cumpărat această s(fîntă) carte iubite cetitoriule cînd vei
ceti adu-ţi aminte şi mă pomeneşte. Gavril Lazarovici paroh". (Mijlocul sec. al XIX-lea.)
fz. II.:

„S-au cumpărat aceasta sfînta învăţătură prin cinstitul preot Pavel Lazarescu cu cheltuiala sfintei besărici
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a căruia hramul estă Slăvirea Domnului. S-au descris (la)
Ceortea in 15 octomvrie 1855 prin I. Pervulescu docinte
şi Pavel Lazarovici paroh".
36. EXEMPLARUL DE LA !LIDIA. Nr. inv. 1423.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
1nsemnări:

fz. I.:
„S-au precautat (această) Cazanie sau Sunodalnice însatului provinţialnic lladia prin mine Rafailă
protoprezviter în Beserica Albă, 30-lea avgust
1821".

văţături a
Miloşevici

37. EXEMPLARUL DE LA LAPUŞNICUL MARE. Nr. inv. 1180.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
1nsemnări:

fz. I.:

„Maxim Bioi petrop în 20 decemvrie 1839".
„Constantin Teişan învăţători (în) Lapuşnic în 26 avgust 1814 învăţători în Lapuşnic".
„Satul Lapuşnic din 18 fevr(uarie) 1796".
„Aceaste sunodalnice aliasă Predici sînt prin sfatul
înalt preaosfinţitului nostru Sinod în zilele preaînălţatu
lui împăratului domnului Franţiscus al doilea din moscovicie pre limba noastră rumânească scoasă şi în Viena
tipărite care cu osîrdia pravoslavnicului episcopului nostru a Caransebeş-Vîrşeţului domnului Ioan loanovici de
Sacabent s-a adus şi în toate satele de Dumnezeu păzitei
Eparhiei sale împărţite şi plătite. !n Mehadia (... ) 1795.
Nicolae Stoica Meha(diei) protoprezviter".
„Şi eu Ion Ciosa care sînt în anul 1857 pentru pomenire în sfînta bisărică robul lui Dumnezeu".
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38. EXEMPLARUL DE LA MACIOVA. Nr. inv. 594.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 39/26.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

Insemnări:

fz. I.:
„Această sfîntă carte care să chiamă Soborniceasca
Propovedanie iaste cumpărată cu banii bisăricii satului
Maciova din protoprezviteratul Caransebeşului ca la acest
hram pentru învăţătura creştinilor fără de trecere în
toate praznicele să să cetească, să rămîie. Datu-sau din
Caransebeş în 25-lea avgust 1795. Gheorghe Stoica m.p.
protoprezviter (al) Caransebeşului".

39. EXEMPLARUL DE LA MARGA. Nr. inv. 824.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 37/24.
Legătura: Lipseşte.

40. EXEMPLARUL DE LA MEHADICA. Nr. inv. 892.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
Insemnări:

fz. I.:

„Aceaste sunodalnice aliasă Predici sînt prin sfatul
inaltpreaosfinţitului nostru Sinod în zilele preaînălţatului
împărat domnului Franţiscus al doilea din moscovicie pre
limba noastră rumânească scoasă şi în Viena tipărite care
cu osîrdia pravoslavnicului episcopului nostru A Caransebeş-Verşeţului domnului Ioan Ioanovici de Sacabent
s-au adus şi în toate satele de Dumnezeu păzitei Eparhiei
sale împărţite şi plătite. In Meghadia, 25 octomvrie 1795.
Nicolae Stoica Meh(adiei) proto(prezviter)".
f. (1)-f. 3:
„Această Cazanie estă aliasă predici acum de iznov
scoasă de pe limba muscovicească în limba rumânească
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Sinod în zilele prea înăl
domnului Franţiscus al doilea în Beci
tipărite care cu osîrdia pravoslavnicului episcop al Verşeţului Caransebeşului domnului Iosif loanovici de Şaca
bent s-au adus şi la parohia satului Mehadica predată
care estă supusă în de Dumnezeu păzitei Eparhiei sale
şi s-au plătit cu (7)-lea, şapte florinţi în Mehadica la protoprezviterat la anul domnului 1795 în luna lui octomvrie 25 de zile şi am scris preotul Pavel Roşcovici paroh
în Mehadica fiind la anul 1800 în luna lui mai în 12 zile
în ziua înălţării Domnului nostru Isus Hristos".
prin sfatul înalt
ţatului

priaosfinţitului

împărat

41. EXEMPLARUL DE LA

MOCERIŞ.

Nr. inv. 1143.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
lnsemnări:

fz. I.:

„Aceaste sunodalnice al iasă Predici sînt prin sfatul
înalt preaosfinţitului nostru Sinod, în zilele preaînălţa
tului împărat domnului Franţiscus al doilea din moscovicie pre limba noastră rumâniască scoasă şi în Viena
tipărite care cu osîrdia pravoslavnicului episcopului nostru a Caransebeşului-Vîrşeţului domnului Ioan loanovici
de Sacabent s-au adus şi în toate satele de Dumnezeu
păzitei Eparhiei sale împărţite şi plătite.
In Mehadia
17 ianuarie 1796. Nicolae Stoica Meha(diei) prot(oprezviter}".
„Ioan Bălan învăţători în Moceriş (şi} Matei Terba
paroh". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea.}
42. EXEMPLARUL DE LA

ORAVIŢA.

Nr. inv. 1645.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 37/24.
Legătura: Lipseşte.
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43. EXEMPLARUL DE LA PALTINIŞ. Nr. inv. 760.
Exemplar complet.

Dimensiuni: 38/25.
Legătura:

Piele pe carton pre<>at.

44. EXEMPLARUL DE LA

PATAŞ.

Nr. inv.

Exemplarul complet.

Dimensiuni: 38/25.
Legătura:

Piele pe carton presat.

1nsemnări:

fz. I.:

„Aceste sunodalnice aliasă Predici sînt prin sfatul
înalt preaosfinţitul nostru Sinod în zilele preaînălţatului
împărat domnului Franţiscus al doilea din moscovicie pre
limba noastră rumânească scoasă şi în Viena Tipărite
care cu osîrdia pravoslavnicului episcopului nostru a Caransebeş-Vîrşeţului domnului Ioan Ioanovici de Sacabent
s-au adus şi în toate satele de Dumnezeu păzitei Eparhiei
sale împărţite şi plătite. 1n Mehadia 29 octomvrie 1795.
Nicolae Stoica Meh(adiei) prot(oprezviiter)".
„De la carele mai sus pomenite şi pomeniţi mai întîi
s-au răscumpărat prin mine preotul Ioan Roşca paroh
Pataşului".

„Intru al şaptesprăzecelea (17) an al preoţiei mele înaicea de pomenire, în Pătaşi în 23 fevruarie 1828.
Petru Popov ici paroh".
sămnez

f. 193:

„Intru al 20-lea an al dăscăliei mele iar în Pătaşi în
al 7-lea an însămnezi aicea spre aducere aminte de pomenire în dumineca a-2-a în 19 martie 18503".
fz. II.:

„Scris-am eu preotul Ioan Roşca parohul Pataşului
din luna fevruarie 22, anul 1797 adecă în dumineca cea
dintîi a sfîntului post".
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45. EXEMPLARUL DE LA PESCARI. Nr. inv. 1208.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
!nsemnări:

f. (1):

„Eu cel din jos

c.

iscălit

care cu (... ) am scris (în) 1840".

I.:

„Am pus

bumbiţile

în 27 aprilie 1841".

f. 386:

O însemnare ilizibilă. Tot ce se poate înţelege este că
se referă la o naştere în familia învăţătorului „Nicolae
Balica din Răcăjdia în anul 1833".
46. EXEMPLARUL DE LA

PEŞTERE.

Nr. inv. 593.

Lipseşte f. (1)-(5), f. 11-21, f. 386-87.
Dimensiuni: 36/24.
Legătura: Piele pe carton presat.

47. EXEMPLARUL DE LA POIANA. Nr. inv. 1010.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
Insemnări:

f. 387:
„Această sfîntă şi dumnezeiască

carte este a

bisăricii

(din) Ciuta". (1nceputul sec. al XIX-lea.)

48. EXEMPLARUL DE LA

PRILIPEŢI.

Nr. inv. 1458.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
lnsemnări:

fz. I.:

„Aceaste sunodalnice aliasă Predici sînt prin sfatul
înalt preaosfinţitului nostru Sinod în zilele preaînălţatu271
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lui împărat domnului Franţiscus al doilea din moscovicie
pre limba noastră rumânească scoasă şi în Viena tipărite
care cu osîrdia pravoslavnicului episcopului nostru a Caransebeşu-Verşeţului domnului Ioan Ioanovici de Şaca
bent s-au adus şi în toate satele de Dumnezeu păzitei
Eparhiei sale împărţite şi plătite în Mehadia 29 octomvrie 1795. Nicolae Stoica Meh(adiei) pro(toprezviter). ln
satul Prilipeţi".
„ ... din satul Prilipeţi în 18 iulie 1799 Ilia Cîmpianu,
Mihail Mihulesco învăţători, Petru Dragilă învăţători".
„Am scris eu Mihail Mihulescu învăţători în Prilipeţi
1799".
„Am scris eu Gheorghe Lenga învăţători în Prilipeţi
1796".
49. EXEMPLARUL DE LA RAMNA. Nr. inv. 169.
Exemplar complet.

Dimensiuni: 38/25.
Legătura:

Piele pe carton presat.

lnsemnări:

fz. II.:
„Această sfîntă şi dumnezeiască învăţătoare carte (Caiastă a sfintei soborniceşti şi apostoliceşti de legea
răsăritului ortodoxe biserică a cameralnicului sat Ravna
scris-am eu din josul subscrisu(I) cu mina de ţărînă mina
şi toate mădularele trupului meu vor putrezi iară scrisoarea va rămînea aducerea aminte celor ce vor ceti.

zanie)

Ravna în 18 ianuarie 1816. Constandin Achim diacon întinerimei norodului Ravnei".
„Spre aducerea aminte însămnezi şi eu păcătosul
Gheorghe Popovici parohul Ravnei. (Mijlocul sec. al

văţ(ător)

XIX-lea.)
f. 25:

„1845. Gheorghe Popovici paroh".
50. EXEMPLARUL DE LA RUSCA. Nr. inv. 516.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
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51. EXEMPLARUL DE LA SACU. Nr. inv. 647.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
52. EXEMPLARUL DE LA SASCA. Nr. inv. 1505.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
1nsemnări:

fz. I.:

„Adunarea Cazaniilor a bisărici(i) hramului Naşceri(i)
Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu (în) Sasca camerală
aflătoare". (Prima jumătate a sec. al-XIX-lea.)
53. EXEMPLARUL DE LA

SICHEVIŢA.

Nr. inv. 1163.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
54. EXEMPLARUL DE LA SOCENI. Nr. inv. 252.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
55. EXEMPLARUL DE LA SOCOLARI. Nr. iflv. 1210.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
56. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

ŞOPOTUL

VECHI. Nr. inv. 1247.

f. (5), f. 386-87.

Dimensiuni: 37/23.
18 - Cartea veche

românească

din bisericile Eparhiei

Caransebeşului
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Legătura:

scoarţe

Piele pe

de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

f. 194:

„Ca de a să şti că sfînta beserică a Sopotului Vechi
s-au început a să zugrăvi în luna lui aprilie 1851 şi s-au
săvîrşit în luna lui septemvrie a(nul) 1853 prinmalerul
Liubomir Alexandrovici născut din Timişoara fiind îndemnată obştea de domnul oberlaitnant Dimitrie Cipeşi
;in preţi de 800 fl. bancă. Sopotul Vechi 21-lea avgust
a(nul) 1853. Iosif Badesco naţi(onal) învăţători".
57. EXEMPLARUL DE LA TICVANIUL MIC. Nr. inv. 1664.
Lipseşte

f. 387.

Dimensiuni: 38/25.
Piele pe carton presat.

Legătura:

58. EXEMPLARUL DE LA TINCOVA. Nr. inv. 788.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
Insemnări:

fz. I.:
„Această

sfîntă Propov(edanie) iastă a satului Tinadecă protoprez(viter) (în) Caransebeş".

cova. G. Stoica

59. EXEMPLARUL DE LA TIRNOVA. Nr. inv. 26.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
lnsemnări:

fz. I.:
„Această sobornicească Propovedanie iastă cumpărată
cu bani(i) biserici(i) a satului Tarnova la mai în 2, 1796
în Caranse(beş) G. Stoica protoprezv(iter) (în) Caran(se-

beş)".
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60. EXEMPLARUL DE LA

ŢEROVA.

Nr. inv. 358.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
lnsemnări:

fz. I.:

„In 15 iulie 1823 am strîns banii mielării Simeon Stefanovici învăţător Tărovii".
„In 21 iunie anu(l) 1825 am strîns bani(i) de văruială
pentru mielărit Simeon Stefanovici învăţători".
„Spre aducere aminte însămnezi întru această sfîntă
(carte) şăzînd dimineaţa la 8 ceasuri în şcoală adecă în
23-lea septemvrie 1814 şi vrînd ca în 24-lea septemvrie
să păşăsc în teologie fiindcă mina va putrezi iară scrisoarea în veac va rămînea. Stancovici Gheorghe".
f. (1):

„Filip Stefanovici paroh (în) Tărova scris-am aceasta
în 29 zile mai 1826 în sînbăta (... ) după Paşti spre duminecă în care duminecă s-au arătat Isus lui Petru patriarhului de la Alexandria cin s-au ţinut soboru cu 318 de
sfinţi părinţi în Constantinopolul adecă Nicheea".
„Spre aducere aminte m-am suptscris întru această
sfîntă carte că mina va putrezi iară scrisoarea va rămî
nea din aici şi pînă în veac că cine va ceti dar mă va
pomeni. Am scris în sîmbăta rusalelor adică în 9-lea maiu
1847 dat în Terova în 9-lea maiu 1847, Stefan Gheorghe".
f. 13:

„In 2-lea iulie 1824. Simeon

Ştefanovici învăţător".

f. 194:

„Szimeon Szetepanovics inveczetori Simu din annu.
1804 schi acuma in anno 1828 am szcriszu 22 iunie. lare
sze sze stie ce am acseszt anu 1828 i-am făcut capetele
din casa de 18 ani inainte pana în 60 de ani mai departe
şi marva cit are omu(l) precum boi, cai, porcs, vacs, oi,
capre, iape, zsuncs de slăvicsi domni de luminata varmedie schi de alta varmedie (... ) Dat în Terova 27 iulie
Iohan Stefanovici".
„In 'ferova în 30 martie 1838. Ioan Ştefanovici clef"ic an III-Zea".

1s•
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„Spre aducerea aminte însemnezi aici cu mina de Jă
rind că mina va putrezi iară scrisoarea va rămînea. nt;ăţătoriul din anul 1842 şi în anul 1847 în 25 martie
m-au sfinţit de diacon adecă marţi după Paşti în 5 aprilie de preot adecă sîmbătă a II a săptămînă (... ) Paşti.
Terova în 2 mai 1847. Ioan Ştefanovici capelan din Terova încă şi învăţători în luna lui mai 15 anul 1847 vineri
după rusale".
f. 256-57:
„Simeon Ştefanovici înveţători Terovii din anul 1804
fiind învăţători. Scris-am în 22 iunie 1828, vineri".
f. 258:
„Scris-am eu Simeon Ştefanovici învăţătoriul Ţerovii
în anul 1824 iunie în 25-lea iunie şi fiind eu învăţători
din anul 1804 pus".
„Scris-am eu cel din jos întru această carte în 30 iulie
adecă vineri cînd am venit de la Vîrşeţ şi am săvîrşit doi
ani Ştefanovici Ioan teolog şi auzitori a învăţăturilor teologice întru a III a an".
61. EXEMPLARUL DE LA VALEA

BOLVAŞNIŢA.

Nr. inv. 989.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
62. EXEMPLARUL DE LA VALEA

TIMIŞULUI.

Nr. inv. 1015.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
Insemnări:

fz. I.:
„Insămnarea pentru această carte dumnezeiască şi
sfintei biserici a satului Zlanca. Cumpărat cu banii bisă
ricii a satului Zlanca. Şi niminea să nu îndrăznească să
o fure. Seriat în 30 martie pe anul 1811. Samuil Vulcan
învăţători".

fz. II.:
„S-a copiat circulara Nr. 3 din 11 aprilie 1802".
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63. EXEMPLARUL DE LA VARADIA. Nr. inv. 1365.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
Insemnări:

fz. I.:

„Adunarea Cazaniilor.

Insămnat (în)

fevruarie 1, 1848".

64. EXEMPLARUL DE LA VRANI. Nr. inv. 1121.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
65. EXEMPLARUL DE LA

ZERVEŞTI.

Nr. inv. 749.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
Insemnări:

fz. I.:
„Această sobornicească Propovedanie iastă cumpărată
cu banii bisericii din satul Zărveşti din luna august a(nul)
1795. Gheorghe Stoica protoprezv(iter) (în) Caransebeş".

fz. II.:

„In 29 iunie 1816 am scos din cutie 14 fl. că au fost
silit (?) la epitropu(l) Nicolae Vladu paroh Zarveştiu
lui".
„In 29-lea iunie 1825 am predat 11 fl. din cutie lui
Lazar Vladu să-i ţină păn să va cere".
„Scris-am eu în acestă sfîntă şi dumnezeiască propovedanie cînd am fost învăţători în Zerveşti la 1798 Nicolae Popovici tin(erimei) învăţător prin Dumitru Bojiu
scriitori în Caransebeş".
şi

66. EXEMPLARUL DE LA ZORLENCIOR. Nr. inv. 480.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
277.
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Legătura:

Piele pe carton presat.

1nsemnări:

fz. I.:
„Această sobornicească propovedanie iastă cumpărată
cu banii bisăricii din satul Zorlenţu Mic în luna lui august 9, 1795. Gheorghe Stoica protoprezviter (în) Caransebeş".

„ln anul 1887 au betut piatra în joia de poprazi cit
ca un ou de găină".
67. EXEMPLARUL DE LA

ZORLENŢUL

Exemplar complet dar unitatea
amestecate.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.

MARE. Nr. inv. 472.

cărţii

ruptă şi

fiind

filele sînt

CVII. CEASLOV, VIENA, 1793
B.R.V. II (561), p. 352-353.
1. EXEMPLARUL DE LA PETNIC. Nr. inv. 881.
Exemplar colligat cu Psaltire, Viena, 1793.
f. 147.
Dimensiuni: 18/11.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut
Lipseşte

Insemnări:

două

copcii.

f. 4:
„Această

carte

împreună

Ceaslov

şi

Psaltire s-au

dăruit

bisărică a Petnicului de la dumneaei jupîneasa
fămeia mai nainte răposatului Spiridon Zabailă
ibraităr a fi în Răşava şi s-au dăruit spre pomenire în
Petnic în 7-lea iunie anu(l) 1824 fiind şi eu popa Gheorghe Vlăduceanu paroh din Plugova".

la s-ta
Icoana

f. 5:
„Această sfîntă şi dumnezeiască Psaltire iaste a lui
Spiridon Zabailă. Ioan Grigorievici au scris aceasta pre
foe". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea).
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2. EXEMPLARUL DE LA ZLAGNA. Nr. inv. 880.
Lipseşte

f. 148.
Dimensiuni: 18/11.
Legătura: Carton presat.

CVIII. MOLITVELNIC, RIMNIC, 1793
B.R.V. II (566), p. 355.
1. EXEMPLARUL DE LA BORLOVA. Nr. inv. 872.
Lipseşte

f. (1)--(4), f. 360.
Dimensiuni: 21/15.
Legătura: Păstrează doar

scoarţe

de lemn a primei

coperţi.

CTX. PSALTIRE, VIENA, 1793
B.R.V. II (568), p. 356.
l. EXEMPLARUL DE LA MEHADIA. Nr. inv. 1117.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 18/12.
Legătura: Carton presat.
Insemnări:

fz. I.:

„Nicolae Gostan crisnic din 1833 şă la 1878".
„Nicolae Mergea învăţător din a(nul) 1888 pănă la
~nul) 1901, 15 decemvrie şi Dumnezeu ştie că el are
putere".
2. EXEMPLARUL DE LA PETNIC. Nr. inv. 881.
Exemplar colligat cu Ceaslove, Viena, 1973.
f. (1)-(7), f. 175-179.

Lipseşte
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Dimensiuni: 18/11.
Legătura:

Insemnări:

Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

C. II.:
„Această Psaltire iaste a lui Ioan Grigorievici dat în
10 decemvrie 1816. Ioan Grigorievici".

C~.

EVANGHELIE, RIMNIC, 1794
B.R.V. II (576), p. 361.

1. EXEMPLARUL DE LA RUGINOSU. Nr. inv. 1007.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 36/21.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

două

copcii.

CXI. BIBLIA, BLAJ, 1795
B.R.V. II (595), p. 380-382.
J. EXEMPLARUL DE LA BANIA. Nr. inv. 1125.
Exemplar complet.

Dimensiuni: 36122.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

Insemnări:

f. (6):

„lndemnarea celor ce au împrumutat la această sfîntă
Biblie pănă să vor întoarce iară cu omenia lui Ianăş Muşoară fraită(r). Pomeneşte Doamne! Ianăş, Ana, Ana, Ioan,
Dumitru, Gheorghe, Ilinca, Ivan, Stanca". (Inceputul sec.
al XIX-iea).
„Indemnători: Lupşa

Borozan căprari, Iancu Bodrilă
Dimitrie Bogoievici paroh şi namesnic, Grigorie
Pirtea paroh. Vii: Liuba, Iancu, Stana, Iancu, lovan".

căprari,

(Prima

jumătate

a sec. al XIX-iea).

„Spre aducere aminte în timpul viitorimei 2512 1860
Ivan Goga învăţători fost nainte căprariu".
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2. EXEMPLARUL DE LA BOG1LTIN. Nr; inv. 791.
Ltpseşte

f. (1)-(10).

Dimensiuni: 40/25.
Legătura: Piele pe carton presat. Are

două

copcii.

1nsemnări:

C. I.:
„Spre neadormită s-au încheiat a mea pomenire cetind eu întru această carte ce se zice a facerii şi îndemnă
cuvîntul şi inima a-mi pune numele intim început şi să
cauţi cetitoriule şi la sfîrşitul cărţii că şi acolo mă vei
afla pomenit cetitoriule de două ori, tu pre mine, iar
D-zeu să le pomenească pe tine dimpreună cu mine, de
2000 de ori întru împărăţia sa, în veci nesfîrşită, amin!
Bogîltin 20 ianuarie 1824. Gheorghe Dimitrievici paroh
administrator Bogîltinului şi capelan în Bozovici".
„Intru pomenirea şi aducerea aminte cetind în această
carte mult folositoare aflîndu-se în Bogîltin în prima zi
a lunii decemvrie la anul Domnului 1855. Petru Popovici
preot administrator din satul Pătaş născut".
„Spre aducere aminte subscrisăi cetind şi eu în această
sfîntă şi dumnezeiască carte. Popovici învăţător".
„Iov cînd l-au pedepsit D-zeu au fost de 78 de ani şi
-după aceia au mai trăit 170 de ani. Viaţa lui peste tot
au fost 218 de ani. Cristescu învăţător la anul 1839".
p. 246:
„Iată cetind şi eu întru această carte ce să zice Biblia s-au Sfînta Scriptură nu mă dau lenevirii a nu mă
şi pune în trînsa cu numele ca feşte carele cetitori să
vadă şi să scrie cum că am fost şi eu deci în Bogîltin
!Preot şi administrator şi capelan în Bozovici cel ce va
1ceti şi mă va pomeni pre mine prin această scrisoare
~ă-l pomenească şi D-zeu pre acela întru împărăţia sa
împreună cu mine. Slujind şi eu ca sf. jerfelnic spre aducerea aminte şi pomenire să fie la tot cetitoriu. Bogîltin la 18 ianuarie 1854. Gheorghe Dimitrievici preot (în)
Bogîltin şi capelan în Bozovici".
„Scris-am prin mine la 1821 la 20 iulie Lazar Draghicescu învăţător Bogîltinului".
„Intru vecinică pomenire alăturîndu-mă şi eu avînd -o
întrucîtva vreme spre cetire în 8-lea martie 1858. Mihai
Popovici învăţători".
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3. EXEMPLAR DE LA BRADIŞORUL DE JOS. Nr. inv. 1445.
Lipseşte

f. (7)-(10).

Dimensiuni: 40/25.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.

Insemnări:

C. I.:

„Iosif Popovici în anu(l) 1865".
f. (1):
„lmpărătesc şi crăesc

jindari David Negru. Am scris
rog de a ţinea minte şi a meu nume
şi de a vă ruga şi voi pentru sufletul meu că eu ca un
ostaş pentru ţară eu voi pica în ocară şi mai pe urmă
în pedeapsă mare că voi fraţilor şciţ(i) că pentru a altuia
bine eu merg la perire şi nu-i moarte curată ci cu sîngele
meu atăcat din puşcă puşcat şi din sabie tăiat că pentru
ţară jorat să dau eu a meu sînge şi cap pentru a altuia
mărire şi împărăţie şi să părăsesc al meu bine şi nu ştiu
ce ne preste el vine şi împăratul în foc mă aruncă şi
focu ne arde şi doare' Ne aruncă cum vine pre cap nici
moarte nici viaţă ci jăle şi întristare şi suspinul cel mai
mare. Deci fraţilor rog nu vă supăraţi pentru aceste cuvinte ci şi în bisărică să vă aduceţi aminte şi vă rugaţi
pre unul Dumnezeu pentru sufletul meu. Maidan în
1 septemvrie 1852 David Negru jandari din Mercina ostaş
din 1849".
eu

fraţilor că mă

4. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 40/25.
Legătura: Piele pe

CARANSEBEŞ.

scoarţe

de lemn. Are

Nr. inv. 794.

două

copcii.

lnsemnări:

f. (6):
„Să

ştiţi fraţilor că am slujit
bisărică patru ani singur şi

eu Toma Nincu la

doi ani şi 4 luni ca
ajutori altui crîsnic". (Mijlocul sec. al XIX-lea).
p. 246:
s(fînta)

„Cetind eu fiind aicea la cererea într-acestă sfîntă
carte Biblie culegînd eu dintr-nsa multe cuvinte m-am
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învoit a mă subscria spre
colae Munteanu. 1846".

vecinică

sducere aminte. Ni-

fz. II.:

„Toma Nistor cresnic la beserica romanilor din Caranm-am scris în sfînta şi dumnezeiasca scriptrură la
anul de la Hristos 1866 pentru aducerea aminte odată".
sebeş

5. EXEMPLARUL DE LA

CIREŞA.

Nr. inv. 699.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 39/25.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. Are

două

copcii.

lnsemnări:

p. 246:
„Această s(fîntă) Biblie am cumpărat-o pe seama
s(fintei) bisărici de la moşul cantor Nicola Popovici nepotul preotului George Popov ici care a fost preoţit la
anul 1800-1862 ca paroh în Cireşa. Cireşa 25 noiemvrie
1907. Ioan Popovici paroh".

6. EXEMPLARUL DE LA

EZERIŞ.

Nr. inv. 364.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 39/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
7. EXEMPLARUL DE LA GLIMBOCA. Nr. inv. 1023.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 39/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
Insemnări:

f. (1):
„Această sfîntă carte care să numeşte Biblia iaste a
preotului Nicolae Martinovici paroh (în) Coşteiul Mare
şi la filiariµ,(l) sat Coştei Mic iaste cumpărată cu preţi
70 fl. bancă la anul de la naşterea D(omnului) 1839 martie în (... ) zilele în vremea înălţatului împărat Ferdinant
I-iul şi arhiepiscop era d(omnul) Stratimirovici Ştefan în
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Carloveţ şi episcop în Timişoara era d(omnul) Macsim Manuilovici spre pomenire şi pentru aducerea aminte s-or
însămnat de mine cocernicul între preoţi Nicolae Martinovici parohul satelor Coşteiul Mare şi Mic am fost chemat la cinstita preoţie în anu(l) 1818 martie în 9 de excelenţia sa Stefanovici Avacumovici episcopu(l) Timişorii".

p. 1:
Această s(fîntă) carte carea să numeşte Biblie sau
Scriptura am primit-o ca moştenire de la socru-meu
Trailă Martinovici fost paroh în Coşteiul Mare lingă Lugoj comit(atul) Carasiu-Severin mort la a(nul) 1884 şi
au întrat în proprietatea mea la a(nul) 1885 după moartea
cumnatului meu Ştefan Martinovici fost capelan la socrul meu şi după moartea lui paroch la Costeiul Mare
mort la a(nul) 1885. Iuliu Musta preot ort. rom. în Glimboca diecesa Caransebeşului. Glimboca in 12124 decembrie 1896".

p. 2 29:

„In anu(l) 1873, 17 fevruarie s-a hirotonit fiul meu
de hipodiacon iar in 24 de diacon şi in 25 de
preot prin ilustritatea sa d(omnul) episcopu Procopiu
Ivaşcovici in 25 martie am scris Trailă Martinovici paroh".
î

Ştefan

8. EXEMPLARUL DE LA !LIDIA. Nr. inv. 1424.

Exemplar c.omplet.
Dimensiuni: 38/23.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.

Insemnări:

p.2 426:

„S-au botezat şi s-au uns cu sfîntul mir prunca (de)
parte muerească. Tatăl pruncii, Iancu Vidu şi muma Că
tălina lăcuitori din !Zadia. Naşi au fost Trailă Toader din
Iladia. prin mine Pavel Popovici paroh (în) Iladia". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea).
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9. EXEMPLARUL DE LA MEHADIA. Nr. inv. 956.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 39/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
Insemnări:

C. I.:
„Anul 1794 vara fu sacita mare cit uscă tot pămîntul
în Banatul Timişorii, sărbii în pustă griu nu făcură şi flămînziră.
1795 primăvara rău păn la afg'li,<;t bucate la
mulţi păreasimile nu ţinură aicea unele sate prin munţi
căte ceva bucate făcură eară sărbii cerşitori. Sărbi(i) învăţară a mînca mălai şi mămăligă-coleaşe, că nu ştiau.
1795. Domnii aduseră aicea sămînţă de hrişcă, heldo-haiden vro doi ani o cercară şi iar o lăsară. Nicolae Stoica.
de Haţeg protoprezviter".
„Această sfîntă şi D-zeiască carte ce se chiamă Biblia
este a besericii satului Mehadica cumpărată cu 30 florinţi
şi cu slova treizăci de florinţi prin ostăneala făcătorilor
de bine şi chiverniseala preoţilor celor din jos anumiţi
parohi. Şi s-au cumpărat pe vremea stăpînitorilor împă
ratului nostru Franţiscus al doilea împărţind in Viena şi
fiind pe vremea înalt preaosfinţitului episcopului nostru
domnului Iosif Ioanovici de Sacabent al Vîrşeţului al Caransebeşului stăpînind această de Dumnezeu mîntuitoare
eparhie. Şi fiind eu preoţit şi hirotonit de înalt prea sfinţia sa cel de sus anumit arhiereu. Scris-am eu preotul
Pavel Roşcovici (... ) în satul milităresc Mehadica pentru
ca să să pomenească că mina va putrezi iar slova se va
pomeni în viaci, amin! S-au cumpărat la anul Domnului
1799 în luna decemvrie 13 zile şi au scris în anul 1800
în luna lui mai în 12 zile în ziua de Ispas joi la înălţarea
Domnului de mine preotul Pavel Roşcovici paroh în Mehadica".
10. EXEMPLARUL DE LA OBREJA. Nr. inv. 757.

f. (1), p.1 894, p.2 244-246.
Dimensiuni: 38/24.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

Lipseşte

două

copcii.
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Insemnări:

f. (3):

„ ... fiind cumpărată de epitropul bisăricii Petru Culei lăcuitoriul din Obreja cu îndemnarea şi osîrdia, a preotului Ioan Iliescu parohul Obrejii şi inspector al naţio
nalnice şco(li) la anul 1802, noiembrie 21 cumpărată cu
preţul 30 fl. de cei mai sus numiţi pentru a lor vecinică
pomenire şi s-au scris aciaste prin mine Ioan Avramovici
diaconul Obrejii".
p. 893:
„Gheorghe Stanoievici
1853".

învăţători

1850, 1851, 1852,

11. EXEMPLARUL DE LA PRIGOR. Nr. inv. 1385.
Lipseşte

f. (1)-(10), p. 2 240-246.
Dimensiuni: 37/23.

Legătura: Lipseşte.

Insemnări:

p.1 1:
„Să să ştie precum eu învăţătoreul Iancu Borozanu
den Bania am adus această Biblie de la Dalboşeţ la Prigor că au fost luvat-o preotul Andrei Cămpianu parohul
Dalboşăţului şi eu am adus-o de la el fiind eu învăţător
Prigorului, pre vremea acialuia cănd am adus-o să să ştie
că am adus-o în 31 mai an(ul) 1814".

12. EXEMPLARUL DE LA SOCOLARI. Nr. inv. 1209.
Lipseşte

f. (1)-(10), p.1 162-162, p.2 167-168.

Dimensiuni: 40/25.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.

Insemnări:

p. 1 894:

„In Potoc în 11 iunie 1844. Simeon Popovici ierodiacon".
„Această sfîntă carte estă a comunei Potoc. G. Roman
robul lui Dumnezeu 1876".
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13. EXEMPLARUL DE LA SOCOLARI. Nr. inv. 1230.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 39/25.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două

copcii.

Insemnări:

p. 2 246:
„Această sfîntă şi d-zeiască carte în care să află Testamentul Legii cei vechi şi cei noi, s-au cumpărat cu cheltuiala lui Sima Lazăr din satul Ilidia în luna lui iulie în 9
1855 adecă o mie opt sute cincizăci şi cinci de la aducă
torii de cărţi Petru Purcia şi Iancu Mihai de la Sebeşu
de Jos din prinţipatul Transilvaniei. Preţul cărţii acesteia iastă cincizăci de florinţi argint adecă 50 fl. Spre
aducere aminte a mai multor zăci de ani am seriat eu
Petru Popovici adiminstratir parohii".

14. EXEMPLARUL DE LA TEREGOVA. Nr. inv. 658.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 39/25.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

fz. I.:

„In 13-lea iunie 1842 căprariu Ioan Mărăscu de la
ce-i din (nr.) 219 au iscălit această scrisoare
semnat în Teregova 1842 iunie 13".
Domaşnea

p. 1 73:

„2-lea iunie 1841 Gheorghe

Bumbacilă

paroh ... ".

p.t 513:

„In Teregova 14 fevruarie 1818 Nestor Br .. . ".
2

p. 246:

„Spre aducere aminte precum în 1891 în luna lui august în 10 la un furtai la 6 ore după miază-zi au sunat
în cer fiind sănin şi au mărs sunetul de la răsărit cătră
apus şi ziua aceea auv fost sînbăta. Ca scriitori Loga
Ianoş".
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15. EXEMPLARUL DE LA VARADIA. Nr. inv. 1364.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 39/25.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lenm. A avut

două

copcii

Insemnări:

C. II.:

„Această sfîntă carte
Varadia, anul 1815".

estă

a soborniceasca

bisărică

din

16. EXEMPLARUL DE LA VRANI. Nr. inv. 1178.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 40/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
Insemnări:

C. I.:
„Această carte e a bisăricii. Dat în Vraniu în 28 fevruarie Ilia (... ) 1850".
„In anu(l) 1873 'la sfîntul Petru au treznit în sfînta
biserică şi îna anu(l) 187 5 au fost .... ".

fz. I.:

„In anul 1846 au fost aşa mare secetă căt peste mă
niminea n-au căpătat cucuruz nimic. Insă
aceia care l-or săpat ar căpătat ceva. Iar griu au fost
ceva! Şi în anul acesta de căldura cea preste seamă s-au
născocit nişte viermi care au mîncat cucuruzu(!) cel bă
trîn şi pe glod cit au fost de mirare fi(i)ndcă aceia nu
s-au mai întîmp'lat de cînd îi lumea. In Vrani în 6 octomver 1846, Ioan Muntian paroh în Vrani".
„Vrani în anul 1852 dintr-o negură au venit nişte
omide şi au mîncat iarba toată, unde nu s-au trudit omu(l)
să le omoară in 27 iulie 1852 scris".
·sură. Şi aşa

„In anul 1859 la Crăciun la vremea utreniei au urlat
au ploiat foarte tare mai toată ziua ploe caldă şi tinerimea au umblat desculţă ba încă şi la biserică au venit
mueri desculţă. In Vrani in 22 ianuarie Ioan Tamaşel
paroh".
„Gheorghe Ciulcian din Vrani învăţători au căpătat
din Cacova". (Prima jumătate a sec. al-XIX-lea).
şi
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17. EXEMPLARUL DE LA

ZORLENŢU

MARE. Nr. inv. 1619.

Lipseşte

f. (1)-(10), p.t 1-57.
Dimensiuni: 38124.
Legătura: Lipseşte.

Insemnări:

p. 246:
„Această dumnezeiască carte iaste a sfintei besiarici
comunitaţei cameralnice Zorlenţu Mare caria are hramul sf. adormirei Născătoarei de D-zeu prin pria cinstitul districtu(l) al protopresbiter al Logojului domnul Şte
fan nobel de Atanasievici al consistoriumului din Verşeţ
şi al inclitului comitat de Craşo de tabla judecăţii jura-

tului asesor fiind în timpul acela. parohii pomenitului loc:
Emanuil Belcea, Ioan Belcea, Nicolae Balaş şi Gheorghe
Tapu iar chinezu care de odată şi epitropu pomenitei
s(fintei) bisărici Martin Tapu in Zorlenţu Mare 26 amiu
1829".

CXII. LITURGHII, SIBIU, 1798.
B.R.V. II (615), p. 403.
1. EXEMPLARUL DE LA

Exemplar complet.
Dimensiuni: 23119.
Legătura: Piele pe

BOCŞA

scoarţe

V ASIOVA. Nr. inv. 235.

de lemn. Are

două

copcii.

Insemnări:

fz. II.:
„Să să ştie cind m-am preoţit eu preotul Radivoi Popovici paroh în Vasiova în 4 iulie anu(l) 1807 şi am scris
cu mina dă ţărină. Mina va putrăzi iară scrisoarea va
Jrămînea în veac şi cine va ceti mă va pomeni. Dat în
Vărşăţi în 4 iulie 1807 Radivoi Popovici paroh (în) Vasiova".

19 - canea veche romAneascl din bisericile Eparhiei

Caransebeşului

https://biblioteca-digitala.ro

289

2. EXEMPLARUL ,DE LA BOZOVICI. Nr. inv. 1299.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 22/18.
Legătura: Carton presat.
3. EXEMPLARUL DE LA BREBU. Nr. inv. 120.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 22/18.
Legătura: Piele pe carton presat.
lnsemnări:

fz. I.:

„ln 6 august 1'845 am slujit eu sfinta Liturghie Dimitrie Ivanovici paroh (în) Brebu".
4. EXEMPLARUL DE LA BREBU. Nr. inv. 439.
Lipseşte f. (1)---{2), p. 1-104.
Dimensiuni: 22/18.
Legătura: Piele pe carton presat.

5. EXEMPLARUL DE LA

Lipseşte

BUCOŞNIŢA.

prima

copertă.

Nr. inv. 1100.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 22/18.
Legătura: Piele pe carton presat.
lnsemnări:

fz. I.:

„Vasilie Bogoievici paroh (în) Bucoşniţa şi Goleţi preola anul 1807 iar în 24 iunie la Naşterea cinstitului
proroc Ioan în mănăstirea Mesiciului".
ţit

6. EXEMPLARUL DE LA CICLOVA ROMANA. Nr. inv. 1342.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 22/18.
Legătura: Piele ·pe

scoarţe

de lemn. A avut
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două

copcii.

7. EXEMPLARUL DE LA COPACELE. Nr. inv. 1087.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 22/18.
Legătura: Piele pe carton presat.
8. EXEMPLARUL DE LA DALCI. Nr. inv. 1079.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 22/18.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

lnsemnări:

p. 15-33:
„Această dumnezeiască şi sfîntă
părat de robul lui Dumnezeu, Trifu

Liturghie s-au cumTula lăcuitor din satul Dalei cu bani gata 15 fl. de la cinstitul preot Emanuil
din satul Zărveştiului. Şi eu o dau de pomenă la sfînta
biserică a Zerveştiului pentru pomenirea sufletului. ln
Dalei în 5 mai 1810. Petru Blajiu".

9. EXEMPLARUL DE LA

DOMAŞNEA.

Nr. inv. 1097.

Exemplarul este complet.
Dimensiuni: 22/18.
Legătura: Piele pe carton presat.
10. EXEMPLARUL DE LA

EZERIŞ.

Nr. inv. 142.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 21117.
Legătura: Piele pe carton presat.
11. EXEMPLARUL DE LA FOROTIC. Nr. inv. 1558.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 22/18.
Legătura: Piele pe

scoar'ţe

de lemn. A avut

două

copcii.
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12. EXEMPLARUL DE LA GREONI. Nr. inv. 1325.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 2211 7.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lenm. A avut

două

copcii.

13. EXEMPLARUL DE LA GÎRLIŞTE. Nr. inv. 122.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 23/18.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.
14. EXEMPLARUL DE LA

IABLANIŢA.

Nr. inv. 840.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 23/19.
Legătura: Piele pe carton presat.
15. EXEMPLARUL DE LA IERSIG. Nr. inv. 476.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 22/18.
Legătura: Piele pe carton presat.
16. EXEMPLARUL DE LA MAGURA.. Nr. inv. 1061.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 22/17.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. Are o copcie

centrală.

17. EXEMPLARUL DE LA OCNA DE FIER. Nr. inv. 30.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 22/17.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

Insemnări:

fz. II.:

„Aceasta carte s-a legat a doua oara in 19 ianuarie
1889 fiind paroch Constantin Pauşan in al 22-lea an al
preoţiei şi al 9.,-lea ca parocul Ocnei de Fier" .
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18. EXEMPLARUL DE LA PATAŞ. Nr. inv. 1559.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/20.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

lnsemnări:

p. 12:

„Preotul Petru Popovici a repausat în 8 martie 1864.
Preotul Pavelu Popoviciu fiulu preotului Petru a Repausatu in 18 augustu 1882. Doamne odihneşte cu drepţi(i)
pre servi(i) tei. Pataş 22 augustu 1882. Petrus Popo~iciu
preot gr. ort.".
p. 12-59:
„Această sfîntă şi dumnezeiască

Liturghie este cumla domnul şi părintele protode la Mehadia cu bani(i) sfintei bisărici a satului nostru Pataş şi eu Ioan Roşca paroh
la luna lui iunie în 22 la anul 1806 prin mine ierei Ioan
Roşca paroh (în) Pataşi".

părată şi răscumpărată de
prezviter de Haţeg, Nicolae

p. 60:

„ln 20
paroh".

săptembrie

1830

scrisăi

aceasta Petru Popovici

„Să să ştie că cu ajutoriul lui Dumnezău s-au început
această sfîntă bisărică a zidi de maistori din fundu(I) fun-

damentului piatra cea dintîi ce s-au pus în capul unghiului la luna lui octomvrie în 30 la anul Domnului 1807
într-o joi la amniazăzi prin mine Ioan Roşca paroh Pataşului".

p. 336:

„Scris-am întru pomenire în anul 1864 în 8-lea martie s-au mutat tatăl meu adecă paroh Petru Popovici de
"lcz cele vremelnice la cele vecinice lăcaşuri slujind ca
paroh în satul Pataş în 8-lea iunie 1864. Pavel Popovici
--~'i
preot".
fz. II.:

„S-au astrucat biserica cu ţiglă şi tot lemnul s-au ciplit de maistorul Trailă Cărăiovanul din Bozovici, Doamne
pomeneşte-l întru împărăţia ta! In Pataşi în 19 octomv(rie) 1857. Petru Popovici paroh".
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„Scris-am intru aducere aminte întru această sfîntă
Leturghie întru al-20-lea an al preoţiei
mele. Scris-am în Pataş în 26-lea mai 1863".
dumnezeiască

19. EXEMPLARUL DE LA PETRILOVA. Nr. inv. 1586.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 23/18.
Legătura: Piele pe carton presat.
1nsemnări:

fz. I.:

„Spre aducere aminte însămnezi precum această sfîntă
Liturghie s-au dăruit sfintei noastre bisărici de la fostul
învăţători Petru din Fizeşi în anul 1852 care acum într.acest an 1857 s-au prolegat şi răpăluit prin mine Ioan
Popovici paroh. Insă după îndurarea sus numitului învă
ţători îndatoraţi sîntem toţi cei ce vom sluji pre această
sfîntă Liturghie a-i pomeni la sfîntul jerfelnic precum
mai jos urmează şi adecă la morţi. Preotul Ştefan ca
tatăl învăţătoriului robul Petru ca cel ce au dăruit Liturghia".
20. EXEMPLARUL DE LA POIANA. Nr. inv. 1056.
Exempilarul este complet.
Dimensiuni: '22/18.
Legătura: Piele pe carton presat.
1nsemnări:

f. (1):
„Această sfîntă şi dumnezeiască Leturghie estă cumpărată de preotul Ioan Coracoe parohul Poianii estă cum'părat cu bani gata 7 fl. şi 30 cr. adecă cu slova şapte
florinţi şi treizeci de creţari de argint. Dat în Poiana în

20 iulie anu(l) 1802 Ioan Coracoe parohul Poianii".
„Eu cel mai jos suptscris paroh am cumpărat aceasta
sfîntă Liturghie de la mai sus fostul paroh Poienii cu bani
gata 3 fl. argint în vremea ce el plecase e la oraş într-o
joi că o vinde la careva din preoţii parohialnici. Aşa dar
eu tocmindu-mă cu dînsul am dat 3 fl. argint şi au rem.as
a mea. Dat în Poiana în 29 ianuarie 1827. Gheorghe Stîngul parohul Poienii".
29~
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21. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 21/18.
Legătura: Pînză pe

PRILIPEŢI.

scoarţe

Nr. inv. 1567.

de lemn.

Insemnări:

fz. I.:

„S-au cumpărat această Leturghie cu bani(i)
ci(i) 12 fl.". (Prima jumătate a sec. al XIX-lea).

bisări

22. EXEMPLARUL DE LA PRISACA. Nr. inv. 1046.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 22/19.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

f. (1):
„Această sfîntă şi dumnezeiască

Leturghie am cum-

,părat-o eu, robul lui Dumnezeu preotul Zaharia parohul Prisăcii întru pomenirea mea cea vecinică să-m fie
mie şi acelora ce să vor scria împreună cu mine vii şi
morţ(i) să fim pomeniţ(i) cînd gode să va sluji macar ce

preot macar că nu vor vrea ei să mă pomenească dar
milostivul şi înduratul Dumnezeu să-i aducă aminte de
noi toţi cîţi sintem aicea scrişi de neamul şi f emelia mea
că am cumpărat această carte cînd să va sluji dumnezeiasca Leturghie a lui Ioan Zlatoust, a lui Vasilie celui
Mare, a lui Grigorie prejdeosfeştenie să fim pomeniţi şi
înaintea lui Dumnezeu şi la înfricişata judecată păcatele
noastre să fie iertate şi în veacul acesta şi cel viitor drepţilor şi cu drepţ(i) o petrece în veci, amin! Vii: Zaharie,
Măgdălină. Morţ(i): Simion, Mărie, eriţa Fluria, Solomia,
Pătru, Virsavia, Solomon, David, Martin, Căta, Trandafir, Mihai, Martin, Cornea, Martin, Adam, Pătruţ, Moisă,
Simenica. In Prisaca 26 mai a(mrl) 1809 am cumpărat-o eu
robul lu(i) Dumnezău preotul Zaharie Zuza paroh Pri:csaoa) şi am dăruit-o la sfînta bisărică a răsăritului a
satului Prisăci(i) ca precum mai sus am zis D(omnului)
să fie primit".
„Anul 1904 şi 1905 au fost tare săcetoşi. Mai spun
'bătrînii că aşa fel de ani săcetoşi nu are mai petrecut.
Laţia paroh".
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„La anu(l) 1907 au fost eară anu(l) săcetos fara pomoroage, greu, puţin precum şi cucuruz. An reu!".
„Anu(l) 1908 au fost saceta mare pana în 3 iulie, vara
au fost forte bun griul mult cucuruzi de mirare, vara
pomoroage nu au fost din caudia omidei. Laţia paroh".
„Anul 1909 au fost sacetos, an rau, grau, forte puţin
slab, pomoroage puţine. Laţia par(oh)".
„Anul 1913 au fost de tot rău, aru ieşit apele de 3 ori.
Nu s-au făcut bucatele din caudia ca toata ţarina au fost
înecata de Timiş şi fost-au şi anul 1912 rau, dar anul 1913
au fost de tot rău. Laţia preot".
„Iarna a anului 1910 au fost de tot fără niao spun
batrani(i) ca aşa iarna nu ar mai avut in viaţa lor, fără
niao, tot uscat. Laţia paroh".
C. II.:
„Această sfîntă şi dumnezeiască carte ce să chiamă
sfînta Liturghie estă ca a doa oară legat de mine, Pavel
Gherga din Cricima bu(h)pintăr la 12 decemvrie 1842".

23. EXEMPLARUL DE LA REMETEA POGONICI. Nr. inv. 104.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 23/19.
Legătura: Piele pe carton presat.

lnsemnări:

f. (1):

„A sfintei beserici a
tate a sec. al-XIX-lea).

Rămetii Pogonişi".

(Prima

24. EXEMPLARUL DE LA SACU. Nr. inv. 846.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 22/17.
Legătura: Piele pe

scoarţe

25. EXEMPLARUL DE LA

Exemplar complet.
Dimensiuni: 22/19.
Legătura: Piele pe

de lemn. Are

SCAIUŞ.

scoarţe

două

Nr. inv. 333.

de lemn.
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copcii.

jumă

26. EXEMPLARUL DE LA SOCENI. Nr. inv. 254.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 23/18.
Legătura: Piele pe carton prr-esat. Coperta a-II-a

lipseşte.

27. EXEMPLARUL DE LA VALIUG. Nr. inv. 139.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 22/18.
Legătura:

lnsemnări:

p. 265:
„Această sfîntă Liturghie iastă cumpărată cu 8 fl.
din casa bisăricii di la Franţdorf prin mine smeritul între
preoţi Simeon Popovici paroh (în) Franţdorf cumpărat în
luna lui ianuarie 22 anul 1805".

p. 336:

„ln 5-lea a lui anu(l) 1808 au căzut grindina şi piatră
ca un ou de porumb pră satul Franţdorf s-au întimplat
aceasta. Dă mine seriat, Simeon Popovici paroh (în) Franţ
dorf".

28. EXEMPLAR CU LOC DE PROVENIENŢA NECUNOSCUT. Nr.
inv. 389.
Lipseşte

f. (1)-(2), p. 1-12, p. 137-336.

Dimensiuni: 20/17.
Legătura: Lipseşte.

CXIII. TRIOD, BUCUREŞTI, 1798
B.R.V. II (617), p. 404-410.
1. EXEMPLARUL DE LA MAGURA. Nr. inv. 983.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 36/21.
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Legătura:

lnsemnări:

Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

f. 474:

„Pana la anul 1866 s-au aflatu totu Ioane Ballint
in comuna acesta pentru care spre eterna
memorie insemnu".
„ln 24 aprilie 1875 st. n(ou) Balint înveţător".
inveţiatoriu

2. EXEMPLARUL DE LA OHABA MÎTNIC. Nr. inv. 980.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 31/20.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.
3.

~EMPLARUL

DE LA RUGI. Nr. inv. 776.

Lipseşte

f. (1)-(5), f. 1-31, f. 434-474.
Dimensiuni: 29/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.

lnsemnări:

f. (3):

„Acelor ce iubesc podoaba sf(intei) bisărici a răsări
tului scrisei în vestitul oraş Bucureşti în anul 1801, 14 octombrie tuturor plecat Nicolae Teodorovici al milităres
cului oraşului Caransebeş paroh. Păstoriei mele pănă
aicia 14 luni de zile adecă 1114 ani. Bucureşti, 14 octomvrie 1801".
„Nicolae Popovici din satul Rugi (...) paroh, supt acelor ce (... )". (Prima jumătate a sec. al-XIX-lea).
4. EXEMPLARUL DE LA ZORLENCIOR. Nr. inv. 219.
Lipseşte

f. {l)-(6), f. 1-60, f. 437-474.
Dimensiuni: 31/22.
Legătura: Lipseşte.
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CXIV. STRASTNIC, BLAJ, 1800
B.R.V. IV (265), p. 115-116.
1. EXEMPLARUL DE LA GIURGIOVA. Nr. inv. 360.
Exemplar colligat cu Triod, Blaj, 1800.
f. (1).
Dimensiuni: 36/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.
Lipseşte

2. EXEMPLARUL DE LA MILCOVENI. Nr. inv. 1245.
Lipseşte

f. (1).

Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Lipseşte.

3. EXEMPLARUL DE LA OHABA BISTRA. Nr. inv. 607.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 36/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

lnsemnări:

fz. I.:

„Aducîndu-mi aminte de sfîrşit
20 martie 1865. Saticu învăţător".

mă

subscriu.

în

f. (1):

„Nicolae Ardeleanu naţional
tra". (Mijlocul sec. al-XIX~lea).

învăţător

în Ohaba Bis-

4. EXElVIPLARUL DE LA RUSCA. Nr. inv. 545.
Exemplar colligat cu Triod, Blaj, 1800.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 36/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.
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5. EXEMPLARUL DE LA SOCENI. Nr. inv. 247.
Exemplar colligat cu Triod, Blaj, 1800.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 36/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. Are

colţare

metalice.

6. EXEMPLARUL DE LA TICFANIUL MARE. Nr. inv. 1292.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 36/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

7. EXEMPLARUL DE LA ZLAGNA. Nr. inv. 526.

Exemplar colligat cu Triod, maj, 1800.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 34/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.
Insemnări:

f. 25:

„Spre aducere aminte m-am subscris în 1863. Mina
va putrăzi şi iară scrisoarea în veci nu va mai peri.
S. Simu învăţători".
f. 25:

„Spre aducere aminte m-am subscris eu, - sîmbătă
nainte de Invierea lui Isus Hristos 1863. Simion Simu,
sfîrşit şi lui Dumnezeu laudă".

CXV. TRIOD, BLAJ, 1800
B.R.V. II (629), p. 420.
1. EXEMPLARUL DE LA BOGILTIN. Nr. inv. 780.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 36/23.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.
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Insemnări:

c.

I.:

„Am venit subscrisul ca preot administrator satului
Bogîltin la dumineca Floriilor anul lui Is(us) 1843 de la
Cornereva fiind acolo venit la anul 1840. Petru Popovici
administrator Bogîltinului".
„Scris-am cu mîna de ţărînă mina va putrăzi dar scriisoarea în veac se va pomeni eu Ilia Brînzei învăţători
născut din Cornereva".

f." (1):

„Petru Popovici administrator Bogîltinului la 1849
fiind peste toate ţările mari răzmeriţe".
„Prin ostăneala preotului Ioan Radoi s-au cumpărat
această carte în luna fevruarie 8. Radoi paroh Bogîltinului". (Ultimii ani ai sec. al-XVIII-lea sau primii celui următor).

C. II.:

„Ioan Cernescu

învăţători

la anul 1826".

C. II.:

„Au plecat la război (în) 5-lea martie 1831
Lazăr Drăghicescu şi Lazăr Vleşescu căprari".

pre

nemţie.

„Iosif Cristescu am scris în luna lui martie 7 zile anul
lui Is(us) 1840".
·
·
„ ... şi eu mai micul şcolariu lui Iuliu învăţători mă
aflu în Bogîltin din 1846 înainte. Şi scrisăi aici în anul
1848".
„Am scris şi eu învăţătoriul Iacob Drăghicescu, la anul
1850 aflîndu-mă în staţia Bogîltin. Spre aducere aminte
în luna lui februarie 18. Draghicescu învăţători".
2. EXEMPLARUL DE LA BORLOVENI VECHI. Nr. inv.
Lipseşte

p. 609-630.
Dimensiuni: 36122.

Legătura: Lipseşte.

lnsemnări:

p. 1:
„Să să ştie cînd au fost
Pataşi fiindcă s-au fost oprit
la bisărica lor că era slabă în

Borlovenii administraţi la
arhiereul să nu slujească
anul 1818 şi 1819 de exce301
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lenţia

sa Petru Vidac spre pomenire m-am subscris Po-

povici

învăţător".

„Să să ştie că am fost eu învăţători la satul Borloveni
pre anul 1812 şi pre anul 1813 fiind paroh în sat Ilia
Milulescu. Borloveni în 16 mai 1813 (...)învăţători".

p. 2:
„Această sfîntă şi dumnezeiască carte a satului Borloveni cumpărat cu bani gata 25 fl. prin strădania smeritului şi păcătosului robu(l) lui Dumnezeu Ilia Milulescu parohul Borloveniului la anul de la Isus 1807 fevruarie 17".
Protoprezviter în Mehadia Nicolae Stoica de Haţeg".

p. 624:
„Scris-am eu în anul Domnului 1832 fevruarie Vasilie
Popovici învăţători".
3. EXEMPLARUL DE LA CRUŞOVAŢ. Nr. inv. 734.
Lipseşte

f. (1).
Dimensiuni: 37/23.
Legătura: Piele pe

scoarţe

4. EXEMPLARUL DE LA

de lemn.

DALBOŞEŢ.

Nr. inv. 1380.

Exemp:lar complet.
Dimensiuni: 34122.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.

Insemnări:

c.

I.:

„S-au cumpărat această carte anume Triod cu bani
gata 16 cr. 10 fl. S-au dat di la: 3 a dat domnul căpitan
Oreşan, 30 crăiţari Sarafin, 30 crăiţari Andrie Cimpean
paroh, 30 crăiţari Moisă Baba, 30 Lupu Marin, 30 Tunea,
30 Păun Curui. Suma 16 florinţi. In Dălboşeţ, 1 noiembrie 1803. S-au cumpărat de la Marcu Roşchescu din Pirvova. Au seriat aicea în luna lui ianuarie 12 zile 1804.
Acest Sfint Triod este a sfintii bisărici a satului Dalboşeţ''.

C. I.:
„Să să ştie precum că am dit
Dalboşeţ cărţi bisericii

satului

eu Petru Stoica la obştea
anume: 1 Penticostari a
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20 fl. un Ceaslov 12 fl., o Liturghie 10 fl. Insceptare pă la
luna lui septembrie, suma 42 fl. la 8 zile. Atuncea primesc banii patruzecişi doi de florinţi. Inailezungşain. Dat
în Dalboceţ în 10-lea iulie anu(l) 1813. Martori: Ilia Budescu fraităr, Păun Curiţa, Pau Marin, Ilie Beţa, Vidu
Stina, Paun Olariu. Andrei Cîmpeanu paroh (în) Dălbo
ceţi, Irimia Pungilă înveţători".
„Spre pomenire şi aducere aminte în anul 1852 în
7 fevruarie am scris aicea. Trailă Bacilă învăţători".
p. 2:

„Acest Triod e (a) bisăricii de cetit pre el. Andrei Cîmpean paroh în Dalboşeţ. Eu Ioan Popovici am scris aice
pe Triod".
p. 383:

„Mai nainte în februarie două zile au murit preoteasa
de la Moceriş". (Prima jumătate a sec. al-XIX-lea).
p. 630:

„Constantin Teişan la anul 1817 învăţători".
„Fost-am şi eu învăţători în Dalboşeţ din anul 1846
înainte, Maxim Novacovici învăţători născut din Gîrbovăţ".

„Scris-am în 29 iulie anul 1864.

Trailă Băcilă."

5. EXEMPLARUL DE LA DOMAN. Nr. inv. 510.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 35/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

6. EXEMPLARUL DE LA DULEU. Nr. inv. 375.
Lipseşte

f. (1).

Dimensiuni: 35/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn.

lnsemnări:

c.

I.:

,;Acest Triod de împreună cu un Apostol l-am vîndut
eu Simion Pantea din Sibiu la satul Valiamare din protopopiatul Jăbelului, anul 1807, maiu 3 zile".
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fz. I.:
„Doamne mîntuesşte pre toţi care cîntă cîntările preotului şi pre toţi cei ce vor asculta. Scris prin Constandin
Roşu învăţător. 1830".
fz. II.:
„Această sfîntă carte ce să chiamă Triod estă a sfintei
bisiarici(i) noastre Valiamare şi am scris eu Ioan Imbre
fiind învăţători în anul 1847 fevruarie 1. Şi am pus învăţători în anul 1830 de domnul Ioan Mihuţ crăesc director din Logoj".

fz. II.:
„Nicolae Ecob au scris în anu(l) 1827".
7. EXEMPLARUL DE LA GIURGIOVA. Nr. inv. 360.
Exemplar colligat cu Strastnic, Blaj, 1800.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 36122.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.
8. EXEMPLARUL DE LA GÎRLIŞTE. Nr. inv. 386.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 35/22.
Legătura: Piele pe

!nsemnări:

scoarţe

de lemn.

C. I.:

„Cu voia lui Dumnezeu s-au cumpărat această 2 cărţi,
Tr(i)odu(l) cu Strastnic(ul) împreună cu bani gata fl. 20.
Di la mina lui Pavel Jitu di la Ard(ea)l din satu(l) Săli
şu(l) de Sus, cu direptate. Şi am dat bani din lada bisiarici(i) la anul 1804 ianuarie 28. Pavel Jitu, Ştefan Bogdan".
9. EXEMPLARUL DE LA GLOBUCRAIOVA Nr. inv. 986.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 35/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.
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lnsemnări:

p. 629:

„1868. Popovici
10. EXEMPLARUL DE LA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 35/23.
Legătura: Piele pe

învăţător".

IABLANIŢA.

scoarţe

Nr. inv. 660.

de lemn.

1nsemnări:

fz. I.:

la anul 1796 aprilie 20 Gheorghe Trailovici
de episcopu(l) Iosif Ioanovici Sacabent".
„Trailă Trailovici învăţători în anul 1821. ln 16 fevruarie am scris eu cel din sus sămnat".
„La anul 1825 s-au dogătat bisărica satului Iablaniţi(i)
cu toat(ă) cheltuiala ce s-au cheltuit de la început pînă
la sfîrşit, bani gata 6000 fl. fevruarie 16, 1825. Zaharia
Tatucu paroh (în) Iablaniţa".
„Grigorie Tatucu invaţatori in anno 1828". (Text rea„Preoţit

paroh

Iablaniţii

lizat cu caractere latine).
„Să să ştie că

am fost

învăţători

în

Iablaniţa

(la) 1837.

Ioan Trailovici".
p. 3:
şi

„La anul 1821 s-au început bisărica satului Iablaniţii
s-au gătat la anul 1824. Zaharia Tatucu paroh (în) Ia-

blaniţa".

p. 515:

„Scris-am eu preot de la 1796 făcut şi acu(m) (este)
anu(l) 1839. Gheorghe Trailovici paroh Iablaniţii".
„Scris-am eu fiind preot de 31 de ani (in) parohia Iablaniţii. Şi am scris la anu(l) 1819 fevruarie în 2. Zaharia
Tatucu paroh Iablaniţii".
p. 630:

„Fiind la vorbă cînd s-au cumpărat preot Gheorghe
Trailovici paroh Iablaniţii, aprilie 16, 1804".
fz. II.:
„Această sfîntă

carte

adecă

Iablaniţii şi iastă cumpărată

Triodion iastă a satului
cu banii 20 fl. 48 cr. Scris-am

20 - Cartea veche romAneascA din bisericile Eparhiei

Caransebeşului
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eu cu mina de ţărînă şi mina va putrezi iară scrisoarea
va rămînea şi cine va ceti mă va pomeni. Ioan Trailovici
din Globucraiovii. Iablaniţa 10 aprilie 1804".
„Fiind şi eu Constantin Trailovici învăţători în lablaniţa în anul 1815-1818 să să ştie curat care am avut
46 de copii".
„Constantin Trailovici învăţători în Iablaniţa 5-lea ani
au slujit satul fiind învăţători tinerimei Iablaniţii".
„Fiind eu în Iablaniţa în cinstea şi fără ruşine adecă
ne ruşinat de preoţi şi de domni şi de oameni ci petrecînd slujba în pace nouă ani au scris Constantin Trailovici t(inerimei) n(aţionale) învăţători".
11. EXEMPLARUL DE LA IERTOF. Nr. inv. 1523.

Exemplarul este complet.
Dimensiuni: 36/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.
Insemnări:

c.

I.:

„Eu nemernicul învăţători născut din Iam la 1800 în
luna martie şi fiind învăţători în varmeghia Aradului la
avgust 1825 în satul Odvoş 4 ani şi la Capruţ Monoroşia
şi Batuţa patru ani în anul 1826 şi 1827 şi în urma 1828
apoi m-am mutat în Toc la anul 1829 în anul 1831-1832
apoi m-am mutat în Bănat în varmeghia Logojiului la
Qiortea în anul 1833 şi 1834 şi 1835. La anul 1841 am
lăcuit (ca) învăţători în (... ) am scris spre aducere aminte
cetitorilor. In Ciortea, Teodor Popovici n(aţional) t(inerimei) învăţăt(or). Şi toţi anii de slujbă adunaţi, sînt 16".

12. EXEMPLARUL DE LA ILOVA Nr. inv. 950.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 36/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. Are

două
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copcii.

13. EXEMPLARPL DE LA MEHADICA. Nr. inv. 708.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 34/22.
Legătura: Hîrtie cerată

aplicată

pe

scoarţe

de lemn.

lnsemnări:

p. 1:
„Să să ştie că sa cumpărat acest Triod cu cheltuiala
cărora au făcut bine oamenii din sat care ca să arate să
die de pomană în satul Mehadica. Şi s-au cumpărat la
anul 1802 pe vremea împăratului Franţiscus al doilea în
împărăţia în Viena şi fiind episcop înalt preaosfinţitul

domn arhiereul nostru Iosif Ioanovici de Sacabent al Verşeţului. Şi l-am cumpărat cu bani gata 14 fl. şi am scris
în luna lui fevruarie în 3 zile eu, preotul Pavel Roşcovici
paroh în Mehadica pentru ca să să pomeniască că mina
va putrăzi iară slova să va pomeni, amin!".
14. EXEMPLARUL DE LA OHABA BISTRA. Nr. inv. 608.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 34/21.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

fz. I.:

„Spre aducerea aminte că am scris aici în 1 aprilie
1861. Ioan Velovan învăţători".
15. EXEMPLARUL DE LA RUSCA. Nr. inv. 545.
Exemplar colligat cu Strastnic, Blaj, 1800.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 37/23.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

lnsemnări:

C. I.:
„Ianoşi Românu învăţători". (Prima
al-XIX-lea).
„Samuil Popovici învăţători (în) 1837
tărescul sat Mehadica".

20•

jumătate
născut

a sec.

din mili307
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„Petre Gelegian crăescul
1839 5-lea săp(tembrie)".

iubraităr

la Rusca î1i anul

fz. I.:

„Spre aducere aminte că am seriat aici în 1 aprilie
1861. Ioan Velovan învăţători".
„Mihail Bogoievici naţional învăţători tinerimei în satul milităresc Rusca".
„Petru Mazici căpitan Dumnezeu să-l învrednicească
(la) şi mai mare stare, aşijderea (şi) Grozăvescu învăţă
tori". (Prim jumătate a sec. al-XIX-lea).
C. II.:

„In anul 1839 s-au început Treodul în 15 ianuarie
fiind şi eu Vasile Popovici t(inerimei) româneşti învăţător
acestui sat".
16. EXEMPLARUL DE LA SADOVA NOUA. Nr. inv. 1009.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 34122.
Legătura: Pînză

pe carton presat. Cotor

şi colţare

din piele.

17. EXEMPLARUL DE LA SOCENI. Nr. inv. 247.
Exemplar colligat cu Strastnic, Blaj, 1800.
Exemplar complet.
Dimensiuni:
Legătura: Vinilin pe carton presat, colţare metalice.
18. EXEMPLARUL DE LA TÎRNOVA. Nr. inv. 326.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 34/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.

Insemnări:

fz. II.:
„Acest Triod iastă a sfintei bisărivi a cameralnicului
sat Tîrnova, anul 1820".
„In anul 1826 am văzut acest Triod în luna lui martie în 6 zile".
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19. EXEMPLARUL DE LA ZAGUJENI. Nr. inv. 778.
Lipseşte

p. 1-2.
Dimensiuni: 35/22.
Legătura: Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

fz. I.:

„Acest Triod iastă a sfintei biserici (din) Zăgujeni în
1-lea septemvrie 1855 Gheorghe Peldovici paroh şi administrator consistorial".
„Spre veşnică pomenire mă subscriu în această sf(întă)
carte în 6-lea martie 1858. Barbu Sfenciu paroh în Ză
gujeni".
20. EXEMPLARUL DE LA

ZERVEŞTI.

Nr. inv. 748.

Lipseşte

p. 1-29, p. 188-630.
Dimensiuni: 37/23.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

Insemnări:

fz. I.:

„Acest Triod iastă a bisăricii satului Zerveşti cumcu bani gata 26 fl. a bisăricii. In Zerveşti în 21
noemvrie 1803. Pavel Tuican învăţători"„Acest Triod iaste a satului milităresc Zerveşti cumpărat cu banii besiaricii 26 fl. Scris-am eu Constantin
cu mina de ţărînă mina va putrezi iar cuvintele acestia
în veac nu va mai putrezi. Eu am scris nu ca să se batjocorească ci ca să se pomeniască că eu destul de învăţat
sînt. Constantin Iacovici dascăl lor, lăcuitori în satul Ciuta
în 17 decemvrie 1807 şi sînt de 15 ani foarte învăţat şi
priceput".
„Acest sfînt Treod iaste a satului Zerveşti cumpărat
cu bani gata 26 fl. prin epitropu(!) Nicolae Vlada şi prin
preotul Emanoil Simonici cu care adeverezi în Zerveşti
în 12 martie 1810. Zaharia Vladu învăţători. N. Vladu

lpărat

naţional învăţători".

„In Zerveşti în 6 fevruarie 1832 Mihai Tomaşa tinerilor prunci învăţători".
„Petru Ioaniţescu n(aţional) învăţători în a(nul) 1837".
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21. EXEMPLARUL DE LA ZLAGNA. Nr. inv. 526.

Exemplar colligat cu Strastnic, Blaj, 1800.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 34/23.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut

două

copcii.

1nsemnări:

p. 18-20:

„Acest sfînt Triod estă cumpărat prin înştinţarea pă
rintelui protoprezviter Ioan Tomici şi prin a mea (...)
1810. Ioan(... ) parohul (... )".
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ADAUGml

MOLITVELNIC, RIMNIC, 1730
B.R.V. II (200), p. 36-41.
I. EXEMPLARUL DE LA VALEA
Exemplar complet.
Dimensiuni: 19/15.
Legătura: Carton presat.

Fără

TIMIŞULUI.

Neinventariat.

decor.

lnsemnări:
„Rugăciune cătră

Pria S-ta Născătoare de D-zeu".
pentru îngerul păzitor".
„Epistola lui Avgar împărţa cînd au trimis pre Ananie la Dumnezeul nostru Is. Hs. în cetatea Erusalimului".
„Inştiinţarea lui Lentul proconsul Iudei(i) cătră sinatorul Rîmului pentru chipul Mîntuitoriului care au fost
în acelaşi chip ... ".
„Rugăciunea Sf. Trifon".
„Rînduiala care să face cînd să bolnăvesc oare ce
feliu de do(bi)toace".
„Rugăciune

Toate aceste texte au fost copiate pe un caiet de 6 file anexat
la sfîrşitul cărţii. Potrivit grafiei ele aparţin finalului secolului XVIII
sau începutului celui următor.
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TRIOD, IAŞI, 1747
B.R.V. II (262), p. 102-104.
1. EXEMPLARUL DE LA

BROŞTENI.

Neinventariat.

Lipseşte f.t.+f. (1).
Dimensiuni: 36123.
Legătura: Se păstrează doar coperta II. Piele pe lemn. A avut
2 copcii de închidere.

CAZANII, RIMNIC, 17 48
B.R.V. II (263), p. 105-107.

1. EXEMPLARUL DE LA OHABA BISTRA. Neinventariat.
Lipseşte

f.t.

Dimensiuni: 29/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut 2 copcii. Decorul
este alcătuit dintr-un chenar cu motive florale.
Insemnări:

f. 21:

,
Şi
să

„Şi au fost atunci popă la Ohabă popa Constandin.
'cine nu-l va pomeni, să-i versă maţăle ca lui Arie şi
vie supt afurisia ... liat (1)753, şi am ... ".

2. EXEMPLARUL DE LA

ŞOPOTUL

Exemplar complet.
Dimensiuni: 29/21.
Legătura: Piele pe carton. Este o

VECIIl. Neinventariat.

legătură recentă.

Insemnări:

f. 109:
„Insămnai ca să să ştie când
Bădescu, în 18-lia Iulie 1841 ".

au murit
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părintele

Ilia

OCTOIH, RIMNIC, 1750
B.R.V. II (277), p. 113-119.
1. EXEMPLARUL DE LA MEHADICA. Neinventariat.
Lipseşte

f.t.

Dimensiuni: 21/16.
Legătura:

Piele pe

scoarţe

de lemn. A avut 2 copcii.

Insemnări:

c.

I.:

„Dat în Mehadica în 17-lia fevruarie 1831".
„Insămnare pentru faceria de bine la sfânta Evanghelie, care cît au dat:
Dragu Urechiatu au dat 1 fl. 1 cr.
Raica Urechiatu au dat 1 fl. 10 cr.
Dumar Răteş au dat 10 cr.
Pau Rîteş au dat 10 cr.
Giurgi Sandru au dat 1 fl.
Crăciun Rîteş au dat 7 cr.
Dumitru Urechiatu au dat 15 cr.
Mihai Popovici di la Sebeş au dat 20 cr.
lanăş Basarab au dat 1 fl.
Dragu Urechiatu au dat 17 cr.
Preotu Rafail au dat 1 fl.
Nistor Gâmbuş au dat 17 cr.
Caprariu Nicola au dat 7 cr.
Giocea au dat 3 cr.
lanăş Urechiatu au dat 1 fl.
Pau Urechiatu au dat 30 cr.
Lupşa Drăgilă au dat 1 fl.
Nistor Baderca au dat 15 cr.
Petru Urechiatu au dat 30 cr."
După grafie textul datează din a douia. jumătate a secolului al
XVIII-lea.
2. EXEMPLARUL DE LA VALIŞOARA. Neinventariat.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 32/20.
Legătura: Coperţi de carton presat, moderne.
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ANTOLOGHION, RIMNIC, 1752
B.R.V. II (281), p. 120-121.

1. EXEMPLARUL DE LA IAZ. Neinventariat.
Lipseşte

f.t.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Lipseşte.

ANTOLOGHION, RIMNIC, 1766
B.R.V. II (345), p. 170.
1. EXEMPLARUL DE LA BUCHIN. Neinventariat.
Lipseşte

f.t.
Dimensiuni: 32/22.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn, 2 copcii. Pe C. I., în centru
a fost imprimat, într-un chenar romboidail, chipul Fecioarei cu pruncul sfânt în braţe. Totuşi, în mod vizibil,
ea nu este legătura originală ci una mai târzie, de secol XIX.

!nsemnări:

fz. I.:

„Acest Octoic s-au luat în anul 1852 prin mine, preotul Atanasie Bonna parohul Buchinului şi prin fostu(l)
epitrop Ioan Bobrovoi din Buchin scris l-am dat în 24
iunie 1853 la utrenie dimineaţa. Şi precum scrisoarea în
viac să va pomeni iară mana va putrezi şi să va pomeni.
Dat în Buchin, în 24-lia iunie 1853, Atanasie Bonna, parohul Buchin".
fz. II.:

„!n anul 1860 s-au zugrăvit tâmpla (la) Sfînta bisiaprin maistorul Leo cu banii bisăricii, 500 fl. în
bancă. Acris-am în 24 Iunie prin mine cel subscris Atanasie Bona paroh în Buchin".
„!n 6-lia noiemvrie 1865 au venit D(omnul) Episcop
Popazi în vizita ţie bisericească. Bona paroh".
.'Tică

314
https://biblioteca-digitala.ro

2. EXEMPLARUL DE LA

FENEŞ.

Neinventariat.

Lipseşte f. (1)-(3), f. 59-546.
Dimensiuni: 31/21.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn. A avut 2 copcii. Chenar
floral ja,r în centru Isus Crucificat.

3. EXEl\fPLARUL DE LA

LAPUŞNICEL.

Neinventariat.

Lipseşte

f. (1)-(3), f. 1-17.
Dimensiuni: 30/20.
Legătura: Coperţile din carton presat iar cotorul din piele.

Insemnări:

f. 48:
„Aciastă

purtarea de

carte ce s-au prolegat la anu(l) 1869 prin
a cititoriului Ion Lupşescu".

grijă

f. 73:

„In Lăpuşnicel temelia bisericii s-au pus în 12 iunie
1839 prin Ilia Calţun . .. ".
f. 166:

„Scris-am eu, Zaharia Raşcovici pripărand în Lăpuş
nicel. Scris-am în 2-lea martie anu(l) lui Hs. (1)819. Roşca
pripărand."

f. 309:
„Pomeniţi erei
Lăpuşnicel(ului) în

f. 426:

(pe) Ilie Călţun paroh Pervovi(i)
anu(l) (1)826".

şi

„In anul 1818, luna ... decemv(rie), în 6, au răposat
D(omnul) Episcop Ioanovici de Vida,c al Vârşeţului şi baş în această vreme şi zile am luvat această
carte înprumut de la cinstitul băr(bat) Giorginca Constantin parohul Petnicului de am săvârşit slujba Dumnezeiască. I. Călţun parohul Prvovi(i) şi al Lăpuş11-ice
lului".
excelenţia

f. 446:

„In anu(l) 1817, luna avg(ust) 23 au trecut împăratul
cu împărăteasa, a 4 a Soţ(ie) (?) prin compania
Petniculiu şi în dialul lui Constandin s-au coborât din
caruţă şi au prefirat ţinutu(!). I. Calţun paroh Prvov(ii)."
Franţi
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f. 462:

„Notta:
ln anu(l) 1683 au tunat turcii în Beci.
ln a. 1717 au luvat niamţu(l) Temişvara de Za Turci.
ln a. 1736 au fost a 2 a răzmeriţă cu Turcu.
ln a. 1739 au luvat turci(i) Belgradu(l) de la Nemţi.
1n anu(l) 17 86 au venit lăcustele şi s-au ţinut în hotaru(l) nostru 7 ani dar mai mult la Halandiu, hotaru(!)

Globurău.

Anu(l) 1788 s-au început răzmeriţa a 3 a oară cu Otomani(i)-Turci şi amărute fu.
:-- Ant~(l) 1793 să începu răzmeriţa cu Franţia şi ţinu
15 ani.
Scris-am eu, Calzun paroh Prvovi(i)".

-

f. 470:

„Spre pomenire eu, Ioan Lupşescu iubilirt căprar la
anu(l) 1848".
„Acest Minei este a bisericii Petnicului. Scris ... ".
f. 470:

„La anno 1820 s-au cumpărat acest Minei din Petnic
pentru bisărica Lăpuşnicelului cu bani gata 60 fl. 20 cr.
din lada bisăricii lor prin strădania parohilor şi epitropilor Bădin din Lăpuşnicel. De a pomeni să cuvine! Scris
să să ţină minte. Ilie Călţun paroh ... "
„Păn la anu(l) 1805, martie 1, au slujit părintele
Gheorghe Giurgi Giurginca paroh vro câtva vreme în
Borloveni de aicia la Petnic în Zocu(l) (lui) P. Curia Popa
care s-au mutat la moşia lui în Domaşnea şi aşa P. Gi.
Giurginca s-au soboliruit".
„ln anu(l) 1804, în 2 martie au făcut paroh pe gineresău, Constandin şi . . . . pe fi(i)ca lui, Petria, născut(ă)
din Ciclova, prin D. Episcop de Sacabent de a să pomeni
să cuvine. Ilia Calzun paroh (în) Prvova şi Lăpuşnicel".
„Anu(l) 1817, 18 oct. am dus pe fiul meu Ioan în
Teologie şi atunci mi-au cinstit oamenii de namastenic
protop(op) (în) Mehadia, prin D. Episcop Iosif ... în Verşeţ. Ilia Calzun paroh".
„Să să ştie precum şi eu am slujit ca tinerimei învă
ţători. Scris în Lapuşnicel în 1 Ianuarie 1816. Iosif ...".
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PENTICOSTAR, RIMNIC, 1767
B.R.V. II (351), p. 173-174.
1. EXEMPLARUL DE LA IAZ. Neinventariat.
Lipseşte

tt.

Dimensiuni: 32/21.
Legătura: Piele pe lemn. Chenare florale concentrice. A avut
2 copcii.
Insemnări:

f. 1:

„Acest Penticostari iaste
preot în satul Topleţului".

cumpărat

. . . care au foat

f. 3:

„ ... 25

bani

şi

opt . . . au

cărat

(la) Sebiş . . . oct. 6„

(1)768".
fz. II.:

„1772, iunie 10 zile
Au datu Jupânu(l) Iova Iacob.
Ianăş Tigriş au dat 1.
Gruia Tigriş au dat 1.
Iova Jupânu au dat 1.
Lăpădat Petcu au dat 1.
Nicolae Părvu au dat 1.
Avram Cucu au dat 17 cr.
Mihai Caia au dat 1.
Ioniţă Turaci au dat 1.
Ilie Sîrbu au dat 1.
Pătru Miloş au dat 1 fl. 5 cr.
Iosiv Irimie au dat 1.
Iosiv Buragu au dat 1.
Ion Lojan au dat 1.
Giurgi Tigriş au dat 1.
Crăciun Cucu 7 cr.
Cătuţa Moroniască au dat 7 cr.
Gheorghe Naia au dat 1 fl."

Poştă.

Maistor -

1 fl.
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EVANGHELIE, BUCUREŞTI, 1775
B.R.V. II (390), p. 211.
1. EXEMPLARUL DE LA SADOVA NOUA. Neinventariat.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 31121.
Legătura:

Piele pe scoarţe de lemn. Chenarul floral are în colchipurile evangheliştilor. In centru Isus răstignit. A
avut 2 copcii.
ţuri

EVANGHELIE, BLAJ, 1776
B.R.V. II (394), p. 214.
1. EXEMPLARUL DE LA BORLOVENIUL NOU. Neinventariat.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 34122.
Legătura: Piele pe

scoarţe de lemn. Chenar floral având în colchipurile celor patru evanghelişti iar în centru Isus
Crucificat. A avut 2 copcii.

ţuri

Insemnări:

fz. I.:
„Scris-am întru aducere aminte întru această sfântă
evanghelie. Mina va putrezi iară scrisoarea în viac iară
şi am scris întru al 20-lia an al preoţiei mele. Pataş în
26-lia mai (1)863. Pavel Popovici preot".

p. 1:
„Această Sfântă Evanghelie au dat de pomană de
Măria Sa Prialuminatul arhiereu loannu Bob pe seama
S(fintei) Bisiarici de la Sălaşul de Sus, anul 1776 9 mar-

tie".

p. 11:
„Această Sfântă şi Dumnezeiască Evanghelie este a
satului Pataş cumpărată cu bani gata 16 florinţi, prin
mine, preotul şi parohul Ioan Roşca paroh (în) Pataş la
anul D(o)mnului (1)798. Şi s-au cumpărat de la Plavice-
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viţa cu cei mai us zişi bani prin ostăniala mia şi a lui
Pau Sărafin şi cu Petru Mergea şi am scris eu, preotul
Ioann Roşca întru această sfântă Evanghelie căci driapta
meaJ va putrezi iară scrisoarea în veci va trăi cît şi fratele cel ce va ceti intru această sfântă dumnezeiască
Evanghelie mă nădăjduiesc din partea lui Dumnezeu că
mă va pomeni acuma în zilele aceştia este Domnul Preaosfinţitul Arhiepiscopul nostru Iosif Ioanaovici de Sacabent în Verşeţ şi Domnul protopresviter Nicolae Stoica
în Mehadia. 1nsămnate în luna fevruarie în 17,1 1800".

fz. II.:
„Această Sf-tă Evtan)ghelie iastă cumpărată de Avram
Biroviascu din satul Tisoviţa şi datu de pomană la satul
Plaviciaviţa în anul 795, aprilie 24".
„Această sfintă şi Dumnezeiască Evanghelie este a
satului nostru Pataş cumpărat de la Plavicioviţa cu bani
gata a sfintei bisăricii noastre, 16 fl. şi cu slova şasespre
zece florinţ(i) prin truda şi ostăniala mia, preotul Ioan
Roşca paroh Pataşului di-a împreună cu căprari(iul) Pau
Serafin şi cu Petru Mergea, cu cprari(ul) Cărianu şi fraităr(ul) Lupşa Roşeţ la anu(l) D(o)mnului (1)798, april(ie)
30. Scris-am eu, preotul Ioan Roşca paroh Pataşului".

MOLITVELNIC, RIMNIC, 1782
B.R.V. II (453), p. 274-275.
I. EXEMPLARUL DE LA BUCHIN. Neinventariat.
Lipseşte

f. (1)-(3).

Dimensiuni: 19/14.
Legătura: Piele pe scoarţe de lemn.

a fost

imprimată

scena

In centrul primei

coperţi

răstignirii.

2. EXEMPLARUL DE LA IAZ. Neinventariat.
Lipseşte

f. t.

Dimensiuni: 20/15.
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Legătura:

Piele pe
din a doua
copcie.

scoarţe de
jumătate a

lemn, dar est.e o legătură târzie,
veaC'll'lui al XIX-J.ea. A avut o

!nsemnări:

f. (1)-(2):
„Ectenie la înmormîntarea pruncilor celor mici (...)
]Jazu în 1 Ianuarie 1865. Nicolau Ionescu preot". (Ca-

ractere latine).
f. (3)-(4):
„!n 15-lia Avgust 1839 am însămnat aducerea aminte
de robul lui Dumnezeu care sântem toţi făptura lui şi mă
rog eu sub ... Ertaria păcatelor. Gheorghe Popovici".
f. 346:
„Acest Molitvelnic
din ... ".

iastă

a preotului Moise Popovici

APOSTOL, BUCUREŞTI, 1784
B.R.V. II (466), p. 284-285.

1. EXEMPLARUL DE LA
Lipseşte

ZERVEŞTI.

Neinventariat.

f.t.

Dimensiuni: 30/21.
Legătura:

Piele de culoare

roşie

pe carton presat.

!nsemnări:

f. 49:
„Eu (al) vostru învăţători, Miai Tămăşilă tinerelu(!)
la anu(l) (1)830 şi atuncia au pogodit turnu(l)
cu maistoru(l) din nou să-l facă bun. Şi Dumnezeu să le
ajute. !n 24 Avgust".
învăţători

https://biblioteca-digitala.ro

ANTOLOGHION, BUCUREŞTI, 1786
B.R.V. II (498), p. 311-312.
1. EXEMPLARUL DE LA BORLOVENI VECHI. Neinventariat.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 30/20.
Legătura: Piele pe carton presat. Are o copcie.
2. EXEMPLARUL DE LA RUSCA-TEREGOVA. Neinventariat.
Lipseşte

f.t.

Dimensiuni: 30/20.
Legătura:

Piele pe carton presat.

lnsemnări:

f. 1:

„Eu, învăţători în satul Rusca din Teregova, Gheorghe Grozavescu învăţători. Şi au fost companii comandant domnul căpitan Merzici."
„ln 13 Iulie 1830 scris-am smeritul Vasilie Popovici
învăţători".

ADUNAREA CAZANIILOR, VIENA, 1793
B.R.V. II (558), p. 350-351.
1. EXEMPLARUL DE LA BORLOVENI VECHI. Neinventariat.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura: Piele pe carton presat.
lnsemnări:

f. 1:

21 -

Cart~a

„Scris-am eu, Mihail Popaşu şholari în 9 ani şi în
Iam, 18 fevruarie, annu(l) 1825".
„Această Adunare a Cazanii s-au cumpărat pre banii
mei preotului Ioan Popovci paroh (în) Iam în opt florinţi,
veche românaascil. din bisericile Eparhiei

C:uansebeşulul
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bani (de) argint şi o las spre vecinica pomenire fiului
meu, Grigorie Popovici capelan al mai sus pomenitului
paroh în lam în 24 martie 1829".

a.

EXEMPLARUL DE LA

CRUŞOVAŢ.

Neinventariat.

Exemplar complet.
Dimensiuni: 37/24.
Legătura: Lipseşte.

Insemnări:

fz. I.:
„lară în anulu 1863 au fost mare seceta încat n-am
făcut bucate nimic. Scrisăi spre aducere aminte. Crusioveţiu in 22 Martie 1864, Dancu Daniel inveţiatoriu
naţio(na:l) ".

3. EXEMPLARUL DE LA IAZ. Neinventariat.
Exemp1aT' complet.
Dimensiuni: 38/25.
Legătura:

Piele pe carton presat.

4. EXEMPLARUL DE LA RUSCA TEREGOVA. Neinventariat.
Lipseşte f. 4 1-84.
Legătura: Lipseşte.

TRIOD, BLAJ, 1800
B.R.V. II (629), p. 420.
1. EXEMPLARUL DE LA BORLOVENI VECHI. Neinventariat.
Exemplar complet.
Dimensiuni: 34/21.
Legătura:

Nu s-a

păstrat.
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1nsemnări:

fz. I.:
la

„Să să ştie cînd au fost Borlovenii la administraţie
Pătaş fiindcă s-au fost oprit Arhiereu(!) să nu slu-

jească la bisărica lor că-i slabă,
Excelenţia sa Petru Vidac.

în anu(l) 1818

şi

19 de

„Să să ştie când am fost eu învăţători la satul Borloveni pre anul 1812 şi pre anul 1813 fiind paroh în
sat Ilia Milulesco".
„Această Sfântă şi Dumnezeiască carte a satului Borloveni cumpărată cu bani gata 25 fl. prin strădania smeritului şi păcătosului rob lui Dumnezeu Ilia Milulescu
paroh Borloveniului, anu(l) de la Hs. 1807, fevruarie 17.
Protoprezviteri la Mehadia, Nicolae Stoica de Haţeg".
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