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CUVÂNT DE BINECUVÂNTARE

Dintotdeauna românii au avut o preţuire şi o aplecare spre cartea
tipărită. Dovadă sunt numeroasele tipărituri vechi sau noi care au deschis
dimensiunea unei culturi româneşti de o valoare incontestabilă în planul
european.
Cartea a fost în permanenţă nobilul vehicul al tuturor ideilor generoase,
dar a fost, în acelaşi timp, o flacără şi o armă pentru afirmarea conştiinţei
naţionale, pentru afirmarea unităţii, latinităţii noastre cât şi a spiritualităţii
ortodoxe. Circulaţia neîntreruptă, în pofida dificultăţilor, a cărţii româneşti
vechi şi de mai târziu, pe tot teritoriul românesc, a ţinut vie conştiinţa
naţională. Graniţele vremelnice şi arbitrare ce îi separau pe români nu au
putut stăvili circulaţia ideilor purtate de cărţile româneşti. Unitatea spirituală
a poporului nostru, cu specificul ei, s-a păstrat datorită cărţii şi circulaţiei ei
neîntrerupte.
Apariţia tiparului este legată de principalele centre de cultură şi dacă un
centru îşi pierdea, din diferite motive, îndeosebi politice, efervescenţa
activităţii de tipărire şi difuzare a cărţii, un alt centru cultural îi prelua
activitatea, înflorea o nouă tipografie, prin munca şi pasiunea altor meşteri,
astfel încât continuitatea tiparului românesc nu s-a întrerupt.
Pornind de la citatul lui Mihail Sadoveanu, „Cartea îndeplineşte nu numai
minunea de a ne pune în contact cu semenii noştri depărtaţi în timp şi spaţiu; cartea
îndeplineşte fapta de mirare de a ne face să trăim în afară de minciună, nedreptate şi
prejudecăţi. În aceste urne sacre, în care poeţii şi cugetătorii şi-au închis inimile,
găsim acea putere fără moarte care mişcă umanitatea înainte în progresul ei
necontenit.“, doamna Lăcrămioara Manea a întreprins o muncă asiduă de
cercetare asupra circulaţiei cărţilor vechi româneşti în spaţiul dobrogean.
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Lucrarea de faţă este teza de doctorat a distinsei cercetătoare realizată
sub îndrumarea prof. dr. Mihai Mitu de la Facultatea de Limbi şi Literaturi
Străine din cadrul Universităţii Bucureşti. Volumul de faţă intitulat Circulaţia
cărţii vechi româneşti (manuscrisă şi tipărită) în spaţiul nord-dobrogean aduce la
lumină un număr de 214 exemplare de carte veche românească ce se păstrează
în colecţiile tulcene. Cunoscut fiind faptul că despre circulaţia cărţilor în
Transilvania, Muntenia şi Moldova s-a scris mult, informaţia de până acum
despre acest lucru în Dobrogea a fost puţină. Din acest motiv, această lucrare
bine documentată şi temeinic realizată aduce informaţii preţioase şi umple
acest gol asupra prezenţei şi circulaţiei cărţii vechi româneşti într-o zonă în
care contactul cultural, prin mijlocirea produselor de tipar, a fost mai puţin
cunoscut.
În secolele trecute, cărţi de slujbă tipărite în cele trei mari provincii
româneşti au circulat intens şi în ţinutul dobrogean, fiind aduse unele de către
ciobanii ardeleni, aşa-zişii mocani, care veneau cu turmele lor la iernat în
Dobrogea şi care afieroseau bisericilor şi mănăstirilor de aici cărţi de zidire
sufletească spre pomenirea lor veşnică.
La Mănăstirea Cocoş, ctitorie a călugărului Visarion originar din Ţara
Făgăraşului, se află un bogat depozit de carte de cult românească sau slavonă
adunată de la parohiile din judeţul Tulcea. Acest tezaur este întregit de cel de
la Mănăstirea Celic-Dere sau de colecţia Institutului de Cercetări Eco-Muzeale
Tulcea şi din alte colecţii particulare.
Multe din aceste cărţi au pe paginile lor însemnări făcute de preoţi sau
de cântăreţi şi care ne dau mărturie de unele fapte petrecute în aceea vreme,
fie istorice, fie climatologice sau evenimente din viaţa socială.
Ne bucură cercetarea laborioasă a doamnei Lăcrămioara Manea şi
binecuvântăm apariţia acestei lucrări, pe care o considerăm de bun augur
pentru cunoaşterea vieţii culturale din ţinutul străvechi dintre Dunăre şi Mare.

† VISARION

Episcopul Tulcii

10
https://biblioteca-digitala.ro

Circulaţia cărţii vechi româneşti (manuscrisă şi tipărită) în spaţiul nord-dobrogean

PREFAȚĂ

Cartea de față este un eveniment în cultura română contemporană. Ea
face o deosebită cinste nu numai autoarei, ci și instituției în care lucrează, ca și
editurii care s-a încumetat să o publice.
La origine, teză de doctorat în filologie, susținută cu succes la
Universitatea din București în ziua de 16 ianuarie 2013, textul de față se
prezintă cititorului nu ca o lucrare de cabinet, elaborată în camera de lucru, pe
baza izvoarelor informative la îndemână, departe de zbuciumul vieții
cotidiene, așa cum sunt unele lucrări de acest gen. În acest caz, nu cartea, nu
textul a venit la autor, în biblioteca sau în odaia sa de lucru, ci autorul s-a dus
personal acolo unde cartea se găsea, unde-l aștepta, unde-l chema. Redactarea
propriu-zisă a fost precedată de o cercetare minuțioasă întinsă pe luni și ani de
zile, a tuturor celor peste 200 de cărți tipărite sau manuscrise vechi, păstrate în
instituții de stat sau bisericești precum și la câțiva particulari, de extragerea la
fața locului, după o atentă răsfoire, a tuturor informațiilor privind forma și
conținutul fiecărui exemplar avut în mâini, privind trecutul, răspândirea și
starea lor actuală. Și toate acestea, trebuie s-o spunem, nu fără sacrificii, uitând
adesea de hrană și odihnă. Rezultatele au fost transmise cititorului, de-a
lungul anilor, prin contribuții parțiale (vezi cele 12 poziții din Bibliografie)
pentru ca, în final, să capete dimensiunea unei sinteze de ansamblu, cu tot
ceea ce trebuie să cuprindă o lucrare de acest gen: excursuri istorice asupra
locului și timpului cărora aparțineau colecțiile cercetate, descrieri bibliografice
„ca la carte”, cu toate elementele de specialitate din domeniul științei
bibliologice, compliniri și corecturi la descrieri anterioare din BRV,
considerații ample și variate privind răspândirea cărților vechi în spațiul norddobrogean, privind însemnările și valoarea lor ca izvor de informație pentru
istoria țării, pentru cultura locală, pentru istoria limbii române (cu deosebire a
lexicului românesc), însoțite de superbele reproduceri ale filelor de carte, ale
locașurilor religioase depozitare.
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În cele opt capitole ale lucrării, dispuse într-o ordine logică, într-o
succesiune perfectă, într-o expunere clară, bine argumentată, autoarea,
bibliolog înainte de toate, se dovedește a fi în egală măsură un istoric și un
filolog, în cea mai bună tradiție a științelor umaniste de la noi.
Celor care, copleșiți de cantitatea și valoarea informațiilor privind cartea
veche românească din alte regiuni ale țării, cu îndelungată tradiție în
domeniul artei tiparului și cu un patrimoniu local deosebit de bogat în acest
domeniu (de exemplu Moldova de nord, Maramureșul, Țara Brașovului,
nordul Olteniei, Muntenia cu Târgoviștea și Bucureștii etc.), și-ar exprima
îndoiala asupra a ce putea da culturii române această margine de țară, nordul
Dobrogei, pe jumătate ocupat de Deltă, populat alături de români de un
număr însemnat de indivizi aparținând minorităților (lipoveni, turci mai ales),
cu obiceiurile și tradițiile lor, tuturor acestora li se poate răspunde cu tărie,
având în mână lucrarea de față a Lăcrămioarei Manea: Nu, Dobrogea de nord,
practic aproape numai Tulcea și împrejurimile, este tot atât de vrednică de a fi
în rândul tuturor regiunilor românești. Oamenii de aici, ce-i drept, mai târziu
ca în alte părți, abia din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, s-au zbătut,
asemenea altora, să iasă din întunericul la care-i condamna asuprirea străină,
au năzuit spre știința de carte, au cumpărat cărți și au răspândit lumina cărții,
atâta cât a fost, păstrând-o în liniștea locașurilor de cult, cultivând-o, apărând-o,
sporind-o după puteri. Prin lucrarea aceasta, urmând uneia similare de-acum
câțiva ani a altei colege privind sudul acestei regiuni (Constanța și restul),
întreaga Dobroge ni se înfățișează acum ca un ținut nu numai al ruinelor
Histriei sau al mucenicilor de la Niculițel, ci și ca un depozit de carte veche,
carte căutată, respectată, iubită nu mai puțin decât alți români. De aceea,
lucrarea Lăcrămioarei Manea capătă, credem, valențe de act patriotic.
Încheiam referatul meu de acceptare a tezei cu cuvintele: „În vremea
noastră, dominată de pragmatism, de goana cu orice preț după bunuri
materiale imediate, după bunăstare ieftină dobândită cu cât mai puțin efort,
fapta de astăzi a doamnei Lăcrămioara Manea trebuie privită și prin prisma
valorii ei educative. Este o faptă a unui om cu fața spre trecut, cu ochii la
prezent și cu gândul la viitor. Față de unii care se uită cu dispreț la ceea ce a
fost, care trăiesc în prezent numai pentru a se bucura și savura numai plăceri,
care nu se gândesc la ziua de mâine, această rara avis, care este autoarea tezei
pe care o judecăm astăzi, ne redă speranța că nu totul e pierdut. Noi, cei aflați
la capăt de carieră și de viață, ne bucurăm sincer că, în afara unei adevărate
sărbători a spiritului, Domnia Sa ne oferă acum și sprijin, ne oferă încredere,
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ne oferă bucuria de a retrăi clipele petrecute în tinerețe printre cărțile vechi.
Bine-ați venit alături de noi, stimată colegă Manea Lăcrămioara din Tulcea,
doctor în filologie!”.
Îmi îngădui acum să adaug un cuvânt despre Omul Lăcrămioara Manea.
Domnia Sa întrunește calitățile unui veritabil om de știință, în cea mai bună
tradiție a maeștrilor noștri în ale bibliologiei – Dan Simonescu, Ion Chițimia,
Virgil Cândea, Gheorghe Mihăilă – azi, dispăruți dintre noi; asemenea lor, este
înzestrată cu acel dar al omeniei, al omeniei sincere, deschise, pornite din
inimă, pe care ți-l dă numai conviețuirea îndelungată, pasionată, cu cea mai
frumoasă roadă a gândirii omenești, care este cartea.
Și, în sfârșit, Omul de familie. În toate împrejurările date de munca cu
cartea, am mai spus-o nu o dată, nu se poate ajunge la rezultate notabile fără
acel sprijin, acea atmosferă pe care ți-o dă familia. Și întreaga familie Manea a
format în jurul autoarei acea armătură puternică, necesară pentru a duce la
bun sfârșit lucrul greu. Pe de altă parte, Lăcrămioara Manea, soție și mamă
excelentă, a răspuns înțelegerii și ajutorului acesteia așa cum se cuvine, prin
rodul plin de satisfacții care este cartea de față.
Familia este completată în mod fericit de colegii din cadrul Institutului
de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, care i-au înțeles strădaniile, au încurajat-o,
au sprijinit-o. Realizarea autoarei este o mândrie nu numai pentru ea însăși, ci
și pentru oamenii din juru-i. Cinste lor!
Nu pot încheia fără un cuvânt de mulțumire adresat Editurii Istros a
Muzeului Brăilei, care, spuneam la început, s-a încumetat să publice cartea
aceasta, dar și Episcopiei Tulcii pentru sprijinul financiar. Da, este un act de
curaj să investești astăzi în mijloace umane și materiale, fără a te gândi la
câștigul imediat. Mă bucur din toată inima să salut în aceasta cea de-a treia
teză de doctorat pe care am avut cinstea s-o conduc, care vede lumina
tiparului.
Îi felicit pe toți cei care au pus suflet în realizarea acestei cărți – autor,
instituție tutelară, instituții finanțatoare, editură – și, parafrazând pe cronicar,
îmi exprim convingerea că „nasc și în Dobrogea oameni!”.
Prof. dr. Mihai MITU
București, 22 octombrie 2013
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INTRODUCERE
LOCUL STUDIULUI DE FAȚĂ ÎN PREOCUPĂRILE GENERALE
DE CERCETARE A PATRIMONIULUI NAȚIONAL

Cultura românească are o vechime considerabilă pe meleagurile
Dobrogei. Ea s-a dezvoltat și s-a răspândit întâi prin viu grai, apoi prin slova
scrisă și tipărită. Alături de cultura spirituală orală, încă vie în această vatră
românească, populația de aici a făurit și o cultură materială, cu particularități
evidente și remarcate de cercetarea științifică actuală.
În contextul culturii spirituale nord-dobrogene, o importanță aparte
ocupă cartea veche românească, manuscrisă sau tipărită, care reprezintă un
patrimoniu de o inestimabilă valoare. Datorită scurgerii timpului și vicisitudinilor secolelor, datorită uzurii cărții prin folosirea îndelungată și datorită
înlocuirii cărților de cult în chirilică cu cele tipărite în alfabet latin, cartea
veche a fost neglijată și parțial sortită dispariției. Din aceste motive,
reconstituirea circulației cărții vechi românești (manuscrisă și tipărită) în spațiul
nord-dobrogean, subiect pe care ne-am propus să-l dezvoltăm în lucrarea de
față, poate fi realizată numai parțial, deoarece materialul faptic nu este prea
bogat, primele cărți manuscrise și tipărite precum și multe dintre cele apărute
în etapele următoare dispărând din diferite cauze. Tabloul existenței lor în
cultura secolelor este imposibil de realizat.
Prin elaborarea acestei teme am urmărit valorificarea științifică a
patrimoniului cultural tip carte conservat în această zonă (și când spunem
spațiul nord-dobrogean avem în vedere teritoriul județului Tulcea), cu
precădere identificarea și descrierea manuscriselor și tipăriturilor vechi
românești din instituții laice și religioase precum și din colecții particulare.
Ca urmare a amplificării cercetărilor în domeniul cărții vechi românești,
de la mijlocul secolului trecut și până în prezent, s-au publicat numeroase
cataloage de colecție sau zonale. Acestea reprezintă instrumente de lucru
indispensabile oricărui demers de cercetare a culturii vechi românești,
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furnizând informații pentru istoria cărții și a tiparului, pentru istoria Bisericii
Ortodoxe Române, a literaturii și a limbii. S-a scris mult despre circulaţia cărţii
în Transilvania, Ţara Românească și Moldova. Dar, cercetările având în
exclusivitate ca obiect circulaţia cărţii româneşti în Dobrogea sunt foarte puţine.
Încă de la începutul secolului XX, o serie de autori au făcut menţiuni cu
privire la prezenţa unor cărţi vechi româneşti în Dobrogea, scoţând în
evidenţă prin aceasta diferite aspecte culturale zonale. Din păcate, menţiunile
concrete cu privire la prezenţa anumitor ediţii în localități și biserici din
spaţiul nord-dobrogean, în mare parte, nu mai sunt astăzi conforme cu
realitatea, cărţile fiind între timp distruse sau transferate din vechile colecţii.
Cercetările noastre din ultimii ani, coroborate cu inventarierea colecţiilor în
teren, au adus noi date în ceea ce privește abordarea aspectelor legate de
prezenţa şi circulaţia cărţii româneşti în Dobrogea de nord.
Susţinem acest lucru deoarece, după anii 1980-1981, în baza unei
dispoziţii ministeriale de concentrare a fondurilor de patrimoniu și cu sprijinul
Oficiului Judeţean al Patrimoniului Cultural Naţional Tulcea (O.J.P.C.N.
Tulcea), la Mănăstirea Cocoş din comuna Niculiţel, jud. Tulcea, au fost
transferate cărţi vechi din cele peste 50 de parohii din municipiu şi judeţ. Din 70
de exemplare de carte veche românească imprimate între 1697-1830, care se
păstrează la Cocoș, 37 de volume provin din nu mai puțin de 19 parohii
județene: Catedrala „Sfântul Nicolae” Tulcea, Biserica „Sfinții Împărați” Tulcea,
Niculițel, Izvoarele, Valea Teilor, Visterna, Măcin, Peceneaga, Mahmudia,
Ceamurlia de Jos, Nufăru, Somova, Babadag, Nifon, Văcăreni, Garvăn, Turda,
Zebil și Mihail Kogălniceanu. Alte cca. 1000 de titluri românești și străine,
tipărite după 1830, se află în patrimoniul mănăstirii, ca urmare a efortului de
concentrare a acestora din alte zeci de localități nord-dobrogene. Așadar, cu
decenii și secole în urmă, răspândirea cărților românești, pe diferite căi, s-a făcut
uniform, în mai toate satele din judeţul Tulcea.
Până în anul 1979, în baza Legii nr. 63/1974, s-a trecut la înregistrarea
cărţilor de patrimoniu din biserici, mănăstiri şi muzee în toată ţara1, lucru pe

1

Un studiu bazat pe centralizarea înregistrărilor realizate până în anul 1979 a arătat
că, până la acea dată, fuseseră semnalate 206 exemplare din Cazania lui Varlaam
(Iaşi, 1643), 196 exemplare din Noul Testament (Bălgrad, 1648), 117 exemplare din
Îndreptarea legii (Târgovişte, 1652) şi 206 exemplare din Chiriacodromion (Bălgrad,
1699) cf. Monica Breazu, Rodica Bănăţeanu, Consideraţii preliminare privind fondul
naţional de carte românească din secolul al XVII-lea, VB I, p. 408.
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care l-au făcut şi specialiştii de atunci pe raza judeţelor Constanța și Tulcea.
Începând cu anul 1980, în jumătatea de nord a Dobrogei cărţile au fost ridicate
şi concentrate la Mănăstirea Cocoş. Ca exemplu, în lucrarea monografică
Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae” din Tulcea se precizează că din
patrimoniul acestei biserici au făcut parte 61 de cărţi vechi de cult, între care şi
3 exemplare de carte veche românească, predate Mănăstirii Cocoş la 10
octombrie 1980, conform procesului-verbal păstrat în arhiva bisericii2. Încă din
anul 2004, ca urmare a inventarului efectuat la biserică, am constatat că nu se
mai păstrează alte cărți de patrimoniu care să merite atenția noastră, ci doar
ediții de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Începând cu anul 2009, în depozitul de
carte veche din incinta Mănăstirii Cocoș noi am identificat o parte din cele 61 de
exemplare, care poartă încă eticheta cu locul de provenienţă: Octoih (Buda, 1811
– tirajul pentru Țara Românească); Mineiul lunii lui Iunie (Neamț, 1846), Mineiul
lunii lui Iulie (Neamț, 1847), Mineiul lunii lui August (Neamț, 1847), Apostol
(Neamţ, 1851); Prolog (Neamţ, 1855); Cazanii (Bucureşti, 1858) ș.a.
Conjunctura anilor din perioada comunistă a fost benefică și Mănăstirii
Celic Dere din comuna Frecăței, jud. Tulcea, care își îmbogățește patrimoniul
cu biblioteca Mănăstirii Adam din jud. Galați, desființată în anii 1960-1962.
Se cuvine să amintim aici lucrarea semnată de Constantin Cioroiu şi
Aurel Mocanu, Cartea românească în Dobrogea înainte de 1877, care se înscrie în
cadrul preocupărilor privind evaluarea și valorificarea patrimoniului
dobrogean, ca urmare a Legii nr. 63/1974. Studiul a fost publicat în anul 1978
sub conducerea ştiinţifică a lui Dumitru-Constantin Zamfir, directorul de
atunci al Bibliotecii Judeţene Constanţa, şi prefaţat de marele bibliolog Dan
Simonescu. S-au identificat în judeţele Constanţa şi Tulcea cca. 150 de volume
de carte veche românească tipărite în Ţara Românească, Moldova şi
Transilvania. Cei doi autori au făcut o sumară descriere a cărţilor în ordinea
alfabetică a localităţilor de unde proveneau, începând cu judeţul Constanţa în
partea I a lucrării, apoi judeţul Tulcea în partea a doua. Cercetările întreprinse
atunci pe teren au dezvăluit în şapte localităţi tulcene (Agighiol, Dăeni,
Mahmudia, Măcin, Peceneaga, Tulcea, Văcăreni) şi la cele două mănăstiri,
Cocoş și Celic Dere, cărţi vechi româneşti în număr de 76 de exemplare, cea
mai veche fiind Cazania lui Varlaam (Iaşi, 1643) păstrată la Celic Dere. În alte

2

Apud pr. Nicolae-Sorin Ion, Catedrala Episcopală “Sfântul Ierarh Nicolae” din Tulcea.
Repere istorice, permanenţe spirituale şi valori estetice, Bucureşti, 2009, p. 55.
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trei localități (Beștepe, Greci, Luncavița) au fost identificate cărți românești
tipărite între anii 1831-1877.
Cum am mai arătat, aceste investigații nu mai corespund întru totul cu
realitatea de astăzi, configuraţia fondurilor stând altfel, situaţie datorată în
mare parte transferurilor de după 1980 la Mănăstirea Cocoş. În parohiile
Agighiol şi Mahmudia, unde ne-am deplasat în anul 2005, am constatat că
volumele menţionate la 1978 nu mai există în patrimoniul bisericilor, acestea
fiind concentrate la Mănăstirea Cocoș.
În ceea ce priveşte mănăstirile nord-dobrogene, în același studiu autorii
menţionează numai 13 titluri de carte veche românească la Cocoş, care provin
din vechea bibliotecă a mănăstirii. În prezent, fondul de carte al acestei
mănăstiri numără peste 1700 de volume (inclusiv cartea de redacţie rusoucraineană), din care 70 sunt cărţi româneşti tipărite până la 1830. Mănăstirea
Celic Dere păstrează peste 600 de cărţi, din care 74 sunt cărți vechi românești,
faţă de numai 41 de exemplare descrise la 1978. Pentru municipiul Tulcea,
s-au menţionat cărţi la Catedrala „Sfântul Nicolae” şi la Biserica „Sfinții
Împăraţi”, însă instituţii laice precum Biblioteca Judeţeană „Panait Cerna”,
Biblioteca Casei Corpului Didactic, Biblioteca Institutului de Cercetări EcoMuzeale Tulcea completează în prezent lista deţinătorilor de cărți și
manuscrise.
Ca urmare, pe lângă cercetarea și valorificarea colecției de carte veche
din cadrul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, unde îmi desfășor
activitatea ca cercetător științific, am efectuat de-a lungul anilor o sistematică
activitate de teren, atât pentru identificarea localităților care mai păstrează
exemplare de carte veche românească, cât și pentru prelucrarea efectivă a
patrimoniului tip carte pe care-l dețin instituțiile laice, bisericile și mănăstirile
nord-dobrogene. Am început cu instituțiile de cultură și bisericile vechi din
municipiul Tulcea, am cules informații de la biserici parohiale din județ, iar în
ultimii ani m-am aplecat asupra colecțiilor de carte aflate în patrimoniul celor
două mănăstiri nord-dobrogene amintite.
Deplasările personale în județul Tulcea, în scopul cercetării colecțiilor de
carte veche, au fost următoarele:
• 2003 - cercetare Biblioteca Casei Corpului Didactic Tulcea; inventar
Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea;
• 2004 - inventariere și cercetare fonduri de carte veche la Catedrala
„Sfântul Nicolae”, Biserica „Sfântul Gheorghe”, Biserica „Sfinții Împărați” și
Biserica „Buna-Vestire” Tulcea;
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• 2005 - inventar la bisericile din localitățile Agighiol, Mahmudia și
Ceamurlia de Jos;
• 2005 - cercetare fondul de carte de la Mănăstirea Celic Dere;
• 2006 - inventar Biserica „Sfântul Dumitru”, orașul Babadag; inventar
Biserica „Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil”, comuna Valea Teilor;
• 2006 - continuare prelucrare fond Mănăstirea Celic Dere;
• 2007 - inventar Biserica „Sfânta Treime”, comuna Valea Nucarilor;
• 2007 - deplasare Cerna, Traian, Greci și inventar Biserica „Sfântul
Haralambie”, comuna Greci;
• 2008 - continuare cercetare în depozitul Mănăstirii Celic Dere;
• 2009 - cercetare în depozitul de carte veche al Mănăstirii Cocoș;
• 2010 - continuare prelucrare fonduri la Mănăstirile Celic Dere și Cocoș;
• 2011 - prelucrare fond Mănăstirea Cocoș.
Am apreciat că numărul cărților tipărite după 1830, an considerat de
bibliologi la capătul culturii vechi românești și la începutul bibliografiei
noastre moderne, este destul de mare în spațiul nord-dobrogean. Pe lângă
patrimoniul bogat al celor două mănăstiri, sunt exemplare prezente atât în
instituții laice, cât și în aproape toate bisericile românești zidite în secolul al
XIX-lea și în prima jumătate a secolului XX.
În volumul de față ne-am oprit numai asupra instituțiilor laice și
religioase tulcene posesoare de cărți vechi românești, manuscrise și tipărite. În
total au fost identificate și descrise 175 de ediții în 214 exemplare, 39 dintre
volume fiind dublete, triplete sau chiar mai multe exemplare ale unei lucrări
în cadrul unor colecții. Astfel, la Mănăstirea Cocoș se păstrează 8 exemplare
din Octoihul de la Buda, imprimat în anul 1811. În ceea ce privește edițiile, din
cele 175, 38 se regăsesc în patrimoniul mai multor instituții, fapt care explică
circulația și frecvența anumitor cărți de cult în spațiul nord-dobrogean. Din
Viețile Sfinților pe luna lui Septemvrie (Neamț, 1807) am aflat exemplare atât la
I.C.E.M. Tulcea, cât și la Celic Dere și Cocoș. Sigur, nu putem afirma că am
cuprins toate cărțile vechi românești din județul Tulcea. Cu certitudine se vor
descoperi noi exemplare, cel puțin în colecții particulare, de care nu avem
cunoștință în prezent.
Din păcate, în fondurile tulcene se păstrează relativ puține manuscrise,
dar prețioase ca tipologie și vechime, cu valoare istorică, documentară sau
literară. Sunt manuscrise ale unei singure opere, miscelanee, fragmente
manuscrise dintr-o lucrare, manuscrise de autor și corespondență, datate în
secolele XVII-XIX.
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Cercetând minuțios exemplarele colecțiilor tulcene și comparând
elementele de ediție cuprinse în cataloagele bine-cunoscute, la care ne
raportăm în acest demers științific, ni s-a oferit posibilitatea de a completa
seria contribuțiilor la Bibliografia românească veche (1508-1830) cu noi îndreptări
și adăugiri. Mai mult, cercetările noastre au deslușit însemnări cu valoare
informativă istorico-socială datate încă de la mijlocul secolului al XVII-lea şi
din a doua jumătate a aceluiași veac. Rezultate parțiale ale cercetărilor noastre
au fost publicate în reviste de specialitate, titlurile a douăsprezece studii cu
privire la această temă regăsindu-se în bibliografia aferentă lucrării de față.
Îndreptăm întreaga noastră gratitudine către toți cei care se fac
responsabili de editarea acestei cărți, în mod deosebit Î.P.S. Visarion,
Episcopul Tulcii și prof. univ. dr. Mihai Mitu, îndrumătorul științific al
lucrării, precum aducem sincere mulțumiri tuturor celor care ne-au fost alături
pe parcursul cercetării și definitivării acestui demers, nu în ultimul rând
familiei mele.
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CAPITOLUL I
SPIRITUALITATEA NORD-DOBROGEANĂ. CADRUL ISTORIC

Dobrogea a reprezentat regiunea românească favorizată din punct de
vedere al condiţiilor de dezvoltare. Principalele caracteristici zonale – mozaic
etnic şi regiune propice pentru comerţ – sunt rezultate din însăşi evoluţia
istorică şi cadrul geografic al spaţiului dintre Dunăre şi Mare. De-a lungul
secolelor, drumul maritim a dat Dobrogei o populaţie de negustori greci,
italieni şi armeni; drumul stepelor nordice i-a dat minoritatea tătărească;
drumul meridional-balcanic a permis scurgerea populaţiei turceşti, iar albiile
râurilor au privilegiat populaţia românească, superioară numeric, economic şi
cultural.
În Enciclopedia geografică a României1 se spune că Dobrogea porneşte din
Deltă şi merge până la ghiolul Lom-Provadia (Bulgaria), înfăţişându-se ca un
podiş orientat nord-sud, mai înalt decât Câmpia Română. Platoul acesta
uniform, străbătut de câteva râuri, beneficiază în extremele lui de Marea
Neagră şi de albia Dunării de Jos, care a cunoscut o serie de modificări
naturale. Retragerea Deltei dinspre uscat şi micşorarea lacurilor explică în
parte decăderea şi dispariţia unor cetăţi şi oraşe medievale nord-dobrogene,
înfloritoare în secolele XIV-XV precum Vicina (încă neidentificată), Enisala
(com. Sarichioi, jud. Tulcea), Proslavița (Nufăru, jud. Tulcea). Complexul
lagunar Razim-Sinoie ocupa cu cca. 600 de ani în urmă o arie mult mai largă,
iar trecerea prin Portiţa (azi Gura Portiţei) era navigabilă.
De la Silistra până la Isaccea, pe malul fluviului, era o luncă bogată în
ostroave şi mlaştini unde populaţia românească găsea adăpost, hrană şi
putinţa de a se deplasa rapid pe apă. Dunărea nu a constituit niciodată o
1

Enciclopedia geografică a României, Bucureşti, 1982, p. 42.
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piedică pentru români, dacă avem în vedere fenomenul ancestral al
transhumanţei şi, apoi, stabilirea păstorilor transilvăneni în câmpiile şi
păşunile Dobrogei, aceştia având un rol major în procesul de întărire a
conştiinţei unităţii naţionale. Prin întemeierea satelor mocăneşti, alături de
aşezările româneşti, s-a adus în plus o contribuţie la păstrarea caracterului
etnic românesc în Dobrogea, la păstrarea limbii şi a obiceiurilor, la circuitul
valorilor economice şi culturale între românii din Transilvania şi cei de pe
ambele maluri ale Dunării2.
Oraşul Tulcea, aşezat la răscrucea drumurilor care leagă Delta de
celelalte ţinuturi ale uscatului, se înscrie în rândul celor mai vechi localităţi
urbane din ţară. Ceramica de factură getică şi amforele elenistice descoperite
pe Dealul Monumentului ne vorbesc de prezenţa unei aşezări fortificate,
cetatea Aegyssus, care a jucat un rol deosebit în antichitate, în relaţiile
comerciale cu grecii.
După transformarea Dobrogei în provincie romană (anul 46 d.Hr.),
romanii şi-au asigurat dominaţia asupra oraşului prin luarea în stăpânire a
dealului stâncos al Monumentului, cu fortăreaţa getică. Se cuvine să amintim
că spaţiul nord-dobrogean se înscrie ca leagăn al creştinătăţii, prin dezvelirea
în anul 1971 a criptei martirice de la Niculiţel-Tulcea, care adăpostea pe cei
patru mucenici martirizați (Zotikos, Attalos, Kamasis şi Philippos) în timpul
persecuțiilor anticreștine ale lui Athanarich (369-372), perioadă relativ
apropiată construirii acestui martyrion de la sfârșitul secolului al IV-lea3.
Perioada stăpânirii romane asupra Dobrogei (secolele I-VII) şi preluarea de
către populaţia autohtonă a elementelor esenţiale ale culturii materiale şi
spirituale ale romanităţii vor crea o nouă entitate etnică şi spirituală – poporul
român şi limba română.
La începutul Evului Mediu românii dobrogeni aveau o viaţă economică
înfloritoare, târgurile dobrogene şi puternicele centre comerciale de la Gurile
Dunării fiindu-ne cunoscute din numeroase atestări documentare. Invazia
tătarilor şi concurenţa genoveză nu au putut împiedica evoluţia societăţii
dobrogene, pe fondul căreia căpetenii precum Dobrotici şi Ivanco devin
conducători politici locali în luptele de apărare împotriva Imperiului Otoman.

2

3

R. Ciobanu, Consideraţii asupra situaţiei demografice din Dobrogea în secolele XIII - XIV,
MN, 7, 1983, p. 110.
V. H. Baumann, Sângele martirilor, Constanța, 2004, p. 103-108.
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În 1406 domnitorul Mircea cel Bătrân stăpânea Dobrogea cu Silistra,
întinzându-şi autoritatea până la Gurile Dunării după ocuparea cetăţii Chilia
(Licostomo), care, din port genovez, va funcţiona ca port al românilor4.
În urma campaniei sultanului Mehmed I (1413-1421) împotriva Ţării
Româneşti, în 1417, Dobrogea este cucerită de otomani, cu excepţia zonei
Gurilor Dunării până la 1484, când turcii cuceresc Chilia, Cetatea-Albă şi
ţinutul înconjurător. Această nouă situaţie a permis colonizarea de către turci
veniţi din Anatolia, dar şi a unor grupuri de tătari din părţile sudice ale
Basarabiei şi din nordul Mării Negre. Deşi colonizarea turco-tătară a fost
continuă, elementul cel mai numeros, în raport cu celelalte grupări etnice, a
rămas populaţia românească.
Între anii 1417-1877 Dobrogea a fost apăsată de stăpânirea otomană mai
mult decât celelalte provincii româneşti, fiind guvernată administrativ şi
economic în condiţii specifice imperiului. În ciuda acestor împrejurări vitrege,
relaţiile românilor dobrogeni cu românii din stânga Dunării au continuat de-a
lungul veacurilor. Au fost relaţii de rudenie, de preocupări culturale (scris,
citit, circulaţia poeziilor populare şi a cărţilor în limba română ieşite din
tiparniţele Ţării Româneşti, Moldovei şi Transilvaniei), de credinţă şi
profesionale, ca păstori şi pescari.
Din primii ani ai secolului al XVI-lea datează cea mai veche atestare
documentară a numelui actual al municipiului Tulcea5. O altă sursă o
constituie studiul privind toponimia în Dobrogea medievală şi modernă, în
care se menţionează că, în registrele turceşti pe anul 1543 privind obligaţiile
populaţiei musulmane din Dobrogea către Poartă, localitatea Tulcea apare sub
forma Tulca6. Oarecum prozaică ni se pare explicaţia istoricului Nicolae Iorga
conform căreia etimologia cuvântului derivă de la numele unui paşă local,
Tul-paşa7.
Războaiele ruso-austro-turce de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi
începutul secolului al XIX-lea marchează pentru Dobrogea nenorociri aduse
4

5

6

7

Anca Ghiaţă, Condiţiile instaurării dominaţiei otomane în Dobrogea, SISEE, tom 1, 1974,
p. 76.
Noi documente otomane și cercetări recente (încă nepublicate) coboară această dată
până la anul 1502.
Anca Ghiaţă, Toponimie şi geografie istorică în Dobrogea medievală şi modernă,
AARMSI, Seria a 4-a, tom 5, 1980, p. 59.
Apud T. Voicu et alii, Monografia oraşului Tulcea. Trecutul, prezentul şi viitorul său,
Constanţa, 1928, p. 13.
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populaţiei autohtone. După desfiinţarea hanatului Crimeii (1783), o parte din
tătari, pribegind prin Dobrogea, se aşează pentru scurt timp şi la Tulcea.
Concomitent cu aceştia, ca urmare a persecuţiilor la care au fost supuşi după
reforma religioasă din Rusia, sosesc şi mici colectivităţi din sectele rascolnicilor,
aşa-zişii „lipoveni din Turcia”8, care populează partea de nord-vest a Dealului
Monumentului formând mahalaua lipovenească9.
Prin anii 1790-1791, generalul rus Suvorov cucereşte cetăţile Ismail,
Măcin, Isaccea, Tulcea şi înaintează până la Babadag. După 1830 oraşul Tulcea
se reface, astfel că, într-o hartă din anul 1838, marele stat major rus aminteşte
de Tulcea ca de o aşezare mică, cu 133 de case10.
În timpul războiului ruso-turc din 1828-1829 mulţi bulgari şi-au părăsit
ţara trecând în Basarabia, de unde, nemulţumiţi de noile condiţii, pornesc spre
teritoriile din dreapta Dunării. Aşezaţi la Tulcea, ei vor întemeia mahalaua
bulgărească și vor construi Biserica cu hramul „Sfântul Gheorghe” (Strada
Păcii, Tulcea)11. În urma Tratatului de la Craiova din septembrie 1940, privind
repatrierea cetăţenilor români de origine bulgară, aceștia vor abandona multe
imobile trecute ulterior în proprietatea statului.
Din anul 1860 Tulcea ajunge reşedinţă de sangeac şi cunoaşte o perioadă
de dezvoltare economică şi urbanistică. Autorităţile turceşti, urmând exemplul
creştinilor, ridică în oraş noi edificii publice: geamia, conacul paşei, liceul
turcesc ş.a.
Toate marile evenimente din Principatele Române şi din Transilvania au
avut în rândul românilor dobrogeni un mare ecou. În anul 1850 reputatul
agronom Ion Ionescu de la Brad (1818-1891), cu prilejul cercetărilor întreprinse
în Dobrogea, a sărbătorit la Tulcea, alături de localnici, împlinirea a doi ani de
la izbucnirea revoluţiei române de la 1848. La Niculiţel, s-a întâlnit cu
8
9

10
11

V. Vascenco, Melchisedec şi lipovenii, RSl, 42, 2007, p. 131-132.
Până în anul 1880, oraşul Tulcea era împărţit în mahalale cuprinse în două aşa-zise
circumscripţii teritoriale, culoarea de galben şi culoarea de roşu (Valentina
Postelnicu, Tulcea de altădată, Tulcea, 2002, p. 5-6).
T. Voicu et alii, op. cit., p. 14.
Biserica de piatră a fost ridicată de obştea bulgărească între 1854-1857, fiind a doua
din oraş ca vechime, după Biserica grecească „Buna-Vestire” zidită la 1854 (pr. F. L.
Neculai, Istoria Bisericii Sfântul Gheorghe în date, în vol. Biserica „Sfântul Gheorghe”
Tulcea la 150 de ani (1857-2007), Tulcea, 2007, p. 10-11). Românii își vor construi
biserica de zid în anii 1862-1865, actuala Catedrală „Sfântul Nicolae” Tulcea
(Strada Progresului).
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revoluţionarul paşoptist popa Iancu de la Iaşi, care ţinea şcoala românească şi
în a cărui casă a găsit o copie a Proclamaţiei de la Islaz12.
Însă, adevărata transformare a oraşului şi a întregii provincii dintre
Dunăre şi Mare începe după obţinerea independenţei de stat a României şi
după revenirea Dobrogei la patria-mamă, în ziua istorică de 14 Noiembrie
1878, când trupele române trec Dunărea cu destinaţia către Tulcea.

Cultura românească în Dobrogea de nord în timpul stăpânirii otomane
1. Biserica şi evoluţia eparhiilor ortodoxe româneşti din Dobrogea
După cucerirea otomană, biserica ortodoxă dobrogeană şi-a continuat
neîntrerupt existenţa în cadrul Patriarhiei de la Constantinopol, căreia îi erau
subordonate bisericile creştine din Imperiul otoman. Biserica a avut o
importantă funcţie culturală prin ea însăşi, cât şi datorită relaţiilor permanente
cu oficialităţile din stânga Dunării, mai ales cu Ţara Românească, contribuind
la menţinerea legăturilor dintre românii de pe cele două maluri ale fluviului.
La începutul stăpânirii turceşti întreaga Dobroge depindea de
Mitropolia Silistrei, care şi-a continuat existenţa până în secolul al XIX-lea,
aceasta rămânând principalul for ecleziastic al provinciei.
Pe la mijlocul secolului al XVI-lea s-a înfiinţat Mitropolia Proilaviei
(Brăilei), iar partea de nord a Dobrogei a trecut în dependenţa acestei eparhii.
În anul 1813 această mitropolie s-a unit cu cea a Silistrei, o dată cu alegerea
noului mitropolit al Proilaviei, Calinic. S-a creat aşadar, printr-un act al
Patriarhiei de la Constantinopol, o singură eparhie, care cuprindea şi
Dobrogea. În 1828 Mitropolia Proilaviei îşi încetează existenţa, Brăila fiind
reintegrată Ţării Românești, în timp ce Mitropolia Silistrei îşi continuă
activitatea ca instituţie religioasă de sine stătătoare13.
După desfiinţarea Mitropoliei Brăilei, pentru părţile de nord ale
Dobrogei ia fiinţă o nouă eparhie ortodoxă, cu rang de arhiepiscopie, şi al
cărei sediu era la Tulcea. Începuturile ei trebuie plasate imediat după 1829,
primul titular al acestei eparhii fiind episcopul grec Panaret, cunoscut pentru
12

13

Apud C. Bărbuleanu, Monografia oraşului Babadag, Ed. a 2-a, Bucureşti, 1998, p. 118;
A. Rădulescu, I. Bitoleanu, Istoria românilor dintre Dunăre şi Mare. Dobrogea,
Bucureşti, 1979, p. 262.
T. Mateescu, Biserica ortodoxă română din Dobrogea în timpul stăpânirii otomane (14171877), în vol. Monumente istorice şi izvoare creştine, Galaţi, 1987, p. 152-153.
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abuzurile pe care le săvârşea, mai ales faţă de preoţii români din subordine.
Lui Panaret i-a urmat, la o dată pe care nu o cunoaştem, arhiepiscopul
Dionisie, cunoscut prin acţiunile sale împotriva „schismei” bulgare. După
desprinderea de Patriarhia grecească din Constantinopol a bisericii bulgare
(Exarhatul bulgar se înființează la 1870, prin iradeaua emisă de sultanul Abdul
Hamid al II-lea) şi după trecerea Mitropoliei de la Silistra în mâinile bulgarilor
(Mitropolia bulgară Durostor-Cervensca), arhiepiscopul de la Tulcea își
extinde autoritatea şi asupra comunităţilor româneşti din sudul Dobrogei,
rămase sub jurisdicţia Patriarhiei ecumenice14.
Cu puţin timp înaintea izbucnirii războiului ruso-turc din 1877-1878
arhiepiscopul Dionisie părăseşte „Episcopia Tulcii”, în locul său venind
mitropolitul Nichifor de Carpat (n. 1808, Creta - d. 1893, Tulcea), în calitate de
epitrop al arhiereului canonic15. Numele „de Carpat” provine de la insula
Karpathos (Grecia), unde își avea sediul Mitropolia Karpathos, mitropolie
care, de asemenea, se afla sub jurisdicția Patriarhiei de la Constantinopol și în
fruntea căreia slujise Nichifor înainte de venirea sa în Dobrogea. Trebuie
subliniat rolul determinant jucat de acesta în martie 1877, când guvernatorul
Said-paşa comunica notabililor decretul imperial de distrugere prin
bombardament a oraşului Tulcea. Corpul consular întrunit imediat sub
preşedinţia mitropolitului Nichifor a intervenit la Patriarhia ecumenică de la
Constantinopol, obţinându-se de la sultan anularea iradelei, salvarea oraşului
şi destituirea guvernatorului turc16. Al doilea moment major din istoria
bisericii ortodoxe tulcene, marcat de personalitatea ierarhului, l-a constituit
redeschiderea Catedralei „Sfântul Nicolae”, la 8 noiembrie 1877, închisă între
anii 1872-1877 de guvernatorul Fahri-Bey, favorabil bulgarilor în cadrul luptei
între Exarhatul bulgar şi episcopii greci, pentru supremaţie asupra bisericilor
româneşti din Dobrogea17.
Aşadar, greutăţile de care s-a lovit biserica ortodoxă din dreapta Dunării
au fost determinate de mai mulţi factori: ostilitatea otomană, abuzurile
administraţiei locale, dezastrele provocate de războaiele ruso-turce, lipsa
preoţilor, rivalităţile dintre episcopii greci şi cei bulgari.
14
15

16
17

Ibidem, p. 153-154.
Arhiep. Tomisului Lucian, Cîteva ştiri despre ultimul Întâistătător al Mitropoliei de la
Tulcea - Dobrogea, Nichifor de Carpat, GB, 54, 1998, nr. 5-8, p. 56.
A. Rădulescu, I. Bitoleanu, op. cit., p. 274.
T. Voicu et alii, op. cit., p. 70.
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Cu toate acestea, în oraşele şi satele Dobrogei au existat numeroase
biserici ortodoxe. Biserica „Sfântul Atanasie” din localitatea Niculiţel (jud.
Tulcea) este o frumoasă construcţie ecleziastică în stil bizantin, ridicată pe la
sfârşitul secolului al XIII-lea sau la începutul secolului următor, conservată
până astăzi ca monument istoric. Ştiri rămase de la călători străini arată că în
unele oraşe precum Igliţa, Măcin, Dăeni, Babadag, existau biserici româneşti
în secolul al XVII-lea. Valul războaielor ruso-turce din a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea a provocat distrugerea multor biserici, majoritatea
refăcute sau reconstruite până pe la 1850. Totodată, s-au ridicat biserici şi în
localităţi unde nu existaseră mai înainte. Astfel, biserica din Măcin a fost
reclădită la 1834, după ce Gheorghe Vulpe, unul dintre cei mai înstăriţi
locuitori ai oraşului, a obţinut învoirea necesară de la paşa din Rusciuc. În
anul 1837 a început ridicarea bisericii din Nalbant terminată în 1839, când a
avut loc şi sfinţirea ei, în prezenţa arhiepiscopului Panaret al Tulcii18. La Zebil,
lângă Babadag, în 1848 a fost adaptată pentru cult casa dăruită de românul
Nichifor Tudor și a început să slujească un preot19.
După războiul din 1853-1856, în Dobrogea au fost construite noi biserici
din piatră, cele mai multe dăinuind şi în prezent. O menţiune deosebită merită
catedrala „Sfântul Nicolae” din Tulcea, zidită între anii 1862-1865, cu trei turle,
lângă biserica din lemn ridicată la 1846-1847 şi dărâmată în 1877. În anul 1867,
regele Carol I, aflat în vizită la Tulcea, dăruieşte bisericii suma de 100 de
galbeni şi mai multe vase de argint20.
În ultimii ani ai stăpânirii otomane s-au mai ridicat biserici româneşti la
Somova (1874), la Dăeni (1873), pe locul celei vechi de lemn, la Zebil (1876)
biserica nouă cu trei turle ş.a.21.
După 1878, toate bisericile şi mănăstirile din Dobrogea au trecut sub
jurisdicţia Episcopiei Dunării de Jos, cu sediul la Galaţi, înfiinţată în 1864 de
Alexandru Ioan Cuza. Primul episcop al Dunării de Jos, între anii 1864-1879, a
fost Melchisedec Ştefănescu (Mihail, pe nume de mirean, n. 1823 - d. 1892),
căruia i-a urmat episcopul Iosif Gheorghian (1879-1886). Astfel, Biserica
ortodoxă a acestei provincii a fost inclusă în organizarea ecleziastică a
României.
18
19
20
21

T. Mateescu, Permanenţa şi continuitatea românilor în Dobrogea, Bucureşti, 1979, p. 85.
Pr. S. Moruzov, Monografia comunei Zebil, Ed. a 2-a, Constanţa, 2005, p. 27.
B. Cotovu, Biserica Sf. Nicolae, catedrala oraşului Tulcea, AD, 7, 1926, p. 1-12.
T. Mateescu, op. cit., p. 88.
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Înfiinţându-se, în martie 1923, Episcopia Constanţei, judeţele din sudul
Dobrogei au trecut la noua eparhie, Episcopia Dunării de Jos rămânând cu
judeţele Covurlui şi Tulcea. Anul 1940 a adus modificări în jurisdicţia
Episcopiei Constanţei, care a rămas cu judeţele Constanţa şi Ialomiţa.
O importantă modificare s-a petrecut în februarie 1949, ca urmare a
constituirii regiunilor, când eparhiei Dunării de Jos i s-a schimbat denumirea
în Episcopia Galaţilor, mărindu-i-se jurisdicţia, care se întindea asupra
judeţelor Covurlui, Tutova, Tecuci şi Putna. Judeţul Tulcea s-a alipit, cu
această dată, la Episcopia Constanţei.
Un an mai târziu, prin contopirea Episcopiei Constanţei cu Episcopia
Galaţilor, noua eparhie creată îşi reia vechea titulatură de Episcopia Dunării
de Jos, administrând enoriile ortodoxe din judeţele Constanţa şi Tulcea,
precum şi din raioanele Galaţi, Bujor, Tecuci, Panciu, Focşani, Brăila, Călmăţui
şi Făurei22.
Reforma administrativă din 1968 a adus noi modificări în componenţa
jurisdicţională a Episcopiei Dunării de Jos, care a administrat de atunci până
în 1990 judeţele Galaţi, Constanţa şi Tulcea, sediul păstrându-se la Galaţi.
Aşadar, bisericile şi mănăstirile din nordul Dobrogei s-au aflat în perioada
1878-1990 sub jurisdicţia Episcopiei Dunării de Jos, cu excepţia anilor 19491950 când judeţul Tulcea s-a alipit Episcopiei Constanţei.
În 1975 Episcopia Dunării de Jos a fost ridicată la demnitatea de
arhiepiscopie sub numele de Arhiepiscopia Tomisului şi a Dunării de Jos.
Scindarea s-a produs în anul 1990 când s-a reînfiinţat Arhiepiscopia
Tomisului, cu sediul la Constanţa, luând în subordine bisericile şi mănăstirile
judeţelor Constanţa şi Tulcea. Această ruptură a generat dispute între aceste
două scaune episcopale de sine stătătoare, Constanţa şi Galaţi, cu privire la
apartenenţa unor descoperiri arheologice sau a altor bunuri istorice şi
documentare de patrimoniu, între care şi colecţii de carte veche şi de artă
religioasă (icoane, obiecte de cult etc.). Este elocventă situaţia de la Mănăstirea
Celic Dere, unde mai mult de jumătate din fondul actual de carte veche, aflat
în patrimoniul acesteia, a aparţinut Mănăstirii Adam, mănăstire de maici din
judeţul Galaţi cu o istorie de peste trei secole, desfiinţată de regimul comunist
prin anii 1960-1962 şi reînfiinţată după 1990. În momentul desfiinţării, maicile
de la Mănăstirea Celic Dere au adus biblioteca de la Adam, cărţile păstrând şi
22

Pr. E. Drăgoi, Aspecte ale vieţii bisericeşti din Episcopia Dunării de Jos în anii 1864-1886,
în vol. Monumente istorice şi izvoare creştine, Galaţi, 1987, p. 259-260.
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în prezent etichetele cu locul de provenienţă. De altfel, tipăriturile româneşti
imprimate până la 1830 provin în majoritate de la Mănăstirea Adam, ajunse
aici din diverse centre tipografice, pe diferite căi. Între timp, întregul fond de
carte a fost reinventariat în patrimoniul Mănăstirii Celic Dere şi avem
convingerea că aceste bunuri culturale vor rămâne în zestrea Dobrogei de
nord.
La 5 martie 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales în
fruntea noii eparhii a „Episcopiei Tulcii” pe Î.P.S. Episcop Visarion Bălţat.
Episcopia Tulcii, care se subordonează Mitropoliei Munteniei şi
Dobrogei, coordonează în prezent activitatea celor trei protoierii din judeţ:
Protoieria Tulcea care deţine parohiile din Delta Dunării şi din partea estică a
judeţului, Protoieria Babadag cu parohiile din sudul judeţului şi Protoieria
Niculiţel cu parohiile din nordul judeţului, inclusiv Mănăstirile Cocoş, Celic
Dere şi Saon.

2. Şcoala şi cultura scrisă
Viaţa culturală a românilor din Dobrogea nu s-a deosebit de cea a
românilor din stânga Dunării, în ciuda piedicilor pe care le-a avut de
întâmpinat din partea stăpânirii otomane cultura scrisă. Circulaţia cărţilor
bisericeşti şi laice de la stânga Dunării, încă din secolul al XVII-lea sau poate
mai demult, dovedeşte cunoaşterea şi folosirea scrisului de către românii din
Dobrogea. Cărţile au circulat peste tot în Ţările Române şi au asigurat
perenitatea limbii.
La început, instrucţia şcolară pentru cei doritori se realiza în Ţara
Românească şi în Moldova, iar din secolul al XIX-lea încep să ia fiinţă şi şcoli
locale. Pe de altă parte, existenţa cărţilor româneşti arată că slujba la bisericile
din satele dobrogene se ţinea, de la începutul secolului al XVIII-lea, în limba
română. La 1850, după cum constata Ion Ionescu de la Brad, chiar şi preoţii
greci şi bulgari slujeau în româneşte23. Acest aspect conduce la necesitatea
prezenţei ştiutorilor de carte, fie ei şi cu o pregătire sumară, pentru nevoile
cultului în primul rând. Astfel, s-au adus de la stânga Dunării nu numai cărţi
religioase, ci şi preoţi. Posibilităţile locale de pregătire a slujitorilor cultului
ortodox în Dobrogea au fost extrem de reduse în timpul stăpânirii otomane.

23

Apud T. Mateescu, Biserica ortodoxă română din Dobrogea, p. 159.
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Primele şcoli româneşti au luat fiinţă pe lângă biserici ori în case
particulare, iar cei care predau erau învăţători munteni, moldoveni sau
transilvăneni, folosiţi şi pentru serviciul religios ca dascăli24. Treptat, prin grija
şi cu sprijinul bănesc al locuitorilor, se înfiinţează şcoli în majoritatea
aşezărilor româneşti, unde învăţătorii predau după manualele aduse de peste
Dunăre, precum manualul institutorului Ion Creangă, Metodă nouă de scriere şi
cetire pentru usulu clasei I primaria (Iaşi, 1868). Uneori, lipsa acestora era
suplinită şi de foi caligrafiate de către dascălii înşişi.
Începând din prima jumătate a secolului al XIX-lea ne-au rămas ştiri
concludente despre unele şcoli dobrogene. Iniţial au luat fiinţă şcoli pentru
cântăreţi de biserică, cum a fost cea a dascălului Cosma din localitatea Dăeni,
apoi şcoli primare unde copiii descifrau bucoavnele, ceasloavele şi psaltirile.
La Nalbant, şcoala înfiinţată la 1835 a funcţionat până în anul 1852 în casa
preotului Filip, apoi, între 1852-1859, în casa din curtea bisericii vechi, iar mai
târziu a existat o clădire ridicată special pentru acest scop25. În satul Pisica de
lângă Măcin a venit ca învăţător, pe la 1860, Ion Buzdugan, care a predat
alfabetul chirilic şi pe cel latin învăţat de el însuşi la Galaţi, oraş de unde
aducea şi abecedarele pentru elevii săi. În localitatea Greci primul învăţător a
fost transilvăneanul Ion Moroianu, înlocuit de Dumitru Urzescu venit de la
Brăila, în anul 1861. La Zebil, şcoala românească îl menţionează ca învăţător
pe dascălul Agachi, până în 1869, după care a urmat Ştefan Constantinescu
între anii 1869-1875. În ceea ce priveşte localitatea Dăeni, şcoala datează din
1866, iar pe la 1870 funcţiona un învăţător pe nume Nicolae Mierlan. În satul
Cerna, cei mai vechi învăţători a căror amintire s-a păstrat au fost Petre Popa
şi Drăgan Nicolae26. Şcoli româneşti au existat înainte de anul 1877 şi în alte
aşezări nord-dobrogene.
Neîndoielnic, fondarea Mănăstirii Cocoş în anul 1833 a constituit un
eveniment important pentru ridicarea culturală şi religioasă a ţinutului. La
mijlocul secolului al XIX-lea mănăstirea avea deja o mică bibliotecă, cărţile
dăruite de dincolo de Dunăre fiind păstrate până în prezent în colecţiile

24
25
26

D. Simonescu, G. Buluţă, Pagini din istoria cărţii româneşti, Bucureşti, 1981, p. 85.
T. Mateescu, Permanenţa și continuitatea, p. 96.
I. Georgescu, Învăţământul public în Dobrogea, în vol. Dobrogea. Cincizeci de ani de
viaţă românească (1878-1928), Bucureşti, 1928, p. 642-645.
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mănăstirii. Astfel, pe filele unui Prolog27 (Neamț, 1855) citim următoarea
însemnare cu alfabet chirilic: Aceste cărți ce să numesc Proloage / s-au dăruit de
cătră Precuvioștia Sa, / starețul și arhimandritul / Sfintelor Monastiri Neamțul și
Săcul, [Natanail], / la Sfânta Monastire Cocoșul / de peste Dunăre din Turchiea, / ca
să fie nestrămutate la bisereca de acolo / 1857, ianuarie 14.
În ultimii ani ai stăpânirii otomane, misiunea organizării învăţământului
românesc pentru partea de nord a Dobrogei i-a revenit transilvăneanului
Nicolae-Nifon Bălăşescu (1806-1880?), aşa cum institutorul Şcoalei Române de
la Silistra, Constantin Petrescu, organizase pe baze noi învăţământul în partea
de sud-vest a pământului dintre Dunăre şi Mare. Ismail-Bey îl numeşte
„director al şcoalelor române din Dobrogea” (1870-1876) şi, în această calitate,
Nifon Bălăşescu a înfiinţat/reînfiinţat 21 de şcoli primare, din care 15 numai în
judeţul Tulcea28. Din anul 1872, în oraşul Tulcea va funcţiona Şcoala primară de
băieţi, cu local particular în curtea Bisericii „Sfântul Nicolae”. După o perioadă
de greutăţi materiale, această şcoală obţine în 1876 o subvenţie anuală din
partea guvernului României precum şi cărţi29.
Într-un articol publicat în anul 1877, fostul revoluţionar ardelean afirma
că ar fi putut înfiinţa şcoli în toate comunele româneşti din ţinutul pontic dacă
ar fi avut cărțile didactice și abecedarele necesare desfăşurării procesului de
învăţământ, apreciind că numai pentru cele 21 de şcoli i-au trebuit 2500 de
exemplare30.
În ceea ce priveşte materiile care se predau în şcolile româneşti din
Dobrogea, acestea se rezumau la cunoştinţe elementare: bucoavna, ceaslovul,
psaltirea, aritmetica, cântările bisericeşti, foarte probabil şi citirea în limba
turcă, de care românii dobrogeni aveau nevoie mai ales în relaţiile cu
autorităţile otomane. O circulaţie intensă prin Dobrogea trebuie să fi avut
Abecedarul turco-român al lui Constantin Petrescu. Cum la dreapta Dunării nu
se tipăreau asemenea manuale, lucrarea s-a imprimat la Rusciuc, în 1874, în
tipografia vilaietului Tuna („Impremeria provinciei Danubiul”), într-un tiraj
de o mie de exemplare. Acest abecedar a fost de mare folos elevilor şcolilor

27

28

29
30

Nr. inv. 200 (inventariat 10.11.1984). Exemplarul apare menționat în CRD, p. 79
(Cocoșu).
Despre viața și activitatea lui Nicolae-Nifon Bălășescu vezi E. Tăvală, Nicolae-Nifon
Bălășescu – între „călugărul chirovag” și „luceafărul rătăcitor”, Sibiu, 2012.
T. Mateescu, op. cit., p. 102-103.
E. Tăvală, op. cit., p. 214-219.

31
https://biblioteca-digitala.ro

Lăcrămioara Manea

româneşti din Dobrogea până la 1877. Totodată, el a constituit una dintre
primele lucrări de acest gen din întreaga cultură românească31.
De asemenea, conform însemnărilor cercetate în colecțiile norddobrogene, se constată că în acest spațiu românii au folosit scrierea chirilică
mult după încetarea stăpânirii otomane, până spre sfârșitul secolului al XIXlea. Printre ultimele astfel de însemnări menționăm: 1891, la Niculițel, pe un
exemplar din Urmare întru Dumineca Paștelui (Neamț, 1814) păstrat la
Mănăstirea Cocoș; 1894, la Zebil, pe un exemplar din Liturghii (Sibiu, 1814)
păstrat la I.C.E.M. Tulcea.
S-a vorbit despre dificultatea procurării manualelor şcolare în Dobrogea,
unde nu au existat până la 1879 tipografii şi librării. Uneori mocanii aduceau
cărţi şcolare imprimate în Transilvania, însă au circulat mai mult cărţile,
ziarele şi revistele tipărite în Muntenia şi Moldova. Abia după încetarea
stăpânirii otomane putem vorbi de o activitate tipografică locală, în contextul
prefacerilor social-economice şi politice care au avut loc în Dobrogea.
Prima tipografie tulceană, „Aurora Dobrogei”, avându-i ca directoriproprietari pe A. Fridmann (1879-1883) şi D. Brănişteanu (1883-1891), a editat
la 22 iunie 1879 întâia publicaţie românească locală intitulată Steua DobrogeiFoie interesilor locale, un săptămânal format III (38 x 27 cm), care a văzut lumina
tiparului până în anul 1891.
Alte tipografii au tipărit: Tipografia „Bălăşescu G.” a imprimat Dunărea
de Jos (1897) şi Viitorul Dobrogei; Tipografia „Dobrogea”, cu proprietarii Sava
Donceff (1888-1916) şi Krumm Donceff (1914-1938), a tipărit Dunărea de Jos,
Gazeta Tulcei, Vocea Dobrogei, Straja Tulcei; Tipografia „Română”, cu
proprietarii Paladi Vasile, B. Silbermann, D. P. Maloskitsky-Antonovici şi D. P.
Maloskitsky, a tipărit România Transdunăreană (1880-1881), Revista (1883-1884)
şi Deşteptarea Dobrogei (1892-1893)32.

31

32

N. Cartojan, Un document privitor la istoria culturii româneşti în Dobrogea înainte de
anexare, Arh. D, 2, 1919, nr. 1, p. 72-76.
P. Zaharia, 100 de ani de presă tulceană (1879-1979), Bucureşti, 1979, passim.
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CAPITOLUL II
CARTEA VECHE ROMÂNEASCĂ ÎN DOBROGEA DE NORD.
ISTORICUL CERCETĂRII

Cartea românească a contribuit la consolidarea ideii de unitate, datorită
circulaţiei sale în toate ţinuturile locuite de români, şi a constituit un mijloc
nepreţuit pentru cultivarea conştiinţei de neam. Cum era firesc, cartea a
circulat intens şi în Dobrogea, în ciuda unei ocupaţii otomane de peste patru
secole şi jumătate, pentru că românii de aici au avut dorinţă pentru luminare
spirituală, împlinită cu mari sacrificii prin înfiinţarea de şcoli şi biserici în
localităţi, cu mult înaintea Războiului de independenţă din anii 1877-1878.
Unitatea de neam şi de limbă reprezintă fundamentul vieţii culturale
din Ţările Române în secolul al XVII-lea, susţinută prin tipărirea şi circulaţia
cărţilor româneşti, cum bine se afirmă chiar în prefeţele acestora. Tipografii
munteni şi moldoveni, instituţia domniei şi biserica s-au străduit să scoată din
teascuri cărţi adresate tuturor românilor. Mitropolitul Teofil al Ţării
Româneşti în predoslovia Pravilei de la Govora (1640), lucrare care a fost
tipărită şi pentru Transilvania într-o ediţie specială, afirma: Socotit-am că mai
toate limbile au carte pre limba lor; cu acei cugetaiu şi eu robul domnului mieu lui
Iisus Hristos să scoţu cesta [sic!] carte, anume pravila pre limba rumânescă, sfinţilor
voastre fraţi duhovnici rumâneşti carii sunteţi păstori oilor celor cuvântătoare a
turmei lui Hristos1.
Factorii prezentaţi în capitolul anterior precum cadrul natural şi istoric,
transhumanţa, biserica şi şcoala, au determinat diverse căi şi mijloace de
pătrundere a cărţii româneşti în Dobrogea. Acestea au avut la bază relaţiile
permanente ale provinciei cu toate teritoriile româneşti din stânga Dunării, pe
1

BRV I-39, p. 109.
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de o parte legătura cu Ţara Românească şi Moldova, iar pe de altă parte
legătura cu Transilvania, prin intermediul mocanilor şi nu numai.
Raporturile au fost permanent mai strânse cu Ţara Românească,
datorită faptului că Dobrogea a reprezentat parte integrantă a acestui stat în
timpul lui Mircea cel Bătrân, cât şi datorită învecinării pe latura cea mai lungă
a provinciei cu Dunărea, care a avut menirea de a-i apropia pe români.
Schimburile culturale dintre aceste două teritorii au avut un curs ascendent şi
au fost direcţionate din ambele sensuri, într-un raport de reciprocitate2.
Un aspect important al acestor relaţii culturale îl constituie prezenţa în
Dobrogea a cărţilor bisericești ieşite din tiparniţele Ţării Româneşti
(Târgovişte, Snagov, Bucureşti, Buzău, Râmnic), într-o perioadă în care de
tipografii dobrogene nu putea fi vorba. Deopotrivă au circulat în Dobrogea, în
număr însemnat, cărţi imprimate la Iaşi şi la Mănăstirea Neamţ precum şi
cărţi tipărite în Transilvania, la Alba Iulia, Blaj, Sibiu şi Brașov. Acestea din
urmă ajungeau de obicei în Dobrogea trecând fie prin Moldova, fie prin Ţara
Românească, unele exemplare circulând prin toate cele trei ţări româneşti.
Fenomenul a căpătat amploare începând din secolul al XVIII-lea, când au fost
folosite lucrări religioase în limba română şi în Dobrogea, contribuind la
dezvoltarea culturală a provinciei.
Putem afirma că ediţiile dinspre Moldova au avut o circulaţie mai
intensă în jumătatea de nord a Dobrogei, decât pe teritoriul judeţului
Constanţa. În ceea ce privește Constanţa, ne raportăm la cercetările întreprinse
de Constantin Cioroiu şi Aurel Mocanu, finalizate prin publicarea în 1978 a
menționatei lucrări Cartea românească în Dobrogea înainte de 1877. Autorii dau
pentru jumătatea de sud a Dobrogei 76 de exemplare de carte veche
românească descoperite pe teren în acei ani, din care majoritatea provin din
tipografii muntene, în timp ce cărţile imprimate în Moldova sunt cele mai
puţine, numai 8 exemplare.
Finalizarea cercetărilor noastre în spaţiul nord-dobrogean ne-a permis
să tragem concluzii în acest sens. Pentru cele 214 exemplare de carte veche
românească care se păstrează în colecţii tulcene, situația pe provincii de
proveniență se prezintă astfel: un procent de 42,52% revine cărţilor scoase în
tipografii moldave, urmat de 28,04% pentru cărţile imprimate în tipografii din
străinătate: Buda, Lipsca [Leipzig], Paris, Sankt Petersburg, Uniev (Ucraina),
2

T. Mateescu, Din legăturile culturale ale Dobrogei cu Ţara Românească în secolul al XVIII-lea,
BOR, 93, 1975, nr. 9-10, p. 1124.
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Viena. Cărțile tipărite în Țara Românească sunt în proporție de 21,02%, iar
cele mai puține, 8,42%, provin din centrele tipografice transilvănene. De
asemenea, unele cărţi păstrate în nordul Dobrogei provin din Ţara
Românească prin filiera moldoveană, iar altele au circulat din Moldova (unde
s-au imprimat) prin Transilvania, apoi în Ţara Românească şi de aici în
Dobrogea. În patrimoniul mănăstirilor nord-dobrogene se află cele mai multe
exemplare cu tipărire şi circulaţie în Moldova, 42 la Cocoș și 37 la Celic Dere.
Sentimentul de apartenenţă la comunitatea ortodoxă este exprimat şi
prin susţinuta activitate a domnitorilor munteni şi moldoveni de sprijinire şi
ajutorare a bisericilor din Dobrogea. Numeroasele danii făcute bisericilor din
dreapta Dunării, de către domnitorii români, au cuprins şi cărţi necesare
serviciului religios, lucru firesc dacă ţinem seama de faptul că biserica
ortodoxă era pe atunci, pentru românii dobrogeni, una din principalele arme
de apărare a fiinţei naţionale. Danii de cărţi au făcut bisericilor, şi mai târziu
mănăstirilor de aici, atât înalţi ierarhi, cât şi numeroşi preoţi, dascăli şi dieci
care veneau în Dobrogea să slujească biserica şi şcoala. Acest aspect este
evidențiat de numeroasele însemnări aflate pe filele îngălbenite de vreme ale
cărţilor, tipărite mai ales după 1830, care se păstrează în colecţiile mănăstireşti
tulcene într-un număr foarte mare. Pe foaia de gardă a Mineiului lunii lui
Dechemvrie3 (Sibiu, 1856) aflat la Mănăstirea Cocoş, stă scris cu alfabet chirilic:
Această sfântă carte ce se numește Mineiul lui Dechemvrie s-au plătit de robul lui
Dumnezeu / Ignat Vasile și soția lui, Aftinia, și a fiilor lor / ca să le fie de pomenire
lor și sufletelor lor / și s-au dăruit la Sfânta biserică cu hramul Sf. Dumitru / din
satul Beștepe, Tulcea, prețul / 110 lei, în aprilie 19, anul 1862.
Se ştie că anumite cărţi de învăţătură erau adresate tuturor preoţilor. La
sfârşitul secolului al XVII-lea şi la începutul secolului al XVIII-lea cartea nu
era o valoare pusă în circulaţie în mod sistematic de către negustori. Astfel că,
în lipsa unor negustori „specializaţi”, domnia, care investea banii, se îngrijea
și de modul de desfacere a producţiei tipografice4. Danii domneşti au fost
orientate cu siguranţă în nordul Dobrogei, dacă avem în vedere că aici se
conservă încă exemplare de carte românească veche din secolele XVII-XVIII,
din multe care au circulat şi nu au mai ajuns până în zilele noastre.

3

4

Nr. inv. vechi: 14, proveniență Parohia Beștepe, jud. Tulcea. Exemplarul apare menționat în
CRD, p. 69 (Beștepe).
Bădără-Tiparul, p. 34-35.
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Mocanii au avut o contribuţie importantă la răspândirea cărţii
româneşti în Dobrogea. Despre existenţa lor în acest ţinut există indicii sigure
încă din secolul al XVI-lea5. Mocanii au străbătut cu turmele întreaga
provincie, contribuind la consolidarea elementului românesc din dreapta
Dunării. Cărţile bisericeşti erau purtate de păstorii din Transilvania, care
făceau uneori negoţ cu acestea. Putem aprecia că mocanii, pe lângă preoţi şi
dascăli, au funcţionat pentru Dobrogea ca nişte colportori6 ocazionali, care
aduceau, din centrele tipografice transilvănene, cărţi necesare comunităţilor
dobrogene.
Aceste cărți erau adeseori cumpărate de unii locuitori mai înstăriţi ai
satelor și dăruite „pentru pomenirea sufletelor lor” bisericilor, după propria
lor dorință. Unele exemplare donate mănăstirilor au fost oferite ulterior, chiar
de către monahi, altor parohii tulcene. Aşadar, cărţile româneşti au circulat
intens şi între localităţile nord-dobrogene.
Alte lucrări tipărite și manuscrise erau donate de înşişi mocanii
transilvăneni, care au făcut să circule şi bucoavne sau alte scrieri laice printre
românii din dreapta Dunării7.
Ne-am exprimat părerea că circulaţia şi folosirea cărţilor în Dobrogea
începe cel puţin din secolul al XVII-lea, de când datează unele dintre ele
păstrate până astăzi în anumite colecţii. Cele mai vechi cărți românești sunt:
Cazania lui Varlaam (Iași, 1643) și Biblia (București, 1688), câte un exemplar în
colecțiile I.C.E.M. Tulcea și ale Mănăstirii Celic Dere; Noul Testament (Bălgrad,
1648), Îndreptarea legii (Târgoviște, 1652) și Acatistul Născătoarei de Dumnezeu
(Uniev, 1673), în colecțiile I.C.E.M. Tulcea. Cartea românească de învățătură sau
„Cazania lui Varlaam” a circulat peste tot în Țările Române, însă în
Transilvania a cunoscut o răspândire impresionantă, judecând după
cantitatea de exemplare păstrate și după efortul copierii sale. Florian Dudaș
descrie nu mai puțin de 354 de exemplare cu circulație sau care se păstrează
în Transilvania precum și 42 de copii manuscrise ale Cazaniei, realizate în

5

6

7

T. Mateescu, Ştiri despre prezenţa mocanilor în Dobrogea în timpul stăpânirii otomane, RA, 48, 1971,
nr. 3, p. 391.
Colportajul a reprezentat o importantă cale de difuzare a cărţii, fenomen cultural tradiţional
pentru Ţările Române, care s-a dezvoltat în condiţiile permanentei prezenţe a
transilvănenilor în celelalte provincii românești (Bădără-Tiparul, p. 39).
C. Cioroiu, Călători la Pontul Euxin, București, 1984, p. 246.
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secolele XVII - XVIII, care de asemenea au fost păstrate și găsite în
Transilvania8.
Fără îndoială, o mare cantitate de carte s-a distrus în timpul a peste
patru secole, fiind supusă în Dobrogea vicisitudinilor de tot felul, dar mai ales
distrugerilor provocate de războaiele ruso-turce din a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea. La acestea s-au adăugat jafurile cerchezilor din secolul
al XIX-lea, care au vizat în special lăcaşurile creştine de cult precum și
devastarea, jefuirea sau incendierea bisericilor și arhivelor în timpul ocupației
militare din 1916-1918 în județul Tulcea. Bulgari, germani și turci au comis
atrocități care i-au îngrozit pe localnici, unele evenimente fiind consemnate
chiar pe cărți. Pe filele unui Minei pe luna lui Septemvrie9 (Neamț, 1831) de la
Mănăstirea Cocoș citim însemnarea: 1916, luna Decembrie, în timpul războiului
european, turcii din Isaccea au intrat în această biserică și au înțepat cu cuțitele
icoanele Domnului Iisus Hristos și Maicii Domnului. Cântăreț Popescu, 1916,
Decembrie 20.
Aşadar, cărţile româneşti cercetate nu reflectă neapărat realitatea din
secolele trecute. Numai aşa ne putem explica absenţa cărţilor de secol XVI şi
numărul mic al celor de secol XVII (13 exemplare). Se ştie că tipăriturile
coresiene au circulat pe întreg teritoriul românesc, însă, din cauza timpului
lung scurs de la apariţia lor, cele mai multe nu s-au păstrat. Nici edițiile
imprimate în secolul al XVIII-lea în Moldova și Țara Românească, care au
circulat intens în Dobrogea, nu ne-au parvenit decât parțial. Ponderea cade pe
cărțile tipărite în perioada 1801-1830, anume 161 de exemplare identificate în
colecții tulcene, din totalul de 214 tipărituri vechi românești.
Pe de altă parte, multe din aceste exemplare nu au fost utilizate în
biserici nord-dobrogene, iar însemnările lor nu reflectă evenimente sau
aspecte culturale locale. Astfel de volume din colecțiile tulcene provin din
achiziții și transferuri din a doua jumătate a secolului XX, o circulație
influențată de dorința și necesitatea creării de colecții pentru noi biblioteci și
muzee, fără ca aceasta să le diminueze importanța și calitatea de izvor istoric
(este mai cu seamă cazul colecției I.C.E.M. Tulcea).
Pe lângă acestea, mii de cărți românești și străine precum și colecții de
periodice imprimate după anul 1830 se păstrează astăzi în mănăstiri, biserici
şi în alte instituţii nord-dobrogene, un patrimoniu impresionant și valoros din
8
9

F. Dudaș, Cazania lui Varlaam în Transilvania, Cluj-Napoca, 1983, p. 187-432, 433-470.
Nr. inv.: f.n., proveniență Parohia Isaccea, jud. Tulcea.

37
https://biblioteca-digitala.ro

Lăcrămioara Manea

punct de vedere istorico-documentar, literar, lingvistic, artistic și care necesită
ani de cercetare și valorificare a rezultatelor.
Istoricul cercetării
Reluând ideea că cercetările având drept obiect circulaţia cărţii
româneşti în Dobrogea sunt relativ puţine şi anterioare anului 1980, facem o
trecere în revistă a istoricului cercetării temei.
Prima aplecare asupra acestor elemente aparţine lui Ion Ionescu de la
Brad, care, la jumătatea secolului al XIX-lea, în cadrul misiunii încredinţate de
către autorităţile otomane de a studia starea agriculturii din Dobrogea, a
străbătut provincia şi a adunat numeroase informaţii legate de viaţa materială
şi culturală a românilor, pe care le-a împărtăşit prietenului său Ion Ghica şi a
căror corespondenţă a fost publicată de Victor Slăvescu în anul 194310.
Cercetările mai vechi privind circulaţia cărţii româneşti în spaţiul
dobrogean aparţin unor mari istorici şi filologi ai neamului precum V. A.
Urechia, Ioan Bogdan, Nicolae Iorga, P. P. Panaitescu ş.a.
Cel dintâi letopiseţ scris în Ţările Române şi cel mai vechi letopiseţ
moldovenesc, Letopiseţul de la Bistriţa 1359-1506, aşa cum l-a numit Ioan Bogdan,
a fost descoperit la Tulcea într-un codex miscellaneus, fiind redactat în Moldova
la sfârşitul secolului al XVI-lea. Conform însemnărilor, manuscrisul (aflat azi la
B.A.R., ms. nr. 649) a circulat din Moldova în Dobrogea, fiind cumpărat în 1861
de Mančo Nenov Džudžov din localitatea Zebil, jud. Tulcea. Acesta l-a dat în
păstrare Bibliotecii populare bulgare din Tulcea, unde, cu puţin înainte de anul
1895, profesorul Alexandru Pop l-a descoperit şi i l-a semnalat lui Ioan
Bogdan11.
Nicolae Iorga a publicat în 1908, în lucrarea Inscripţii din bisericile
României, însemnări aşternute pe foile unui Triod (Râmnic, 1731) descoperit la
biserica veche din Măcin12. În anul 1928, reluând aceste însemnări în revista
„Analele Dobrogei”, marele istoric şi-a exprimat dorinţa ca o astfel de
cercetare pentru depistarea cărţilor vechi să se facă în toate satele dobrogene13.
10

11

12

13

V. Slăvescu, Corespondenţa între Ion Ionescu de la Brad şi Ion Ghica (1846-1874), Bucureşti, 1943,
passim.
Cf. Ghe. Mihăilă, în studiul introductiv la vol. I. Bogdan, Scrieri alese, Bucureşti, 1968, p. 4546 nota 141.
N. Iorga, Inscripţii din bisericile României, vol. II, Bucureşti, 1908, p. 340. În prezent, acest
exemplar nu se regăsește în colecțiile tulcene.
Idem, Românii şi bulgarii în Dobrogea, AD, 9, 1928, vol. I, p. 260.
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Menţionăm aici şi contribuţiile lui Alexandru P. Arbore14, Brutus
Cotovu15, Ioan N. Roman16, Ioan Georgescu publicate în „Analele Dobrogei”
în primele decenii ale secolului trecut. De asemenea, lucrările învățătorului
Apostol D. Culea17 cu privire la Dobrogea aduc unele elemente legate de
istoria, cultura și tradiția acestor locuri.
Îndemnul lui Nicolae Iorga a fost urmat mult mai târziu şi s-a finalizat
cu studiul publicat în 1978 la Constanța, amintit încă din Introducere. În afara
primelor două părți, care cuprind exemplarele identificate de autori în satele
dobrogene, lucrarea cuprinde şi o a treia parte, intitulată Cărţi care au circulat
în Dobrogea înainte de 1877, care cuprinde exemplare depistate potrivit
însemnărilor şi altor surse bibliografice, ele aflându-se în alte colecţii şi
biblioteci din ţară. Astfel, autorii C. Cioroiu și A. Mocanu menţionează un
exemplar din Învăţături creştineşti18 (Snagov, 1700), pe filele căruia în anul
1707, pe când se aflau la Babadag-Tulcea, au făcut însemnări un Eustatie
diacul – aflat acolo împreună cu Iamandi, capuchehaia Moldovei – și un
anume Soare, copil de casă. Cartea aparţinea acestuia din urmă, care o
cumpărase tocmai de la Ţarigrad19.
Constantin Cioroiu a făcut o serie de consideraţii privind circulaţia
cărţilor şi ulterior, în anul 1984, când a publicat lucrarea Călători la Pontul
Euxin. La fel au procedat profesorii Dan Simonescu şi Gheorghe Buluţă în
frumosul omagiu Pagini din istoria cărţii româneşti, lucrare tipărită în anul 1981.
Poate cele mai multe consideraţii şi menţiuni de cărţi ni le-a transmis
istoricul Tudor Mateescu, tratând acest aspect în cadrul legăturilor culturale
ale Dobrogei cu celelalte provincii româneşti20. În anul 1979 publică lucrarea
14

15

16

17

18
19
20

Al. P. Arbore, O încercare de reconstruire a trecutului românilor din Dobrogea, AD, 3, 1922, nr. 2,
p. 237-291; Idem, La culture Roumaine en Dobroudja, în vol. La Dobroudja, Bucarest, 1938, p.
670-697.
B. Cotovu, Biserica Sf. Nicolae, catedrala orașului Tulcea, AD, 7, 1926, p. 1-12; Idem, Dobrogea în
preajma războiului pentru neatârnare. Întâmplări din cei 50 ani de la anexarea ei (1878-1928), AD,
9, 1928, vol. II, p. 332-344.
I. N. Roman, Pagini din istoria culturii româneşti în Dobrogea înainte de 1877, AD, 1, 1920, nr. 3,
p. 355-398.
A. D. Culea, Cât trebuie să ştie oricine despre Dobrogea, Bucureşti, 1928; Idem, Dobrogea,
Bucureşti, 1928.
Exemplarul se păstrează la B. A. R., colligat cu Floarea darurilor (Snagov, 1700).
CRD, p. 99-100.
T. Mateescu, Arhivele din Dobrogea în timpul stăpânirii otomane, RA, 51, 1974, nr. 1-2, p. 229240; Idem, Din legăturile religioase ale Dobrogei cu Moldova înainte de 1877, MMS, 1975, nr. 9-12,
p. 716-720.
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Permanenţa şi continuitatea românilor în Dobrogea, unde, în capitolul destinat
culturii româneşti din Dobrogea în timpul stăpânirii otomane, vorbeşte și
despre Abecedarul turco-român (Rusciuc, 1874) tipărit de institutorul
Constantin Petrescu.
În lucrarea publicată de prof. Gheorghe Dumitraşcu, în anul 199621, sunt
punctate informaţii şi date importante cu privire la istoricul aşezărilor, al
bisericilor şi mănăstirilor dobrogene, dar, când precizează patrimoniul
acestora, autorul dă aceeaşi situaţie ca în lucrarea editată la 1978.
Preocupări relativ recente cu privire la fondurile de cărți și manuscrise
din colecții dobrogene au existat și din partea Marinelei Machidon. Teza de
doctorat, cu pondere pe cartea slavonă, s-a concretizat într-un catalog publicat
în anul 200622, unde sunt descrise cărți de redacție ruso-ucraineană, în marea
lor majoritate datând din secolul al XIX-lea, care se păstrează în colecții
constănțene și tulcene. În capitolele finale, autoarea a publicat și cărți vechi
românești din cele mai importante colecții tulcene, prezentate însă
fragmentar. Precizăm că fondul de la Mănăstirea Cocoș este mai bine
conturat, cu 49 de exemplare de carte veche românească.
Ca urmare, cercetările noastre au urmărit patru mari obiective:
1. identificarea acelor localități și instituții laice și religioase, dar și
eventuale colecții particulare, în care se mai păstrează fonduri de carte veche
românească tipărită și manuscrisă;
2. abordarea istoricului și proveniența acestor fonduri precum și situația
lor actuală;
3. inventarierea și descrierea colecțiilor;
4. interpretarea rezultatelor și tratarea aspectelor legate de circulaţia
cărţii româneşti în spațiul nord-dobrogean.
Pe de altă parte, descrierea edițiilor și a exemplarelor, cu
particularităţile lor specifice, ne-a condus la realizarea unui catalog de carte
veche românească din judeţul Tulcea, astfel de lucrări existând pentru alte
judeţe sau regiuni din țară. Considerăm că acest volum este necesar pentru
introducerea patrimoniului local de carte veche în circuitul științific național
și universal.

21

22

Ghe. Dumitraşcu, Localităţi, biserici şi mănăstiri româneşti în Dobrogea până la 1878, Constanţa,
1996.
Marinela Machidon, Manuscrise și tipărituri slavone și românești din fondul dobrogean,
București, 2006.
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CAPITOLUL III
LOCALITĂȚI NORD-DOBROGENE ÎN CARE SE PĂSTREAZĂ
FONDURI DE CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ.
ISTORICUL ȘI SITUAȚIA ACTUALĂ A COLECȚIILOR

În acest capitol ne propunem o amplă prezentare a colecțiilor de carte
veche românească păstrate în fondurile instituțiilor laice și a celor ecleziastice
nord-dobrogene precum și în colecții particulare. În prezent, deținătorii de
carte veche românească sunt: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Casa
Corpului Didactic și Biserica „Sfinții Împărați” din municipiul Tulcea, iar din
județul Tulcea mănăstirile Celic Dere și Cocoș (Planșa I).
Așa cum am prezentat în capitolele anterioare, înainte de anul 1980
deținătoare erau aproximativ toate parohiile românești din județ, care aveau
în patrimoniu câte unul sau mai multe exemplare de carte imprimată până la
1830. În urma dispoziției de concentrare a patrimoniului, fondul de carte al
Mănăstirii Cocoș a crescut simțitor față de vechea bibliotecă a mănăstirii. Pe de
altă parte, după evenimentele politice din 1989, Legea nr. 63/1974 privind
ocrotirea Patrimoniului Cultural Național a fost abrogată1, iar activitatea de
salvare și de conservare a cărților vechi practic a încetat, în unele cazuri
asemenea valori aflându-se în pericol. Cu toate acestea, cărțile se păstrează în
depozitul de la Cocoș, fără modificări majore în ceea ce privește starea lor de
conservare.
Instituțiile amintite numără în colecțiile lor un total de 175 de ediții în
214 exemplare, 39 dintre volume reprezentând fie dublete, fie mai multe
exemplare ale unei lucrări în cadrul unei colecții. De pildă, la Mănăstirea Celic
1

În prezent, există Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național
mobil, cu modificări și completări ulterioare.
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Dere se păstrează 5 volume ale Noului Testament de la Neamț, imprimat în
anul 1818. Toate exemplarele sunt descrise în catalogul colecțiilor, cu
particularitățile lor specifice, numărul de exemplare al fiecărei ediții fiind
menționat în tabelele din finalul descrierii fiecărei colecții.
Cea mai veche tipăritură recunoscută în spațiul nord-dobrogean este
Cartea românească de învățătură (Iași, 1643), al cărei tiraj nu se cunoaște. Potrivit
Bibliografiei românești vechi (1508-1830), ultima carte identificată este
Anthropologhia lui Pavel Vasici-Ungureanu, imprimată la Buda în anul 1830.
De altfel, nici cercetările mai vechi nu menționează cărți din secolul al XVI-lea
în nordul Dobrogei.
Din punct de vedere cronologic, 13 exemplare datează din secolul al
XVII-lea, 40 de volume sunt tipărite în secolul al XVIII-lea, iar 161 de cărți
vechi românești aparțin perioadei de imprimare 1801-1830. Dintre tipăriturile
secolului al XVII-lea, trei ediții din zece se păstrează în câte două exemplare:
Carte românească de învățătură (Iași, 1643), Biblia lui Șerban Cantacuzino
(București, 1688) și Evanghelie (Snagov, 1697).
În a doua jumătate a secolului al XVII-lea, dezvoltarea vieții spirituale
din Moldova impunea prezența cărții tipărite, încercându-se comenzi de
imprimare la tipografiile comunităților ortodoxe din Polonia. După eșecul
proiectului Ducăi-Vodă2, mitropolitul Dosoftei a tipărit la Uniev, în anul 1673,
două ediții, anume Psaltirea în versuri și Acatistul Născătoarei de Dumnezeu, un
exemplar al ultimei aflându-se și în colecțiile I.C.E.M. Tulcea. La Bălgrad
[Alba-Iulia] s-a imprimat numai în limba română, începând din anul 1640
până la 1656, iar după o întrerupere de aproximativ trei decenii activitatea
tipografică s-a reluat în sediul Mitropoliei, unde s-au tipărit alte nouă lucrări
în intervalul 1684-17023. Aici au văzut lumina tiparului Noul Testament, 1648 și
Chiriacodromion, 1699, ambele prezente în spațiul nord-dobrogean.
După provincii și centre tipografice de proveniență, situația generală se
prezintă astfel: 90 de cărți au văzut lumina tiparului în Moldova (Iași, Neamț),
45 au fost imprimate în diverse centre tipografice din Țara Românească
(București, Buzău, Râmnic, Snagov, Târgoviște), alte 18 în Transilvania
(Bălgrad, Blaj, Brașov, Sibiu), iar 61 s-au tipărit în imprimerii din străinătate:
Chișinău (Republica Moldova) - 1; Lipsca [Leipzig] - 1; Movilău [Peștera2

3

Încă din anul 1671 Duca Vodă intervine la Lvov pentru imprimarea a 400 de psaltiri și a 200
de cazanii în limba română, cărți care nu au mai ajuns să se tipărească (O. Șchiau, Cărturari
și cărți în spațiul românesc medieval, Cluj-Napoca, 1978, p. 51).
Ibidem, p. 123-126.
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Republica Moldova] - 1; Uniev [Mejgorie-Ucraina] - 1; Paris - 2; Sankt
Petersburg - 6; Viena - 13; Buda - 36. Din cele 214 exemplare, constatăm că
aproape jumătate au circulat dinspre Moldova în spațiul nord-dobrogean.
Cărțile provin din 19 centre tipografice românești și străine, iar cele mai multe
sunt tipărituri din secolul al XIX-lea de la Neamț, 69 de exemplare, din care 36
se păstrează la Cocoș, 27 la Celic Dere, iar 6 în Biblioteca I.C.E.M. Tulcea.
Tipografia Universității din Buda, care a contribuit enorm la ridicarea
nivelului cultural și științific al intelectualității din Principate, ocupă locul al
doilea cu 36 de exemplare, 15 aflându-se la Celic Dere, 12 la Cocoș, 7 la
I.C.E.M. Tulcea și câte un exemplar la Casa Corpului Didactic și la Biserica
„Sfinții Împărați”. De altfel, ediția cea mai răspândită în județul Tulcea este
Octoihul de la Buda, 1811, din care am identificat la Cocoș 8 exemplare
păstrate până în prezent, 2 făcând parte din tirajul pentru Țara Românească,
respectiv 6 din tirajul pentru Transilvania. Ediția a circulat intens în nordul
Dobrogei, dacă avem în vedere faptul că toate exemplarele de la mănăstire
provin din următoarele parohii: Catedrala „Sfântul Nicolae” Tulcea, Biserica
„Sfinții Împărați” Tulcea, Babadag, Nifon, Garvăn, Somova - câte un exemplar
și de la Văcăreni - 2 exemplare.
Limbile în care au fost redactate aceste cărţi sunt româna, greaca, latina
şi franceza. Trei volume din colecția I.C.E.M. Tulcea sunt bilingve (cu text
paralel): Evanghelie greco-română, Bucureşti, 1693 (greacă, română); Dimitrie
Caracaş, Poemata medica, Viena, 1795 (greacă, latină) şi Grammatica DacoRomana, Viena, 1826 (latină, română) întocmită de Ioan Alexie. În ceea ce
priveşte tipăriturile în limba neogreacă, din a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea şi de la începutul secolului al XIX-lea, alăturate cărţilor vechi
româneşti, acestea sunt semnate, traduse sau tipărite de nume importante ale
istoriei şi culturii noastre din perioada fanariotă. Domnitorii fanarioţi au avut
o contribuţie deosebită la răspândirea şi dezvoltarea culturii în Ţările Române
precum şi la înscrierea sa în circuitul european al valorilor culturale. Cele cinci
titluri la care facem referire sunt următoarele: Ambrosius Marlianus, Theatron
Politikon, Ediţia a 2-a, Lipsia [Leipzig], 1776, tradus din limba latină de Ioan
Avramie; Antonius Manuil din Moldovlahia, Tropaion tēs orthodoxou Pisteōs,
Viena, 1791; Nicolae Mavrocordat, Philotheou Parerga, Viena, 1800; Alexandru
Mavrocordat Exaporitul, Phrontismata, Viena, 1805 - 2 exemplare; Nomothesia tõu
Karatza, Viena, 1818. Alte două volume de carte veche românească sunt
redactate în limba franceză și se păstrează tot la I.C.E.M. Tulcea: Jean-Louis
Carra, Histoire de la Moldavie et de la Valachie, [Paris], 1777; M. Demian, Tableau
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géographique et politique des royaumes de Hongrie, D'Esclavonie, de Croatie et de la
grande principauté de Transilvanie, vol. 1-2, Paris, 1809.
Amintim aici şi tipăriturile în limbile slavonă şi română din a doua
jumătate a secolului al XVII-lea, care nu sunt texte bilingve propriu-zise, ci
stadii de evoluţie ale traducerii în limba română pentru o parte a literaturii
liturgice, în care indicaţiile tipiconale şi sinaxarul sunt în limba română, iar
partea de imnografie în limba slavonă4. În biserică, limba română avea să se
impună ca limbă liturgică abia în primele decenii ale secolului al XVIII-lea
prin traducerea integrală a textelor, inclusiv a imnografiei liturgice. Procesul a
culminat cu tipărirea la Târgoviște a Octoihului5 (1712), apoi a Catavasierului6
(1714), iar în anul 1715 a Ceaslovului7 și a celei de-a doua ediții a Catavasierului8,
cărți de strană având și textul cântărilor în limba română9.
Majoritatea cărţilor au un conţinut ecleziastic, aspect firesc în contextul
general al culturii medievale în care singura ideologie era cea religioasă.
Pentru unele exemplare incomplete sau fără foaia de titlu a fost dificilă
identificarea ediției din care acestea fac parte, uneori fiind necesară colațiunea
cu exemplare complete din B.A.R. Așa am procedat, de pildă, în cazul
Molitvenicului (Buzău, 1747) din colecțiile I.C.E.M. Tulcea. Menționăm și alte
exemplare incomplete din patrimoniul nord-dobrogean: Catehism (Blaj, 1804)
din biblioteca I.C.E.M., Carte folositoare de suflet (București, 1799) și Carte
folositoare de suflet (București, 1800) de la Mănăstirea Celic Dere, Acatist
(Râmnic, 1784) de la Mănăstirea Cocoș ș.a. În catalog, cu tot efortul depus, o
singură carte nu a putut fi datată cu precizie, deoarece multe file sunt risipite
și nu are însemnări concludente. Este vorba de un Ceaslov [sec. XVIII - 1830]
păstrat la Biserica „Sfinții Împărați” Tulcea.

4

5
6
7
8
9

Lăcrămioara Manea, Carte românească veche (secolul al XVII-lea) în colecțiile Institutului de
Cercetări Eco-Muzeale Tulcea. Considerații, RSl, 42, 2007, p. 224.
BRV I-162, p. 485-486; BRV IV-162, p. 223.
BRV IV-50, p. 41-42 (Adăugiri).
BRV I-170, p. 495-497; BRV IV-170, p. 223.
BRV IV-53, p. 43 (Adăugiri).
Bădără-Tiparul, p. 28.
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Metodologia întocmirii catalogului
Ca metodologie de lucru am folosit Standardul Internaţional de
Descriere Bibliografică a Cărţii Vechi (ISBD(A)) începând cu titlul uniform10 al
unei ediţii (numerotat cu cifre romane), urmat de zonele de descriere
bibliografică pentru exemplarele în cauză (numerotate cu cifre arabe). Dacă se
cunoaște ori se identifică autorul unei ediții, atunci descrierea începe cu
vedeta de autor. În cadrul descrierii bibliografice a exemplarelor, am
menţionat: titlul propriu-zis în forma în care apare pe pagina de titlu,
principalul responsabil, datele de apariţie şi indicarea paginaţiei cu eventuale
lipsuri ale exemplarelor incomplete. Urmează notele generale (de ediţie) şi notele
specifice (de exemplar) cu descrierea legăturii, starea de conservare, ex-librisuri
şi însemnări, circulaţie.
În cadrul notelor generale s-au făcut, după caz, unele precizări desprinse
din cataloagele de bază11 ori au fost adăugate noi elemente de descriere,
constatate în urma cercetărilor noastre, precum numerotări greşite de
paginaţie, note de conţinut, ilustraţii etc. Uneori, în cadrul secțiunii descriptori,
apar la note generale date despre autorii lucrărilor, mai ales în cazul Sfinților
părinți, pentru a sublinia valoarea traducerilor în limba română sau a edițiilor
publicate în timp. În finalul notelor generale am optat pentru menționarea, în
afara autorilor, a responsabililor de ediții (patronaj, editori științifici și
comerciali, cenzori, diortositori, tipografi etc.), conform standardului de
descriere menționat.
În ceea ce priveşte notele specifice, o atenţie deosebită a fost acordată
integrității volumelor, indicându-se foile lipsă, unele completări manuscrise,
inserarea de foi albe cu prilejul legăturilor ulterioare ale cărţilor etc. La
transcrierea însemnărilor cu alfabet chirilic s-au folosit următoarele: literele
suprascrise au fost redate în paranteze rotunde; unele lămuriri, întregiri de

10

11

Titlul uniform sau convenţional poate fi considerat titlul cel mai cunoscut al unei ediţii, urmat
de limba (în paranteze rotunde) şi anul ediţiei. În mare parte, titlurile uniforme ale cărţilor
vechi româneşti au fost stabilite de colectivul de specialişti în catalogare şi prelucrare
informatizată din cadrul secţiei de bibliologie a Institutului de Memorie Culturală Bucureşti
(CIMEC), la iniţiativa doamnei Mariana Iova, coordonator al proiectului. În general, pentru
stabilirea titlului uniform se analizează conținutul lucrării în raport cu titlul propriu-zis
precum cazul cărților având cuprins de origine biblică – Biblia V.T. Psalmi; Biblia N.T. Apostol;
Biblia V.T. N.T.
BRV I, II, III, IV; BRVÎA; Poenaru-CBRV; Râpă-BRVA; Ştefan-CMMB.
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cuvinte, completări de cuvinte lipsă ori ilizibile, prin deducție sau din alte surse,
au fost redate în paranteze drepte. De asemenea, pentru cărțile recunoscute ca
fiind prezentate și la 1978, s-a făcut trimiterea la lucrare (CRD), din dorința de a
scoate în evidență din ce localitate provin și unde se păstrează în prezent.
Din cele 175 de ediții, 38 se regăsesc în mai multe colecții. Notele generale
sunt descrise o singură dată, ulterior făcându-se numai trimitere la acestea.
Notele specifice exemplarelor unei ediții, le-am redat în cadrul fiecărei colecții.
Din ediția Noului Testament (Sankt Petersburg, 1817) am identificat exemplare la
I.C.E.M. Tulcea și la Celic Dere, din Acatistul de la Buda, 1819, avem exemplare
la I.C.E.M. și la Biserica „Sfinții Împărați” Tulcea, din Viețile Sfinților din luna lui
Octombrie (Neamț, 1809) se păstrează câte un exemplar la I.C.E.M., la Celic Dere
și la Cocoș, iar exemplele pot continua.
Pentru descrierea cărţilor s-au folosit o serie de abrevieri, unele dintre
acestea fiind în conformitate cu normele internaţionale în uz pentru descrieri
bibliografice.

1. INSTITUȚII LAICE

1.1. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE TULCEA.
DESCRIEREA COLECȚIEI DE CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ

Istoricul instituției
Muzeul tulcean a luat naștere în anul 1950 într-o casă particulară (Casa
Avramide), unde s-a organizat Muzeul de Științe ale Naturii. Din anul 1965 a
început să funcționeze sub denumirea de Muzeul „Delta Dunării”, cu patru
secții: istorie și arheologie, etnografie, științe ale naturii și artă.
A devenit institut de cercetări în anul 1993, prin transformarea și
reorganizarea tuturor obiectivelor muzeale din județul Tulcea. În prezent,
grupează patru secții muzeale: Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării,
Muzeul de Istorie și Arheologie, Muzeul de Etnografie și Artă Populară,
Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean precum și
obiective muzeale sau de cercetare în teritoriul județului: Casa Memorială
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„Panait Cerna” în localitatea Cerna, Muzeul Satului Dobrogean în localitatea
Enisala, Centrul de Cercetare Celic Dere, cetățile Argamum, Halmyris, Ibida,
Noviodunum etc.
Alături de cele patru secții muzeale, și deservindu-le pe toate,
funcționează Biblioteca Institutului care, de asemenea, își are istoria sa. Din
anul 1983 colecțiile bibliotecii au fost adăpostite într-un imobil de pe strada 9
Mai, construit la jumătatea secolului al XIX-lea, care a aparținut familiei de
cherestegii Wilhelm Bergman. La începutul anului 2007, în urma revendicării
imobilului de către succesori, cartea curentă și colecțiile speciale au fost
mutate în noul pavilion din incinta Muzeului de Istorie și Arheologie Tulcea
(Planșa II. Fig. 1-2).
Prezentarea colecției de carte veche românească
În ceea ce privește colecțiile speciale, acestea sunt constituite din
manuscrise, carte veche românească, carte străină rară (1554-1750), carte
modernă românească și străină, ex-librisuri și cărți cu dedicații-autograf,
periodice, calendare și almanahuri vechi care întrunesc anumite criterii de
bibliofilie, multe impunându-se atenției ca valori de patrimoniu.
Colecția de carte veche românească a Institutului de Cercetări EcoMuzeale Tulcea cuprinde 55 de titluri în 61 de exemplare, 6 dintre acestea
fiind dublete sau mai multe exemplare ale următoarelor ediții: Biblia (Blaj,
1795); Alexandru Mavrocordat Exaporitul, Phrontismata (Viena, 1805); Acatist
(Râmnic, 1819); J. Gottlieb Heineccius, Elemente de filozofie, logică și etică (Buda,
1829) - 3 exemplare.
Din punct de vedere cronologic, 10 exemplare datează din secolul al
XVII-lea, 21 de volume sunt tipărite în secolul al XVIII-lea, iar 30 de cărți vechi
românești aparțin perioadei de imprimare 1801-1830. Douăzeci de cărți au
văzut lumina tiparului în diverse centre tipografice din Țara Românească, 9 au
fost imprimate în Moldova, 10 în Transilvania, iar 22 s-au tipărit în tipografii
din străinătate: Leipzig - 1; Uniev [azi Mejgorie-Ucraina] - 1; Paris - 2; Sankt
Petersburg - 3; Buda - 7; Viena - 812. Referitor la proveniența din centrele
tipografice românești, 10 exemplare din totalul de 61 provin din centrul
tipografic București, 6 exemplare au fost imprimate la Neamț, câte 5
12

Lăcrămioara Manea, Colecția de carte românească veche a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale
Tulcea. Catalog (I), Peuce S.N., 9, 2011, p. 586.
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exemplare la Râmnic și Blaj, 3 la Iași, câte 2 la Buzău, Snagov, Alba Iulia și
Sibiu, iar câte un exemplar la Târgoviște și Brașov.
În această colecție se păstrează cele mai multe lucrări cu un conținut laic,
18 exemplare, majoritatea cărților având un conținut ecleziastic. Nu mai puțin
de 11 exemplare sunt Biblii, dintre care trei reprezintă edițiile integrale din
1688, 1795 și 181913, restul cuprinzând doar textul Noului Testament sau al
Evangheliilor. Înmulțirea tipografiilor particulare în prima jumătate a secolului
al XIX-lea a intensificat procesul de laicizare a culturii. Dintre titlurile cu un
caracter laic menționăm: Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei (Neamț, 1825);
Ioan Alexi, Gramatica daco-română (Viena, 1826); Dinicu Golescu, Însemnare a
călătoriei mele (Buda, 1826).
Unele exemplare poartă ex-librisuri și însemnări manuscrise pe spațiile
albe ale foilor, marginal sau în interiorul scoarțelor, care ne oferă o imagine
clară asupra circulației lor intense în toate provinciile românești, destinul
făcând ca ele să aparțină în final patrimoniului nord-dobrogean. În categoria
exemplarelor marcate prin ex-libris se înscriu Carte românească de învățătură
(Iași, 1643), Evanghelie greco-română (București, 1693) și Evanghelie (Snagov,
1697), care au pe coperta interioară eticheta «Ex libris Brancovan», ca semn de
proprietate a prinţului Mihai-Constantin Basarab Brâncoveanu (1875-1967),
fiul lui Grigore Basarab Brâncoveanu (1827-1886) şi al Ralucăi Musuruş.
Probabil pe la începutul secolului al XX-lea aceste cărţi au intrat în posesia
prinţului, însă, datorită persecuţiilor regimului comunist, vasta sa bibliotecă a
avut o soartă tristă, cărţile risipindu-se pe la diverse persoane particulare şi
biblioteci din Bucureşti14. Alte ex-librisuri identificate în această colecție sunt:
sigiliul Bisericii Parohiale din localitatea Ivancăuți [în Cernăuți-Ucraina],
ștampila «Biblioteca Colegiului Sf. Sava», ștampila «Biblioteca Mitropolitului
Moldovei și Sucevei Iosif Naniescu. Dăruită Academiei Române în 1894»,
eticheta «Biblioteca Așezământului Cultural „Nicolae Bălcescu”» ș.a.
Am introdus în catalogul I.C.E.M. Tulcea trei tipărituri în limba
neogreacă, imprimate la Viena, pe care considerăm că le putem alătura cărților
vechi românești, ele nefiind descrise în cadrul monumentalei lucrări
Bibliografia românească veche (1508-1830). Sunt cărți semnate de personalități
culturale sau tipărite cu cheltuiala acestora, care aparțin deopotrivă istoriei și
13

14

Este vorba despre: Biblia lui Șerban Cantacuzino (București, 1688); Biblia lui Ioan Bobb (Blaj,
1795); Biblia (Sankt Petersburg, 1819).
Exemplarele amintite au fost achiziţionate în anul 1979 de la Melania Ionescu-Nicoară din
Bucureşti (Manea-Ex-librisul, p. 251-258).
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culturii noastre din perioada fanariotă: Antonie Manuil din Moldovlahia,
Tropaion tēs Orthodoxou Pisteōs, 1791; Nicolae Mavrocordat, Philotheou Parerga,
1800; Alexandru Mavrocordat Exaporitul, Phrontismata, 1805. De altfel,
Philotheou Parerga este menționată în catalogul său și de bibliologul RâpăBuicliu, iar lucrarea marelui serdar Antonie Manuil a fost adusă în atenția
specialiștilor de Nicolae Vasilescu-Capsali, încă din anul 1974. Argumentele
noastre în plus și descrierea cărților se regăsesc în catalog.
Dacă ne referim la provenienţa cărţilor din această colecție, unele au
intrat în patrimoniul muzeului printr-un fond de preluări de la Biblioteca
Academiei Române (1978) sau prin achiziţii valoroase de la persoane
particulare şi din anticariatele bucureştene, altele au fost confiscate din parohii
tulcene în timpul regimului comunist. Putem spune că a existat o circulaţie a
acestor bunuri culturale, începând de la mijlocul secolului al XX-lea,
influenţată de înfiinţarea de biblioteci şi muzee, în dorința creării de colecţii.

CATALOG (1643-1830)

1643
I. CAZANIA LUI VARLAAM (română) Iași. 1643
1. Carte românească de învățătură: Dumenecele preste an şi la praznice
împărăteşti şi la svănţi Mari / cu zisa şi cu toată cheltuiala lui Vasilie
Voivodul. – Din multe scripturi tălmăcită din limba slovenească pre limba
Romeniască / de Varlaam. – (Iaşi: În Tipariul Domnesc. În Mănăstirea a Trei
S[feti]teli, 1643). – [1], 384, 114, [4] f.: 23 il.; In folio (28 × 20 cm); 19, 28 R
(25 × 13 cm) (Planșa II. Fig. 3).
Note generale
BRV I-45, p. 137-143; BRV IV-45, p. 190; BRVÎA, 251, p. 172-173; PoenaruCBRV, p. 169; Râpă-BRVA, p. 153-161.
Cercetătorii au identificat analogii ale textului Cazaniei cu textele unei serii de
izvoare imprimate şi manuscrise din cadrul literaturii omiletice bizantine,
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greceşti, slave şi româneşti din sec. al XVI-lea şi din prima jumătate a sec. al
XVII-lea, utilizate de Varlaam (cf. Râpă-BRVA, p. 153).
Titlul este încadrat într-o xilogravură semnată Ilia, datată 1642: sus, în centru,
Iisus Hristos binecuvântând, în colţuri cei patru evanghelişti Matei, Marcu,
Luca şi Ioan; în dreapta Sfântul apostol Pavel şi Sfânta Paraschiva; în stânga
Sfântul apostol Petru şi Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, iar jos marii
dascăli Vasile, Grigore şi Ioan Zlatoust.
Conform BRV-ului unele exemplare au o altă dispoziţie a rândurilor şi altă
încadrare. Cercetătorul Florian Dudaș menţionează existenţa a trei foi de titlu,
databile 1641, 1642, 1643. Textul Cazaniei s-a imprimat într-o singură ediţie
(colofonul unic din 1643), însă imprimarea a cunoscut două serii (tiraje), „A” şi
„B”, în intervalul 1641-1643. Exemplarele tip „imprimat B” prezintă dispoziţia
titlului şi încadrarea descrise mai sus, iar foaia de titlu care corespunde
„imprimatului A” prezintă titlul încadrat de două coloane; în câmpul de sus
sunt reprezentaţi Sfântul Gheorghe şi Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, iar
în medalion Sfinții Trei Ierarhi - Vasile, Grigore şi Ioan15.
Lucrarea conţine două părţi: Partea I a Cazaniei, cu 382 f. num., cu greșeli, de la
1 la 384, cuprinde 54 de „Învăţături” ale Triodului, ale Penticostarului şi ale
celor 32 de Duminici de după Rusalii; Partea a II-a, cu 116 f., cuprinde 21 de
cazanii la „praznicele lunilor preste an, împărăteşti şi a svenţi mari”, texte cu
conţinut hagiografic şi panegiric în cinstea sfinților, cu biografii sau crâmpeie
din viața lor16. În 1699 s-a reeditat textul Cazaniei, sub titlul Chiriacodromion.
Numerotări greşite de paginaţie: Partea I: f. 22 num. greşit 20; f. 26 num.
greşit 29; f. 58 num. greşit 59; f. 172 num. greşit 171; f. 177 num. greşit 176; f.
245 num. greşit 247; f. 247 num. greşit 245; f. 248 num. greşit 249; f. 249 num.
greşit 251; f. 250 num. greşit 251; f. 251 num. greşit 252; f. 252 num. greşit 253;
f. 253 num. greşit 254; f. 254 num. greşit 255; f. 255 num. greşit 257; f. 256 num.
greşit 260; f. 257 num. greşit 259; f. 258 num. greşit 260; f. 259 num. greşit 261;
f. 260 num. greşit 262; f. 261 num. greşit 263; f. 262 num. greşit 264; f. 263 num.
greşit 267; f. 264 num. greşit 266; f. 265 num. greşit 267; f. 266 num. greşit 268;
f. 267 num. greşit 269; […]; f. 382 num. greşit 384.
Partea a II-a: f. 20 num. greşit 21; f. 21 num. greşit 29; f. 92 num. greşit 95; f. 97
num. greşit 93 şi f. 110 num. greşit 113.

15
16

F. Dudaș, Cazania lui Varlaam în Transilvania, Cluj-Napoca, 1983, p. 42-43.
Ibidem, p. 33-34.

50
https://biblioteca-digitala.ro

Circulaţia cărţii vechi româneşti (manuscrisă şi tipărită) în spaţiul nord-dobrogean

Note de conţinut:
Partea I: Dumineca vameşului şi a fariseului. Învăţătură pentru smerenie (f. 1-8r);
Dumineca a curvariului … Învăţătură pentru mila lui Dumnezeu (f. 8r-f. 22r);
Dumineca lăsatului cărnii … Învăţătură pentru giudeţul ispravnicilor lumei (f. 22vf. 29r); Dumineca lăsatului brânzei … Învăţătură pentru iertăciune (f. 29r-f. 36r);
Învăţătură la Dumineca întâia a Sfântului Post (f. 36r-f. 47v); Învăţătură la
Dumineca a doua a Sfântului Post (f. 47v-f. 53r); […]; Învăţătură la Dumineca
Tomei (f. 132r-f. 140r); La Dumineca a treia după Paşti. Învăţătură pentru
mironosiţe (f. 140r-f. 149v); Dumineca a patra după Paşti. Învăţătură pentru
vindecarea bolnavului (f. 149v-f. 156v); […]; Dumineca Rusaliilor. Învăţătură
pentru pogorârea Sfântului Duh (f. 198v-f. 209r); Dumineca cea Mare. Învăţătură
pentru toţi svenţii (f. 209v-f. 218r); Dumineca a 2-a Evanghelii (f. 219r-f. 223v);
Dumineca a 3-a Evanghelii. Învăţătură pentru ochiul sufletului (f. 224r-f. 229r); […];
Dumineca a 7-a Evanghelii. Învăţătură pentru credinţa celor doi orbi (f. 245r. num.
greşit 247-f. 249r); Dumineca a 8-a Evanghelii. Învăţătură că să cade să da hiecine
loc mâniei (f. 249v num. greşit 251-f. 254r); […]; Dumineca a 12-a. Învăţătură
pentru lăcomia avuţiei (f. 273v num. greşit 275-f. 278r); Dumineca a 13-a
Evanghelii. Învăţătură pentru lucrătorii viei cei răi (f. 278v num. greşit 280-f. 283r);
[…]; Dumineca a 32-a. Învăţătură pentru întoarcerea lui Zahei (f. 377v num. greşit
379-f. 382r); Zece versuri (f. 382r num. greşit 384).
Partea a II-a: Întâia zi a lui sept. Viaţa lui Simeon Stâlpnicul (f. 1-f. 4v); A 8-a zi a
lui sept. Învăţătură la naşterea Fecioarei Maria (f. 5r-f. 8r); A 14-a zi a lui sept.
Învăţătură la ridicarea Sfintei Cruci (f. 8v-f. 12r.); […]; 6 Decemvrie. Sfântul Nicolae
(f. 28v-f. 36r); 25 Decemvrie. Naşterea Domnului (f. 36v-f. 41v); […]; 23 Aprilie.
Sfântul Gheorghe (f. 71v-f. 78v); 2 Iunie. Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava (f. 79rf. 85r); 24 Iunie. Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (f. 85v-f. 90r); 29 Iunie. Sf.
Apostoli Petru şi Pavel (f. 90v-f. 96v); 6 August. Schimbarea la faţă (f. 97r-f. 103r);
15 August. Adormirea Maicii Domnului (f. 103v-f 109v); 29 August. Tăierea
capului Sfântului Ioan Botezătorul (f. 110r-f. 116r); Se încheie pe f. 116r cu opt
versuri scrise de Varlaam.
Colofon 1643, în limba slavonă (f. [1r]); Capetele ce sunt într-această carte (f. [1r]f. [4v]).
Ilustraţii: Cartea are 24 de xilogravuri noi, 6 în prima parte și 18 în partea a
doua. Șaptesprezece gravuri sunt semnate Ilia sau Ilia A (Râpă-BRVA, p. 156157). Gravurile renumitului Ilia Anagnoste se întâlnesc în aproape toate cărțile
imprimate, între anii 1639-1670, la Lvov și Kiev. Ilustrațiile Cazaniei au fost
realizate la Kiev sau Iași, la cererea lui Varlaam, nemaifiind folosite anterior.
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Plăcile de gravură au rămas foarte probabil în tipografia din Iași, fiind
utilizate în anii următori. Așadar, gravurile sunt originale, iar scenele specifice
Moldovei reprezintă primele imagini autohtone folosite în ilustrația de carte,
în cadrul tiparului românesc17.
Partea I: f. titlu-gravură „imprimat B”, 1642, semnată Ilia; f. titlu v-Stema
Moldovei; f. 86v-Intrarea în Ierusalim, 1641, semnată Ilia A.; f. 124r-Învierea,
semnată Ilia A.; f. 198v-Rusaliile, semnată Ilia; f. 209v-Toți sfinții, semnată Iliia.
Partea a II-a: f. 1r-Simion Stâlpnicul, semnată Ilia; f. 16r-Sfântul Dimitrie, semnată
I.A.; f. 21r-Sfântul Mihail; f. 28v-Sfântul Nicolae; f. 36v-Naşterea Domnului,
semnată Ilia; f. 42r-Tăierea împrejur, semnată Ilia; f. 46v-Botezul Domnului,
semnată Ilia; f. 52r-Întâmpinarea Domnului, semnată Ilia; f. 58r-Sfântul Teodor
Tiron; f. 67v-Buna Vestire, semnată Ilia; f. 71v-Sfântul Gheorghe, semnată Ilia; f.
79r-Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava; f. 85v-Naşterea Sfântului Ioan Preaditeci; f.
90v-Sfinții apostoli Petru şi Pavel, semnată Ilia; f. 97r-Schimbarea la faţă; f. 103vAdormirea Maicii Domnului, semnată Ilia; f. 110r-Tăierea capului Sfântului Ioan
Botezătorul, semnată Ilia; f. 116v-Cuvioasa Paraschiva, semnată Ilia.
Titlu din BRV: Carte de învățătură (Iași). 1643
Responsabilităţi:
Vasile Lupu, domn al Moldovei: patronaj, editor comercial, prefațator.
Varlaam, mitropolit al Moldovei: traducător, prefațator.
Ilia Anagnoste: gravor în lemn.
Petru Movilă, mitropolit al Kievului: patronaj cf. Cuvânt cătră cetitoriu.
Note specifice
L: ulterioară, din piele brună pe lemn, cu ornamente florale presate la rece şi
două închizători metalice. Pentru cotor s-a folosit o piele mai deschisă la
culoare.
SC: bună; exemplar incomplet cu lipsă f. [2-3] de la început și f. 115-116 din
Partea a II-a (inclusiv xilogravura de pe f. 116). Primele și ultimele foi cu ușor
atac de anobiide (specii de insecte xilofage), depozite de ceară, o închizătoare
ruptă; unele restaurări empirice.
EXL: eticheta «Ex libris Brancovan» (pe coperta 1 interior) realizată de
Gr. Stern la începutul secolului al XX-lea. Ex-librisul derivă din stema-călăreţ a
lui Constantin Brâncoveanu, aflată pe diploma de conte a regatului Ungariei,

17

Ibidem, p. 51-53.
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conferită de împăratul Leopold I la 19 mai 1688, şi îi aparţine prinţului MihaiConstantin Basarab Brâncoveanu (1875-1967)18.
Î: Această svântă carte / kniga ocitelnu / este a lui popa / Văsâi din Vis[…] /
şi o au cu(m)părat dereptu 14 / florinţi în zia[lele] lui / Apafi Mihail Craiul
Ardealului / şi cine o va fura să fie treclit şi pro/ clit cu toată casa lui. […]
1688 (însemnare de cumpărare şi afurisenie în partea de jos a foilor 167v, 168r,
169r, 170r, 171r, 172r, 173r, 175r, 176r, cu alfabet chirilic).
Anul 1839. Această Cazanie s-au legat cu plata lui Tudora Zogyer schi […]
Mihailă […] Andras, 28 mai 840 […] (însemnare ilizibilă cu privire la legarea
cărţii, pe f. 318v, cu alfabet de tranziţie).
CE: Conform însemnărilor din secolele XVII şi XIX, cartea a circulat din
Moldova (locul de tipărire) în Transilvania, iar la începutul secolului al XX-lea
intră în posesia prinţului Mihai-Constantin Brâncoveanu, Bucureşti.
P: Achiziţie Melania Ionescu-Nicoară, Bucureşti, 1979.
Cota: CRV XVII 3 IV.

1648
II. BIBLIA N.T. (română) Bălgrad. 1648
2. Noul Testament: sau împăcarea, au leagea noao a lui Iisus Hristos
Domnului nostru / cu îndemnarea şi porunca a Măriei Sale Gheorghie Racoţi,
Craiul Ardealului. – Izvodit den izvod grecescu şi slovenescu pre limba
Rumânească. – (Bălgrad [Alba-Iulia]: În Tipografia Măriei Sale, 1648). – [6], 320
f.: 2 il.; In folio (28,5 × 19 cm); 34 R (23,5 × 14 cm).
Note generale
BRV I-54, p. 165-170; BRVÎA, 89, p. 73-74; Râpă-BRVA, p. 167-173; ȘtefanCMMB, 1, p. 1-3.
Traducerea Noului Testament a fost făcută de ieromonahul Silvestru, venit din
Ţara Românească. Textului tradus de acesta i s-au adus îmbunătăţiri
substanţiale de către mitropolitul Simion Ştefan, deoarece a găsit „multă lipsă
şi greşiale în scriptura lui pentru neînţelesul limbiei şi cărţii greceşti” (BRV I,
p. 169).
18

Manea-Ex-librisul, p. 251-258.
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Pentru prima dată s-a practicat glosarea marginală pe fiecare pagină, datorată
mitropolitului Simion Ştefan şi celorlalți traducători.
Pe lângă cele două predoslovii de pe foile liminare, lucrarea conține alte 23 de
predoslovii considerate de traducători drept introduceri pentru fiecare capitol
mai important și existente în textul propriu-zis (Râpă-BRVA, p. 168-169).
Specialistul Dragoş Morărescu i-a identificat pe Mihai Zugravu şi pe Rusu
Sibiel ca tipografi şi xilogravori ai Noului Testament. În cadrul cu fructiera de
pe masă (gravura „Sfânta Treime” - f. [4v]) apar iniţialele „M. Z.”, monograma
în care este identificat xilogravorul Mihai Zugravu19.
Numerotări greşite de paginaţie: f. 30 num. greşit 25; f. 92 num. greşit 93; f. 93
num. greşit 94; f. 94 num. greşit 95; f. 106 num. greşit 108; f. 163 num. greşit 165.
Ilustrații: f. titlu v-Stema lui Gheorghe Rakoczy I; f. [4v]-Sfânta Treime, hramul
Mitropoliei Bălgradului.
Titlu din BRV: Noul Testament (Bălgrad). 1648
Responsabilităţi:
Rakoczy I, Gheorghe, principe al Transilvaniei: patronaj, editor comercial,
beneficiarul dedicației.
Simion Ștefan, arhiepiscop și mitropolit al Bălgradului: editor științific,
traducător (împreună cu colaboratorii), prefațator, tipograf.
Daniil Andrean: presupus traducător cf. Râpă-BRVA, p. 168.
Mihai Zugravu: tipograf, gravor în lemn.
Rusu Sibiel: tipograf, gravor în lemn.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: ulterioară, din pânză pe lemn; cotor cu patru nervuri profilate.
SC: bună; exemplar restaurat în anul 1991, incomplet cu lipsă f. 7, f. 115-116, f.
133, f. 319 şi f. 321-330. După restaurare, primele [6 f.] au fost legate greşit
astfel: f. [1], [2], [5], [6], [3], [4]. Foile 108-109 legate greşit între foile 113 şi 114.
Foile 176-199 legate greşit după f. 219. Urmează foile 142-175 legate greşit între
f. 199 şi 220.
EXL: Pe foaia de titlu, două ştampile cu tuş negru „Ex libris J. A. Zane”.
P: Achiziție anticariat București, 1977.
Cota: CRV XVII 4 IV.

19

D. Morărescu, Xilografi necunoscuți: Mihai Zugravu, în „Biblioteca”, 1985, nr. 1-2, p. 54.
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1652
III. ÎNDREPTAREA LEGII (română) Târgoviște. 1652
3. Îndreptarea legii cu Dumnezeu: Pravila sfinţilor apostoli, a ceale 7
Săboare şi toate ceale nameastnice / Cu nevoinţa şi userdia şi cu toată cheltuiala
a preasfinţitului de Hristos Kir Ştefan. – Iar acum de întâi prepusă toată depre
ellineaşte pre limba rumânească. – (Târgovişte: În Sfânta Mitropolie, 1652). –
p. 9- 794: 13 il.; In folio (28,5 × 18,5 cm); 36 R (24,5 × 15,5 cm).
Note generale
BRV I-61, p. 190-203; BRV IV-61, p. 201; Râpă-BRVA, p. 174-177; ȘtefanCMMB, 2, p. 4-7.
Cercetătorii au identificat între izvoarele utilizate: Sintagma lui Matei
Vlastares, Nomocanonul lui Emanuel Malaxos, Nomocanonul lui Alexie
Aristin din Rhodos, Pravila de la Iaşi (1646), Răspunsurile lui Anastasie al
Antiohiei.
Lucrarea este tradusă din greceşte de Daniil Andrean, care, în prima prefaţă, îi
menţionează ca traducători-colaboratori pe Ignatie Petritzis şi Pantelimon
Ligaridis, profesori la Școala greacă din Târgoviște.
Ediția conține trei părți: prima și a doua parte a Nomocanonului, iar partea a
treia cuprinde Teologia Sfinților Părinți. Partea întâi (417 capitole) conţine
mijloace barbare de penalizare a celor vinovaţi, mai ales de pedepsire a
țăranilor dependenți. Partea a doua (103 capitole) are un conţinut de drept
canonic: istoria Bisericii Răsăritului, a sinoadelor ecumenice, a soboarelor
apostoleşti.
Numerotări greşite de paginaţie: p. 10 num. greşit 9; p. 15 num. greşit 16;
p. 20 num. greşit 18; p. 51 num. greşit 54; p. 54 num. greșit 51; p. 99 num.
greșit 102; p. 102 num. greșit 99; p. 134 num. greșit 135; p. 142 num. greșit 42;
p. 167 num. greșit 164; p. 172 num. greșit 72; p. 173 num. greșit 73; p. 236 num.
greșit 240; p. 237 num. greșit 233; p. 242 num. greşit 248; p. 247 num. greșit
241; p. 259 num. greșit 262; p. 267 num. greșit 270; p. 270 num. greșit 267;
p. 345 num. greșit 344; […]; p. 459 num. greșit 462; p. 462 num. greșit 459;
p. 516 num. greșit 514; p. 517 num. greșit 515; p. 617 num. greșit 610; p. 619
num. greșit 621; p. 632 num. greșit 633; p. 669 num. greșit 668; p. 741 num.
greșit 744; p. 779 num. greșit 769.
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Note de conținut:
Prima parte a Nomocanonului (p. 1-424); Partea a doua a Nomocanonului
(p. 425-705); Teologhia sfinților și dumnezeieștilor părinți (p. 706-794).
Ilustrații: Cartea are 15 xilogravuri, care-i aparțin lui Teodor Tisevici, la care se
adaugă stema Mitropoliei atribuită ca desen mitropolitului Ștefan. Ciclul de
gravuri se constituie în Îndreptarea legii din reprezentările celor şapte soboare
ecumenice, drept „[…] ansambluri constituite din mai multe figuri, aşezate în
mai multe planuri, în concordanţă cu legile simetriei. Siguranţa realizării
matriţei şi îndemânarea cu care se imprimă gravura dezvăluie o mână de
maestru”20.
Titlu din BRV: Îndreptarea legii (Târgoviște). 1652
Responsabilităţi:
Matei Basarab, domn al Țării Românești: patronaj.
Ștefan, mitropolit al Târgoviștei, exarh al Plaiurilor și a toată Ungrovlahia:
editor științific și comercial, prefațator, desenator, beneficiarul dedicației.
Daniil Andrean (Panonianul): traducător, prefațator-dedicator.
Ignatie Petritzis: traducător-colaborator.
Pantelimon Ligaridis: traducător-colaborator.
Teodor, Petru (Tisevici): tipograf-gravor.
Note specifice
L: nelegat. Legătura originală din piele pe lemn, deteriorată, a fost înlăturată și
se păstrează independentă de volum.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă [25] f., p. 1-8 și p. 795-796; foi cu
depozite de ceară, cu urme de fostă umezeală și colțurile îndoite; unele
restaurări empirice.
Î: Scris-am eu Radu log(o)făt din Cârstiian21 sin Opri(i) / cându au scris
fost-au în sat şăz(ă)tori văleat 7176 [1668]. / Iar scriseiu să-s ştie
[în]tâmplându-să atuncea. / Scris-am eu Stanci(u) vov Ciorăn[ești]. / Pisatie
pop(a) Radu ot braniște iată / scrâşu22 să să ştie cându îmbla semeneci(i)
[seimenii] / şi satu(l) să răsăpise la văleat 7184 [1676] (însemnări care surprind
evenimente sociale, pe p. 536, cu alfabet chirilic) (Planșa III. Fig. 1).

20
21

22

Ana Andreescu, Arta cărții (cartea românească în secolele XVI- XVII), București, 1997, p. 41.
Probabil este vorba de satul Cârstieneşti, jud. Argeş, sat amintit în secolul al XVI-lea şi
dispărut în secolul al XVII-lea (Stoicescu-Bibliografia I, p. 178).
Atestă forma de perfect simplu în secolul al XVII-lea, în Muntenia.
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Să-s ştie de la Duca Vodă că iară den ce / ştii şi iară şădem la Căpeneşti23 şi
iar […]. / grămătic [semnătura indescifrabilă]. / Iar să-s ştie văleat 7184 [1676]
(însemnare din vremea domniei lui Duca Vodă în Țara Românească, 16741678, în josul p. 71, cu alfabet chirilic).
Oricine va citi pă această sfântă carte / şi nu o va păstra, acela nu va
putea avea ertare / de păcate, măcar de ar face multe bunătăţi. / [semnătura
indescifrabilă] 1848 (însemnare cu privire la protejarea cărţii, p. 159, cu
alfabet chirilic).
CE: Încă de la apariție, pravila feudală Îndreptarea legii s-a bucurat de o mare
circulație printre români. Muntenii au consemnat în paginile exemplarului
nostru evenimente care au reținut în mod deosebit atenția în anii 1668 și 1676.
Este posibil ca după „risipirea” satului, cartea să fi fost purtată prin Țara
Românească, judecând după consemnarea grămăticului Ducăi-Vodă.
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1978.
Cota: CRV XVII 5 IV.
1673
IV. ACATIST (slavonă, română) Uniev. 1673
4. Prečestnyi Akathjstŭ i Molebenŭ Prestěi Bci: Kanonŭ Voskr[e]senŭ i
pročję sp[o]stelnyę mol[e]by, kŭ G[o]s[po]du n[a]š[e]mu I[isu]s Chr[i]stu /
tălmăcită de pre limba slovenească pe limba rumâniască cu osteneala
preasfinţitului Dosoftei. – (Uniev [azi Mejgorie-Ucraina]: În Mănăstirea
Unievului, 1673). – 47 f.: 1 il.; In 8o mare (19 × 16 cm); 19 R (16 × 12 cm).
Note generale
BRV I-66, p. 215; BRV IV-65-66, p. 202; BRVÎA, 2, p. 9-10.
Conform BRV, majoritatea au circulat legate cu Psaltirea în versuri a lui
Dosoftei. Exemplarul nostru nu face parte dintr-un colligat.
Numerotări greşite de paginaţie: f. 32 num. greşit 30.
Titlu din BRV: Dosoftei, Acatistul Născătoarei de Dumnezeu (Uniev). 1673
Responsabilităţi:
Dosoftei, mitropolit al Moldovei: editor științific, traducător.

23

Posibil satul Cânepeşti, jud. Gorj (Stoicescu-Bibliografia I, p. 169).
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Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală, din pergament.
SC: bună; exemplarul are lipsă f. 48. În anul 2000 s-a intervenit asupra blocului
de carte (desprăfuire, îndepărtare depozite de ceară), fără ca legătura să fie
îndepărtată.
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1977.
Cota: CRV XVII 6 II.
1688
V. BIBLIA V.T. N.T. (română) București. 1688
5. Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură: care s-au tălmăcit dupre
limba elinească spre înţelegerea limbii rumâneşti / cu porunca […]
luminatului domn Ioan Şerban Cantacuzino; şi cu îndemnarea dumnealui
Costandin Brâncoveanul Marele Logofăt. – (Bucureşti: [Tip. Domnească] În
Scaunul Mitropoliei Bucureştilor, 1688). – 2 col.; [4] f., p. 1-918, 929-932: 1 il.; In
folio mare (41,5 × 27 cm); 59 R (30 × 18 cm).
Note generale
BRV I-86, p. 281-291; BRV IV-86, p. 206-207; BRVÎA, 172, p. 123-125; RâpăBRVA, p. 194-201; Ștefan-CMMB, 6, p. 17-22.
Bibliologul Doru Bădără presupune că pentru foaia de titlu şi ultimul caiet s-au
tras tiraje diferite pentru o parte din exemplare, după decesul lui Şerban
Cantacuzino. Imprimarea ediţiei oficiale a Bibliei, scoasă sub patronajul lui Şerban
Cantacuzino, se încheiase la sfârşitul lunii septembrie 1688. Difuzarea întregului
tiraj nu s-a efectuat imediat, fapt care a permis noului domn înscăunat,
Constantin Brâncoveanu, să-şi asocieze numele la acest mare act editorial. Astfel,
versiunea brâncovenească apare cu datarea noiembrie 1688 şi diferă de versiunea
cantacuzină printr-o altă redactare a titlului şi a epilogului24. Reluând ideea, Dan
Râpă-Buicliu vorbește de exemplare de „tip A” (versiunea cantacuzină) și de „tip
B” (versiunea brâncovenească). În fapt, a fost vorba numai de schimbarea foii de
titlu și a epilogului, pe exemplarele nedistribuite până la înscăunarea lui
Brâncoveanu, iar nu de două tiraje propriu-zise ale Bibliei.
24

Bădără-Tiparul, p. 65.
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Conform BRV IV și opiniei altor cercetători, există exemplare asociate versiunii
brâncovenești, care au pe ultima foaie nepaginată 16 rânduri suplimentare, în
care se precizează că traducerea s-a realizat după ediţia Septuagintei de la
Frankfurt din 1597 și nu după ediția greacă de la Veneția din 1687.
După Râpă-BRVA, mitropolitul Teodosie Veștemeanul este autorul celor două
Predoslovii, atribuite fals lui Şerban Cantacuzino şi lui Dosithei, patriarhul
Ierusalimului.
Numerotări greşite de paginaţie: p. 101 num. greşit 99; p. 102 num. greșit 100;
p. 103 num. greșit 101; p. 104 num. greșit 102; p. 231 num. greșit 219; p. 232
num. greșit 220; p. 233 num. greșit 229; p. 234 num. greșit 230; p. 331 num.
greșit 325; p. 481 num. greșit 486; p. 482 num. greșit 487; p. 487 num. greșit
482; p. 488 num. greșit 483; p. 490 num. greșit 496; p. 491 num. greșit 497 ș.a.
Titlu din BRV: Biblia (București). 1688
Responsabilităţi:
Cantacuzino, Șerban, domn al Țării Românești: patronaj, editor comercial,
prefațator, beneficiarul dedicației.
Teodosie, mitropolit al Țării Românești (1668-1672 și 1679-1708) : patronaj
[autorul ambelor Predoslovii după Râpă-BRVA, p. 198].
Brâncoveanu, Constantin, domn al Țării Românești: editor comercial și
științific.
Dosithei, patriarh al Ierusalimului: editor științific, prefațator-dedicator.
Milescu Nicolae, spătarul: traducător.
Mitrofan, episcop al Hușilor: tipograf, diortositor.
Dosoftei, mitropolit al Moldovei: traducător, diortositor.
Cantacuzino Constantin, stolnicul: editor științific.
Ghermanos din Nissa, director al Academiei grecești din Constantinopol:
editor științific [menționat în prima Predoslovie, BRV I, p. 286].
Sevastos Kymenites, profesor din Trapezunt: editor științific.
Greceanu Radu, logofăt: editor științific.
Greceanu Șerban, logofăt: editor științific.
Antim Ivireanul, ieromonah: gravor în lemn.
Damaschin Gherbest: gravor în lemn.
Bacov Ioanichie: gravor în lemn.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
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Face parte din versiunea brâncovenească, conform foii de titlu. Nu ştim dacă
are cele 16 rânduri suplimentare în epilog, deoarece ultima foaie
nenumerotată lipseşte.
L: originală din piele pe lemn, tipică secolului al XVII-lea; chenare bogat
ornamentate, motive florale în colţuri şi medalion central; cotor cu cinci
nervuri profilate; două închizători turnate în alamă.
SC: relativ bună; exemplar incomplet cu lipsă f. [5] de la început, p. 919-928 şi
ultima foaie nenumerotată. Pagini cu depozite de ceară și forzaţuri ulterioare
dintr-o altă tipăritură, lipite peste cele originale. Au fost legate invers: p. 157-158
după p. 159-160 şi p. 161-162 după p. 163-164.
P: Achiziţie Melania Ionescu-Nicoară, Bucureşti, 1980.
Cota: CRV XVII 7 V.
1693
VI. BIBLIA N.T. EVANGHELIE (greacă, română) București. 1693
6. Thei'on kaì hieron E'yagghelion, Hellēnoblakhikon, […] = Sfântă şi
dumnezeiască Evanghelie, elinească şi rumânească / cu a blagocestivului
prealuminatului domn Ioan Constantin Basarab. – (Bucureşti: [Tipografia
Domnească] Întru Sfânta Mitropolie a Ungrovlahiei: [Antim Ivireanul], 1693).
– 2 col.; [5] f., 372 p.: il.; In folio (30 × 22 cm); 48 R (26 × 17 cm).
Note generale
BRV I-95, p. 328-335; BRVÎA, 91, p. 75-76; Râpă-BRVA, p. 207-208; ȘtefanCMMB, 7, p. 26-27.
Reeditează textul Evangheliei, Bucureşti, 1682. Ediţie oferită în dar de
Constantin Brâncoveanu (cf. Prefața, BRV I, p. 333).
Titlu din BRV: Evanghelie greco-română (București). 1693
Responsabilităţi:
Brâncoveanu, Constantin, domn al Țării Românești: patronaj, editor
comercial.
Teodosie Veștemeanul, mitropolit al Țării Românești: patronaj.
Atanasie Moldoveanul, ieromonah: traducător cf. Epilog 1, BRV I, p. 334.
Greceanu Șerban, logofăt: prefațator.
Antim Ivireanul, ieromonah: tipograf-gravor cf. Epilog 2, BRV I, p. 335.
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Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe lemn, cu urme două închizători metalice.
SC: mediocră; exemplar complet, cu foi inegale și cu depozite de ceară;
colțurile filelor îndoite.
EXL: eticheta «Ex libris Brancovan» (pe coperta 1 interior) a prinţului MihaiConstantin Basarab Brâncoveanu (1875-1967)25.
P: Achiziţie Melania Ionescu-Nicoară, Bucureşti, 1979.
Cota: CRV XVII 8 IV.
1696
VII. SLUJBA SFINȚILOR CONSTANTIN ȘI ELENA
(slavonă, română) Snagov. 1696
7. Orânduiala slujbei […] la ziua Sfinţilor slăviţi, şi […] mari
împăraţi Constantin şi Elena / cu voia prealuminatului domn a toată Ţara
Românească Ioan Constantin Basarab Voievod. – (În Snagov: [Tipografia
Domnească din M-rea Snagov]: [Mihai Iştvanovici], 1696). – [4] f., 42 p.: il.;
In 4° mic (19 × 14 cm); 24 R (15,5 × 10 cm).
Note generale
BRV I-102, p. 341-343; BRV IV-102, p. 208; Râpă-BRVA, p. 208.
Este prima tipăritură realizată de Mihai Iştvanovici, format la şcoala lui Antim
Ivireanul (cf. Prefața, BRV I, p. 342).
Partea de imnografie este în limba slavonă, „[…] Paraclisul acesta ne aflânduse [sic!] la zioa sfinților în izvoadele grecești” (BRV I, p. 343). Foaia de titlu,
prefața, epilogul și indicațiile tipiconale sunt în limba română.
Titlu din BRV: Orânduiala slujbei S-lor Constantin și Elena (Snagov). 1696
Responsabilităţi:
Brâncoveanu, Constantin, domn al Țării Românești: patronaj, beneficiarul
dedicației.
Teodosie Veștemeanul, mitropolit al Țării Românești: patronaj.
Mihai Iștvanovici: editor, prefațator-dedicator, tipograf.

25

Manea-Ex-librisul, p. 251-258.
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Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: ulterioară, din carton presat şi cotor piele cu trei nervuri profilate; ştanţe
negre florale, central şi la colţuri (legătura restaurată).
SC: bună; exemplar complet, restaurat în anul 2000.
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1978.
Cota: CRV XVII 9 II.
1697
VIII. BIBLIA N.T. EVANGHELIE (română) Snagov. 1697
8. Sfântă şi dumnezeiască Evanghelie / cu voia prealuminatului Domn
Ioan Constantin Voievod; şi cu porunca purtătoriului Pravoslaviei
preasfinţitul Kir Theodosie Mitropolitul. – Acum a doua oară tipărită şi
diortosită mai cu multă nevoinţă / de smeritul întru ermonahi Antim
Ivireanul. – (Snagov: În Sfânta Mânăstire [Tipografia Domnească], 1697). –
2 col.; [3], 180 f.: 4 il.; In folio (29,5 × 20,5 cm); 35 R (23,5 × 15 cm).
Note generale
BRV I-103, p. 343-344; BRVÎA, 92, p. 77; Ştefan-CMMB, 8, p. 28.
Text cu tipar negru şi roşu. Titlul încadrat în chenar floral, iar paginile în
chenar simplu.
Note de conţinut:
Viaţa Sf. evanghelist Ioan de Sofronie (f. [2r-v]); Viaţa Sf. evanghelist Ioan de
Dorothei, episcopul Tyrionului (f. [2v]); Evanghelia după Ioan (f. 1-20); Viaţa
Sf. evanghelist Matei de Sofronie (f. 21r); Evanghelia după Matei (f. 22-55r);
Viaţa Sf. evanghelist Luca de Sofronie (f. 55v); Evanghelia după Luca (f. 57-98);
Viaţa Sf. evanghelist Marcu de Sofronie şi alta de Dorothei, episcopul
Tyrionului (f. 99r); Evanghelia după Marcu (f. 100-133); Minologhion întru carele
să cuprinde orânduiala evangheliilor pre lună (f. 134-172r); Evangheliile de obşte la
zilele sfinţilor care n-au evanghelii de rând la Minologhion, adică la orânduiala lunilor
(f. 172v-177); Evangheliile Sfântului Maslu (f. 178-180r); Cuvânt de mulţumire,
semnat de tipograful Antim Ivireanul (f. 180v).
Ilustraţii: f. [3v]-Evanghelistul Ioan; f. 21v-Evanghelistul Matei; f. 56vEvanghelistul Luca; f. 99v-Evanghelistul Marcu. Aceleaşi gravuri din Evanghelia
greco-română, Bucureşti, 1693.
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Ornamente: frontispicii: f. [1], 100-Iisus Hristos, Maica Domnului şi Sf. Ioan;
f. [2], 134, 172v-compoziţie fitomorfă; f. 21, 57-Iisus copil.
Titlu din BRV: Evanghelie (Snagov). 1697
Responsabilităţi:
Brâncoveanu, Constantin, domn al Ţării Româneşti: patronaj.
Teodosie Veştemeanul, mitropolit al Ţării Româneşti: patronaj.
Antim Ivireanul, ieromonah: tipograf-gravor, corector.
Sofronie, patriarh al Ierusalimului: hagiograf.
Dorothei, episcop al Tyrionului: hagiograf.
Note specifice
L: originală, din piele pe lemn, tipică secolului al XVII-lea, cu ornamente și
urme două închizători.
SC: relativ bună; exemplar complet, foi cu depozite de ceară și unele
deteriorări mecanice.
EXL: eticheta «Ex libris Brancovan» (pe coperta 1 interior) a prinţului MihaiConstantin Basarab Brâncoveanu (1875-1967) (Planșa III. Fig. 2).
Î: Pe coperta 2 interior, cu cerneală violet, trei strofe cu titlul Invocațiune sunt
semnate de preotul N. Dărvănescu în anul 1939, fără a fi precizat și locul
însemnării.
În astă carte Sublimă Sfântă
Voia-ți Divină noi o vedem
Milă bogată, îndurare multă,
La tine, Do[a]mne, noi implorăm! /
Cele ce-acia sunt poruncite
Te rugăm Do[a]mne, dă-ne putere!
Ne-ajută Bune! Ne-ajută Sfinte!
Să împlinim to[a]te spre măngă[i]ere. /
Iar cele bune și fericite,
Precum adesea tu ai promis,
Îndrăznim, cerem Părinte Sfinte,
Ne-nvrednicește de Paradis!
Preutul N. Dărvănescu, [19]39.
P: Achiziţie Melania Ionescu-Nicoară, Bucureşti, 1979.
Cota: CRV XVII 10 IV.
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1699
IX. BIBLIA N.T. EVANGHELIE (română) Bălgrad. 1699
9. Chiriacodromion sau Evanghelie învăţătoare: care are întru ea
cazanii la toate duminecile preste an, şi la praznicele domnesci, şi la sfinţii cei
numiţi / cu blagoslovenia preasfinţitului Kir Athanasie Mitropolitul. – Acum
întâi întru acesta chip aşezată şi tipărită / de Mihai Iştvanovici tipograful. –
(Bălgrad [Alba-Iulia]: În Sfânta Mitropolie, 1699). – [3], 415 f.; In folio (29,5 ×
19,5 cm); 31 R (21 × 14 cm).
Note generale
BRV I-115, p. 372-377, 538; BRVÎA, 93, p. 77-78; Râpă-BRVA, p. 213; ȘtefanCMMB, 9, p. 32-34.
Lucrarea s-a bucurat de susținerea și sprijinul financiar al lui Constantin
Brâncoveanu (cf. Prefața, BRV I, p. 375).
Hârtia utilizată la tipărirea ediției, după filigranul „cal și călăreț” (5 × 6 cm),
este de provenienţă franceză, din secolul al XVI-lea26.
Titlu din BRV: Chiriacodromion (Bălgrad). 1699
Responsabilităţi:
Iosif Leopold, craiul Budei și al Țării Ungurești și al Ardealului: patronaj.
Banffi Gheorghe, guvernator al Transilvaniei: patronaj.
Atanasie Anghel, primul episcop unit al Ardealului (1698-1713): patronaj,
editor comercial, beneficiarul dedicației.
Gheorghe din Daia, protopop: editor comercial cf. Prefața, BRV I, p. 375.
Mihai Iștvanovici (din Țara Românească): prefațator-dedicator, tipograf.
Note specifice
L: ulterioară, din pânză de in pe carton.
SC: bună; exemplar complet, restaurat în anul 1994.
Î: Să ştie de această sfântă carte / pre cu(m) o a(u) cu(m)păra(t) satul în 20 de
florinţi, / iar eu Dumbravă a(m) da(t) singu(r) pre această sfântă carte /
26

Sofia Știrban ajunge la concluzia că tipografia de la Alba-Iulia folosea în secolul al XVII-lea
hârtie de import din Ţara Românească, aceasta provenind de la mori franţuzeşti, hârtie
stocată probabil în cancelaria domnească sau în scriptoriile mănăstireşti (Sofia Știrban, Un
aspect al relațiilor culturale dintre Țara Românească și Transilvania: exportul de hârtie, Apulum,
27-30, 1993, p. 249).
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5 florinţi şi 25 de bani27, ca să aibu pom[ea]/ nă până unde va trăi acea(s)tă
sfântă ca(r)te / pe Dumbravă şi pe femeia lui, Salomie[?] (însemnare de
cumpărare pe f. [1-2] și f. 1-4, cu alfabet chirilic).
Eu, Gligorie di(n) uliță a(m) da(t) / singur 4 florinți de am / agiutori(t).
Că am luatu-o / acea(s)tă sfâ(n)tă ca(r)te ca să-(mi) fie po/ mană mie și soți[ei]
mi[ele], / Ioana, și bă[i]ețilo(r) mei, / vlea(t) 1705. / (S)cris-a(m) eu, pătrupop
[= protopop] To(a)der di(n) Urșua (însemnare de cumpărare pe f. 6-10r, f. 11r-v,
f. 12r, cu alfabet chirilic).
CE: Doi români, Dumbravă și Gligorie, din satul transilvănean Urșua dau
fiecare câte 5, respectiv 4 florini pentru cumpărarea de către întreg satul a
acestui Chiriacodromion, cu o sumă deloc de neglijat la șase ani de la tipărirea
lui, care explică efortul financiar colectiv și dovedește prețuirea acordată unor
astfel de bunuri28. Din Transilvania exemplarul a ajuns la București, de unde a
fost achiziționat de I.C.E.M. Tulcea.
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1977.
Cota: CRV XVII 11 IV.
1700
X. TRIOD (slavonă, română) Buzău. 1700
10. Triodion: ce să zice Tripeasneţă / den porunca şi toată cheltuiala
prealuminatului domn Constantin Basarab Voievod. – Care acum întâiu s-au
tipărit. – (Buzău: În Sfânta Episcopie [Tipografia Domnească], 1700). – 2 col.;
[3] f., p. 1-474, 656-709: il.; In folio mare (33 × 22 cm); 43 R (27,5 × 16,5 cm).
Note generale
BRV I-121, p. 402-409; Râpă-BRVA, p. 214-215.
Triodul face parte din cele zece cărți de strană, care au apărut în noua
tipografie domnească înființată în sediul Episcopiei buzoiene de Mitrofan,
episcopul Buzăului (1691-1702).

27

28

Florinul – moneda de argint folosită în Transilvania și echivalentă, în Țara Românească și
Moldova, cu 213-222 de parale. Paraua turcească reprezenta aproximativ a 40-a parte din
leul de mai târziu (40 de parale = 1 leu) sau 3 bani cf. Dudaș-Însemnări, p. 139, 142.
Manea-Însemnări, p. 18.
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Indicaţiile Tipicului, Paremiile, Sinaxarele, Apostolul, Rugăciunea pentru
binecuvântarea salciei la Florii şi alte rugăciuni sunt în româneşte, iar cântările
şi restul rugăciunilor în slavoneşte (Râpă-BRVA, p. 214).
Titlu din BRV: Triod (Buzău). 1700
Responsabilităţi:
Brâncoveanu, Constantin, domn al Ţării Româneşti: patronaj, editor
comercial, beneficiarul dedicației.
Teodosie Veştemeanul, mitropolit al Ţării Româneşti: patronaj, prefațatordedicator.
Mitrofan, episcop al Buzăului: diortositor, tipograf.
Bacov Ioanichie: gravor în lemn.
Note specifice
L: originală, din piele pe lemn, cu ornamente și urme închizători.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă p. 475-655, 710-712. Foi desprinse,
cu atac de anobiide și margini zdrențuite. Forzațurile aplicate din alte
tipărituri.
Î: Acest Triod cumpăratu-l-am eu Drăguşin şi l-am dat sfintei besearici den
mahalaua / Radului vel hram pr(ea)p(o)d(oa)bna Paraschiva, care iaste făcută
de preotu […], cu / fămeaia lui, Ioana preoteasa, pentru pomeana părinţilor
noştri / şi a noastră. Ca să fie de slujba sfintei beseareci în veci. Iar cine o va
înstrăina / den acea sfântă besearică, să fie supt blestemul lui D(u)mnezeu.
mart[ie], 7 dni, văl[eat] 7209 [1701] (însemnare de cumpărare, donație şi
afurisenie în partea inferioară a paginilor 1, 3, 5, 7 și 9, cu alfabet chirilic).
Şi am scris această iscălire [?] pentru ca să să ştie că la / anul 1838, luna
ian(ua)rie 11, zioa marţi, seara pe la / 4 ceasuri din noapte s-au cutremurat
pământul / foarte tare, în care s-au dărâmat multe bise-/ rici şi s-au făcut […]
eu scris-am […] (însemnare despre marele cutremur vrâncean, pe p. 295, cu
alfabet chirilic) 29.
P: Achiziţie Melania Ionescu-Nicoară, Bucureşti, 1980.
Cota: CRV XVII 12 V.
29

Seismul moldavic de la 11 ianuarie 1838 s-a resimțit puternic în toată țara precum și în țările
vecine (I. Atanasiu, Cutremurele de pământ din România, București, 1961, p. 24, 96). Deoarece
finalul însemnării este indescifrabil, evenimentul ar putea fi localizat în Banat ori în sudul
Transilvaniei după ora menționată, 4 dimineața, cf. cercetătorului Florian Dudaș. Acesta
susține că unda de la orele 20:45, care s-a repetat, a făcut ca acest cutremur să fie semnalat, în
însemnări pe cărți vechi românești, la ore diferite, în zone diferite (Dudaș-Însemnări, p. 120).
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1732
XI. BIBLIA N.T. EVANGHELIE (română) București. 1732
11. Chiriacodromion sau Evanghelie învățătoare: care are întru ea
cazanii la toate duminecile preste an, şi la praznicele domnesci, şi la sfinţii cei
numiţi / cu blagoslovenia și cu toată cheltuiala a preasfinţitului mitropolit al
Ungrovlahiei Kir Ștefan. – Acum tipărită și diortosită mai luminat în limba
rumânească / de Stoica Iacovici Tipograful. – (București: În Sfânta Mitropolie,
1732). – [4], 414 f.: il.; In folio (28 × 20 cm); 32 R (21 × 14 cm).
Note generale
BRV II-205, p. 45-47; BRVÎA, 307, p. 210-211.
Foile 110 și 154 au rămas nenumerotate.
Ilustrații: f. 280r-Iisus Hristos (5 × 4,5 cm); f. 298v-Sfântul Nicolae (8 × 6,5 cm)30.
Ornamente: sunt după modelul Antim Ivireanul, reluate din tipărituri
anterioare.
Titlu din BRV: Chiriacodromion (București). 1732
Responsabilităţi:
Mavrocordat, Constantin Nicolae, domn al Ţării Româneşti (1730-1733):
patronaj, beneficiarul dedicației.
Ștefan, mitropolit al Ţării Româneşti: patronaj, editor comercial, prefațatordedicator.
Iacovici, Stoica, preot: tipograf, diortositor.
Note specifice
L: nelegat. Legătura originală din piele pe lemn, complet deteriorată, a fost
înlăturată înainte de restaurarea volumului.
SC: bună; exemplar complet, restaurat în intervalul 11.03.1997/8.07.1999.
Volumul a fost cusut după restaurare, cu patru nervuri profilate pe cotor.
Î: S-a(u) lega(t) această [carte] sfâ(n)tă și mă(n)găitoare / de su(f)letele celor
ce săn(t) iubitori de / mu(l)te desfătări și ia(u) în mână vi(e)țile / aceștii lumi.
[Această] ca(r)te adi(că) [Chiriaco]dromio(n) / s-a(u) lega(t) a treia oa(ră) de
ce(l) ma(i) pros(tu) și / neînvăța(t) între meșter(i), Ștefan dascăl. / S-a(u)
lega(t) această sfântă [carte] în 1792, mar(tie), 10 dni (însemnare cu privire la
30

Mitric-CRVS, XXXV. 90, p. 69.
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legarea cărții, pe coperta 2 interior înainte de restaurare, cu alfabet chirilic)31
(Planșa IV. Fig. 1).
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1977.
Cota: CRV XVIII 13 IV.
1742
XII. BIBLIA N.T. EVANGHELIE (română) București. 1742
12. Sfânta și dumnezeiasca Evanghelie / cu blagoslovenia și cu toată
cheltuiala preasfințitului Kir Neofit de la Crit, mitropolitul a toată Țara
Rumânească. – Acum tipărită și diortosită / de Popa Stoica Iacovici. –
(București: În Tipografia Mitropoliei, 1742). – 2 col.; [4], 180 f.: 4 il.; In folio
(28 × 20 cm); 31 R (23 × 16 cm).
Note generale
BRV II-224, p. 60-61; BRVÎA, 96, p. 79-80.
Numerotări greșite de paginație: f. 147 num. greșit 145.
Ilustrații: f. [4v]-Sfântul evanghelist Ioan; f. 21r-Sfântul evanghelist Matei; f. 56rSfântul evanghelist Luca; f. 99r-Sfântul evanghelist Marcu32.
Titlu din BRV: Evanghelie (București). 1742
Responsabilităţi:
Racoviță, Mihai, domn al Ţării Româneşti: patronaj.
Neofit Criteanul, mitropolit al Ţării Româneşti: patronaj, editor comercial.
Iacovici, Stoica, preot: tipograf, diortositor.
Iacovici, Radu, logofăt, frate cu Stoica Iacovici: tipograf cf. BRV II, p. 60.
Note specifice
L: nelegat. Legătura originală din piele pe lemn, deteriorată, a fost înlăturată
înainte de restaurarea volumului.
SC: bună; exemplar complet, restaurat în intervalul 12.09.1995/7.05.1997.
Volumul a fost cusut după restaurare, cu patru nervuri profilate pe cotor.
Foaia 5 inserată greșit după f. 7.

31
32

Manea-Însemnări, p. 19.
Mitric-CRVS, XL. 113, p. 72.
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Î: Acea(s)tă sfâ(n)tă Eva(n)ghelie / ia(ste) a dumnealu(i) jupa(n) / [foaia ruptă
și restaurată în partea inferioară] / ve(l) cap[itan] za lefegii / care a dato [sic!]
la beseareca dumnealu(i) / de la satu(l) Zbrăgleaze[le] / un(de) să
prăznuiaște hramu(l) / Sfâ(n)tulu(i) mucenic Gheo(r)ghie / fev[ruarie] 8 dni,
l[ea]t 7251 [1743] (însemnare de donație și circulație, în partea inferioară a f.
1-9, cu alfabet chirilic)33.
CE: Exemplarul, cumpărat imediat după tipărire, a fost donat Bisericii
„Sfântul Gheorghe” din satul Mavrodinu (Zbrăglezile), jud. Teleorman.
Biserica a fost ridicată înainte de 1743 și renovată în anul 1934, când au fost
găsite o serie de cărți vechi, printre care și această Evanghelie ajunsă în
colecțiile noastre. Însemnarea de mai sus o demonstrează, ea fiind publicată
de istoricul Aurelian Sacerdoțeanu în anul 193534.
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1977.
Cota: CRV XVIII 15 IV.
XIII. MINIAT ILIE (1669-1714)
13. Cazanii de prăznuire / ale lui Ilie Miniiat. – Care acum de iznoavă
s-au tălmăcit dupre limba grecească pre limba rumânească / cu blagoslovenia
și cu toată cheltuiala preasfințitului mitropolit Kir Neofit de la Crit. –
(București: În Tipografia Sfintei Mitropolii, 1742). – [4], f. 1-264, 266-267: il.; In
folio (29 × 20 cm); 35 R (23,5 × 15 cm).
Note generale
BRV II-223, p. 57-60.
Descriptori: Ilie Miniat, scriitor din Cefalonia, a fost cel mai mare predicator
ortodox grec din timpul său.
Prefața arată că Ilie Miniat este autorul. Didahiile sale „împodobite de cuvinte
dumnezeești, și cu meșteșug ritoricesc, și cu pilde filosofești, și cu blagoslovie
adăpate” au fost traduse din grecește la cererea mitropolitului Neofit (BRV II,
p. 59).
Din colofon reiese că aceasta este prima ediție în limba română a Cazaniilor
scrise de Ilie Miniat (cf. BRV II, p. 60).

33
34

Manea-Însemnări, p. 18.
A. Sacerdoțeanu, Însemnări de la Mavrodin-Teleorman, RI, 21, 1935, nr. 4-6, p. 118; StoicescuBibliografia II, p. 423.
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Numerotări greșite de paginație: f. 169 num. greșit 172; f. 193 num. greșit 195;
f. 231 num. greșit 228.
Titlu din BRV: Cazaniile lui Ilie Miniat (București). 1742
Responsabilităţi:
Racoviță, Mihai, domn al Ţării Româneşti: patronaj.
Neofit Criteanul, mitropolit al Ţării Româneşti: patronaj, editor științific și
comercial, prefațator.
Note specifice
Foile 206-207 și 250-251 sunt invers legate.
L: din piele pe lemn, cu urme două închizători și cotorul cu șase nervuri
profilate. Pe cotor: „Cazanii / de / Prăznuire”.
SC: relativ bună; exemplar incomplet cu lipsă f. 265; foi cu urme de fostă
umezeală, deteriorări mecanice și unele restaurări empirice.
EXL: ștampila «Sigiliul Bisericei Parohiale „Nașterea Maicei Domnului”.
Jvancouty» și semnătura „Emanuil Nikitovici, paroch” (apar pe forzaț 1, pe
foaia de titlu împreună cu număr de înregistrare, pe f. 37v și 146r)35.
Î: Această sfâ(n)tă ca(rte) ce că numeaște / Miniia(t) o a(m) cu(m)păra(t) pe
dre(pt) cu banii miei, prețul 400 para[le] / de la Calistrat preotu(l) din Putna.
Și nimene să nu / îndră(z)nească a o lua cu ei. Pentru credință m-a(m) și /
iscălit [semnătura indescifrabilă] leat 1766 (însemnare de cumpărare și
circulație în partea inferioară a f. 1-5r, cu alfabet chirilic).
Și muri(nd) ace(st) numi(t) pări(n)te / s-a(u) da(t) ace(st) Minia(t)
mănă(s)tirei / Pu(t)nei u(n)de a fost și metania sa, / pentru pomenire[a] /
su(f)letului său, / care s-a(u) pre(s)tăvi(t) la oști / în po(s)lușania36
mănă(s)tirei. / În anii 7281 [1772], sept[embrie] 22, în zi [de] sâmbătă / în
mănăstirea sfântului Spiridon37 i-a(u) fost / săvâ(r)șire aceștei vieți
35

36

37

Este vorba de localitatea Ivancăuți din regiunea Cernăuți (azi în Ucraina). Atestat încă din a
doua jumătate a secolului al XV-lea, satul românesc Ivancăuți a făcut parte din Bucovina
istorică a Principatului Moldovei. După anexarea Ducatului Bucovinei de către Imperiul
Habsburgic, din anul 1775 localitatea va fi guvernată de austrieci până la 27 noiembrie 1918,
momentul unirii Bucovinei cu România. În 1794, românii au ridicat aici biserica de lemn cu
hramul „Nașterea Maicii Domnului”, devenită biserică parohială și având drept sigiliu exlibrisul invocat (Stoicescu-Repertoriul, p. 495).
Poslușania ~ aici cu sensul învechit de ascultare ori supunere în slujba mănăstirii cf. DLR,
VIII, partea a 4-a, p. 1103-1104.
Mănăstirea „Sfântul Spiridon” din Iași a fost construită de Constantin Cehan Racoviță la
1756-1758 (Stoicescu-Repertoriul, p. 473).
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trecătoare. / Atanasie schimonah a(m) scris (însemnare de circulație, în partea
inferioară a f. 6-16r, cu alfabet chirilic).
Acest sfânt Miniat, eu mai jos iscălitu, / l-a(m) cu(m)părat de la preutul
Sămion din / Evan(c)ău(ți) drept patrusprezeci lei, dec[embrie] 8, / 790 [1790]
[semnătura indescifrabilă]. Și acum la ianuar[ie] 8, / 791 [1791], am mai dat
doi lei de l-a(u) legat fiindcă / era stricat, care s-a(u) făcut / peste tot 16 lei.
Și cine s-a(r) întâ(m)/ pla să citească pre dânsu dând / de iscălitura mea,
să-[l] țină Du(m)ne-/ ză(u), să mă ierte ca să fie și acela / ierta(t) cine a
pomeni, de așa și am iscălit [semnătura indescifrabilă] (însemnare pe f. 37v,
cu alfabet chirilic).
Această / sfântă cazanie e(s)te mie / dăruită de la preotul Simio(n) /
di(n) Ivancăuți. / Ivancăuți, la șasă iunie 819 [1819], [semnătura
indescifrabilă] (însemnare pe f. 146r, cu alfabet chirilic).
S-au botizat pru(n)ca Iliana la beseareca satu/ lui, 829 [1829] iunie 4, ca
și Măriuca […]. / Co(ns)tantin Bejan (însemnare de familie, pe foaia de gardă
r, cu alfabet chirilic).
La u(ns)prezece enuarie la anu / 838 [1838] pămâ(n)tu sa(u) [sic!]
cutremurat / la vreme din no(a)pte / la 9 ceasuri. / Co(ns)tantin Bejan
(însemnare despre marele cutremur vrâncean, pe foaia de gardă v, cu alfabet
chirilic)38 (Plansa IV. Fig. 2).
CE: Conform însemnărilor și ex-librisului, cartea a circulat din Țara
Românească în Moldova în secolele XVIII - XIX, în cele din urmă ajungând în
Dobrogea printr-o achiziție din București. Primele două însemnări, datate 1766
și 1772, sunt legate probabil de schitul de la Mănăstirea Putna, care a depins
de aceasta până în anul 1785, când a fost desființat39. În zona Bucovinei
exemplarul s-a aflat chiar în posesia unui poslușnic al Mănăstirii Putna,
despre moartea căruia a consemnat schimonahul Atanasie. Din ultimul
deceniu al secolului al XVIII-lea, cartea a circulat printre românii din
localitatea Ivancăuți (regiunea Cernăuți) a ducatului autonom al Bucovinei.
Dacă avem în vedere numărul de înregistrare (Nr. 1 / 886) și ștampila de pe
foaia de titlu precum și însemnările, putem conchide că acest exemplar a
rămas multă vreme în această localitate și a avut mai mulți proprietari, fiind

38

39

Spre deosebire de consemnarea de pe Triodul de la 1700 cu privire la cutremurul din 11
ianuarie 1838, ora menționată este 9 seara, când seismul a fost simțit puternic în Moldova și
în Bucovina, unde presupunem că s-a făcut însemnarea (Manea-Însemnări, p. 19).
Stoicescu-Repertoriul, p. 683.
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cumpărată sau dăruită. Probabil volumul a ajuns la București o dată cu
plecarea vreunui român din Bucovina, în secolul al XX-lea.
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1977.
Cota: CRV XVIII 14 IV.
1747
XIV. LITURGHIER (română) Râmnic. 1747
14. Sfintele și dumnezeieștile Liturghii: a celor dintru sfinți Părinților
noștri a lui Ioan Zlatoust, a lui Vasilie cel Mare și a Prejdesșteniei. – Acum
într-acesta chip a doua oară tipărite / cu blagoslovenia preasfințitului
mitropolit Kir Neofit; și cu toată osârdia și cheltuiala Sfinției Sale kir Climent.
– (Râmnic: În Sfânta Episcopie, [1747]). – [2] f., 280 p.; In 8o mare (20 × 16 cm);
24 R (16 × 11,5 cm).
Note generale
BRV II-256, p. 99; Râpă-BRVA, p. 254.
Ediția I a fost tipărită la Râmnic, în anul 1733, cu cheltuiala lui Inochentie,
episcopul Râmnicului cf. BRV II-208, p. 48.
În urma cercetării acestui exemplar, considerăm că „foaia în plus,
nenumerotată, așezată între p. 70 și 71”, cf. Râpă-BRVA, p. 254, nu este o
particularitate de exemplar, ci de ediție. În fapt, s-a omis la tipărire
numerotarea paginilor foii, deoarece textului de pe recto, Pentru proscomidirea
diaconilor de ce iaste oprită, i se face legătura de pe p. 70. Pe verso se află
gravura Sf. Ioan Zlatoust.
Numerotări greșite de paginație: p. 102 num. greșit 100; p. 152 num. greșit 150;
p. 180 num. greșit 181; p. 181 num. greșit 182; p. 271 num. greșit 270; p. 272
num. greșit 271; p. 273 num. greșit 272; p. 274 num. greșit 273; p. 275 num. greșit
274; p. 276 num. greșit 275; p. 277 num. greșit 276 și p. 278 num. greșit 277.
Unele pagini au rămas nenumerotate: p. 72, 143 și 270. Datorită ultimei, s-a
continuat numerotarea greșită a paginilor cu 270-277, în loc de 271-278.
Prin urmare, față de paginația menționată în BRV de [2] f. și 277 p., ediția are
de fapt [2] f. și 280 p. numerotate cu unele greșeli sau fără număr imprimat pe
pagină.
Titlu din BRV: Liturghie (Râmnic). 1747
Responsabilităţi:
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Mavrocordat, Constantin Nicolae, domn al Ţării Româneşti (1744-1748):
patronaj.
Neofit Criteanul, mitropolit al Ţării Româneşti: patronaj.
Climent, episcop al Râmnicului: editor științific și comercial.
Atanasievici, Mihail Râmniceanul, preot: tipograf.
Lavrentie, ieromonah de la M-rea Hurezi: diortositor cf. BRV II, p. 99.
Note specifice
L: originală, din piele pe lemn, cu urme două închizători.
SC: mediocră; exemplar complet, foi cu pete ruginii, unele deteriorări
mecanice și restaurări empirice.
Î: ilizibile, pe foaia de titlu, datorită stării precare de conservare a volumului.
P: Preluat de la preotul Sulschi Gheorghe, Parohia Izvoarele-Tulcea (Procesverbal din 28.04.1987).
Cota: CRV XVIII 16 II.
XV. MOLITVENIC (română) Buzău. 1747
15. Eukhologion: adică M[o]l[i]tv[e]nic. – Acum într-acestaș chip
tipărit, după orânduiala celui grecesc / cu toată cheltuiala iubitoriului de
Dumnezeu Episcopul Buzăului, Kir Metodie. – (Buzău: În Sfânta Episcopie,
[1747]). – p. 17-222, 227-434, 437-492; In 8o mare (19,5 × 15 cm); 26 R (16,5 × 11 cm).
Note generale
BRV II-258, p. 100-101.
Numerotări greșite de paginație: p. 122 num. greșit 121; p. 254 num. greșit
256; p. 255 num. greșit 257.
Note de conținut:
Pinax (f. [2v-4]); Sinaxar (p. 538 și urm.).
Ornamente: viniete de frontispiciu (p. 138, 32, 192, 233), viniete finale și
inițiale ornate cu roșu.
Titlu din BRV: Molitvenic (Buzău). 1747
Responsabilităţi:
Mavrocordat, Constantin Nicolae, domn al Ţării Româneşti: patronaj.
Neofit Criteanul, mitropolit al Ţării Româneşti: patronaj.
Methodie, episcop al Buzăului: editor științific și comercial.
Irimia, Sandu: tipograf cf. BRV II, p. 101.
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Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
La p. 210 și 219 s-a făcut completarea textului cu cerneală neagră. Marginile
foilor au fost tăiate, pentru ca volumul să încapă în coperta gata făcută, textul
având de suferit pe alocuri.
L: nelegat. Legătura din piele neagră pe lemn, deteriorată, a fost îndepărtată
înainte de restaurarea volumului.
SC: relativ bună; exemplar incomplet cu lipsă foile liminare, p. 1-16, 223-226,
435-436 și 493-562; restaurat în intervalul 1998-2000. Volumul a fost cusut
după restaurare, cu patru nervuri profilate pe cotor.
P: Confiscat de la Ignat Simion, Tulcea, cf. Proces-verbal din 7.05.1987.
Cota: CRV XVIII 17 II.
1750
XVI. BIBLIA N.T. EVANGHELIE (română) București. 1750
16. Sfânta și dumnezeiasca Evanghelie. – Acum întâi tipărită / iară cu
blagoslovenia și toată cheltuiala a preasfințitului Kir Neofit Criteanul,
mitropolitul a toatei Țări Rumâneșci. – Și s-au tipărit după orânduiala cei
grecești / de Barbul Buc[ureșteanul] i Grigorie Tipografi. – (București: În
Sfânta Mitropolie, [1750]). – 2 col.; [3], 182, [19] f.: il.; In folio (30,5 × 21,5 cm);
35 R (23 × 15 cm).
Note generale
BRV II-275, p. 113; BRVÎA, 99, p. 81-82; Poenaru-CBRV, p. 193; Râpă-BRVA,
p. 257; Ștefan-CMMB, 19, p. 60-61.
Unele exemplare au menționat pe foaia de titlu doar numele tipografului
Barbu Bucureșteanul cf. Poenaru-CBRV, p. 193.
La sfârșitul volumului nostru, pe f. [19], există următorul epilog, care în alte
exemplare nu este redat confer Râpă-BRVA, p. 257: „Precum cei streini doresc
moșia să-și vază, când sânt într-altă țară / nu pot să șază. Și ca cei ce sânt pre
mare bătuți de furtună, și / roagă pre Dumnezeu de liniște bună. Așa și
tipograful de-a / cărții sfârșire, laudă neîncetat, dă și mulțămire”.
Poate fi vorba cel mult de două tiraje ale acestei ediții, prin schimbarea foii de
titlu și a ultimei foi nenumerotate.
Numerotări greșite de paginație: f. 147 num. greșit 145.
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Titlu din BRV: Evanghelie (București). 1750
Responsabilităţi:
Ghica, Grigore, domn al Ţării Româneşti: patronaj.
Neofit Criteanul, mitropolit al Ţării Româneşti: patronaj, editor comercial.
Barbu, Bucureșteanul: tipograf.
Grigorie (Grigore), Stan, ieromonah: tipograf.
Note specifice
Exemplarul nostru are menționat pe foaia de titlu numele ambilor tipografi.
L: originală, din piele pe lemn, cu urme două închizători; cotor cu patru
nervuri profilate.
SC: mediocră; exemplar complet, cu atac de anobiide, pete ruginii, urme de
fostă umezeală și depozite de ceară; foi cu unele deteriorări mecanice și
restaurări empirice.
Î: Această / sf(â)ntă / și du(m)nezeiască / Eva(n)ghelie / iaste a du(m)nealui /
Co(s)ta(n)din Dudescu(l) / ve(l) spă(tar) / și s-a(u) da(t) / la biseareca / de la
Frunzănești / la să(pt)[embrie], 25 dni, 7259 [1751] (însemnare de proprietate
și circulație, în partea inferioară a f. 1-11, cu alfabet chirilic)40.
CE: Conform prețioasei însemnări, exemplarul, la numai un an de la
imprimare, îl avea ca proprietar pe marele spătar Constantin Dudescu,
diplomat din secolul al XVIII-lea, fiul marelui logofăt Radu Dudescu. Cartea a
fost dăruită Bisericii „Sfântul Andrei” din satul Frunzănești (comuna Fundeni,
jud. Ilfov), construită de cei doi între anii 1732-1733. De altfel, la Frunzănești se
găsesc și ruinele caselor Dudescu41.
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1977.
Cota: CRV XVIII 18 IV.
1775
XVII. LITURGHIER (română) Blaj. 1775
17. Dumnezeeștile Liturghii. – Acum a doua oară tipărite / supt
stăpânirea Preaînălțatei Împărăteasii Râmleanilor, Prințeasii Ardealului Maria
Teresa; cu blagoslovenia celor mai mari. – (Blaj: În Tipografia Mănăstirii
40
41

Manea-Însemnări, p. 18.
Stoicescu-Bibliografia I, p. 317.

75
https://biblioteca-digitala.ro

Lăcrămioara Manea

Bunei-Vestiri: De Petru Papavici Râmniceanul Tipograful, 1775). – [1] f., p. 1-68,
71-224: 4 il.; In 8o mare (20 × 16,5 cm); 24 R (15 × 11 cm).
Note generale
BRV II-391, p. 212; Râpă-BRVA, p. 289.
Ediția I a fost tipărită la Blaj, în 1756, de Mihail Becicherechi cf. BRV II-300, p.
134.
Numerotări greșite de paginație: p. 129 num. greșit 29; p. 132 num. greșit 131;
p. 133 num. greșit 132; p. 136 num. greșit 135; p. 137 num. greșit 136; p. 138
num. greșit 137; p. 139 num. greșit 138; […]; p. 165 num. greșit 164; p. 166
num. greșit 165; […]; p. 195 num. greșit 194; […]; p. 199 num. greșit 188; p. 200
num. greșit 199; […]; p. 223 num. greșit 222; p. 224 nenumerotată.
Reiese că ediția are de fapt [2] f. și 224 p., nu [2] f. și 223 p. cum apare în BRV.
Ediția conține 5 xilogravuri semnate de Petru Papavici Tipograful, apreciat ca
fiind „cel mai productiv gravor în lemn de la Blaj”42, unde a lucrat între anii
1764-1782. Gravurile sale au fost reproduse până pe la 1830, în diferite centre
tipografice.
Ilustrații: f. [1v]-Buna-Vestire; p. 58-Discosul și Potirul, semnată între faldurile
lambrechinului „Petru T.”; p. 70-Sf. Ioan Zlatoust; p. 130-Sf. Vasile cel Mare;
p. 179-Sf. Grigore.
Ornamente: viniete de frontispiciu: p. 50, 71, 131, 180-Iisus Hristos; vinietă
finală cu floare bătută în mijloc, adusă din cărțile de la Râmnic: p. 113, 128,
173, 178, 222; inițiale ornate cu roșu și negru.
Titlu din BRV: Liturghie (Blaj). 1775
Responsabilităţi:
Maria Tereza, împărăteasă a Austriei, regină a Boemiei și Ungariei, mare
principesă a Transilvaniei (1740-1780): patronaj.
Ieronim Calnochi: revizor confer Aprobație, f. [2].
Papavici, Petru Râmniceanul: tipograf.
Gherman, ieromonah: diortositor confer p. [224].
Note specifice
L: originală, din piele pe lemn, cu ornamente și urme două închizători; cotor
cu trei nervuri profilate.

42

C. Tatai-Baltă, Gravori în lemn de la Blaj. Petru Papavici Râmniceanul, Apulum, 15, 1977, p. 707.
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SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă f. [2] și p. 69-70; legătura și unele
foi desprinse; pete ruginii, urme de fostă umezeală, depozite de ceară și ușor
atac de anobiide.
Î: Spre amintire: Preot Econom Andreiu D. Moisiu, Miercuri, 12 Septembrie
1945. Dolina, Botoșani (însemnare de proprietate și circulație, pe spațiul liber
al p. 31, cu cerneală neagră).
Acea(s)tă / sfântă / Litu(r)ghie / a(m) cu(m)părat-o / eu preutu(l) / Petru
/ cu 5 le(i) / de la da(s)călu / Petru (însemnare de cumpărare a cărții, nedatată,
în partea inferioară a p. 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 și 87, cu alfabet chirilic).
CE: Exemplarul a circulat din Transilvania în Moldova, ajungând în Dobrogea
prin Țara Românească.
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1981.
Cota: CRV XVIII 20 II.
1776
XVIII. MARLIANUS AMBROSIUS, profesor de teologie
18. Theatron Politikon. – Metaglōtisthen ek tēs latinēkēs eis tēn
ēmeteran 'aplēn dialekton / para tou Ypsēlotatou kai sophōtatou aythentou tēs
Ouggroblakhias Nikolaou tou Maurokodratou. – Nyn ek deuterou typois
ekdothen [Acum a doua oară tipărit]. – (En Lipsia tēs Saxōnias [Leipzig]: Parà
Bernardō Khrisophorō Breitkopph kai giōs, 1776). – [4] f., 504 p.; In 8o mare (20
× 12,5 cm); 37 R (16 × 9 cm).
Note generale
BRV II-397, p. 217-218; Râpă-BRVA, p. 290.
Descriptori: Autorul Ambrosius Marlianus nu este indicat pe publicație, iar
traducerea în limba neogreacă a prototipului latinesc, scris de profesorul
Marlianus, îi aparține preotului Ioan Avramie, care a efectuat traducerea, din
porunca prințului Nicolae Mavrocordat (1680-1730). Versiunea grecească a
circulat în manuscris după moartea domnitorului Nicolae Mavrocordat.
Ediția I a cărții în limba neogreacă a apărut abia în 1758, la Leipzig, fiind
editată de Serafim Pissideios, arhimandritul Mănăstirii Kykkos din insula
Cipru. Pissideios precizează în dedicație că această ediție a fost închinată lui
Constantin Nicolae Mavrocordat, domn al Țării Românești (1756-1758), ca fiu
al traducătorului (BRV II-310, p. 143-144).
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Cercetătoarea Ariadna Camariano a fost prima care a identificat atât autorul, cât
și traducătorul Teatrului politic. Astfel, prima ediție a operei lui Marlianus în limba
latină, Theatrum politicum, s-a publicat la Roma în anul 1631. În ceea ce privește
traducătorul, cercetătoarea a argumentat că în titlul celor două manuscrise
grecești, existente la B.A.R., se spune că traducerea s-a efectuat de Ioan Avramie,
numele lui N. Mavrocordat nefiind menționat. Greșeala i-a aparținut clericului
Serafim Pissideios, care a atribuit eronat traducerea lui N. Mavrocordat, plecând
de la un manuscris cu un ex-libris aparținând domnitorului43.
Ediția a 3-a a apărut la Veneția, în anul 1802 (BRV II-655, p. 443).
Prima ediție în limba română a Teatrului politic , după traducerea lui Grigore
Pleșoianu, s-a tipărit la Buzău, în Tipografia Sf. Episcopii, 1838, în trei
volume44 (BRM IV-68268, p. 558).
Note de conţinut:
Tō Philanagnōstē (f. [2]); Pinax (f. [3-4]).
Ornamente: viniete de frontispiciu, viniete finale și inițiale ornate.
Titlu din BRV: Teatru politic (Lipsca). 1776
Responsabilităţi:
Mavrocordat, Nicolae, domn al Țării Românești (1716-1717, 1719-1730):
traducător (indicație eronată în foaia de titlu).
Avramie, Ioan, predicatorul Curții domnești a lui Nicolae Mavrocordat: traducător.
Breitkoph, Bernard Christophor: tipograf.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală, din pânză pe carton presat, cotor și colțuri din piele; cotor cu cinci
nervuri profilate și ștanțe aurii.
SC: bună; exemplar complet, foi cu pete ruginii.
P: Achiziţie Ioan Olimpia (Kentridis)45, Tulcea, 1978.
Cota: CRV XVIII 21 II.
43

44
45

Ariadna Camariano, Traducerea greacă a „Teatrului politic” atribuită greșit lui N. Mavrocordat și
versiunile românești, RIR, 11-12, 1941-1942, p. 216-260.
Un exemplar din volumul I al acestei ediții se păstrează la Biserica „Sfinții Împărați” Tulcea.
174 de manuscrise și tipărituri în limba neogreacă fac parte din Colecția Ioan Olimpia. Cărțile, în
mare parte, i-au aparținut fratelui ofertantei, Theodor Kentridis, preot arhimandrit care a slujit la
Biserica grecească din Tulcea (Lăcrămioara Manea, Mitropolitul Nichifor de Carpat și sculptorul
tulcean Vasile M. Chiriachide în cărți și documente ale colecției de carte veche a Institutului de Cercetări
Eco-Muzeale Tulcea, în vol. Tulcea 1878-1948: memoria unui oraș, Brăila, 2012, p. 309-321).
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1777
XIX. CARRA, JEAN-LOUIS (1744-1793)
19. Histoire de la Moldavie et de la Valachie: Avec une dissertation sur
l'état actuel de ces deux Provinces / par M. C. [Monsieur Carra] qui a séjourné
dans ces Provinces. – (A Jassy [Paris]: Aux dépens de la Société
Typographique des Deux – Ponts, 1777). – VIII, 223[- 224] p.; In - 12o (17 × 10
cm); 26 R (11,5 × 6,5 cm) (Planșa V. Fig. 1).
Note generale
Râpă-BRVA, 226, p. 110-111 (Addenda).
Descriptori: Autorul Jean-Louis Carra, literat și om politic francez, a fost în
tinerețe secretarul domnitorului Grigore Alexandru Ghica, în a doua domnie a
acestuia în Moldova (1774-1777) și preceptor al copiilor acestuia. În anul 1776
a părăsit Moldova trecând în Polonia, de unde s-a înapoiat în Franța în 1777.
După izbucnirea revoluției franceze, J. L. Carra a activat în presa girondină și,
deputat în Convențiunea Națională, a fost implicat în procesul șefilor
girondinei și ghilotinat alături de ei, la 31 octombrie 179346.
Prima ediție, din 1777, are menționat pe foaia de titlu, ca loc de imprimare,
orașul Iași. Nefiind descrisă în BRV, în anul 1955 Virgil Cândea avea să ridice
primul problema includerii acestei ediții, cât și a celor ulterioare, în BRV, fiind
vorba de o lucrare despre români și Țările Române, scrisă de un francez. Tot
acum, V. Cândea a demonstrat că Iașul era o falsă indicație, pentru a ocroti
identitatea adevăraților tipografi. Cartea lui Carra a fost publicată la Paris
după cum indică Aprobarea (p. 224 nenumerotată) și Privilegiul (p. 225-226
nenumerotate), care au fost necesare pentru tipărirea și difuzarea volumului.
Mai mult, Carra a intenționat să ascundă faptul că lucrarea apăruse la Paris,
pregătind și serii de exemplare care au circulat la noi, în care anumite indicii
de localizare (epistola dedicatorie, aprobarea, privilegiul) fuseseră înlăturate47.
46

47

V. Cândea, Poate fi inclusă cartea lui Carra: „Histoire de la Moldavie et de la Valachie” în
Bibliografia românească veche?, SCB, I, 1955, p. 243.
V. Cândea, op. cit., p. 244-245. Mai pe larg, despre autor și cartea sa, în: Călători străini, X,
partea I, p. 234-242, 242-255 (fragmente de text în traducere românească), p. 255-259
(observații critice); D. A. Lăzărescu, Imaginea României prin călători, vol. I (1716-1789),
București, 1985, p. 103-127 („Jean Louis Carra și monografia lui consacrată Țărilor
Române”), p. 128-146 (note).
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Ediția a 2-a în limba franceză a apărut la Paris: chez Saugrain, libraire, rue des
Lombardes, 1778 cf. Râpă-BRVA, 227, p. 111 (Addenda).
Ediția a 3-a în limba franceză a apărut la Neuchâtel, 1781, cuprinzând și
memoriile istorice și geografice ele generalului Fréderic-Guillaume de Bauer.
Această ediție a fost inclusă și descrisă analitic de C. Mălinaș în catalogul său
de CRV (Mălinaș-CCRV, 59, p. 74-75).
J. L. Carra a utilizat pentru lucrarea sa opera lui Dimitrie Cantemir, Historische
geografische und politische Beschreibung der Moldau, Frankfurt und Leipzig, 1771
(BRVÎA, p. 143).
Numerotări greșite de paginație: p. 172 num. greșit 712.
Note de conţinut:
Epistola dedicatorie semnată Carra (p. V-VIII); Discours préliminaire (p. IX-XXX);
Table des matierès (p. XXXI-XXXII); Histoire de la Moldavie et de la Valachie (p. 1-5);
De la Moldavie. Géographie ancienne; création des Princes (p. 6-26); De la Valachie.
Géographie ancienne: elle reconnoit la domination des Turcs. Autorité de ses Princes
(p. 27-35); Histoire des Princes de Moldavie et de Valachie (p. 35-60); Famille de
Cantemir (p. 61-86); Famille des Gika (p. 87-92); Famille des Petreczcicus, des
Ducas et des Cantacuzenes (p. 93-100); Suite de l'histoire de Moldavie et de
Valachie (p. 101-110); Famille des Maurocordato (p. 111-135); Famille des
Brancovan (p. 136-148); Suite de l'histoire de Moldavie et de Valachie (p. 149-161);
Dissertation sur l'état actuel de la Moldavie et de la Valachie. Géographie moderne
(p. 162-165); Climat (p. 166-167); Sol (p. 168-171); Population et moeurs
(p. 172-178); Agriculture, économie rurale, commerce et arts (p. 179-187); Revenus
(p. 188-189); Gouvernement et justice (p. 190-197); Officiers du Prince.
Magnificence de sa Cour (p. 198-208); Du caractere des Moldave set Valaques
(p. 209-219); Réflexions politiques sur la Moldavie et la Valachie (p. 220-223);
Approbation (p. [224]); Privilège (p. [225-226]).
Titlu uniform: Histoire de la Moldavie et de la Valachie [Paris]. 1777
Responsabilităţi:
Avec approbation et privilege du Roy.
Le Prince Louis de Rohan, co-adjuteur de l'évêché de Strasbourg: beneficiarul
dedicației.
Pidansat de Mairobert: revizor (cf. Approbation).
Note specifice
Exemplarul a fost legat fără prefață și privilegiu, pentru mascarea locului de
imprimare. Nu conține însemnări vechi.
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L: originală, din carton marmorat și cotor piele; cotor cu 5 nervuri profilate și ștanțe
aurii. Pe cotor: „Carra/ Histoire/ de la/ Moldavie/ et de la/ Valachie/ Iassy-1777”.
SC: bună; exemplar incomplet cu lipsă p. IX-XXXII și p. [225-226].
P: Transfer B.A.R., 1978.
Cota: CRV XVIII 121 I.
1781
XX. CAZANII (română) Râmnic. 1781
20. Cazanii: ce cuprind în sine evangheliile tâlcuite ale duminecilor
de preste ani […] / Care acum s-au tipărit în zilele prealuminatului domn
Alexandru Ipsilanti Voievod; cu blagoslovenia preasfințitului mitropolit Kir
Grigorie. – (Râmnic: În Sfânta Episcopie: de Climent ieromonahul și de popa
Constandin Tipograful, 1781). – [2], 312 f: 1 il.; In folio (27,5 × 20 cm); 35 R (21,5
× 15,5 cm).
Note generale
BRV II-445, p. 271-272; BRV IV-445, p. 262; BRVÎA, 256, p. 177-178; RâpăBRVA, p. 297-298.
Ediția a fost în mare parte reeditare după Cazania lui Varlaam, 1643.
Numerotări greşite de paginaţie: f. 166 num. greşit 165; f. 190 num. greșit 189.
Ilustrații: f. titlu v-Stema lui Alexandru Ipsilanti Voievod.
Ornamente: viniete de frontispiciu: f. [1r]-Iisus Hristos în medalion și motive
florale, semnată „К: Т: Д”; f. 1r-Iisus Hristos în medalion, încadrat în desene
cu flori, două păsări și două coșuri cu fructe, semnată „КТД 1745”
(Constandin, 1745); f. 162r, 165v, 172v, 176r, 180r, 183r, 190r, 208v, 211r, 214 r
etc.-Iisus Hristos în medalion, semnată „ГПК” (G[eorghe] [sin] P[opa]
C[onstandin] cf. Râpă-BRVA, p. 297); inițiale ornate.
Titlu din BRV: Cazanii (Râmnic). 1781
Responsabilităţi:
Ipsilanti, Alexandru, domn al Țării Românești: patronaj.
Grigorie, mitropolit al Țării Românești: patronaj.
Filaret, episcopul Râmnicului (1780-1792): editor comercial.
Grigorie (Grigore), Râmniceanul, ierodiacon: prefațator, diortositor cf. f. 312v.
Climent, ieromonah: tipograf.
Atanasievici, Constantin Râmniceanul, preot: tipograf.
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Note specifice
L: ulterioară, deteriorată, din carton presat marmorat și cotor piele.
SC: mediocră; exemplar complet, foi cu pete ruginii, depozite de ceară și urme
de fostă umezeală; volumul prezintă deteriorări mecanice și ușor atac de
anobiide.
Î: Să se știe că au cu[m]păratu această Eva[n]ghelia / Să să știe cine au
cu[m]păratu acea(s)tă Evanghelie și au / dat tuo [sic!] pomană la beserecă la
Filiuci [?] și cine ao [sic!] [lua] / să fie blă(s)tămat de Domnu(l) I[isu]s
H[risto]s. Eu Ion da(s)că(l) o am da(t) / pomană la beserecă văleat 1794
(însemnare de cumpărare, dăruire și afurisenie, în partea inferioară a f. 1r-5r,
cu alfabet chirilic)48.
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1977.
Cota: CRV XVIII 22 IV.
XXI. PRĂVĂLIOARĂ (română) București. 1781
21. Prăvălioară cu învățătură besearicească de taina ispovedanii. – A
doua oară acum tipărită / în zilele prealuminatului domn Alexandru Ioan
Ipsilanti Voievod; cu blagoslovenia și cheltuiala preasfințitului mitropolit Kir
Grigorie. – (București: În Tipografia Sfântei Mitropolii: de Stanciu Popovici
Tipograful, 1781). – [3], 47 f: 1 il.; In 8o mare (21 × 16 cm); 26 R (16 × 10 cm).
Note generale
BRV II-450, p. 273-274; Râpă-BRVA, p. 300-301.
Cercetătorul D. Râpă-Buicliu vorbește despre două tiraje succesive ale acestei
ediții, tiraje numite convențional „A” și „B”. În cazul exemplarelor „A”,
chenarul foii de titlu, din flori tipografice, are 9,8 × 16,4 cm, iar după numele
„Popovici” sunt puse două puncte. Pe f. 47r, motivul decorativ final este
constituit din patru rânduri de litere „ѠТ” suprapuse și orientate în jos,
rânduri așezate în piramidă inversă. Pe f. 47v, motivul perlat final are patru
rânduri. În cazul exemplarelor „B”, chenarul foii de titlu este de 10,5 × 17,3 cm,
cele două puncte după „Popovici” se înlătură, iar pe f. 47v motivul final are
numai trei rânduri perlate și al patrulea înfățișează un serafim cu mustăți. Există
deosebiri și în ceea ce privește unica xilogravură a ediției, de pe verso-ul foii de
titlu, reprezentându-i pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, avându-l
48

Manea-Însemnări, p. 19.
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deasupra pe Iisus Hristos binecuvântând. În xilogravura „A”, personajele se
profilează pe un dalaj înflorat, privesc în față și au costumele împărătești bogat
decorate. În xilogravura „B” dalajul este înlăturat, costumele simplificate, scrisul
este redus la inițiale, fondul este decorat cu triunghiuri hașurate orizontal, iar
personajele au privirea convergentă (Râpă-BRVA, p. 300-301).
Ediția I s-a tipărit în anul 1774 cf. f. 47v, cu titlul Învățătură besericească (BRV II-387,
p. 206).
Titlu din BRV: Prăvălioară de taina ispovedanii (București). 1781
Responsabilităţi:
Ipsilanti, Alexandru, domn al Țării Românești: patronaj.
Grigorie, mitropolit al Țării Românești: patronaj, editor comercial, prefațator.
Tomovici (Popovici), Stanciu Bucureșteanul: tipograf.
Note specifice
Exemplarul nostru este de tip „A”, după foaia de titlu, xilogravura și motivul
perlat final, fără serafim. Volumul are la început și la sfârșit câte o foaie liberă,
pe care s-au făcut diverse însemnări nesemnificative. Marginile foilor sunt
tăiate strâmb, pentru noua copertă, cartea având o formă ușor trapezoidală.
L: ulterioară, deteriorată, din carton presat și cotor, colțuri din piele; cotor cu
cinci nervuri profilate.
SC: mediocră; exemplar complet, foi cu pete ruginii și mucegai, atac de
anobiide la legătură.
EXL: ștampila «Parohia Bisericii Sf. Nicolae Ungureni Craiova»49 (pe foile
libere de la început și sfârșit).
Î: Această cărticică iaste a / iaste a [sic!] Sfi(n)tei / mănăstiri Hurezii50 /
Hurezii. S-au scris ca să nu să / dea la a(l)tă pa(r)te / ca să nu să dea la altă
parte / dintru a(le) părintelui Roma(n) / Roma(n) ieroschimonah. / Doamne
Dumnezeule greșit-am / în ceri și înaintea Ta, / înaintea Înălțimii / Înălțimii
Tale și nu sunt / vreadnic să mă chemi / ca pe robul Înălțimii Tale / leat 1809
(însemnare de posesiune, în partea inferioară a f. [1-3] și 1-12, cu alfabet
chirilic).

49

50

Este vorba de Biserica Ungureni din Craiova, zidită între 1774-1780 de Constantin și Nicolae
Becheanu pe locul uneia de lemn, reparată ulterior, în anii 1844 și 1916 (Stoicescu-Bibliografia
I, p. 227).
Mănăstirea Horezu (com. Horezu, jud. Vâlcea) a fost construită de Constantin Brâncoveanu
între 1690-1694, reparată în anii 1827 și 1872 (Stoicescu-Bibliografia I, p. 369).
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Dintru ale răposatului Roman ieroschimonah, care au dat (însemnare
pe spațiul liber din dreapta f. 3r, cu alfabet chirilic).
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1982.
Cota: CRV XVIII 23 II.
1784
XXII. BIBLIA N.T. APOSTOL (română) București. 1784
22. Apostol: ce are întru sine faptele și poslaniile apostolilor. – Acum
de iznoavă tipărit și cu mai bune îndreptări diortosit, așezat după urmarea
celui grecesc / cu blagoslovenia și cu cheltuiala preasfințitului mitropolit al
Ungrovlahiei Kir Grigorie. – (București: În Tipografia din Sfânta Mitropolie:
de Stanciu Tomovici Tipograful, 1784). – f. [4], 148 f: il.; In folio (28,5 × 20 cm);
38 R (26 × 15 cm).
Note generale
BRV II-466, p. 284-285; BRV IV-466, p. 263; BRVÎA, 56, p. 50-51; Ștefan-CMMB,
26, p. 76-78.
Pentru ilustrații, frontispicii și tipologia inițialelor ornate a se vedea ȘtefanCMMB, p. 77.
Titlu din BRV: Apostol (București). 1784
Responsabilităţi:
Suțu, Mihai, domn al Țării Românești: patronaj.
Grigorie, mitropolit al Țării Românești: patronaj, editor comercial, prefațator,
diortositor cf. f. [4r].
Gherman, ieromonah: diortositor cf. f. [4r].
Tomovici, Stanciu Bucureșteanul: tipograf, gravor.
Grigorie, ieromonah: gravor (cf. f. 101r-Deisis, semnat „1768 de Grigorie
ieromonah”).
Note specifice
Pe foaia liberă de la început s-a scris cu creion textul paginii de titlu, care
lipsește. Marginile foilor au fost tăiate pentru noua copertă, iar foaia 5 a fost
legată invers. Exemplarul are numeroase adnotări pe marginile foilor, scrise
cu cerneală negră sau roșie.
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L: ulterioară, din pânză pe carton presat, cu cotor și colțuri din piele; cotor cu
cinci nervuri profilate.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă f. [1-3] și f. 149; foi cu pete ruginii,
depozite de ceară, deteriorări mecanice și numeroase restaurări empirice.
EXL: ștampila «Ex libris B. S. Toujours semer» (pe coperta 1 interior).
Î: Reamintire, Subsemnatul Picher am venit / împreună cu Domnul Inginer
I. Măinescu / cu care a stăruit de a făcut la / această biserică sfântă o
reparație / generală, fiind preot bătrânul / și neobositul Gheorghe
Alesandrescu, / care a pus o mare activitate în / toată viața lui pentru această
/ sfântă biserică, căci ajunsese / în ruină. Picher cl. I, 1907 mai 24 (însemnare
pe forzaț 1, făcută cu creionul).
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1977.
Cota: CRV XVIII 24 IV.
XXIII. MICU CLAIN, SAMUIL (1745-1806)
23. Propovedanie sau învățături la îngropăciunea oamenilor morți /
Acum de preotul Samoil Clain de Sad făcute. – Cu bunăvoința celor mai mari.
– (Blaj: Cu Tipariul Seminariului, 1784). – [2] f., 139 [- 140] p.; In 4o mare
(22 × 18,5 cm); 25 R (16 × 12 cm).
Note generale
BRV II-472, p. 287-288; BRV IV-472, p. 263-264.
Descriptori: Samuil Micu Clain, filolog și istoric iluminist român, unul dintre
corifeii Școlii Ardelene, a scris peste 60 de lucrări pe teme diverse.
Ediția a 2-a a apărut la Sibiu, 184251.
Ornamente: vinietă de frontispiciu: p. 1-înger încadrat de elemente vegetale;
vinietă finală: p. 139; inițiale ornate: f. [2], p. 20, 32, 49, 60, 74, 82, 118-cu
reprezentări fitomorfe, p. 1, 97-cu reprezentări antropomorfe și p.13-cu
reprezentări antropo-fitomorfe.
Titlu din BRV: Propovedanie … la îngropăciunea oamenilor morți (Blaj). 1784
Responsabilităţi:
Micu Clain, Samuil: prefațator.
51

Cf. BRM III-36675, p. 325. Un exemplar se păstrează și în colecțiile I.C.E.M. Tulcea, nr. inv.
836. Despre autor și cartea sa, vezi cea mai recentă publicație: I. Chindriș, Niculina Iacob,
Samuil Micu în mărturii antologice, Târgu-Lăpuș, 2010, p. 5-28 („Samuil Micu: o mărturisire în
texte”, prefață și bibliografie), 189-240 (fragmente de text) și 561 (note).
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Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: nelegat. Legătura originală din carton presat și cotor piele, deteriorată, a
fost înlăturată înainte de restaurarea volumului.
SC: bună; exemplar complet, restaurat în intervalul 25.07.2005/2.03.2007.
Volumul a fost cusut după restaurare, cu patru nervuri profilate pe cotor.
EXL: semnătura de posesor Cosma Moise (pe foaia de titlu, cu alfabet latin),
iar pe p. 139 semnătura de posesor Cosma Mihai (cu alfabet chirilic, probabil
tatăl lui Cosma Moise).
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1977.
Cota: CRV XVIII 25 III.
XXIV. TEODOR STUDITUL (759-826)
24. Cuvintele / Sfântului părintelui nostru Teodor Studitul. –
Tălmăcite de pre limba cea proastă grecească și îndreptate / de preasfințitul
părinte Kir Filaret, Episcopul Râmnicului. – (Râmnic: În Sfânta Episcopie: de
Climent ieromonah tipograf și de popa Costandin tipograf, 1784). – f. 1-5 și 8,
123 f.: il.; In folio (28 × 20,5 cm); 38 R (24 × 15,5 cm).
Note generale
BRV II-481, p. 295-300; Poenaru-CBRV, p. 223.
Descriptori: Sfântul Teodor Studitul a fost un strălucit imnograf grec, teolog și
stareț al Mănăstirii Sfântului Ioan Botezătorul de la Studion, în marginea
orașului Constantinopol. Cea mai importantă contribuție teologică a lui
Teodor Studitul, Despre sfintele icoane, este o lucrare întru apărarea icoanelor,
în timpul celei de-a doua perioade a iconoclasmului, la începutul secolului al
IX-lea52.
Ediția a 2-a a apărut sub titlul: Teodor Studitul, Cuvinte … cercetate cu
deamăruntul și date acum pe graiu îndreptat, București, 1940, îngrijită de arhim.
Atanasie Dincă. În introducerea acestei ediții se afirmă că traducerea în limba
română a fost făcută după versiunea greacă tipărită la Veneția, în 1676.
Istoricului Virgil Cândea i se pare mai plauzibilă traducerea după versiunea
greacă retipărită la Veneția, în 177053.
52
53

Arhim. A. Dincă, Sfântul Teodor Studitul. Viața și opera, București, 1940, p. 5.
V. Cândea, Completări la Bibliografia românească veche, SCB, 1, 1955, p. 262.
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Numerotări greşite de paginaţie: f. 22 num. greşit 21; f. 23 num. greşit 22; f. 30
num. greşit 29.
Ornamente: vinietă de frontispiciu: f. 1-Deisis, semnată Gheorghie Popa
Cos[tantin] Tip[ograf] Râm[niceanul]; inițiale ornate cu roșu.
Titlu din BRV: Cuvinte (Râmnic). 1784
Responsabilităţi:
Suțu, Mihai, domn al Țării Românești: patronaj.
Filaret, episcopul Râmnicului: patronaj, traducător, editor comercial,
prefațator, diortositor.
Grigorie Râmniceanul, ierodiacon: diortositor cf. f. 123v.
Climent, ieromonah: tipograf.
Costandin, preot: tipograf, gravor.
Note specifice
L: ulterioară, deteriorată, din carton marmorat și cotor, colțuri piele; cotor cu
șapte nervuri profilate.
SC: relativ bună; exemplar incomplet cu lipsă f. 6-7 liminare; primele 50 de foi,
arse în partea inferioară, au fost completate cu hârtie japoneză în anul 2003.
Î: Această ca(r)te a Sfântului Teodu(r) Studitu(l) / este cu(m)părată de mine
din București de la / pețcărie peste drum de la u(n) pesca(r) cu lei 12 / adică
lei doisprezece tocmit și cine s-ar ispiti / ca să o fure să n-aibă parte ca să
vază fața lui Hri(s)tos / 844 martie 5, Isidor Ciubotaru (însemnare de
cumpărare și afurisenie, pe verso-ul foii de gardă 2, cu alfabet chirilic).
CE: Însemnarea face parte din categoria celor care atestă achiziționarea cărților
de la prăvălii sau de la negustori. Așadar, un negustor de pește din București
vinde cărți cu preț „tocmit” chiar în prăvălia sa, „la pețcărie”. Cărțile erau
încredințate spre vânzare negustorilor de către tipografi, acești negustori, cu
prăvălie sau ambulanți, funcționând drept colportori de carte54.
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1978.
Cota: CRV XVIII 26 IV.
1788
XXV. PRAVILĂ (română) Viena. 1788
54

Daniela Luminița Lupu, Tiparul și cartea în Țara Românească între anii 1716 și 1821, Iași, 2009,
p. 361-362.
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25. Pravilă de obște asupra faptelor reale, și a pedepsirii lor. – ( Viena: Cu
Tipariul lui Iosif de Kürzböck, 1788). – 7 f., 145 p.; In 8o mare (20 × 12 cm); 25 R
(14,5 × 8 cm).
Note generale
BRV II-522, p. 326-327; BRV IV-522, p. 267; Râpă-BRVA, p. 325.
Acest Cod penal reprezintă traducerea din limba germană făcută de Ion
Budai-Deleanu55, precedată de Decretul de promulgare al împăratului Iosif al
II-lea, dat la Viena în 13 ianuarie 1787 (Râpă-BRVA, p. 325).
Tipografiei vieneze Kürzböck i s-a încredințat prin hotărâre imperială privilegiul,
în 1770, de a tipări cărțile necesare românilor ortodocși din imperiu, în încercarea
de a întrerupe circulația cărții românești din Principate în Transilvania și totodată
o metodă de control a tiparului destinat românilor ortodocși56.
Numerotări greşite de paginaţie: p. 98 num. greşit 68; p. 102 num. greşit 101;
p. 121 num. greşit 211.
Note de conţinut:
Pravila cuprinde două părți: partea I intitulată Pentru faptele reale criminălești și
pedeapsele criminălești (cu șapte capitole) și partea a II-a intitulată Pentru faptele
reale politicești și pedeapsele politicești (cu cinci capitole).
Decretul lui Iosif al II-lea din 13 ianuarie 1787 (f. 2-4); Scara (f. 5-6); Titlul părții
I (f. 7); Partea I (p. 1-98); Partea a II-a (p. 99-145).
Titlu din BRV: Pravilă de obște (Viena). 1788
Responsabilităţi:
Iosif al II-lea, împărat al Germaniei, Ungariei și Boemiei (1765-1790): patronaj.
Budai-Deleanu, Ion (1760-1820): traducător.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din carton, cu atac de anobiide.
SC: relativ bună; exemplar complet, foi cu pete ruginii și atac de anobiide stopat.
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1984.
Cota: CRV XVIII 27 II.
55

56

Lucia Protopopescu, Noi contribuții la biografia lui Ion Budai-Deleanu. Documente inedite,
București, 1967, p. 101-102; I. Budai-Deleanu, Opere, Ediție îngrijită de Gheorghe Chivu și
Eugen Pavel, București, 2011, p. 1116-1125 (text) și 1215-1216 (comentarii).
D. Berindei, Manualele școlare la români (1750-1850), în vol. Românii și Europa. Istorie, societate,
cultură, I, București, 1991, p. 57.
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1791
XXVI. MANUIL ANTONIE, mare serdar în Moldovlahia
26. Tropaion tēs Orthodoxou Pisteōs / Ponēma Antōniou Manouēl toũ
en Moldoblakhia, megalou serdarē khrēmatisantos. – Nũn prōton tupois
ekdothen, dapanē toũ autoũ kai aphierōthen tõ paneugenestatō Arkhonti
Megalō Spatharē Kuriō, Kuriō Iōannē Bakareskoulō. – (En Biennē tēs
Aoustrias: Ek tēs Tupographias Iosēph toũ Baoumaüsterou, 1791). – 24, 291
[- 292] p.; In 4o mare (24 × 18 cm); 41 R (19 × 13 cm) (Planșa V. Fig. 2).
Note generale
Nedescrisă în BRV, lucrarea face parte din categoria tipăriturilor grecești din a
doua jumătate a secolului al XVIII-lea și de la începutul secolului al XIX-lea,
care aparțin istoriei și culturii românești din perioada fanariotă, fie că sunt
semnate de personalități culturale românești sau tipărite cu cheltuiala lor, fie
traduceri în limba greacă închinate de către editori sau de traducători unor
domnitori și mari dregători din Principatele Române. Ediția apare descrisă în
Bibliografia greacă a lui C. Erbiceanu57 din 1903, însă, N. Vasilescu-Capsali va
readuce această lucrare în atenția specialiștilor, drept o tipăritură „care poate
fi alăturată cărților vechi românești”58.
Descriptori: Antonie Manuil, care a fost mare serdar în Moldovlahia după
cum se spune în foaia de titlu, este autorul acestei culegeri de texte
moralizatoare, închinată marelui spătar al Țării Românești Ienăchiță
Văcărescu (1740-1797), din îndemnul căruia s-a născut această scriere59. Din
cuprinsul dedicației reiese că Manuil a fost un apropiat al marelui cărturar
muntean, fiind și dascăl, după moda timpului, al stolnicului Alexandru
(Alecu) Văcărescu (1762-1799), primul fiu al lui Ienăchiță Văcărescu și
continuatorul tradiției sale poetice60.
57
58

59
60

Erbiceanu, 86, p. 152-153.
N. Vasilescu-Capsali, O tipăritură grecească necunoscută închinată poetului Ienăchiță Văcărescu,
în vol. Târgoviște, cetate a culturii românești, București, 1974, p. 95.
Ibidem, p. 93.
Poetul Alecu Văcărescu a fost surghiunit la Tulcea în iunie 1799, de către domnul Țării
Românești Alexandru Moruzi. Peste câteva luni, din cauza condițiilor aspre impuse, poetul
încetează din viață în închisoarea de aici, vestea morții sale ajungând la București pe 17
noiembrie 1799 (N. Camariano, Revelația documentului: Alecu Văcărescu și sfârșitul său tragic,
în „Manuscriptum”, 1980, nr. 40, p. 17).
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Ienăchiță Văcărescu știa foarte bine italiana, pe lângă greacă și latină, franceză,
germană și turcă. În anii războiului ruso-turc (1768-1774) acesta se afla
împreună cu familia în pribegie la Brașov, timp în care serdarul Antonie
Manuil a lucrat la opera sa61.
În timpul domniei lui Alexandru Ipsilanti (1774-1782), care îl numește pentru
a treia oară vistier și spătar, omul de cultură Ienăchiță Văcărescu ajunge
pentru prima dată la Viena în misiune diplomatică. Din ordinul lui Nicolae
Mavrogheni, domn al Țării Românești (1786-1790), este exilat în insula
Rhodos, împreună cu fiul său Alecu, de unde revine în țară în anul 1790
recăpătându-și, totodată, rangurile boierești62.
Lucrarea scrisă la Brașov și publicată în 1791, Triumful credinței ortodoxe,
reprezintă, în principal, o traducere greacă a lucrării Il giovine istruito a
scriitorului italian Geminiano Gaeti. Textul tradus a fost completat de Antonie
Manuil cu numeroase comentarii teologico-morale extrase din diferite alte
scrieri precum și cu explicații (note) de ordin bibliografic (cf. Foaia de titlu).
Primele 11 pagini din cele 24 liminare sunt nenumerotate, iar p. 12-24 sunt
numerotate cu cifre grecești.
Pe pagina de titlu se mai precizează că îngrijitorul de ediție este Dimitrios
Paulu, nobil din Ioannina.
Note de conţinut:
Foaia de titlu; Dedicația autorului către marele spătar Ioan (Ienăchiță) Văcărescu
(p. [3-8]); Prefața asupra cărții, apreciindu-i valoarea, semnată de arhiereul Nicodim
al Sinadelor (p. [9-10]); Două epigrame, una asupra cărții semnată de marele logofăt
Ioan Geanet, cealaltă asupra autorului semnată de marele postelnic Gheorghe Rizu
(p. [11]); Prooimion (Preambul) semnat de Antonie Manuil (p. 12-24); Lucrarea
propriu-zisă (p. 1-271); Epilog închinat marelui stolnic Alexandru Văcărescu,
semnat de Antonie Manuil (p. 272-277); Pinax (sumarul celor 15 capitole mari,
p. 278-282); Pinax tõn sēmeiōmatōn (Index, p. 283-291); Erata (p. [292]).
Ornamente: vinietă de frontispiciu: p. 1; inițiale ornate cu negru.
Titlu uniform: Tropaion tēs Orthodoxou Pisteōs (Viena). 1791
Titlu tradus: Triumful credinței ortodoxe
Responsabilităţi:
Manuil, Antonie, mare serdar: dedicator, prefațator, editor comercial, traducător.
Văcărescu, Ienăchiță, mare spătar: beneficiarul dedicației.
61
62

N. Vasilescu-Capsali, op. cit., p. 95.
Predescu, p. 877.
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Văcărescu, Alexandru (Alecu), mare stolnic: beneficiarul dedicației.
Dimitrios Paulu, nobil din Ioannina: editor științific.
Nicodim al Sinadelor, arhiereu: prefațator.
Geanet, Ioan, mare logofăt: epigramist.
Rizu, Gheorghe, mare postelnic: epigramist.
Baumeister, Joseph: tipograf.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: din carton presat marmorat, deteriorată, cu ușor atac de anobiide.
SC: relativ bună; exemplar complet, foi cu pete ruginii.
P: Transfer B.A.R., 1978.
Cota: CRV XVIII 28 III.
1794
XXVII. MOLITVENIC (română) București. 1794
27. Molitveanic. – Acum întru acest chip s-au tipărit / cu blagoslovenia și cu toată cheltuiala Preasfinției sale părintelui Kiriu Kir Dositeu,
mitropolitul Ungrovlahiei. – (București: În Sfânta Mitropolie: de Dimitrie
Petrovici Bucureștean tipograf, 1794). – [8], 353 f.: il.; In 8o mare (21 × 16 cm);
25 R (16 × 12 cm).
Note generale
BRV II-579, p. 366-367.
Numerotări greşite de paginaţie: f. 77 num. greşit 70; f. 143 num. greşit 144.
Ilustrații: titlul este încadrat într-o gravură tip poartă semnată Ti[pograf]
P[etrovici].
Ornamente: vinietă de frontispiciu: f. 1-Sfinții Contantin și Elena în medalion
încadrat de elemente vegetale; viniete finale și inițiale ornate cu roșu.
Titlu din BRV: Molitvenic (București). 1794
Responsabilităţi:
Moruzi, Alexandru, domn al Țării Românești: patronaj.
Dosithei Filitti, mitropolit al Țării Românești: patronaj, editor comercial,
prefațator.
Petrovici, Dimitrie: tipograf, gravor.
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Note specifice
Foile 109-110 au fost legate greșit între f. 104-105, iar f. 126-127 legate greșit
între f. 120-121.
L: originală din piele pe lemn, cu urme două închizători și cotorul cu cinci
nervuri profilate; atac de anobiide stopat.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă f. 354-355; foi cu pete ruginii, urme
de fostă umezeală și cu ușor atac de anobiide. În anul 2000 s-a intervenit
asupra blocului de carte (desprăfuire, îndepărtare depozite de ceară), fără ca
legătura să fie îndepărtată.
Î: Lui Dumitru Țară teologul, ca amintire de la [nume indescifrabil], Paroh în
Ililișeni63 [sic!], jud. Botoșani (amintire-dedicație nedatată, pe f. [2], cu alfabet
latin).
CE: Exemplarul a circulat în secolul al XIX-lea din Țara Românească în
Moldova.
P: Achiziţie Boțocan Valeriu, Bucureşti, 1975.
Cota: CRV XVIII 29 II.
1795
XXVIII. BIBLIA V.T. N.T. (română) Blaj. 1795
28. Biblia: Adecă Dumnezeiasca Scriptură a legii vechi și a ceii noao. –
Acum întâi s-au tipărit rumâneaște / sub stăpânirea preaînălțatului împărat al
romanilor Francisc al II-lea. – (Blaj: În Tipografia Seminariului, 1795). – [7] f.,
894, 246 p., [3] f.: il.; In folio mare (39 × 26,5 cm); 63 R (31,5 × 18 cm).
Note generale
BRV II-595, p. 380-382; BRVÎA, 175, p. 126-127; Râpă-BRVA, p. 338-340.
În Prefața Către cetitoriu (f. [2r]), Samuil Micu Clain arată că, fiind depășită
traducerea și rărindu-se ediția de la 1688 a Bibliei, Petru Pavel Aaron a lucrat la o
nouă traducere, pe care nu a sfârșit-o survenind moartea sa. Atunci, Samuil Micu
a reînceput traducerea după Septuaginta și după modelul Bibliei de la 168864.
63

64

Este vorba de localitatea Ilișeni, jud. Botoșani, unde este atestată biserica din secolul al
XIX-lea (Stoicescu-Repertoriul, p. 490).
Mălinaș-CCRV, 68, p. 82. Vezi noua ediție: Biblia de la Blaj 1795, Ediție jubiliară coordonată
de Ioan Chindriș, Roma, 2000 apud I. Chindriș, Niculina Iacob, op. cit., p. 39-144 (text) și
533-534 (comentarii).
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Râpă-Buicliu demonstrează că această ediție din 1795 a Bibliei are la bază
manuscrisul lui Micu Clain, terminat încă din 1785 și respins de arhiepiscopul
Moise Putnik la 2 iunie 1787. Episcopul Ioan Bobb preia manuscrisul, pe care îl
revizuiește și îl publică sub patronajul său la Blaj, în 1795 (Râpă-BRVA, p. 338).
Imprimarea ediției, cu toată cheltuiala Tipografiei Seminarului din Blaj, s-a
realizat între 1 noiembrie 1793 - 15 noiembrie 1795, după cum scrie
ieromonahul Gherman în colofonul care precede „Arătarea greșelilor de tipar”
din final.
Textul Noului Testament începe cu un „Cuvânt înainte despre Evanghelii” și
paginație nouă.
Ilustrații: Gravura Sfântul Ev. Matei de pe p. 2 din „Noul Testament” este de
7 × 9 cm.
Titlu din BRV: Biblia (Blaj). 1795
Responsabilităţi:
Francisc al II-lea, ultimul împărat al Sfântului imperiu roman de națiune
germană (1792-1806): patronaj.
Ioan Bobb, vlădica Făgărașului: patronaj, editor științific.
Micu Clain, Samuil, ieromonah: prefațator, traducător cf. Prefața, BRV II,
p. 381.
Gherman, ieromonah: diortositor (cf. Colofon, f. [2r]).
Note specifice
L: originală din piele pe lemn, cu urme două închizători și cotorul cu cinci
nervuri profilate. Pielea legăturii este deteriorată, iar lemnul copertei 1 este
crăpat.
SC: relativ bună; exemplar complet, foi cu pete ruginii, urme de fostă
umezeală și depozite de ceară.
EXL: ștampila «Prima Fabrică de lumânări de ceară. Aldea I. Aldea. Satulung
Nr. 1463» (pe coperta 1 interior).
Î: Această sfântă Biblie este a mea Radu Halea din Cernatu. / S-au cumpărat
de mine cu prețul lei […] / și întâmplându-să ca să o p(i)erz să o aducă la
mine / și […] dar cu multă milă, dar de nu vo a da [sic!] să a(i)bă / păcat mare
de la Dumnezeu și de la toți sfinții. / Că am scris eu Radu Halea la anu(l)
1850 / septembrie zi 2 / Și în anul acesta m-am căsătorit la luna / lui august
în 26 de zile, Amin (însemnare de cumpărare și afurisenie, f. [3v] final, cu
alfabet chirilic).
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Această sfântă Biblie este a dumisalu Radu Halea din Cernatu,
decembrie 1850 (însemnare pe f. gardă 2, cu alfabet chirilic).
Cumpărată de mine supt însemnatul de la veduva / Marina, soția
răposatului Radu Halea de la Cernatu cu prețul galbini împă/ rătești trei la
anul 869, iulie 12, eu Voicu V. Roșculeț de la / Cernatu și am scris la august
14 întru acestaș an 869 (însemnare de cumpărare și circulație, pe f. gardă 1, cu
alfabet de tranziție).
Însemn pentru Psalmi ce se citesc la vreme de primejdie / când să
ridică vrăjmași asupra ta citește Psalmul 3, 19, 30, 31 / când auzi de ceartă
citește Psalmul 90 / când ai căzut sub păcat citește Psalmul 45, 46, 50, 70, 72 /
când mergi la Domni să te judeci cu cineva citește Psalmul 20, 75 […] Voicu
Roșculeț (însemnare nedatată, pe f. [3r] final, cu alfabet latin).
La anul 874 am visat că am trecut jumătate de jumătate din viața mea, /
care face toți anii vieții mele șaizeci. Voicu Roșculeț (însemnare pe foaia de
titlu, cu alfabet latin).
Această Biblie este cumpărată de tatăl / meu Voicu Roșculeț și dânsul
s-a pe/ trecut și noi am rămas și așa o să mă petrec / și eu și cartea va
rămânea iar la următori(i) / mei și această carte cuprinde toate minunele ce
au / făcut D-zeu de la începutul lumii și până la D-l / Isus Cristos și de la
Isus Cristos și până s-au / încheiat legea creștină și cine o va ceti să spună /
și altora precum spui și eu. Scris-am eu cel cu / puține științe dintre cei din
viața aceasta tre/ cătoare în anul 1900, luna lui Februarie, în 4. Ioan V.
Roșculeț (însemnare pe f. gardă 2r, cu alfabet latin).
Ca amintire / Roșculeț V. Gheorghe / scris în 7 aprilie joi / anul 1927 în
comuna Cernatu, jud. Brașov (însemnare pe f. gardă 2v, cu alfabet latin).
Ca amintire din ziua de 7 a IV-a 1927, când eram elev de clasa a V-a
liceală, la Lic. Andrei Șaguna, Brașov (însemnare pe f. gardă 2v, cu alfabet latin).
CE: Potrivit însemnărilor, la 55 de ani de la tipărire exemplarul se afla în
posesia unui român din localitatea Cernatu, jud. Brașov. Câțiva ani mai târziu,
în 1869, cartea este vândută și cumpărată din nou de un alt român, Voicu
Roșculeț. Începând cu anul 1900 se succed însemnări ale unei noi generații, fiii
și nepoții lui Voicu Roșculeț, iar din 1927 nu mai știm care a fost soarta cărții
până a ajuns în anticariat, la București65.
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1977.
Cota: CRV XVIII 30 V.
65

Lăcrămioara Manea, Povestea unei cărți peste veacuri – Biblia de la Blaj, BB, 7, 2004, nr. 10, p. 9.

94
https://biblioteca-digitala.ro

Circulaţia cărţii vechi româneşti (manuscrisă şi tipărită) în spaţiul nord-dobrogean

29. Alt exemplar. – [10] f., 894 p.; In folio mare (37 × 25 cm); 63 R
(31,5 × 18 cm).
Note specifice
Cele 3 foi finale au fost cusute la începutul exemplarului, în continuarea
primelor 7 foi. Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: nelegat. Cotorul a fost consolidat cu hârtie japoneză.
SC: bună; exemplar incomplet cu lipsă 246 p. reprezentând textul Noului
Testament.
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1977.
Cota: CRV XVIII 31 V.
XXIX. CARACAȘ, DIMITRIE NICOLAE LUCA (1734-1804)
30. Poiēmatia Iatrika = Poemata Medica. – 'Aper o autos kai eis tēn
Latinida phōnēn metēneuke / Dēmētriou Karakassē Iatrophilosophou kai
Iatrou tēs Poleōs Boukourestiou. – (En Biennē tēs Aoustrias: En tēs Ellēnikē
Typographia Geōrgiou Bentotē, 1795). – [4] f., 246 [- 250] p.; In 8o mare
(20 × 13,5 cm); 21 R (17 × 9,5 cm).
Note generale
BRV II-592, p. 377; BRVÎA, 205, p. 146-147.
Descriptori: Dimitrie Caracaș a studiat la Viena filozofia și teologia precum și
limbile latină și germană. La Halle a studiat medicina, profesând apoi la
Viena. În anul 1784 este invitat la București și numit totodată medic specialist
la noul spital „Sf. Pantelimon”. S-a stins din viață la București, lăsându-ne o
serie de cercetări și tratate medicale66.
Începutul paginației este defectuos, anume începe numerotarea paginilor cu
numărul 6 de pe foaia 4v.
În scrisoarea de dedicație, redactată numai în grecește, care urmează după
foile de titlu bilingve, autorul laudă calitățile și realizările domnitorului
Alexandru Moruzi pentru Țara Românească67.
Urmează prefața autorului în greacă și latină, apoi poemele însoțite de
traducerea latină în proză. De la p. 199, lucrarea cuprinde o serie de versuri,
66
67

Predescu, p. 168.
Textul dedicației este tradus de C. Erbiceanu (Erbiceanu, 95, p. 158-163).
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epigrame, epistole și epitafuri, compuse pentru unii domni fanarioți și teologi
de seamă ai vremii, publicate numai în grecește.
Titlu din BRV: Dim. Caracaș, Poeme medicale (Viena). 1795
Responsabilităţi:
Caracaș, Dimitrie: dedicator, prefațator, traducător.
Moruzi, Alexandru, domn al Țării Românești: beneficiarul dedicației.
Vendoti, Georgie: tipograf.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală, din carton presat. Pe cotor: „Karakassē / Poiēmata”.
SC: bună; exemplar complet, foi cu pete ruginii.
EXL: ștampila «Biblioteca Colegiului Sf. Sava»68 (pe foaia de titlu).
P: Achiziţie 1984 (?).
Cota: CRV XVIII 231 II.
1800
XXX. MAVROCORDAT, NICOLAE (1680-1730)
31. Philotheou Parerga. – Nyn prōton typōthenta [Acum prima oară
imprimată]. – (En Biennē tēs Aoustrias: Para tō Phrantz Antōniō Skhraimbl, 1800).
– 147 p., [1] f.; In 8o mare (19 × 12,5 cm); 22 R (14 × 7,5 cm) (Planșa VI. Fig. 1).
Note generale
Râpă-BRVA, 254, p. 119-120 (Addenda).
Descriptori: Nicolae Mavrocordat este primul domn fanariot, fiul lui
Alexandru Mavrocordat Exaporitul și al Sultanei, fiica lui Ioan Hrisoscoleos și
a Casandrei (fiica lui Alexandru Iliaș, descendent din Petru Rareș). Mândru de
originea sa românească, iubitor de cultură și mare colecționar de cărți, prințul
68

Ștampila ex-libris «Biblioteca Colegiului Sf. Sava» a aparținut Bibliotecii Naționale a Colegiului
Sf. Sava. Începuturile acesteia sunt legate de înființarea de către domnitorul Constantin
Brâncoveanu a Bibliotecii Academiei Domnești din București, la sfârșitul secolului al XVII-lea.
În anul 1833, prin aplicarea Regulamentului de funcțiune a învățământului, Academia Domnească
devine „Biblioteca Colegiului Sf. Sava”, care primește funcții de bibliotecă națională a Țării
Românești și dreptul de depozit legal pentru toate tipăriturile românești (V. Moldoveanu et
alii, Ghidul bibliotecilor din România, București, 1970, p. 128).
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Nicolae era înconjurat de învățați care animau viața culturală din cele două
capitale ale Țărilor Române69. Numele autorului nu apare menționat pe pagina
de titlu, dar îl aflăm din cuvântul editorului (p. 3-8) în care este elogiată
personalitatea principelui Nicolae Mavrocordat.
Nedescrisă în BRV, specialistul Râpă-Buicliu include lucrarea Philotheou
Parerga în Bibliografia sa, la poziția și paginile menționate mai sus.
Opera a fost scrisă de Nicolae Mavrocordat în anii 1717-1719, între cele două
domnii din Țara Românească (1716-1717, 1719-1730), când se afla în
Transilvania, la Sibiu, și a circulat în multe variante manuscrise în timpul
vieții autorului. Cu toate încercările acestuia pe lângă editorul parizian Jean Le
Clerc, romanul a fost imprimat postum, foarte târziu, spre deosebire de alte
scrieri ale sale70.
O copie manuscrisă din anul 1720 a fost trimisă de marchizul Usson de
Bonnac, ambasadorul Franței la Constantinopol, bibliotecarului regal, abatele
Bignon, pentru biblioteca regelui Franței, exemplar care a servit drept model
pentru copia din 1721 făcută de Joan Jonas cf. Râpă-BRVA, p. 120. Ca urmare,
abatele Bignon citește manuscrisul și expediază, la 10 mai 1720, o scrisoare
către Bonnac în care aprecia atât lucrarea, cât și pe autor. Un extras din această
scrisoare este publicat de editor în ediția de la 1800, la p. 9-10 în limba
franceză, iar la p. 11-12 se află traducerea aceluiași fragment în limba greacă.
Citim aici că Philotheou Parerga este o specie de roman foarte instructiv și
amuzant, totodată. Autorul era considerat, de către Bignon, un om de spirit și
foarte versat în lectura cărților bune, în diferite limbi. Stilul său este elegant,
descrierile sunt vii, iar portretele diferitelor națiuni, din care și-a luat
personajele, sunt asemănătoare cu realitatea.
Romanul Philotheou Parerga este situat de specialiști în rândul romanelor
filozofice occidentale ale epocii, asemeni celor scrise de Montesquieu și
Voltaire. Mavrocordat proclamă suveranitatea rațiunii, considerând-o
fundamentul necesar al cunoașterii umane71.
Pe ultima foaie a ediției se găsește Erata.
69
70

71

Predescu, p. 532.
Lucrarea Despre datorii, o carte de filozofie morală ce conține reflecții personale ale lui
Nicolae Mavrocordat, apare în BRV II cu patru ediții, care au văzut lumina tiparului în anii
1719, 1722, 1725 și 1739, la București, Lipsca, Londra și, tradusă din grecește în germană, la
Ausbach. Satira Cuvânt contra nicotinei, tratând despre caracterul dăunător al obiceiului
fumatului, s-a imprimat în grecește la Iași, în anul 1786 cf. BRV II-509, p. 316.
C. Dima-Drăgan, Biblioteci umaniste românești, București, 1974, p. 193.
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Titlu uniform: Philotheou Parerga (Viena). 1800
Responsabilităţi:
Grigore Konstandas, ierodiacon: editor științific, prefațator.
Note specifice
L: originală, din carton marmorat și cotor piele cu ștanțe aurii. Pe cotor:
„Philotheou / Parerga / Biennē / 1800”.
SC: relativ bună; exemplar complet, foi cu pete ruginii și urme de fostă
umezeală. Cotorul este ușor desprins în partea superioară.
EXL: ștampila «Biblioteca Mitropolitului Moldovei și Sucevei Iosif Naniescu.
Dăruită Academiei Române în 1894»72 (pe p. 3).
Î: Această carte a fost scrisă de Nicolae Domn al Ungrovlahiei, fiul lui
Alexandru Mavrocordat Exaporitul (însemnare în limba greacă, pe p. 2).
P: Transfer B.A.R., 1978.
Cota: CRV XVIII 244 II.
1804
XXXI. CATEHISM (română) Blaj. 1804
32. Învățătură creștinească: sau Catehismul cel Mare cu întrebări și
răspunsuri / Cu blagoslovenia Excelenței Sale preasfințitului Ioann Bob,
Vlădicului Făgărașului. – Și acum a treia oară de nou așezat prin protopopul
nostru și Directorul școalelor normalicești / Vasilie Neameș. – (Blaj: Cu
Tipariul Seminariului, 1804). – p. 1-176, 179-190; In 8o mare (20 × 16 cm); 22, 23
R (17 × 13,5 cm).
72

Iosif Naniescu (1818-1902), arhiepiscop și mitropolit al Moldovei și Sucevei, aspirând la o mare
bibliotecă națională, a donat B.A.R. aproape întrega sa bibliotecă cu peste 10000 de volume,
între care și exemplare prețioase de carte veche românească și străină, manuscrise precum și
numeroase documente din arhiva sa (M. Mitu, O pagină necunoscută din istoria slavisticii
românești: cercetările de etimologie slavo-română ale lui Iosif Naniescu, în vol. Studii de etimologie
româno-slavă, București, 2001, p. 194-207). Din cărțile dăruite Academiei Române la 1894, 34
volume de carte românească veche și modernă au fost identificate de noi, cu ani în urmă, în
patrimoniul I.C.E.M. Tulcea, toate purtând ștampila ex-libris în cauză. O parte a colecțiilor
speciale din I.C.E.M. Tulcea s-a constituit dintr-un fond de preluări de la B.A.R., transferat în
anul 1978. Așa ne explicăm prezența la Tulcea a acestui exemplar, care i-a aparținut lui Iosif
Naniescu, bun cunoscător al limbilor greacă și franceză (Lăcrămioara Manea, Din cărțile
Mitropolitului Iosif Naniescu la Tulcea, în „Îndrumător pastoral”, 3, 2011, p. 436-445).
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Note generale
BRV II-667, p. 449; Poenaru-CBRV, p. 258.
Primele două ediții se pare că au fost imprimate la Blaj în anii 1753, respectiv
1756. Autorii BRV-ului nu au cunoscut exemplare cf. BRV II-287 și 299, p. 123
și 134.
Exemplarul complet are [2] f. și 250 p., nu [2] f. și 150 p. cum apare în BRV II,
p. 449 (cf. Poenaru-CBRV, p. 258).
La imprimare s-au folosit trei tipuri de caractere: mari, mijlocii și mici.
Note de conținut:
Intrarea în pravoslavnicul Catihizis (p. 1-23); A Catihizisului creștinesc. Partea I.
Pentru credință (p. 24-123); A Catihizisului creștinesc. Partea a II-a. Pentru nădejde
(p. 124-149); A Catihizisului creștinesc. Partea a III-a. Pentru dragoste (p. 150-190
și urm.).
Titlu din BRV: Catechismul cel mare (Blaj). 1804
Responsabilităţi:
Bobb, Ioan, vlădica Făgărașului: patronaj.
Neameș, Vasilie, directorul școlilor normale: editor științific.
Note specifice
L: ulterioară, deteriorată, din carton presat marmorat și cotor piele.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă foile liminare, p. 177-178 și 191-250;
pete ruginii și unele deteriorări mecanice, iar coperta cu atac de anobiide.
Î: Preot L. Ștefan s-au / învățat la orașul Odese, / la Anul 1854 / la
Catehismul acesta (însemnare de circulație a cărții, p. 190).
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1976.
Cota: CRV XIX 19 II.
1805
XXXII. MAVROCORDAT, ALEXANDRU EXAPORITUL (1636-1709)
33. Phrontismata / tou eklamprotatou aoidimou Alexandrou
Maurokordatou tou Ex Aporrētōn. – Nûn prōton túpois ekdothénta ànalōmasi
tôu ypsēlotátou kāi eusevesatou Authentou kāi Ēgemonos pásēs
Moldoblakhias Kûriou Kuriou Alexandrou Konstantinou Mourouzē Boeboda.
– En Biennē tēs Aoustrias: En tēs Ellēnikē Typographia Geōrgiou Bendotē,
1805. – XIV p., [1] f., p. 1-200; In 8o mare (22 × 17,5 cm); 35 R (17 × 12,5 cm).
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Note generale
Descriptori: Alexandru Mavrocordat Exaporitul a studiat la Roma, Padova și
Bologna, susținându-și în anul 1664 doctoratul în filozofie și medicină. În 1665
devine profesor de fizică şi filozofie la Academia din Constantinopol şi mare
orator al Patriarhiei. Este numit dragoman al Porţii din anul 1673 şi în această
calitate a negociat cu împăratul Leopold I tratatul de pace de la Karlowitz
(1699)73. Prin căsătoria cu Sultana Hrisoscoleos, nepoata domnitorului Iliaş al
Moldovei, Alexandru Mavrocordat aparţine şi istoriei noastre. A scris cărți
didactice, lucrări cu caracter științific, a tradus și a comentat operele lui
Aristotel. Dintre acestea, numai Istoria sfântă a fost tipărită la București, în
1716, sub patronajul fiului domnitor Nicolae Mavrocordat și al mitropolitului
Antim Ivireanul74.
Operele lui Alexandru Mavrocordat Exaporitul erau cunoscute în Țările
Române, deoarece elevii Academiilor Domnești din București și din Iași
învățau, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, retorica, filozofia și
teologia după cărțile acestui erudit. Probabil și Cugetarea a circulat în
manuscris printre studenți, ajungând să cunoască lumina tiparului abia în
1805, cu sprijinul bănesc al domnitorului Alexandru Moruzi.
Nedescrisă în BRV, Cugetarea apare în lucrarea lui Erbiceanu doar prin
consemnarea titlului de către autor75. Am consultat și catalogul întocmit de
Dimitrios S. Ghinis (Atena, 1939-1957), care descrie tipăriturile grecești
apărute în intervalul 1800-186376. Noi am descris-o analitic în anul 2009 și am
încercat să demonstrăm că această lucrare poate fi inclusă în BRV, dacă
apreciem personalitatea autorului și legăturile cu țara ale acestuia77.
Pagina de titlu: ΦΡΟΝΤΙΣΜΑΤΑ // ΤΟΥ ΕΚΛΑΜΠΡΟΤΑΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ //
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ // ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ // ΤΟΥ ΕΞ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ. // Νΰν
πρωτον τύποις έκδοθέντα àναλώμασι τŏ ύψηλοτάτŏ κàι // εύσεβεςάτŏ
Αϋθέντŏ κàι Ήγεμόνος πάσης Μολδο- // βλαχíας Κυρίŏ Κυρίŏ //
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ // ΜΟΥΡΟΥΖΗ ΒΟΕΒΟΔΑ. // Èν Βιέννη
της Άŏςρíας. // Èν τής Έλληνική Τυπογραφία Γεωργίŏ Βενδóτη // 1805
(Planșa VI. Fig. 2).

73
74
75
76
77

Predescu, p. 532.
BRV I-176, p. 509-512.
Erbiceanu, 112, p. 180.
EB I, 380, p. 63.
Manea-CBRV, p. 434-436.
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Titlul tradus: Cugetarea preastrălucitului pururea
pomenitului Alexandru
Mavrocordat Exaporitul. Acum prima dată publicată cu cheltuiala preapiosului şi
preaînălţatului Domn şi Hegemon a toată Moldovlahia Domnul Domn Alexandru
Constantin Moruzi Voievod. În Viena Austriei. În Tipografia grecească a lui Georgie
Vendoti, 1805.
Text cu tipar negru. Hârtie cu filigran: fragment stemă. Primele 14 pagini sunt
numerotate cu cifre romane.
Note de conţinut:
Pagina de titlu; Introducere (p. III-VI); Pinax (p. VII-XIV); Lucrarea propriuzisă structurată pe două părți: Cartea I cu 164 capitole și Cartea a II-a cu 97
capitole (p. 1-192); Încheiere (p. 193-203); Paroramata (Erata, p. [204]). Lucrarea
are un conținut filozofic și cuprinde cugetări despre moralitate și educație
civică. Dintre capitolele Cărții I menționăm: „Despre îngăduință” (cap. 2),
„Despre demnitate” (cap. 7), „Despre linguşire” (cap. 48), „Despre lăcomie”
(cap. 78), „Despre răbdare” (cap. 146), „Despre cuvânt” (cap. 160). Cartea a II-a
conţine capitole precum: „Despre ingratitudine” (cap. 18), „Despre moarte”
(cap. 38), „Despre conştiinciozitate” (cap. 71), „Despre secrete” (cap. 95)78.
Marcă tipografică pe pagina de titlu.
Titlu uniform: Phrontismata (Viena). 1805
Responsabilităţi:
Moruzi, Alexandru, domn al Moldovei (1803-1806): patronaj, editor comercial.
Vendoti, Georgie: tipograf.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: ulterioară, din carton marmorat și cotor, colțuri piele. Coperta deteriorată
datorită atacului de anobiide.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă p. 201-203 și [204]. Foi cu textura
fragilizată datorită atacului de anobiide și fostei umezeli.
EXL: ștampila «Biblioteca Colegiului Sf. Sava» (pe foaia de titlu).
P: Transfer B.A.R., 1978.
Cota: CRV XIX 32 II.
34. Alt exemplar. – XIV p., [1] f., 203 [- 204] p.; In 8o mare (22 × 17,5 cm);
35 R (17 × 12,5 cm).
78

Manea-CBRV, p. 435.
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Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: ulterioară, din carton presat. Coperta 1 este desprinsă de blocul cărții.
SC: relativ bună; exemplar complet, foi cu pete ruginii și urme de fostă
umezeală.
P: Transfer B.A.R., 1978.
Cota: CRV XIX 33 II.
1807
XXXIII. VIEŢILE SFINŢILOR (română) Neamţ. 1807-1815
35. Vieţile Sfinţilor din luna lui Septemvrie / Cu blagoslovenia şi
marea ajutorinţă a Preasfinţiei Sale Kirio Kir Veniamin, arhiepiscop şi
mitropolit a toată Moldavia. – Care acum întâi s-au tălmăcit din limba
slovenească în cea rumânească. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire, 1807). – [12] f.,
40 p., 253 f.: 3 il.; In folio (30 × 21 cm); 35 R (22 × 15 cm).
Note generale
BRV II-731, p. 507-519; Râpă-BRVA, p. 366.
Reprezintă prima din seria de douăsprezece lucrări care cuprind vieţile
sfinţilor din fiecare lună, următoarele tipărindu-se între anii 1809-1815 astfel:
octombrie, 1809; noiembrie-decembrie, 1811; ianuarie-februarie, 1812; martieiunie, 1813; iulie, 1814; august, 1815. Au fost traduse din redacţii slavone de
Ştefan ierodiacon. Gravura „Înălţarea Domnului”, datată 1807, este reprodusă
în toate celelalte volume ale seriei. Ediţiile cu prefeţe sunt doar cele pe lunile
septembrie, octombrie şi martie.
Deşi din titlu reiese că ediţia pe septembrie a fost tipărită la Neamţ, din
prefaţa Mitropolitului Veniamin reiese că a fost tipărită în tipografia
Mitropoliei din Iaşi.
Numerotări greşite de paginaţie: f. 17 num. greşit 16; f. 30 num. greşit 32; f. 32
num. greşit 33; f. 33 num. greşit 34; f. 34 num. greşit 35; f. 35 num. greşit 36;
f. 36 num. greşit 37; f. 37 num. greşit 38; f. 38 num greşit 39; f. 39 num. greşit
40; f. 40 num. greşit 41; f. 233 num. greşit 234.
Note de conţinut:
Viaţa celui întru sfinţi Părintelui nostru Dimitrie Mitropolitul Rostovului (p. 1-38);
Duhovnicească scrisoare a Sf. Dimitrie Mitropolitul Rostovului (p. 39-40).
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Ilustraţii: f. [2v]-Înălţarea Domnului datată 1807; f. 52v-Îngerul păzitor semnată
Protoierei Mihail (Mihail Strilbiţchi); f. 129v-Răstignirea semnată Protoierei Mihail.
Ornamente: Viniete de frontispiciu: p. 1, f. 75r-Maica Domnului cu pruncul;
f. 1r-Iisus Hristos; f. 79v-Sfânta Troiţă. Viniete finale: f. 52r-stema „M.C.”
(Mihail Strilbiţchi) 79 înconjurată de doi îngeri şi încadrată între două coloane;
f. 243v-stema „M.C.”; viniete finale florale şi iniţiale ornate.
Titlu din BRV: Vieţile Sfinţilor din luna Septemvrie (Mănăstirea
Neamţului). 1807
Responsabilităţi:
Pavlovici Romanov, Alexandru I, împărat al Rusiei (1801-1825): patronaj.
Veniamin Costache, arhiepiscop şi mitropolit al Moldovei (1803-1808, 18121842): patronaj, beneficiarul dedicaţiei, editor comercial, prefaţator.
Dositei, arhimandrit şi stareţ al Sfintelor Mănăstiri Neamţul şi Secu:
prefaţator-dedicator.
Ignatie şi Gherontie, monahi: tipografi.
Strilbiţchi, Mihail: gravor.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi. A doua foaie nenumerotată se găsește
după cele 40 p. Forzaţurile şi foile de gardă de la început şi sfârşit aparţin unei
alte tipărituri.
L: ulterioară, din piele brună pe carton presat; cotor cu ornamente florale
presate la rece. Legătura este deteriorată datorită atacului de anobiide.
SC: mediocră; exemplar complet; foi cu atac de anobiide, pete ruginii și urme
de fostă umezeală.
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1982.
Cota: CRV XIX 34 IV.
1808
XXXIV. CĂRTICICĂ PENTRU DATORIA BLAGOCINILOR
(română) Iași. 1808
36. Cărticică pentru datoria și stăpânirea blagocinilor și a protopopilor / cu
porunca și blagoslovenia aceluiași exarh în Moldavia, Valahia și Basarabia a
79

În alfabet chirilic: C = [S].
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preasfințitului mitropolit Kiriu Kir Gavriil. – S-au tălmăcit din limba rusască. –
(Iași: [s. n.], 1808). – 2 col.; [2], 10 f.: 1 il.; In 4o mic (20 × 15 cm); 24 R (15 × 12 cm).
Note generale

BRV II-736, p. 525-526.
Ediția I bilingvă (rusește, românește) s-a tipărit la Iași, în anul 1791 cf. BRV II544, p. 340-341. În ediția de la 1808, au fost reluate textul și prefața către cititori
numai în limba română.
Foaia 9 a rămas nenumerotată.
Numerotări greşite de paginaţie: f. 10 num. greșit 6.
Note de conţinut:
Prefața Cătră cetitori (f. [2r-v]); Datoria eutaxias, ce să numesc slovenește blagocini,
adecă a privighitorilor pentru buna orânduială. Razimă întâi: Întru a căuta de biserici
(f. 1-2r); A doua: Întru purtarea de grijă asupra preoților cum slujesc tainile și alte
slujbe bisericești (f. 2r-5r); A treia: Întru a căuta pentru viața preoților (f. 5r-7r); A
patra: Întru a căuta pentru diaconi și clerici (f. 7r); A cincea: Întru a căuta pentru
fețile duhovnicești, care nu au locurile lor (f. 7r-8r); A șasea: Bunul orânduitoriu
ocolul sau bisericile ce sunt în sama lui (f. 8r); A șaptea: În vremea cercetării să caute,
oare să păzesc toate acele de mai sus scrise (f. 8r); A opta: Când blagocinul pentru
cercetarea bisericilor se depărtează (f. 8r-v); A noua: Blagocinul pentru răsplătirea
ostenelilor (f. 8v); A zecea: Blagocinul are dreptate să ceară protopopie (f. 8v); A
unsprezecea: Pe blagocin nu poate nimenea al scoate din dregătoria sa (f. 8v); A
doisprezecea: Cercetările pricinilor la fața locului se încredințează de la Consistorie
blagocinilor (f. 9r); Datoria și stăpânirea protopopilor (f. 9r-10r).
Ornamente: vinietă de frontispiciu: f. 1r-Cupa împărtășaniei în medalion,
încadrată de motive fitomorfe.
Titlu din BRV: Datoria și stăpânirea blagocinilor și a protopopilor (Iași).
1808
Responsabilităţi:
Bănulescu-Bodoni, Gavriil, exarh al sinodului din Petersburg peste Moldova
și Muntenia (1808-1810): patronaj.
Note specifice
L: din carton subțire, deteriorată și desprinsă de blocul de carte, cu atac de
anobiide.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu ușor atac de anobiide.
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Î: Gavril Bănulescu Bodoni, 1813 (posibil semnătură de posesor, cu creionul,
pe coperta 2 interior; admitem și faptul că ar putea fi o informație scrisă de
altă persoană).
CE: Dacă exemplarul i-a aparținut mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni
(1750-1821), în anul 1813 acesta se afla la Chișinău, în fruntea Mitropoliei
Chișinăului și Hotinului fondată de curând pentru Basarabia românească,
unde a păstorit până la moarte80. Așadar, cartea a circulat probabil și la
Chișinău.
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1977.
Cota: CRV XIX 35 II.
1809
XXXV. CARTE DE RUGĂCIUNI PENTRU CERERE DE BIRUINȚĂ
(română) Iași. 1809
37. Carte de rugăciuni românește, pentru cearerea […] ca să dea biruință
creștineștilor pravoslavnicilor oști […]. Cu Paraclis de mulțămire […] / cu osârdia
preasfințitului mitropolit și exarh Gavriil. – S-au tălmăcit din limba
slovenească. – (Iași: În Tipografia Sfintei Mitropolii, 1809). – [3], 30 f.: 1 il.; In 4o
mic (20,5 × 17 cm); 22 R (16 × 12,5 cm).
Note generale
BRV III-758, p. 3-4; Râpă-BRVA, p. 369.
Din prefața (f. [2-3]) scrisă de mitropolitul Gavriil reiese că acesta este
traducătorul și editorul lucrării, nu autorul cum precizează cercetătorul RâpăBuicliu.
Foile 3, 4 și 6 au rămas nenumerotate.
Ornamente: aceeași vinietă de frontispiciu ca la Cărticică pentru datoria și
stăpânirea blagocinilor și a protopopilor (Iași, 1808): f. 1r; inițiale ornate cu negru.
Titlu din BRV: Carte de rugăciuni pentru cerere de biruință și Paraclisul
pentru familia imperială rusească (Iași). 1809
Responsabilităţi:
Bănulescu-Bodoni, Gavriil, exarh al sinodului din Petersburg peste Moldova
și Muntenia: editor științific, prefațator, traducător cf. Prefața.
80

DTR, p. 41-42; Predescu, p. 343.
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Note specifice
L: nelegat. Legătura deteriorată, din carton și cotor piele, a fost îndepărtată
înainte de restaurarea volumului. Ulterior a fost restaurat și cotorul din piele,
care se păstrează independent de volum.
SC: bună; exemplar complet, restaurat în intervalul 19.09.2000/10.03.2002.
Volumul a fost cusut după restaurare, cu trei nervuri profilate pe cotor.
Î: Gheorghiie Ghimpulescu, cântăreț anul 1864, noiembrie 21, / Galați. La
Monastirea Maica Precista, cântăreț pe vremea iguminilor greci (însemnare
de circulație, în partea inferioară a foilor 6v și 7r, cu cerneală violet).
P: Achiziţie Grigore Cuculis, Tulcea, 1952.
Cota: CRV XIX 36 II.
XXXVI. DEMIAN, JOHANN ANDREAS (1770-1845)
38. Tableau géographique et politique des Royaumes de Hongrie,
D'Esclavonie, De Croatie et de la grande Principauté de Transilvanie / par M.
Demian [Monsieur Demian], officier autrichien. – Traduit de l'Allemand. – A
Paris: Chez S.C. L'Huillier, Libraire: De L'Imprimerie de Me Ve Jeunehomme,
1809. – vol. I - II ([2] f., XVI, 360 p.: 1 h.; [2] f., 492 p.); In 8o mare (22 × 14 cm);
29 R (15 × 8 cm).
Note generale
BRV IV-328, p. 129 (Adăugiri); Poenaru-CBRV, p. 268-270; Râpă-BRVA, 325,
p. 143 (Additio).
Constantin Mălinaș include și descrie în catalogul său volumul al 2-lea81, care
conține o expunere amănunțită cu privire la Transilvania. Lucrarea a fost
publicată la Viena în 1804, în cinci volume, sub titlul Darstellung der
Oesterreichischen Monarchie nach den neusten statistischen Beziehungen, apoi tradusă
parțial în limba franceză și tipărită în anul 1809. Scriitorul german Johann
A. Demian, despre care C. Mălinaș presupune că „a putut fi un român ridicat din
Transilvania”82, s-a născut în Pressburg (denumirea germană a orașului
Bratislava), în cadrul Imperiului austro-ungar. A fost geograf, statistician și
scriitor militar, adunând materiale în calitatea sa de ofițer al armatei imperiale
austriece, cărora le-a dat formă în lucrările sale, alături de propriile opinii.
81
82

Mălinaș-CCRV, 82, p. 93-94.
Mălinaș-CCRV, p. 93.
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Studiul este complex deoarece, și în ceea ce privește Transilvania, conține
capitole care tratează situația geografică cu limitele politice și naturale,
relieful, apele, bogățiile solului și ale subsolului, populația, agricultura,
manufacturile, importul, exportul, dar și aspecte precum limba locuitorilor,
școlile pe confesiuni, religiile și instituțiile administrative. Evident autorul
adoptă și păreri greșite privind istoria și limba românilor, afirmând că: „Les
langues principales de la Transilvanie, sont la langue allemande et la langue
walaque” (vol. II, cap. VIII, p. 426). Totuși, recunoaște că: „la langue walaque
paroît être un mélange de latin et de l'ancienne langue slave” (p. 427)83.
Numerotări greşite de paginaţie: p. 359 num. greșit 259 (vol. I).
Note de conținut: amintite la Poenaru-CBRV, p. 269-270.
Titlu din BRV: Tableau géographique (Paris). 1809 (vol. I-II)
Responsabilităţi:
Mm. Roth et Raymond: traducători, editori științifici, prefațatori.
Note specifice
Volumele reprezintă un colligat. Nu conțin însemnări vechi.
L: din pânză pe carton. Pe cotor, cu ștanțe aurii: „M. Demian / Tableau / de la
Hongrie”.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu pete ruginii și colțurile foilor îndoite.
EXL: eticheta «Biblioteca Așezământului Cultural „Nicolae Bălcescu”» aplicată
peste eticheta ex-libris «Biblioteca Ion I. C. Brătianu»84 (pe coperta 1 interior).
P: Transfer B.A.R., 1978.
Cota: CRV XIX 254 II.

83

84

Deși această lucrare este inclusă în BRV IV (Adăugiri) și în cataloagele ulterioare mai sus
amintite, lămurind exact originea autorului, conținutul și contextul în care a fost scrisă,
considerăm că s-ar putea include această ediție în categoria Transilvanicelor, mai mult decât
în cadrul Bibliografiei românești vechi. De altfel, a fost preluată de autorii BRV-ului din
Bibliografia româno-ungară (1473-1878) a lui Andrei Veress, vol. II, 1931, p. 175. Despre autor
și lucrarea sa, adăugăm descrierea și comentariile lui D. A. Lăzărescu, op. cit., vol. II (17891821), București, 1986, p. 312-317 (comentarii), 321-325 (note).
Exemplarul a făcut parte din prețioasa bibliotecă a lui Ionel I. C. Brătianu, care, după 1927, a
fost adusă de la conacul Florica-Argeș la București, în Așezământul „Ionel I. C. Brătianu” de
lângă Biserica Amzei. Clădirea s-a construit între 1908 și 1930, la dorința marelui om politic de
a întemeia o bibliotecă. În anul 1948, familia Brătianu a donat întrega bibliotecă Academiei
Române. Din 1956 imobilul a devenit unul din sediile Bibliotecii Naționale, adăpostind colecții
rare de cărți, manuscrise, stampe și fonduri personale. O parte din cărțile Brătienilor a intrat în
colecțiile B.A.R., iar clădirea, în prezent, este revendicată de Academia Română.
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XXXVII. VIEŢILE SFINŢILOR (română) Neamţ. 1807-1815
39. Vieţile Sfinţilor din luna lui Octovrie / cu blagoslovenia
Preasfinţitului Mitropolit Kir Gavriil. – Care acum întâiu s-au tălmăcit din
limba slovenească în cea românească. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire, 1809). –
[3], 172 f.: 1 il.; In folio mare (37 × 23,5 cm); 46 R (29,5 × 18 cm).
Note generale
BRV III-773, p. 15-20.
Deşi în BRV se specifică că ediţia are 174 f. numerotate, are de fapt 172 f.,
datorită numerotării greşite şi decalării cu două foi mai mult în numerotare,
începând cu f. 76 num. greşit 78, […], f. 172 num. greşit 174.
Alte numerotări greşite de paginaţie: f. 7 num. greşit 6; f. 24 num. greşit 22;
f. 26 num. greşit 25; f. 27 num. greşit 26; f. 73 num. greşit 69.
Ilustraţii: f. [3v]-Înălţarea Domnului (reprodusă după volumul pe Septembrie,
cf. datare 1807).
Ornamente: vinietă de frontispiciu pe f. 1, semnată Ierei Simion; iniţiale
ornate.
Titlu din BRV: Vieţile Sfinţilor din luna Octomvrie (Mănăstirea Neamţului).
1809
Responsabilităţi:
Pavlovici Romanov, Alexandru I, împărat al Rusiei: patronaj.
Gavriil, mitropolit al Moldovei, Valahiei şi Basarabiei: patronaj.
Veniamin Costache: editor comercial, beneficiarul dedicaţiei.
Ignatie şi Gherontie, monahi: tipografi.
Ioan, arhimandrit şi stareţ al Sfintelor Mănăstiri Neamţ şi Secu: prefaţatordedicator.
Isaac, monah: corector (cf. nota f. 172r).
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: ulterioară, din pânză pe carton presat; cotor cu șase nervuri profilate (după
restaurare).
SC: foarte bună; exemplar complet, restaurat în intervalul 20.07.1995 /
14.08.1996.
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1982.
Cota: CRV XIX 37 V.
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1811
XXXVIII. KONTOS, POLYZOIS
(n. cca. 1745 - d. prima jum. a sec. al XIX-lea, București)
40. Învățături de multe științe: folositoare copiilor creștinești cei ce vor
vrea să înveațe și să știe Dumnezeiasca Scriptură / așăzate de dascalul Polizoi
Kontu Ioannitul. – Iar acum tălmăcite dupre cea grecească pre limba
românească / cu osârdia și osteneala smeritului arhimandrit Kir Nicodim
Greceanul. – (Sibii: În Tipografia lui Ioann Bart, 1811). – f. [1], [4], p. 3-154; In
4o mare (22 × 17 cm); 31 R (16 × 13 cm).
Note generale

BRV III-791, p. 41-45.
Descriptori: Polyzois Kontos, cărturar originar din Ioannina, a fost autorul
unor scrieri cu o largă circulație în Principatele Române. Face studii la
Ioannina și Veneția, iar după câțiva ani de profesorat călătorește în Ungaria,
Anglia, Franța și Austria. În anul 1804 se afla în Țara Românească ca profesor
al copiilor domnitorului Constantin Ipsilanti, iar pe la 1807 preda la Ploiești85.
Originalul grecesc s-a tipărit la Viena, în 1806 cf. Foaia de titlu.
Titlul este încadrat într-un chenar floral. Paginile sunt numerotate cu cifre
arabe.
Ornamente: viniete de frontispiciu cu motive fitomorfe: p. 3, 15.
Titlu din BRV: Învățături de multe științe (Sibiu). 1811
Responsabilităţi:
Nicodim Greceanul, arhimandrit: traducător, editor științific, editor
comercial, prefațator.
Iosif, episcop al Argeșului (1793-1820): corector cf. BRV III, p. 42-43.
Bart, Ioann: tipograf.
Note specifice
L: fără.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă f. [2-3], p. 1-2, 155-157 și [2] f. finale
cu Erata și Cuprinsul cărții. Foi cu pete ruginii, urme de fostă umezeală, unele
deteriorări mecanice și ușor atac de anobiide.
85

Paula Scalcău, Grecii din România, București, 2003, p. 123-124.
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EXL: ștampila de posesor «Biblioteca familiei Pr. Alexe Andrei» (pe foaia de
titlu).
Î: Această carte este dragă mie, Învățături de mai multe științi am cumpărat-o
în anul 1842 […] (însemnare de cumpărare, pe f. gardă recto, cu alfabet chirilic).
Această carte este a mia [sic] popa Chivu în Siminaru(l) Socola86 clasa a
II-a, 1873 August (însemnare de circulație și posesiune, pe f. gardă recto, cu
alfabet de tranziție).
Această carte este donată de familia Pr. Alexe Andrei din localitatea
Revărsarea, jud. Tulcea muzeului Deltei Dunării Tulcea, ca recunoștință
pentru sprijinul acordat în desăvârșirea cursurilor universitare. Astăzi, 13
Noiembrie 1981, Pr. Alexe Andrei (pe f. gardă verso).
CE: Din Transilvania exemplarul a ajuns în Moldova, apoi în nordul Dobrogei.
P: Donație preot Alexe Andrei din localitatea Revărsarea (azi Jijila, jud.
Tulcea), 1981.
Cota: CRV XIX 38 III.
XXXIX. VIEŢILE SFINŢILOR (română) Neamţ. 1807-1815
41. Vieţile Sfinţilor din luna lui Decemvrie / cu blagoslovenia
Preasfinţitului Mitropolit Kir Gavriil. – Carea acum s-au tălmăcit din limba
rusască în cea românească, lângă care s-au mai adăogat oarecare şi din cea
grecească. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire, 1811). – [1], 334 f.: 2 il.; In folio mare
(37 × 23 cm); 42 R (29,5 × 18 cm).
Note generale

BRV III-800, p. 54-55.
Pentru Vieţile Sfinţilor pe lunile decembrie-februarie titlul este reprodus după
ediţia pentru luna noiembrie, cu excepţia datării.
Numerotări greşite de paginaţie: f. 18 num greşit 13; f. 41 num. greşit 44; f. 125
num. greşit 121; f. 126 num. greşit 121; f. 127 num. greşit 123; f. 128 num. greşit
124; f. 129 num. greşit 127; f. 130 num. greşit 126; f. 131 num. greşit 127 şi
numerotarea continuă 128, 129 etc.; f. 169 num. greşit 173 şi numerotarea continuă
174, 175 etc.; f. 233 num. greşit 236; f. 276 num. greşit 271; f. 324 num. greşit 334.

86

Seminarul Veniamin a fost înființat la 1804 de mitropolitul Veniamin Costache la Mănăstirea
Socola (Iași), unde a rămas până la 1886 când a fost mutat alături de Mitropolie (StoicescuRepertoriul, p. 426).
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Note de conţinut:
Întru întâia zi a lunii lui Dekemvrie. Pomenirea Sf. Proroc Naum (f. 1r); Întru
aceastaşi zi. Viaţa Sf. Dreptului Filaret celui Milostiv (f. 1r-12r); În două zile ale lunii
lui Dekemvrie. Pomenirea Sf. Proroc Avvacum (f. 12r); Întru aceaiaşi zi. Pătimirea
Sf. Muceniţe Miropiei (f. 12v-13r); Întru aceaiaşi zi. Viaţa cuviosului părintelui
nostru Atanasie (f. 13r-14r); În trei zile ale lunii lui Dechemvrie. Pomenirea
Sf. Proroc Sofronie (f.14r); Întru aceaiaşi zi. Viaţa cuviosului părintelui nostru Ioan
Tăcutul (f. 14r-20v) etc. Ultima foaie conține Tablă după alfa vita a numelor
Sfinților lui Dumnezeu.
Ilustraţii: f. [1v]-Înălţarea Domnului; f. 70r-Sfântul Nicolae.
Ornamente: viniete de frontispiciu, viniete finale şi iniţiale ornate.
Titlu din BRV: Vieţile Sfinţilor din luna lui Dechemvrie (Mănăstirea
Neamţul ). 1811
Responsabilităţi:
Pavlovici Romanov, Alexandru I, împărat al Rusiei: patronaj.
Gavriil, mitropolit al Moldovei, Valahiei şi Basarabiei: patronaj.
Ioan, arhimandrit şi stareţ al Sfintelor Mănăstiri Neamţ şi Secu: editor
ştiinţific.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe carton presat, cu urme două închizători; cotor cu
șapte nervuri profilate. Legătura este deteriorată datorită atacului de anobiide.
SC: mediocră; exemplar complet, cu pete ruginii și unele restaurări empirice;
primele și ultimele foi cu atac de anobiide.
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1976 (?).
Cota: CRV XIX 39 V.
1813
XL. VIEŢILE SFINŢILOR (română) Neamţ. 1807-1815
42. Vieţile Sfinţilor din luna lui Martie / în zilele Domnului nostru
Scarlat Alexandru Calimah Voievod; cu blagoslovenia şi ajutorul Preasfinţitului
arhiepiscop şi mitropolit a toată Moldavia Kiriu Kir Veniamin. – Care s-au
tălmăcit din limba rusască în cea românească. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire,
1813). – [6], 297 f.: 5 il.; In folio mare (37 × 23 cm); 42 R (29,5 × 18 cm).
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Note generale
BRV III-838, p. 87-92; Râpă-BRVA, p. 379.
Numerotări greşite de paginaţie: f. 128 num. greşit 127; f. 129 num. greşit 128
şi în continuare f. 129 etc.; f. 141 num. greşit 140; f. 223 num. greşit 225 şi în
continuare f. 226 etc.; f. 239 num. greşit 238.
Ilustraţii: f. [1v]-stema Moldovei semnată Protoierei Mihail (Strilbiţchi);
f. [6v]-Înălţarea Domnului; f. 163v-Buna-Vestire (10 × 6 cm), semnată Protoierei
Mihail; f. 272r-Îngroparea Domnului (10 × 6 cm), semnată Protoierei Mihail;
f. 279v-Învierea Domnului (10 × 6 cm), nesemnată.
Ornamente: Viniete de frontispiciu: f. 1, 163v, 180, 231, 279v. Viniete finale:
f. 67, 144v, 297r-stema „M.C.” (Mihail Strilbiţchi) şi iniţiale ornate.
Titlu din BRV: Vieţile Sfinţilor din luna Martie (Mănăstirea Neamţul ). 1813
Responsabilităţi:
Callimah, Scarlat Alexandru, domnul Moldovei: patronaj.
Veniamin, arhiepiscop şi mitropolit al Moldovei: patronaj, editor comercial,
editor ştiinţific, beneficiarul dedicaţiei, traducător cf. Prefața.
Silvestru, arhimandrit şi stareţ al Sfintelor Mănăstiri Neamţ şi Secu:
prefaţator-dedicator.
Strilbiţchi, Mihail: tipograf-gravor.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe carton presat și cotor cu cinci nervuri profilate.
Legătura este deteriorată datorită atacului de anobiide. Pe cotor: „Martie”.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu blocul de carte bine păstrat.
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1977.
Cota: CRV XIX 40 V.
1814
XLI. AUGUSTINUS AURELIUS (354-430)
43. Kecragarion / al dumnezeiescului și sfințitului Augustin
Episcopului Ipponiei. – Care s-au tălmăcit [din grecește] de cuvioșii dascăli
Gherontie și Grigorie. – Și acum întâiu s-au dat în tipariu / cu blagoslovenia și
cheltuiala preasfinției sale Kir Veniamin. – (Neamț: În Tipografia Sfintei
Mănăstiri, 1814). – [10] f., 450 p.: 1 il.; In 4o mare (24 × 19 cm); 25 R (18 × 12,5 cm).
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Note generale
BRV III-846, p. 96-97; Râpă-BRVA, p. 380.
Descriptori: Sfântul Augustin a fost unul dintre cei mai profunzi scriitori și
gânditori ai creștinismului patristic. În vasta sa operă a adus aproape toate
problemele pe care cugetarea omenească le dezbătea de la începuturile ei,
îmbogățindu-le cu idei și soluții, unele valabile și astăzi. Descoperă calea
credinței și, în anul 395, episcopul Valeriu al Ipponiei îl numește coepiscop.
După moartea acestuia, Sf. Augustin rămâne episcop definitiv87.
Această ediție este prima în limba română a Sfântului Augustin. Lucrarea
cuprinde laude și rugăciuni de mulțumire către Dumnezeu, fiind structurată
în patru părți: Cugetări, Singuratece cuvinte, Pentru privirea lui Hristos și Pentru
zdrobirea inimii.
Traducerea s-a făcut după tălmăcirea în grecește a lui Evghenie Vulgaris,
tipărită la Leipzig, în 1804 cf. Râpă-BRVA.
Textul în chenar liniar negru.
Numerotări greșite de paginație: p. 174 num. greșit 176; p. 175 num. greșit 174.
Note de conținut:
Cătră cetitoriul, prefața semnată de Grigorie (f. [2-3]); Viața celui întru sfinți
părintelui nostru Augustin (f. [4-5r]); Arătare a capetelor care să cuprind în toată cartea
aceasta (f. [5v-10r]); Cugetările dumnezeiescului și sfântului Augustin (p. 1-173);
Singuratece cuvinte adecă rugăciuni ale sufletului celui ce singur cu singur
Dumnezeu vorbeaște (p. 174-319); Al acestuiași sfințit Augustin, Enhiridion sau
Cărticică pentru privirea lui Hristos (p. 321-405); Cea pentru zdrobirea inimii
(p. 406-450).
Ornamente: Viniete de frontispiciu: p. 1-Iisus Hristos în medalion; p. 174Sfântul Duh în medalion; p. 321-Fecioara Maria cu pruncul în medalion;
p. 406-Crucea Sf. Constantin și Elena în medalion. Viniete finale: p. 319-stema
cu amorași „M.C.” (Mihail Strilbițchi); p. 405.
Titlu din BRV: Kecragarion (Mănăstirea Neamţul ). 1814
Responsabilităţi:
Veniamin, arhiepiscop şi mitropolit al Moldovei: patronaj, editor comercial.
Silvestru, arhimandrit şi stareţ al Sfintelor Mănăstiri Neamţul şi Secul: editor
științific.
Gherontie și Grigorie, dascăli: traducători, prefațatori.
Strilbiţchi, Mihail: gravor.
87

Pr. prof. Coman-Patrologie, p. 164-172.
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Note specifice
L: originală din piele pe carton presat; chenar floral cu ștanțe aurii. Pe cotor:
„Kecragarion”. Pielea crăpată, cu ușor atac de anobiide.
SC: mediocră; exemplar complet, cu pete de murdărie și atac de anobiide.
Î: Spre eterna memorie m-am subscris mai jos cu numele Nicolae Mircea
(însemnare de posesor, pe f. gardă, cu cerneală violet).
Spre eternă amintire mă iscălesc mai jos eu, paraclisier I. Mircea,
nepotul celui scris mai sus. Azi, 12 februarie 1926, la ora 12 (însemnare de
posesor, pe f. gardă, cu cerneală violet).
P: Donație preot Ardeleanu Tomiță din Parohia Turcoaia-Tulcea, cf. Act de
donație nr. 4225 / 07.12.2010.
Cota: CRV XIX 2044 III.
XLII. LITURGHIER (română) Sibiu. 1814
44. Sfintele și dumnezeieștile Liturghii. – Tipărită în zilele
preaînălțatului împărat al Austriei Francisc I. – Sibiu: În Tipografia lui Ioann
Bart, 1814. – [2] f., 316 p.: 4 il.; In 4o mare (23,5 × 18,5 cm); 26 R (17 × 14 cm)
(Planșa VII. Fig. 1).
Note generale
BRV III-853, p. 105; Râpă-BRVA, p. 383.
Text cu trei tipuri de caractere.
Note de conținut:
Însemnare pentru ceale ce să află întru această carte (f. [2]); Sinaxariu ( p. 248-259);
Adunarea pentru ceareri de bună trebuință, la vreame de nevoe ce s-ar întâmpla
(p. 260-309); Aicea arătăm pentru slujirea sfintei și dumnezeieștii Liturghii, în ce
vreame iaste datori preotul a o săvârși (p. 310-316).
Ilustrații: Cele patru gravuri sunt menționate la Râpă-BRVA. Mai precizăm că
la p. 64 este reprodusă de fapt gravura lui Petru Papavici Râmniceanul,
Discosul și Potirul, din Liturghierul de la Blaj, 1775.
Ornamente: Vinieta de frontispiciu: Iisus Hristos, Sf. Pavel (stânga) și Sf. Ioan
(dreapta) în medalioane înconjurate de motive fitomorfe, se repetă la p. 13, 36,
57, 74, 127, 177 și 217.
Titlu din BRV: Liturghii (Sibiiu ). 1814
Responsabilităţi:
Francisc I, împărat al Austriei (1804-1835): patronaj.
Bart, Ioann: tipograf.
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Note specifice
L: originală din piele pe lemn, cu urmele a două închizători metalice. Dublu
chenar, motive florale și medalion central ștanțate la rece. Pe cotor:
„Liturghie”.
SC: mediocră; exemplar complet, dar cu unele foi desprinse, cu pete ruginii,
depozite de ceară și de murdărie.
Î: Feciorul meu Toader este născut anu 1846, martie 9 (consemnarea unei date
de naștere, în partea inferioară a foii de titlu, cu alfabet chirilic).
Leturghia este dată de popa Gheorghie răposatul. / Moartea părintelui
Gheorghie au fostu la martie 7 anu 1865 (însemnare începută pe p. 316 și
continuată pe foaia de gardă 2, cu alfabet chirilic)88.
Această sfâ(n)tă ca(r)te / ce să numește Litu(r)ghie / s-a(u) cu(m)părat
de robul lui Dumnezeu / Co(s)tandache Mircea / din Zebil. Și s-au / dăruit la
biserică / la Somova și cine să va / i(s)piti să o fure, să fie / afurisi(t) de către
toți, de / sfinții părinți de la / soboru(l) nichiit [de la Niceea]. 1894 ianu[arie]
18 (însemnare de cumpărare și afurisenie, în partea inferioară a p. 1-11, cu
alfabet chirilic și cerneală neagră).
CE: Exemplarul a circulat în nordul Dobrogei, fiind cumpărat de românul
Costandache Mircea din Zebil (jud. Tulcea) și dăruit bisericii din satul Somova
(jud. Tulcea) la 1894. Așadar, cartea românească era păstrată cu grijă în
locașurile de cult dobrogene la sfârșitul secolului al XIX-lea. Însemnarea
dovedește, o dată în plus, existența bisericilor de lemn sau de zid în acest
spațiu. Pe de altă parte, însemnarea probează faptul că, în Dobrogea, locuitorii
au folosit scrierea chirilică și după încetarea stăpânirii otomane.
P: Achiziţie Grigore Cuculis, Tulcea, 1952.
Cota: CRV XIX 41 III.
1817
XLIII. BIBLIA N.T. (română) Skt. Petersburg. 1817
45. Noul Testament a Domnului Nostru Iisus Hristos. – Tipărit cu
cheltuiala rosieneștii însoțiri a Bibliei. – (Sankt Petersburg: În Tipografia
Sfântului Sinod, 1817). – [1], 278 f.; In 4o mare (24 × 14 cm); 32 R (19,5 × 11 cm).
88

Primele două însemnări, nelocalizate, au fost scrise de aceeași mână, cu cerneală violet, după
7 martie 1865.
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Note generale
BRV III-948, p. 190; Râpă-BRVA, p. 396.
Patronajul material și spiritual a fost asigurat de Comitetul Societății Biblice
Ruse cu sediul la Petersburg, avându-l ca vicepreședinte pe Constantin
Ipsilanti. Fostul domn fanariot a asigurat și corectura textului cf. Râpă-BRVA.
Tirajul de 5000 de exemplare s-a epuizat rapid și a devansat decizia de
imprimare a Bibliei în anul 1819 precum și reeditarea Noului Testament.
Foaia 50 a rămas nenumerotată.
Numerotări greșite de paginație: f. 223 num. greșit 220; f. 224 num. greșit 221;
f. 225 num. greșit 222; f. 226 num. greșit 222; f. 227 num. greșit 223; f. 228 num.
greșit 224; f. 229 num. greșit 225; f. 230 num. greșit 226; […]; f. 273 num. greșit
269; […]; f. 276 num. greșit 272; f. 277 num. greșit 273; f. 278 num. greșit 274.
Prin urmare, față de paginația menționată în BRV de [1], 274 f., ediția are de
fapt [1], 278 f. numerotate cu greșeli.
Titlu din BRV: Noul Testament (St. Petersburg). 1817
Responsabilităţi:
Comitetul Societății Biblice Ruse: patronaj, editor științific și comercial.
Ipsilanti, Constantin: corector.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe carton presat.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu pete de fostă umezeală.
P: Achiziţie Boțocan Valeriu, Bucureşti, 1978.
Cota: CRV XIX 42 III.
1818
XLIV. LEGIUIREA LUI CARAGEA (neogreacă) Viena. 1818
46. Nomothesia tou hypsēlotatou, kai eusebestatou authentou kai
hegemonos pasēs Ougroblakhias, Kyriou Kyriou Iōanou Geōrgiou Karatza Boeboda. –
En Biennē tēs Aoustrias: En tē Typographia tou Iōan Barth[olomeou]
Tzbekiou, 1818. – 4, 132 p., [4] f.: il. + 1 pl.; In 4o mic (20 × 12 cm); 29 R (15,5 ×
8,5 cm).
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Note generale
BRV III-1000, p. 271-276; Râpă-BRVA, p. 402-403; Ștefan-CMMB, 41, p. 108-109.
Ediția grecească devansează ediția românească din același an, aflată sub tipar.
Râpă-Buicliu demonstrează că domnitorul Ioan Caragea a poruncit expedierea
versiunii grecești a Legiuirii, către judecătorii din ținuturi, și aplicarea ei până
la sosirea variantei românești.
Ioan Caragea a încredințat elaborarea pravilei juristconsulților Athanasios
Hristopoulos și Nestor Craiovescu, care au redactat textul în limba greacă
alături de alți consilieri ai curții. Valoarea acestei lucrări este inferioară
Codului lui Callimachi, promulgat în Moldova în 1817, mult mai complet și
inspirat după noul cod austriac din 181189.
Athanasios Hristopoulos (1772-1847), jurist, poet, medic, a studiat la Buda,
Padova și la Academia Domnească din București90. El a avut rolul principal în
redactarea Legiuirii lui Caragea și lui Râpă-Buicliu îi atribuie prima prefață a
ediției adresată cititorilor (p. 3-4 liminare), precum și Imnul (p. 1-4).
În această prefață se arată cum este împărțită pravila, în șase părți (BRV III,
p. 272).
Domnitorul Caragea explică necesitatea și valoarea Legiuirii pentru Țara
Românească în prefața de la p. 5-7.
Între p. 88-89 se află o planșă reprezentând un arbore genealogic cu
enumerarea gradelor de rudenie.
Ilustrații: Stema domnească cu stemele județelor dispuse circular (pe pagina
de titlu), portretul domnitorului Ioan Caragea și stema-sigiliu dedesubt (pe o
foaie între Prefața către cititori și Imn) aparțin gravorului austriac Blasius
Höfel, fiind realizate în tehnica calcografiei (Râpă-BRVA, p. 403).
Titlu din BRV: Legiuirea lui Caragea (Viena). 1818
Responsabilităţi:
Caragea, Ioan Gheorghe, domn al Țării Românești (1812-1819): patronaj,
comanditar, prefațator.
Hristopoulos, Athanasios, mare logofăt: redactor, editor științific, prefațator
cf. Râpă-BRVA, p. 402.
Craiovescu, Nestor, mare clucer: redactor, editor.
Höfel, Blasius: gravor.
Tzweck, Joannes Bartholomeu: tipograf.
89
90

Predescu, p. 169.
Paula Scalcău, op. cit., p. 232.
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Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din carton marmorat.
SC: bună; exemplar complet, cu pete ruginii.
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1978.
Cota: CRV XIX 44 II.
XLV. LEGIUIREA LUI CARAGEA (română) [Brașov]. 1818
47. Legiuire a preaînălțatului și pravoslavnicului domn a toată
Ungrovlahia Ioan Gheorghie Caragea Voievod. – (București [Brașov]: tipărită în
privilegiata tipografie a dumnealor / Constantin Caracaș, Răducanu Clinceanu
și Dumitrache Topliceanu; ot Cișmeaoa răposatului domn Mavrogheni
[Tipografia lui Francisc de Schobeln], 1818). – [2] f., 104 p., [3] f.: 1 pl.; In folio
(29,5 × 20,5 cm); 33 R (22,5 × 15,5 cm).
Note generale
BRV III-983, p. 225-227; BRV IV-983, p. 304; Râpă-BRVA, p. 398-399; ȘtefanCMMB, 42, p. 109-113.
Dacă ediția vieneză are un evident caracter bibliofil, ediția românească este
sobră, lipsită de gravura cu portretul domnitorului, de prefața și imnul
atribuite lui Hristopoulos.
Planșa cu enumerarea gradelor de rudenie, în limba română, este inserată
între p. 68-69.
Râpă-Buicliu, după A. Veress și autorii BRV, confirmă că ediția este un fals
tipografic, în realitate localitatea și tipografia în care s-a imprimat Legiuirea
fiind Brașov, Tipografia lui Francisc de Schobeln. În sprijinul tezei,
cercetătorul a coroborat observațiile emise de diverși istorici și bibliografi,
însemnările prezente în anumite exemplare, precum a comparat garnitura de
literă și ornamentica lucrării cu cele ale unor tipărituri brașovene, budane și
din Șumuleul Mic. A ajuns la concluzia folosirii aceleiași garnituri de literă cu
cea din tipărituri brașovene anterioare și a găsit elemente preluate din
ornamentica tipăriturilor de la Buda și Brașov. Așadar, a existat un acord între
asociații proprietari de la București și tipografia de la Brașov, în condițiile în
care, probabil, tipografia „de la Cișmeaua lui Mavrogheni” nu dispunea de o
garnitură completă de literă și de un tipograf bun, păstrându-se secretul
privind adevăratul loc al imprimării.
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Titlu din BRV: Legiuirea lui Caragea (București). 1818
Responsabilităţi:
Caragea, Ioan Gheorghe, domn al Țării Românești (1812-1819): patronaj,
comanditar, prefațator.
Caracaș, Constantin, mare stolnic: editor comercial.
Clinceanu, Răducanu, mare sluger: editor comercial.
Topliceanu, Dimitrie, mare serdar: editor comercial.
Hristopoulos, Athanasios, mare logofăt: redactor, editor științific.
Craiovescu, Nestor, mare clucer: redactor, editor.
Bălăceanu, Constantin, mare logofăt: editor.
Herfurth, Friedrich: tipograf.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi. Foaia de titlu a acestuia este o
fotocopie după un exemplar al B.A.R. cf. ștampila «Biblioteca Academiei
Române».
L: ulterioară, din carton presat și cotorul din piele cu ornamente presate la
rece. Pe cotor: „Caragea”.
SC: bună; exemplar complet, cu restaurări empirice.
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1980.
Cota: CRV XIX 43 IV.
1819
XLVI. ACATIST (română) Buda. 1819
48. Acatist: cu multe alease rugăciuni pentru evlavia fieștecăruia creștin.
– Acum a doua oară tipărit. – (În Buda: Tipărit în Crăiasca Tipografie a
Universității Ungurești, 1819). – [3] f., 473 p.: il.; In – 8o (16 × 10,5 cm); 20 R (12
× 6 cm).
Note generale
BRV III-1026, p. 286.
Ediția I a apărut la Buda, în 1807 (BRV II-710, p. 492).
Note de conținut:
Rugăciunile dimineții (p. 1-62); Rugăciunile Dumnezeieștii Liturghii (p. 65-106);
Canon de pocăință cătră Domnul nostru Iisus Hristos (p. 109-139); Rugăciunile
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sfintei cuminecături (p. 141-159); Rugăciunile după sfânta cuminecătură
(p. 160-165); Acatistul Preasfintei de Dumnezeu Născătoarei (p. 167-225); Acatistul
Domnului nostru Iisus Hristos (p. 227-282); Canonul Sfântului Nicolae (p. 285-325);
Rânduiala paraclisului a preasfintei Născătoarei de Dumnezeu (p. 327-356); Canon
de rugăciune cătră îngerul păzitoriul vieții omului (p. 359-377); Canonul de
rugăciune ce să cântă cătră toate puterile cerești și cătră toți sfinții (p. 379-394);
Canonul de rugăciune de toate zilele (p. 395-411); Rugăciunea cătră Dumnezeu
Savaot (p. 412-419); Rugăciunile spre somn (p. 420-436); Rugăciunile mesei
(p. 437-440); Sinaxariul (p. 441-469); Pashalia (p. 470-473).
Ilustrații: f. titlu verso, p. 326-Izvorul tămăduirii, nesemnată; f. [3v], p. 378Sfântul Dumnezeu Savaot, nesemnată; p. 64, 108, 226-Iisus Hristos, semnată
Hederich Sc. Open; p. 140-Sfânta împărtășanie, nesemnată; p. 166-Buna-Vestire,
nesemnată; p. 284-Sfântul Nicolae, nesemnată; p. 358-Îngerul păzitor, nesemnată.
Ornamente: viniete de frontispiciu: p. 1, 65, 109, 141, 167, 227, 327, 379; inițiale
ornate cu roșu.
Titlu din BRV: Acathist, ed. a II-a (Buda). 1819
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: din piele fină pe carton presat și o închizătoare metalică; motive florale
presate la rece, chenar și ștanțe aurii pe cotor (Planșa VII. Fig. 2).
SC: foarte bună; exemplar complet, cu șnit aurit.
P: Achiziţie Dalila-Lucia Aramă, Bucureşti, 1978.
Cota: CRV XIX 47 I.
XLVII. ACATIST (română) Râmnic. 1819
49. Acatist al preasfintei Născătoarei de Dumnezeu: și alte rugăciuni. –
Care s-au tipărit / cu blagoslovenia episcopului Râmnicului Kir Galaction. –
([Râmnic]: În Episcopia Râmnicului: de Dimitrie Mi(h). Po(p) Ti(p)., 1819). –
[2], f. 1-8, 33-235 [- 236] f.: il.; In – 16o (11 × 8 cm); 15 R (8 × 5 cm).
Note generale
BRV III-1027, p. 287.
Numerotări greşite de paginaţie: f. 41 num. greşit 44.
Note de conținut:

120
https://biblioteca-digitala.ro

Circulaţia cărţii vechi româneşti (manuscrisă şi tipărită) în spaţiul nord-dobrogean

Slujba cântării Acatistului (f. 1-42r); Cinstitul paraclis al preasfintei de Dumnezeu
Născătoarei (f. 43-62r); Canon de umilință cătră Domnul nostru Iisus Hristos (f.
62v-68); Acatist al celui întru sfinți părintelui nostru Nicolae (f. 69-121r); Canon de
rugăciune pentru îngerul păzitoriu (f. 121v-140); Canon de rugăciune cătră toți
sfinții (f. 141-172); Molitvele celor ce merg spre somn (f. 173-189); Rugăciunile
dimineții (f. 190-204r); Molitva cătră Dumnezeu Savaot (f. 204v-214); Sinaxariul (f.
215-235r); Molitva de călătorie (f. 235v-[236]).
Ilustrații: f. [2v], 42v-Maica Domnului cu pruncul (5 × 4 cm), semnată D[imitrie]
Mih[ail] T[ipograful] R[âmnicului].
Titlu din BRV: Acathist (Râmnic). 1819
Responsabilităţi:
Suțu, Alexandru Nicolae, domn al Țării Românești: patronaj.
Galaction, episcopul Râmnicului: patronaj.
Dimitrievici, Mihai: tipograf, diortositor, gravor.
Gheorghie II, vistiernic: tipograf cf. f. [2r].
Nicolae: tipograf cf. f. [2r].
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: din piele pe carton presat, cu urma unei închizători metalice; cotor cu
motive florale presate la rece.
SC: relativ bună; exemplar incomplet cu lipsă f. 9-32; pete de murdărie.
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1983 (?).
Cota: CRV XIX 45 I.
50. Alt exemplar. – [2], 235 [- 236] f.; In – 16o (11 × 8 cm); 15 R (8 × 5 cm).
Note specifice
L: originală din piele pe lemn, cu urma unei închizători metalice; cotorul
lipsește, iar coperta 1 este desprinsă de blocul de carte.
SC: mediocră; exemplar complet, cu foi desprinse, pete ruginii și depozite de
ceară. Forzațurile aplicate din altă tipăritură.
Î: Această catavesere este al mieu, tot când m-am făcut duhovnic, 1835.
P[reot] Ion duhovnic (însemnare de posesor pe f. 78v, cu alfabet chirilic).
Să se știe de când au murit Maria, preoteasa mea, în curgerea anulu(i)
1839, martie 29, luni sara la cină. Rogu în săptămâna luminată pe ea să o
pomenească, iară D[om]nul să / miluiască. Și pre mine robul lui Dumnezeu /
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preotul Ion duhovnicul să mă pomenească, că mâna va putrezi și slova va trăi
în veci amin (însemnare cu caracter familial, pe f. 42r-44r, cu alfabet chirilic).
Să se știe de când au murit norumea [sic!] Marica / în curgerea anulu(i)
1849, septe(m)vrie 26. / Și cine va citi va pomeni și mâna va putrezi și / slova
va trăi în veci amin. P[reot] Ion duhovnic (însemnare cu caracter familial, pe
f. 46v, 47r-v, 48r, cu alfabet chirilic).
Să se știe de când e născută fi[i]ca lui Licsandru, fiul meu, la leat 1859,
febr[uarie] 5. / Și s-au botezat / dechevrie 5 / de Sfântul Anas-/ tasie. Nașii au
ținut-o / în brațe / și i-au dat numele / Nastasia (însemnare cu caracter
familial, pe f. 121r-v – 124r-v, cu alfabet chirilic)91.
P: Achiziţie Dalila-Lucia Aramă, Bucureşti, 1978.
Cota: CRV XIX 46 I.
XLVIII. BIBLIA V.T. N.T. (română) Skt. Petersburg. 1819
51. Biblia: adecă Dumnezeiasca Scriptură a legii vechi și a ceii noao.
– Cu cheltuiala Rossieneștii Soțietăți a Bibliei. – (Sankt Petersburg: În
Tipografia lui Nicolae Grecea, 1819). – 2 col.; [2] f., 1249 p., [1] f., 303 p.; In 4o
mare (23 × 14 cm); 51 R (19,5 × 10,5 cm).
Note generale
BRV III-1031, p. 289-290; Râpă-BRVA, p. 403-404; Ștefan-CMMB, 44, p. 117-119.
Într-un tiraj de 5000 de exemplare, ediția integrală (a treia cunoscută în spațiul
românesc) a fost destinată românilor din Basarabia, dar a cunoscut o mare
răspândire și în Principatele Române.
Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni a recomandat Comitetului Societății
Biblice Ruse92 modelul Bibliei de la Blaj, 1795, precum și pe arhimandritul
Varlaam Cuza, unchiul viitorului domn Alexandru I. Cuza, ca redactor al
viitoarei ediții a Bibliei (Râpă-BRVA, p. 403-404).
S-a afirmat că Biblia românească de la 1819 este o reeditare a Bibliei lui Samuil
Micu Clain de la Blaj, cu mici corecturi făcute de arhimandritul Varlaam Cuza.
Relativ recent, un grup de specialiști de la Chișinău a demonstrat că putem
vorbi de o copie parțială a modelului utilizat, deoarece ultima carte din
91
92

Manea-Însemnări, p. 19.
Societatea Biblică Rusă a primit sume de bani speciale pentru editarea Bibliei românești în
scopuri misionare. De altfel, Societatea a reușit să tipărească Biblia în peste 47 de limbi ale
popoarelor care locuiau în Imperiul țarist (CRMNIM, p. 34).
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cuprinsul Vechiului Testament, A lui Iosip Macobei carte, adică pentru singurul
țiitorul gând, lipsește în versiunea ediției din Sankt Petersburg. Explicația este
pusă pe seama cenzurii sinodale, în procesul revizuirii tiparului textului
biblic. În plus, această versiune nu a apărut și cu binecuvântarea
mitropolitului Gavriil, textul inițial, corectat de acesta, reflectând sursa
românească într-o mai mare măsură decât textele slavone impuse de Sinod93.
Titlu din BRV: Biblia (St. Petersburg). 1819
Responsabilităţi:
Comitetul Societății Biblice Ruse: patronaj, editor științific și comercial.
Bănulescu-Bodoni, Gavriil, mitropolit al Basarabiei (1813-1821): editor,
corector.
Cuza, Varlaam, stareț al Mănăstirilor Dobrovăț și Sf. Spiridon: redactor,
corector.
Ioan Pralea-Moldoveanul, psalt: colaborator al lui Varlaam Cuza (cf. RâpăBRVA).
Grecea, Nicolae Ivanovici (1787-1867): tipograf.
Note specifice
L: originală din piele pe carton presat, cu ornamente. Legătura deteriorată
datorită atacului de anobiide.
SC: deteriorată; exemplar complet, cu pete ruginii și depozite de murdărie;
unele foi desprinse cu deteriorări mecanice; blocul cărții cu atac de anobiide.
Î: ilizibile datorită stării precare de conservare a volumului, datate 1844 și
1903, pe foaia de titlu r-v.
P: Achiziţie 1982.
Cota: CRV XIX 48 III.
XLIX. BIBLIA N.T. (română) Skt. Petersburg. 1819
52. Noul Testament: adecă așăzemântul legii cei noao a Domnului
nostru Iisus Hristos. – Cu cheltuiala Rossieneștii Soțietăți a Bibliei. – [Ediția a
2-a]. – (Sankt Petersburg: În Tipografia lui Nicolae Grecea, 1819). – 2 col.; [2] f.,
p. 1-240, 271-288; In 8o mare (21 × 13,5 cm); 51 R (19,5 × 10,5 cm).
Note generale
BRV III-1049, p. 314; Râpă-BRVA, p. 405.
93

CRMNIM, p. 34-35.
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Este o detașare a Noului Testament din ediția de mai sus, la care s-a adăugat
foaia de titlu.
Titlu din BRV: Testamentul nou (St. Petersburg). 1819
Responsabilităţi: Aceleași cu ale Bibliei, 1819.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
Paginile 271-288 au fost legate greșit între p. 112-113, iar p. 225-240 între
p. 208-209.
L: ulterioară, din piele cu ornamente. Coperta, mai mică decât blocul cărții,
este deteriorată și neadecvată.
SC: deteriorată; exemplar incomplet cu lipsă p. 241-270 și 289-303. Foi cu pete
ruginii și numeroase deteriorări mecanice.
EXL: ștampila «Biblioteca familiei agronom Zaharia C. Bejenaru Mitruceanu»
(pe foaia de titlu).
P: Transfer B.A.R., 1978.
Cota: CRV XIX 49 II.
1821
L. BARAC, IOAN (1776-1848)
53. Risipirea cea de pre urmă a Ierusalimului: care s-au împlinit după
cuvântul ce s-au zis că nu va rămânea piatră pre piatră. – Scoasă din cartea lui
Iosif Flavie și în 9 Cântări în stihuri alcătuită de / Ioann Barac. – (București:
[s. n.], 1821). – 245 p.; In 4o mic (18 × 12 cm); 28 R (15 × 8,5 cm).
Note generale
BRV III-1112, p. 369-371; Ștefan-CMMB, 49, p. 129-130.
Descriptori: Scriitorul Ioan Barac absolvă Facultatea de Drept din Cluj. După
câțiva ani în care profesează ca dascăl, în 1805 se angajează ca translator
magistratual la primăria Brașovului, oraș în care rămâne până la sfârșitul
vieții. Traducerile și prelucrările sale din limbile maghiară și germană au
cunoscut o mare popularitate atât în Transilvania, cât și în Țara Românească94.
Din scrierile sale, menționăm Istorie despre Arghir cel frumos și despre Elena cea
94

Predescu, p. 78; DGLR, I, p. 353-354.
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frumoasă, Sibiu, 1801 (BRV II-631, p. 421-422), iar dintre traduceri, din
germană, O mie și una de nopți sau Halima, tom I-VIII, Brașov, 1836-1840 (BRM
II-25728, 25728a, 25728b, p. 574).
Lucrarea este o prelucrare după De bello Judaico a lui Iosephus Flavius. Spune
autorul în prefață: „O am scris cu rânduiala aceia cu carea Iosif Flavie o au
scris. M-am ținut de slobozenia aceia, de scrisorile lui cele mai pre larg scrise,
unde s-au căzut le-am scurtat; și cele scurte, unde au fost de lipsă, le-am mai
luminat.” (BRV III, p. 370).
Numerotări greşite de paginaţie: p. 121 num. greşit 211; p. 153 num. greșit 531.
Ornamente: vinietă de frontispiciu, cu motive fitomorfe: p. 13.
Titlu din BRV: Risipirea Ierusalimului (București). 1821
Responsabilităţi:
Barac, Ioan: prefațator.
Note specifice
L: ulterioară din carton marmorat.
SC: relativ bună; exemplar incomplet cu lipsă p. 17-18. Pagina de titlu este
tăiată la ambele capete.
Î: Împărțirea darurilor la sfârșitul anului școlar 1840-1841 în Colegiul Sf.
Sava din București. Premiul al doilea dat lui […] Carp, școlar în cl. a III-a,
pentru a sa silință la învățătură. Pecetea Eforiei Școalelor Naționale (etichetă
tipizată pentru premierea elevilor Colegiului Sf. Sava, pe forzaț 1).
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1981.
Cota: CRV XIX 50 II.
1825
LI. CANTEMIR, DIMITRIE (1673-1723)
54. Scrisoarea Moldovei / de Dimitrie Cantimir Domnul eii. – Carea
acum întâiu s-au tipărit în zilele bine credinciosului Domnului nostru Ioan
Sandul Sturza Voievod. – (Neamț: În Sfânta Monastire, 1825). – [4] f., 344 p.: il.;
In 8o mare (20,5 × 17 cm); 24 R (16 × 13 cm).
Note generale
BRV III-1234, p. 454-458; Râpă-BRVA, p. 428-429; Ștefan-CMMB, 53, p. 137-140.
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În cea mai mare parte, opera cărturarului umanist Dimitrie Cantemir, domn al
Moldovei (martie - aprilie 1693, 1710-1711), a fost editată postum.
Versiunea în limba germană, Historische geografische und politische Beschreibung der
Moldau, s-a tipărit în anul 1771, la Frankfurt / Leipzig. Textul primei ediții
românești a Descrierii Moldovei a fost tradus din limba germană în anul 1806, la
îndemnul mitropolitului Veniamin cf. Prefața ieromonahului Gherontie (f. [2-3r]).
Într-un material din „Cronica” Iașilor, N. A. Ursu a precizat că traducătorul
operei cantemiriene, la 1806, a fost Ioan Nemișescu, funcționar la vistieria din
Iași, care a tradus din germană și lucrarea lui Ludwig Albrecht Gebhardi, sub
titlul Istoria politicească a Dachiei și a neamului românesc. Această primă versiune
românească a ajuns în manuscris la București. În același articol, se spune că
traducerea în limba română a acestei ediții s-a datorat și lui Iancu Nicolae,
aflat în anul 1825, ca bursier al mitropolitului Veniamin, la școala de pe lângă
Mănăstirea Sf. Ioan din București, patronată de mitropolitul Grigorie al IV-lea.
Iancu Nicolae a adus de la București manuscrisul din 1806, cu îndemnul către
mitropolitul Veniamin de a se tipări lucrarea la Mănăstirea Neamț. În favoarea
implicării sale ar pleda prezența numelui imprimat „Nicola I.” pe părțile
laterale ale vinietei de pe pagina 23 a tipăriturii95. Considerăm că, de fapt, este
imprimat numele „Nicolae” astfel: grupul de litere „NICO”, în stânga vinietei,
iar grupul de litere „LAE”, în dreapta.
Ilustrații: Stema Moldovei (foaia de titlu verso), semnată „Protoierei Mihail”,
este preluată din Viețile Sfinților din luna lui Martie, Neamț, 1813, reprezentând
una din xilogravurile realizate de Mihail Strilbițchi.
Ornamente, note de conținut și ediții ulterioare apar la Ștefan-CMMB, p. 139-140.
Numerotări greşite de paginaţie: p. 339 num. greşit 340.
Titlu din BRV: Descrierea Moldovei (M-rea Neamț). 1825
Responsabilităţi:
Sturza, Ioan Alexandru, domn al Moldovei: patronaj.
Veniamin Costache, mitropolit al Moldovei: patronaj.
Domețian, stareț al Mănăstirilor Neamțul și Secul: patronaj.
Gherontie, ieromonah: tipograf, prefațator.
Nemișescu, Ioan: traducător.
Iancu Nicolae: traducător-corector.

95

N. A. Ursu, Cine a făcut prima traducere românească a operei lui Dimitrie Cantemir, „Descriptio
Moldaviae”, în „Cronica”, Iași, 14, 1979, nr. 5, p. 7.
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Note specifice
L: originală din piele pe carton, deteriorată cu atac de anobiide; cotor cu
ornamente și patru nervuri profilate. Pe cotor: „Scrisoarea / Moldavii”.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu atac de anobiide la primele și ultimele
foi.
EXL: Din cărțile lui N. Calloianu, 1856 (pe f. [3r]); Nicolaus Calloyanu (semnătura
pe p. 344).
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1978.
Cota: CRV XIX 51 II.
1826
LII. GOLESCU, DINICU (1777-1830)
55. Însemnare a călătoriii meale făcută în anul 1824, 1825, 1826 /
Constandin Radovici din Golești. – (Buda: În Crăiasca Tipografie a
Universitatei Ungare, 1826). – 237 [- 240] p.; In 8o mare (20,5 × 12,5 cm); 27 R
(15,5 × 9 cm).
Note generale
BRV III-1276, p. 492-495; Râpă-BRVA, p. 434; Ștefan-CMMB, 57, p. 150-151.
Descriptori: Cărturarul iluminist Dinicu Golescu, la întoarcerea sa în țară, a
înființat o școală-internat pe moșia de la Golești, deschisă tuturor categoriilor
sociale și la care au predat Florian Aaron și Ion Heliade-Rădulescu. Până la
1830 aici se predau limbi străine, alături de limba română. A fost unul din
fondatorii „Societății literare române” (1827)96.
Lucrarea reprezintă primul jurnal de călătorie editat în limba română. Autorul
consemnează impresii din Europa Centrală, analizând peisajele, arhitectura,
instituțiile, viața economică și portretul moral și spiritual al locuitorilor din
Transilvania, Banat, Ungaria, Austria, Italia, Germania și Elveția. Mai mult,
face referiri critice la situația social-economică a țării, reflectând asupra
nivelului de educație și bunăstare a românilor.
Numerotarea paginilor începe cu cifra 12, primele 11 pagini fiind
nenumerotate.
Titlu din BRV: Însemnare a călătoriei mele (Buda). 1826
96

Predescu, p. 367; DGLR, III, p. 377-378.
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Responsabilităţi:
Golescu, Dinicu: prefațator.
Petrovici, Gheorghe, cenzor al Tipografiei Universității din Buda: tipograf cf.
p. [240].
Note specifice
L: originală din carton marmorat, restaurată în anul 2000.
SC: bună; exemplar complet, cu urme de fostă umezeală.
EXL: Perpessicius (semnătura de posesor pe pagina de titlu)97.
Î: indescifrabile, pe forzațurile cărții.
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1983 (?).
Cota: CRV XIX 52 II.
LIII. IOAN ALEXI (1801-1863), episcop greco-catolic de Gherla
56. Grammatica Daco-Romana sive Valachica: latinitate donata,
aucta, ac in hunc ordinem redacta opera et studio / Joannis Alexi. – Viennae:
apud Bibliopolam Josephum Geistinger, 1826). – XX, 347 p.: 1 pl.; In 8o mare
(21 × 14 cm); 38 R (17 × 10 cm).
Note generale
BRV III-1266, p. 482-484; Râpă-BRVA, p. 433.
Descriptori: Ioan Alexi, episcop greco-catolic de Gherla, a absolvit teologia la
Universitatea din Viena. În 1837 a fost numit paroh român în Oradea, iar la
17 martie 1854 episcop la Gherla. Au urmat recunoașterea de către Papă,
sfințirea și instalarea ca episcop abia în septembrie 1856. Cărturarul orădean a
publicat această carte de gramatică latină a limbii române în perioada
încheierii studiilor la Seminarul „Sf. Barbara” din Viena98.
Lucrarea a stat în atenția lui Ion Heliade-Rădulescu pentru gramatica de la
1828, apoi a fost utilizată de filologul englez A. Bruce-White, în tratatul său
Histoire des langues Romanes, Paris, 1841 cf. Râpă-BRVA.
O planșă în limba latină, cu „Tabella quatuor Conjugationum regularium”,
este inserată între p. 96-97.

97

98

Exemplarul a aparținut lui Perpessicius (1891-1971), poet, critic și istoric literar. Probabil
după 1971 cartea a ajuns într-un anticariat bucureștean.
Predescu, p. 424.
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Note de conținut:
Praefatio ad candidum lectorem, nesemnată (p. III-VIII); Conspectus Grammaticae
Daco-Romanae sive Valachicae (p. IX-XX; începând de la p. XVII cuprinsul este
bilingv, în română și latină); Gramatica propriu-zisă (p. 1-221; latină și
română); Vocabulariu romanescu și latinescu (p. 222-269); Dialogi seu Forme de
vorbitu despre lucrurile quele, que mai adese ori vin înainte (p. 270-313); Glume și
istorii iscusite (p. 313-318); Fabulele lui Esopu quele mai alese (p. 319-336); Errata
(p. 337-338); Index Nominum D. D. Praenumerantium (p. 339-347; cei mai mulți
prenumeranți sunt din Oradea).
Titlu din BRV: Gramatica daco-română (Viena). 1826
Responsabilităţi:
Theodori, Alexandru, dr. în medicină și filozofie: corector confer Prefața,
p. VIII.
Geistinger, Joseph: tipograf.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: din carton marmorat; coperta 1 desprinsă.
SC: mediocră; exemplar complet, foi cu pete ruginii și urme de fostă
umezeală.
EXL: H. C. Orghidan (semnătura de posesor pe pagina de titlu).
P: Transfer B.A.R., 1978.
Cota: CRV XIX 1341 II.
1829
LIV. HEINECCIUS, JOHANN GOTTLIEB (1681-1741)
57. Filosofia cuvântului și a năravurilor: adecă Logica și Itica elementare /
Scrise întâiu latinește de lăudatul profesor Io[an] Gottlieb Ainekie; apoi
traduse în limba elinească de marele ban Grigorie Brâncoveanul. – Iar acum în
limba românească de Eufrosin Dimitrie Poteca. – (Buda: În Crăiasca Tipografie
a Universitatei Ungariei, 1829). – [24] f., 397 [- 398] p.; In 4o mare (22 × 14 cm);
30 R (16 × 9 cm).
Note generale
BRV III-1420, p. 628-630; Ștefan-CMMB, 68, p. 168-169.
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Descriptori: Germanul J. G. Heineccius a fost renumit profesor de filozofie și
de drept la Universitatea din Halle. Manualul său în limba latină s-a publicat
în anul 1745, sub titlul Elementa philosophiae rationalis et moralis. În 1781
profesorul Academiei ieșene, Ioan Furneos, a tradus lucrarea din latinește în
grecește, folosind această traducere, în manuscris, la cursul său99.
În Țara Românească, marele ban Grigore Brâncoveanu (1764-1829) o va traduce
în 1808 din limba latină în greacă, versiune tipărită imediat la Viena pe
cheltuiala lui. Se mai spune în foaia de titlu a ediției din 1808 că „fiind date la
lumină, se împart gratis tuturor iubitorilor de învățătură” (BRV II-754, p. 538).
De intermediarul grecesc al lui Brâncoveanu se va servi Eufrosin Poteca100,
pentru a da mai târziu prima traducere în limba română, tipărită la Buda în
1829. În perioada 1825-1829 Eufrosin Poteca a predat filozofia după
manuscrisul său, la școala de la Sf. Sava din București101.
Numerotări greșite de paginație: p. 358 num. greșit 258; p. 367 num. greșit
267; p. 397 num. greșit 389.
Note de conținut:
Precuvântare a scriitoriului cătră iubitoriul de învățătură cetitoriu, scrisă „În Francofort
după Biandru 1728” (f. [6-13]); Cătră fiii Românilor! Euf. Poteca Ierm. Introducere la
Filozofie sau lecție începătoare (f. [14-24]); Istoria filosofica (p. 1-69); Elementuri de logică
(p. 70-196); Elementuri de filosofia morale (p. 197-348); Al lui Eufr. Poteca Ierom. și
Profes. de filos. Cuvântul ce s-au zis la zioa Nașterii Mântuitoriului nostru Iisus Hr. […]
la anul 1827 (p. 349-357); Al lui Euf. Ierom. Poteca. Acest cuvânt s-au spus la examenul
public în Școala de la Sf. Sava în 20 iulie 1827 […] (p. 358-367); Erata (p. 368); Tabla
cărții aceștia (p. 369-396); Erata (p. 397).
Titlu din BRV: Elemente de filozofie, logică și etică (Buda). 1829
Responsabilităţi:
Brâncoveanu, Grigore: traducător (versiunea greacă).
Eufrosin Poteca: traducător, dedicator.
Constantin Bălăceanu, Gheorgache Golescu, Alexandru Filipescu și Nestor,
mari dregători ai Țării Românești: beneficiarii dedicației (cf. Dedicația, f. [2-5]).

99
100

101

Camariano-Cioran-Academiile, p. 151-152.
Dimitrie Poteca (1786-1859) a învățat la școala grecească din București. În anul 1812 s-a călugărit
sub numele Eufrosin, iar la 1820 a plecat în străinătate unde a studiat teologia, filozofia și istoria.
La întoarcere a fost numit profesor la Sf. Sava. După 1829 a fost numit arhimandrit și egumen la
Mănăstirea Gura Motrului din Dolj (Predescu, p. 689); DGLR, V, p. 418.
Camariano-Cioran-Academiile, p. 152 nota 221.
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Teodorovici, Ioan, paroh român neunit, cenzor al Tipografiei Universității din
Buda: tipograf cf. p. [398].
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din carton presat. Pe cotor: „Filosofia / cuvântului / și a /
năravurilor”. Pe coperta 1: „Prețul 2 flor. de argint / 3 flor. pe hârtie faină”.
Probabil au fost două tiraje din care unul pe hârtie de calitate superioară,
nefiind cazul celor patru exemplare din colecția noastră.
SC: bună; exemplar complet, cu pete ruginii.
EXL: ștampila «Biblioteca Colegiului Sf. Sava» (pe f. [2]).
P: Transfer B.A.R., 1978.
Cota: CRV XIX 53 III.
58. Alt exemplar. – [24] f., 397 [- 398] p.; In 4o mare (22 × 14 cm); 30
R (16 × 9 cm).
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din carton presat. Pe cotor: „Filosofia / cuvântului / și a /
năravurilor”. Pe coperta 1: „Prețul 2 flor. de argint / 3 flor. pe hârtie faină”.
SC: bună; exemplar complet, cu pete ruginii.
EXL: ștampila «Biblioteca Colegiului Sf. Sava» (pe f. [2] și p. 396).
P: Transfer B.A.R., 1978.
Cota: CRV XIX 54 III.
59. Alt exemplar. – [24] f., 397 [- 398] p.; In 4o mare (22 × 14 cm); 30
R (16 × 9 cm).
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din carton presat. Pe cotor: „Filosofia / cuvântului / și a /
năravurilor”. Pe coperta 1: „Prețul 2 flor. de argint / 3 flor. pe hârtie faină”.
SC: bună; exemplar complet, cu urme de fostă umezeală pe ultimele pagini;
coperta îngălbenită.
EXL: ștampila «Biblioteca Colegiului Sf. Sava» (pe f. [1] și p. 396).
P: Transfer B.A.R., 1978.
Cota: CRV XIX 55 III.
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60. Alt exemplar. – [24] f., 397 [- 398] p.; In 4o mare (22 × 14 cm); 30
R (16 × 9 cm).
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din carton presat. Pe cotor: „Filosofia / cuvântului / și a /
năravurilor”. Pe coperta 1: „Prețul 2 flor. de argint / 3 flor. pe hârtie faină”.
SC: bună; exemplar complet, cu pete ruginii; coperta îngălbenită.
EXL: ștampila «Ex libris Constantini Demetrii Sturza» (pe f. [1]).
P: Transfer B.A.R., 1978.
Cota: CRV XIX 56 III.
1830
LV. VASICI-UNGUREANU, PAVEL (1806-1881)
61. Antropologia: sau scurta cunoștință despre om și despre însușirile sale
/ întocmită de Pavel Vasici-Ungurian al Mediținei auzitoriu. – (Buda: La
Crăiasca Tipografia Universitatei Ungurești, 1830). – XVI, 285 [- 312] p.; In 8o
mare (19 × 12 cm); 26 R (14,5 × 8,5 cm).
Note generale
BRV III-1503, p. 711-712; Râpă-BRVA, p. 448.
Descriptori: Pavel Vasici-Ungureanu, medic, membru al Academiei Române
din 1879, este considerat întemeietorul terminologiei medicale românești. A
practicat meseria în Timișoara și în Transilvania, dar s-a implicat și în
mișcarea de renaștere națională a românilor din Ardeal. Pe la 1876 redacta la
Timișoara revista „Higiena și școala”102.
Lucrarea este considerată drept primul manual de anatomie, fiziologie și
psihologie editat în limba română. După cum spune autorul în prefața cărții, a
utilizat drept model cursul profesorului său Schordan, de la Universitatea din
Pesta (BRV III, p. 712).
Paginile nenumerotate de la sfârșit conțin, pe localități, numele
prenumeranților și numărul de exemplare comandat, în total 941, tirajul fiind
evident mult mai mare. Printre cei care au sprijinit financiar editarea cărții se
102

Predescu, p. 885; DGLR, VII, p. 183.

132
https://biblioteca-digitala.ro

Circulaţia cărţii vechi româneşti (manuscrisă şi tipărită) în spaţiul nord-dobrogean

remarcă Zaharia Carcalechi, cu 300 de exemplare pentru Biblioteca
românească din Buda, și Aradul, cu 112 exemplare, lista deschizându-se cu
episcopul Nestor Ioanovici.
Numerotări greşite de paginaţie: p. 213 num. greşit 113.
Note de conținut:
Istoria omului (p. 1-38); Partea I. Despre funcțiile vegetative individuale, cu 8
capitole și subcapitole (p. 38-149); Partea a II-a. Despre funcțiile animale
individuale, cu 6 capitole și subcapitole (p. 149-234); Partea a III-a. Despre
funcțiile vegetative sexuale, cu 7 capitole și subcapitole (p. 235-276); Apendice
despre suflet (p. 276-285).
Titlu din BRV: Anthropologhia (Buda). 1830
Responsabilităţi:
Vasici-Ungureanu, Pavel: dedicator, prefațator.
Vasici-Ungureanu, Andrei, fratele autorului: beneficiarul dedicației.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: industrială de secol XIX, care îmbracă cele 20 de caiete tipografice cusute
între ele; cotorul dezlipit, deteriorat. Pe prima copertă: „Antropologia / sau /
învățătura / despre / om”, iar pe cotor: „Antro-/polo-/gia. / 1830”.
SC: mediocră; exemplar complet, foi cu pete ruginii și urme extinse de fostă
umezeală. Prezintă urme de arsură pe p. I-V, iar colțurile foilor sunt ușor
îndoite.
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1975.
Cota: CRV XIX 57 II.
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Tabelul cărților descrise – Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea

Autor

VasiciUngureanu,
Pavel

Uniev
Buda

Anul
de
imprimare
1673
1819

Număr
de
exemplare
1
1

IV. 4
XLVI. 48

Râmnic
Buda

1819
1830

2
1

XLVII. 49-50
LV. 61

Bălgrad
Sankt
Petersburg
Sankt
Petersburg
București

1648
1817

1
1

II. 2
XLIII. 45

1819

1

XLIX. 52

1784

1

XXII. 22

București

1693

1

VI. 6

Snagov

1697

1

VIII. 8

Bălgrad

1699

1

IX. 9

București

1732

1

XI. 11

București

1742

1

XII. 12

București

1750

1

XVI. 16

București

1688

1

V. 5

Blaj

1795

2

XXVIII. 28-29

Sankt
Petersburg
Iași

1819

1

XLVIII. 51

1643

1

I. 1

Locul
tipăriturii

Titlu
Acatist
Acatist,
Ediția a 2-a
Acatist
Antropologia

Biblia N.T.
Biblia N.T.
Biblia N.T.,
Ediția a 2-a
Biblia N.T.
Apostol
Biblia N.T.
Evanghelie
Biblia N.T.
Evanghelie
Biblia N.T.
Evanghelie
Biblia N.T.
Evanghelie
Biblia N.T.
Evanghelie
Biblia N.T.
Evanghelie
Biblia V.T.
N.T.
Biblia V.T.
N.T.
Biblia V.T.
N.T.
Carte
românească de
învățătură
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Autor

Miniat Ilie

Teodor
Studitul
Cantemir,
Dimitrie
Heineccius,
J. Gottlieb
Ioan Alexi
Carra,
Jean-Louis

Golescu,
Dinicu
Kontos,
Polyzois
Augustinus
Aurelius

Carte de
rugăciuni
pentru
cerere de
biruință
Catehism
Cazanii
Cazanii de
prăznuire
Cărticică
pentru datoria
blagocinilor
Cuvinte
Descrierea
Moldovei
Elemente de
filozo-fie,
logică și etică
Gramatica
daco-română
Histoire de la
Moldavie et
de la Valachie
Îndreptarea
legii
Însemnare a
călătoriei mele
Învățături de
multe științe
Kecragarion
Legiuirea lui
Caragea
Legiuirea lui
Caragea
Liturghier

Iași

Anul
de
imprimare
1809

Număr
de
exemplare
1

XXXV. 37

Blaj
Râmnic
București

1804
1781
1742

1
1
1

XXXI. 32
XX. 20
XIII. 13

Iași

1808

1

XXXIV. 36

Râmnic

1784

1

XXIV. 24

Neamț

1825

1

LI. 54

Buda

1829

4

LIV. 57-60

Viena

1826

1

LIII. 56

[Paris]

1777

1

XIX. 19

Târgoviște

1652

1

III. 3

Buda

1826

1

LII. 55

Sibiu

1811

1

XXXVIII. 40

Neamț

1814

1

XLI. 43

Viena

1818

1

XLIV. 46

[Brașov]

1818

1

XLV. 47

Râmnic

1747

1

XIV. 14

Locul
tipăriturii

Titlu
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Autor

Blaj

Anul
de
imprimare
1775

Număr
de
exemplare
1

XVII. 17

Sibiu

1814

1

XLII. 44

Buzău

1747

1

XV. 15

București

1794

1

XXVII. 27

Viena

1800

1

XXX. 31

Viena

1805

2

XXXII. 33-34

Poemata
Medica
Pravilă de
obște
Prăvălioară cu
învățătură
Propovedanie
la
îngropăciunea
oamenilor
morți
Risipirea
Ierusalimului
Slujba Sfinților
Constantin și
Elena
Tableau
géographique
et politique,
vol. I-II
Theatron
Politikon

Viena

1795

1

XXIX. 30

Viena

1788

1

XXV. 25

București

1781

1

XXI. 21

Blaj

1784

1

XXIII. 23

București

1821

1

L. 53

Snagov

1696

1

VII. 7

Paris

1809

1

XXXVI. 38

Lipsca

1776

1

XVIII. 18

Triod

Buzău

1700

1

X. 10

Locul
tipăriturii

Titlu
Liturghier
Liturghier
Molitvenic
Molitvenic

Mavrocordat,
Nicolae
Mavrocordat,
Alexandru
Exaporitul
Caracaș,
Dimitrie

Micu Clain,
Samuil

Barac, Ioan

Demian,
J. Andreas

Marlianus
Ambrosius

Philotheou
Parerga
Phrontismata
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Autor
Manuil
Antonie

Viena

Anul
de
imprimare
1791

Număr
de
exemplare
1

XXVI. 26

Neamț

1807

1

XXXIII. 35

Neamț

1809

1

XXXVII. 39

Neamț

1811

1

XXXIX. 41

Neamț

1813

1

XL. 42

Locul
tipăriturii

Titlu
Tropaion tēs
Orthodoxou
Pisteōs
Viețile
Sfinților din
luna lui
Septembrie
Viețile
Sfinților din
luna lui
Octombrie
Viețile
Sfinților din
luna lui
Decembrie
Viețile
Sfinților din
luna lui Martie
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1.2. CASA CORPULUI DIDACTIC TULCEA. DESCRIEREA
EXEMPLARELOR DE CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ

Casa Corpului Didactic Tulcea este o instituție importantă prin
activitatea sa redacțională, culturală și educativă, pusă în slujba formării și
perfecționării continue a cadrelor didactice din județ. La sfârșitul anului 2007
instituția a primit un nou sediu pe Strada Alunișului, nr. 7, mult mai generos
și pentru colecțiile bibliotecii din cadrul acesteia.
Încă din vara anului 2003, în patrimoniul bibliotecii Casei Corpului Didactic
am identificat trei volume de carte veche românească, achiziționate de la un
anticariat din București în 1967 și 1973. Din secolul al XVIII-lea datează Evanghelia
de la București, 1742, a cărei ediție a fost descrisă anterior în catalogul colecției
I.C.E.M. Tulcea, insistând aici numai pe notele de exemplar. Celelalte două
aparțin perioadei de imprimare 1801-1830 și provin din centrele tipografice Buda,
respectiv Viena. Deși aceste cărți nu au circulat pe teritoriul nord-dobrogean în
secolele trecute, iar însemnările lor nu reflectă evenimente sau aspecte culturale
locale, noi nu le putem diminua calitatea de izvor istoric pentru alte zone ale țării
și importanța apartenenței lor la tezaurul nord-dobrogean.
Pe lângă aceste exemplare, menționăm că în biblioteca C.C.D. Tulcea se
păstrează alte șapte volume de carte românească modernă între care: Octoihul
mic de la Sibiu, 1839; prima ediție din Învățăturile bunului și credinciosului Domn
al Țării Românești Neagoe Basarab Voievod către fiul său Teodosie Voievod,
București, Tipografia Colegiului Sf. Sava, 1843; Mihail Kogălniceanu,
Letopisețele Țării Moldovei, tom I-II, Iași, 1845, 1852 etc.
Până în prezent, starea de conservare a cărților nu a suferit modificări
majore.
1742
I. BIBLIA N.T. EVANGHELIE (română) București. 1742
1. Sfânta și dumnezeiasca Evanghelie / cu blagoslovenia și cu toată
cheltuiala preasfințitului Kir Neofit de la Crit, mitropolitul a toată Țara
Rumânească. – Acum tipărită și diortosită / de Popa Stoica Iacovici. –
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(București: În Tipografia Mitropoliei, 1742). – 2 col.; [4] f., f. 1-176, 178-180: 4 il.;
In folio (29 × 20 cm); 31 R (23 × 16 cm).
Note generale: [I.C.E.M. Tulcea XII].
Note specifice
L: originală din piele pe lemn, cu urme două închizători; ornamente prin
presare la rece pe cotor; pe coperta 1-scena Răstignirea, pe coperta 2-scena
Învierea Domnului.
SC: deteriorată; exemplar incomplet cu lipsă f. 177; depozite de ceară, foi
rupte și desprinse, numeroase restaurări empirice; legătura cu puternic atac de
anobiide.
Î: Să [se] ştie [că] această s(fân)tă / Eva[n]ghel(i)e o (am) cu[m]păratu / E(u)
popa Cârstiianu / de împreună de […] / cu ta(ler) [leu] 7 şi dentr-ace(şti)
ba(ni) a(m) dat e(u) ta(ler) 4 pe / această sfântă Evanghelie (însemnare de
cumpărare, în partea inferioară a f. 35v, 36r-40r, cu cerneală neagră şi alfabet
chirilic).
P: Achiziție anticariat București, 1967.
Nr. inv.: 1622.
1812
II. MAIOR, PETRU (cca. 1761-1821)
2. Istoria pentru începutul românilor în Dachia / întocmită de Petru
Maior. – [Ediţie primă]. – (La Buda: În Crăiasca Tipografie a Universităţii
Ungureşti din Pesta, 1812). – [2] f., 348 p.; In 4o mare (22,5 × 18,5 cm); 29 R
(17 × 14 cm).
Note generale
BRV III-809, p. 57-61; Râpă-BRVA, p. 375.
Această ediţie a fost difuzată intens în tot spațiul românesc.
Ediţia a 2-a a apărut la Buda, în 1834103, îngrijită de Iordache Mălinescu, iar
ediţia a 3-a la Gherla, în 1883, tipărită de Societatea literară „Petru Maior” a
studenţilor din Budapesta.

103

În colecțiile I.C.E.M. Tulcea se păstrează cinci exemplare ale ediției a 2-a (nr. inv. 565, 767,
946-948).
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Note de conținut:
Văzuta cărții (p. 341-346); Disertație (p. 347); Erata (p. 348).
Titlu din BRV: Istoria pentru începutul Românilor în Dachia (Buda). 1812
Responsabilităţi:
Maior, Petru: prefațator.
Note specifice
L: originală, deteriorată, din carton marmorat şi cotor piele cu ştanţe
imprimate.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu pete ruginii.
Î: Gabriela Poppovici (semnătură de posesor, pe foaia de titlu).
Venirea ungurilor în Panonia, 1285 (însemnare cu caracter istoric, pe
foaia de titlu verso, cu alfabet latin).
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1967.
Nr. inv.: 274.

1823
III. MACARIE, Ieromonahul (1770-1836)
3. Anastasimatariu bisericesc: după aşăzământul Sistimii ceii noao /
Alcătuit după cel grecesc pre limba românească de smeritul Macarie
ieromonahul; cu blagoslovenia părintelui arhiepiscop şi mitropolit al
Moldaviei Kir Veniamin. – Acum întâiaşi dată tipărit. – Vienna: [s. n.], 1823. –
[3] f., p. 17-300, [1] f.; In 4o mare (23 × 19,5 cm); 13 R (19 × 15 cm).
Note generale
BRV III-1183, p. 414-417; Ștefan-CMMB, 51, p. 133-134.
Descriptori: Macarie ieromonahul a fost teoretician muzical, psalt și
compozitor român. A sistematizat cântările de strană și a tradus din limba
greacă repertoriul de bază al slujbei religioase, fiind considerat fondatorul
muzicii psaltice românești104.

104

N. Moldoveanu, Macarie ieromonahul (1770-1836), traducător, compozitor, copist, tipograf, BOR,
108, 1990, nr. 1-2, p. 116.
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Aceasta este ediția Anastasimatariului pentru Moldova, în timp ce ediția pentru
Țara Românească a apărut cu același titlu, în același an, sub patronajul lui
Grigorie Ghica Voievod și al mitropolitului Grigorie. Prefața ediției muntene
diferă, fiind tipărită cu alte caractere tipografice (BRV III, p. 416-417).
Note de conținut:
Prefața dedicatorie semnată de Macarie ieromonah (f. [2r-v]). Lucrarea
cuprinde cântările de sâmbătă seara şi de duminică dimineaţa ale celor opt
glasuri ale Octoihului.
Ilustrații: f. [3v]-Învierea lui Hs. (18 × 14 cm), semnată J. Seker sc.
Titlu din BRV: Anastasimatariu (Viena). 1823
Responsabilităţi:
Sturza, Ioan Sandu, domn al Moldovei: patronaj.
Veniamin Costache, arhiepiscop și mitropolit al Moldovei (1803-1808, 18121842): patronaj, beneficiarul dedicației.
Macarie Ieromonah, dascăl de cântări al Sfintei Mitropolii a Bucureștilor:
traducător, compozitor, prefațator-dedicator.
Seker, J.: litogravor.
Note specifice
La recondiționarea cărţii au fost introduse două foi albe între f. [3] şi p. 17.
L: ulterioară, din pânză neagră pe carton presat.
SC: bună; exemplar incomplet cu lipsă p. 1-16.
Î: Epraesiea Zahariea (semnătură de posesor pe foaia de titlu, cu cerneală
violet).
Această carte mi-a dat-o mie Cuvioasa / Maica Moh. Evdoesiea
Vrabie. / Sofiea Dumbravă (însemnare de circulaţie și posesiune, pe f. [2r] şi
f. [3r-v], cu alfabet latin).
P: Achiziţie anticariat Bucureşti, 1973.
Nr. inv.: 1655.
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Tabelul cărților descrise – Casa Corpului Didactic Tulcea

Autor
Macarie,
Ieromonahul

Maior, Petru

Viena

Anul
de
imprimare
1823

București

1742

1

I. 1

Buda

1812

1

II. 2

Locul
tipăriturii

Titlu
Anastasimatariu
(Ediția pentru
Moldova)
Biblia N.T.
Evanghelie
Istoria pentru
începutul
românilor în
Dachia
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2. INSTITUȚII RELIGIOASE

2.1. MĂNĂSTIREA CELIC DERE (comuna Frecăței, jud. Tulcea).
DESCRIEREA COLECȚIEI DE CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ

Istoricul mănăstirii

Mănăstirea Celic Dere105, situată în partea de nord a Dobrogei la cca.
3 km de localitatea Telița, este unul dintre cele mai importante centre de
spiritualitate dintre Dunăre și Marea Neagră.
Tradiţia şi sursele bibliografice fixează fondarea Mănăstirii Celic Dere în
jurul anului 1840 de către doi călugări ruşi întorşi de la Sfântul Munte Athos,
arhimandritul Atanasie Lisavenco şi schimonahul Paisie. Pe coama dealului,
unde se află în prezent cimitirul, se găsesc ruinele primei bisericuţe ale acestui
aşezământ monahal, întemeiat cu binecuvântarea Mitropoliei greceşti din
Tulcea, respectiv a mitropolitului Dionisie, şi cu aprobarea sultanului Abdul
Medgid (1839-1861)106.
Despre Atanasie Lisavenco se ştie că s-a născut în târgul Chilia din
Basarabia pe la 1816, iar în anul 1837 intră în Mănăstirea Caracal de la Muntele
Athos unde se călugăreşte în 1839. Este hirotonit ierodiacon şi ieromonah la
1841, după care vine în părţile Dunării unde întemeiază Mănăstirea Celic
Dere. Pornind de la aceste elemente, descoperite în Arhivele Statului din
105

106

Există opinii diferite cu privire la numele mănăstirii. Interpretări mai vechi spun că numele
este dat după cel al locului și provine de la tc. çilek „fragă”, dere „vale” (Cf. Agiemin Baubec,
Deniz Baubec Geafer, Dicționar turc-român, București, 1994, p. 74, 85), metamorfozându-se prin
uzanță în Celic sau Cilic Dere (Valea Fragilor). Pr. Eugen Drăgoi și Sorin Geacu, într-un studiu
recent, vin cu alte puncte de vedere. Numele Celic Dere derivă din grecescul εκκλησια
(biserică) preluat în vocabularul turcesc în forma kilise, rezultând denumirea de Valea Bisericii
= Celic Dere. O altă opinie a celor doi este derivarea din lat. cilicium, interpretat ca accesoriu
vestimentar de penitență, utilizat de monahi din vechime, așadar s-ar traduce „Valea celor
care poartă ciliciu” (Pr. E. Drăgoi, S. Geacu, Despre numele și vechimea mănăstirii Celic-Dere.
Noi considerații, în „Îndrumător pastoral”, Tulcea, 4, 2012, p. 317-327).
Arhim. Sorescu-Monastirile, p. 103; Arhim. I. Motoc, Mănăstiri dobrogene și din părțile Dunării
de Jos, în vol. De la Dunăre la Mare, Galați, 1979, p. 193. Vezi opinii cu privire la vechimea
așezământului, anterioară anului 1840, la pr. E. Drăgoi, S. Geacu, op. cit., p. 327-333.
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Bucureşti107, prof. Gheorghe Nedioglu plasează anul întemeierii mănăstirii la
1841 sau după108.
În 1847 se construieşte biserica cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” şi un paraclis cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”,
hotărându-se totodată ca mănăstirea să rămână pentru călugăriţe. Călugării,
ca urmare a unor tulburări de proporții datorită caracterului mixt al
mănăstirii, sunt mutaţi de autorităţile turceşti lângă lacul Saon, unde se
întemeiază o nouă mănăstire109. Însă, și după anul 1847 au existat legături între
mănăstirea de călugărițe de la Celic și călugării de la schitul Saon110, iar
informațiile privind viața monahală sunt contradictorii. Același Gheorghe
Nedioglu află din documentele Episcopiei Dunării de Jos, cercetate la
București, că cel puțin între anii 1853-1864 Lisavenco se găsește în Basarabia, la
Ismail, iar Mănăstirea Celic ar fi fost arsă în timpul războiului Crimeii (18531856) și părăsită. Obligat de autoritățile române să plece, Atanasie revine la
Celic, unde reface și organizează din nou mănăstirea populând-o deopotrivă
cu bărbați și femei veniți din Basarabia. Se mai cunoaște că, în urma
plângerilor cu privire la viața monahală de aici, s-au implicat Episcopia
Dunării de Jos, Ministerul de Externe prin agentul diplomatic de la
Constantinopol și Patriarhia de la Constantinopol, căreia îi erau subordonate
bisericile creștine din Imperiul otoman. Măsurile luate de Patriarhie nu sunt
cunoscute, datorită lipsei documentelor111.
Așadar, se consideră Mănăstirea Celic Dere ca fiind o ctitorie
lipovenească, în timp ce arhimandriţii Ieronim Motoc şi Roman Sorescu susţin
originea românească, precizând că abia după anul 1844 noii veniţi Lisavenco şi
Paisie au schimbat caracterul mănăstirii, românii retrăgându-se pe la alte
locuri sfinte din împrejurimi112.
107

108
109
110

111
112

Este cunoscut faptul că, în afara instituțiilor otomane, în Dobrogea au fost create arhive și de
către instituții și organizații ale populației creștine. Astfel, arhive de mare însemnătate au
creat mănăstirile dobrogene. O bună parte din documente, după revenirea provinciei la
patria mamă, a intrat în depozitele Arhivelor Statului din București, iar ulterior, alte
materiale au intrat în posesia Patriarhiei Române (T. Mateescu, Arhivele din Dobrogea în
timpul stăpânirii otomane, RA, 51, 1974, nr. 1-2, p. 233-237).
Ghe. Nedioglu, Mănăstirea Cilicului. Câteva precizări, AD, 9, 1928, vol. 2, p. 60-61.
Arhim. Sorescu-Monastirile, p. 104-105.
Abia în anul 1881 Saonul s-a separat cu totul de Mănăstirea Celic Dere, devenind de sine
stătător.
Ghe. Nedioglu, op. cit., p. 61-66.
Arhim. I. Motoc, op. cit., p. 193-194; Arhim. Sorescu-Monastirile, p. 105.
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După reintegrarea Dobrogei la 14 Noiembrie 1878 în pământul
strămoşesc, mănăstirea rămâne exclusiv de maici şi este sprijinită de Episcopia
Dunării de Jos prin înzestrarea cu o serie de noi construcţii.
Temelia Bisericii mari de la Celic este aşezată în anul 1901 şi sfinţită cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului” la 22 octombrie 1932, lucrările fiind
mult întârziate datorită războiului (Planșa VIII. Fig. 1-2). Construcţia bisericii
este efectuată după planurile arhitectului Toma Dobrescu din Bucureşti, iar
picturile în frescă aparţin artistului plastic Gheorghe Eftimiu.
În 1909, la recomandarea episcopului Nifon Niculescu (1909-1921), aici
s-a înfiinţat şcoala românească „Sfânta Ana”, cărţile de citire fiind ceaslovul,
psaltirea, octoihul ş.a.113. Fără îndoială, din această perioadă există şi
preocuparea cu atât mai mare pentru prezenţa cărţilor româneşti la
Mănăstirea Celic Dere.
Actualul Paraclis „din vale”, cu hramul „Acoperământul Maicii
Domnului”, a fost amenajat în 1954 pentru slujbele de iarnă, în clădirea
ridicată încă din anii 1911-1912 și unde altădată funcționa atelierul de țesătorie
al mănăstirii.
În 1967, în pavilionul vechii şcoli de pictură bisericească înălţat încă din
anul 1909, s-a deschis Muzeul de Artă religioasă (Planșa VIII. Fig. 3-4). În cele
două săli ale muzeului sunt expuse: cărţi și manuscrise vechi, icoane, potire,
chivoturi, cădelniţe etc. În incinta acestui muzeu, într-o încăpere la etaj,
aşezată pe rafturi de lemn, se păstrează colecția de carte veche și manuscrise
aflată în patrimoniul mănăstirii (Planșa VIII. Fig. 5-6). Fondul cuprinde peste
600 de volume legate preponderent în piele: 74 de exemplare sunt cărţi vechi
româneşti, cca. 200 de volume sunt cărţi de redacţie ruso-ucraineană,
aproximativ jumătate din fond este reprezentat de carte românească modernă
tipărită după 1830, iar 10 sunt manuscrise datate în secolele XVIII - XIX
(8 manuscrise românești, unul slavon și un manuscris greco-român de cântări
bisericești) și descrise în capitolul V al cărții.
Ponderea relativ mare a cărţilor imprimate în Rusia şi Ucraina, păstrate
în mănăstirile nord-dobrogene, se explică, pe de o parte, prin originea
lipovenească în cazul Mănăstirii Celic Dere, iar pe de altă parte, prin prezenţa
neîntreruptă a ruşilor lipoveni în Dobrogea începând cu sfârşitul secolului al
XVIII-lea şi convieţuirea lor în bune relaţii cu etnicii români.

113

Arhim. Sorescu-Monastirile, p. 109.
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Începând cu anul 2002, pentru mai buna desfășurare a vieții monahale în
cadrul mănăstirii, viețuirea de sine a fost înlocuită cu rânduiala vieții de obște,
mai ales că numărul viețuitoarelor s-a redus la cca. 60 în prezent. Tot atunci
monahia Casiana Mareș a fost numită stareța mănăstirii.
În ceea ce privește Mănăstirea Saon (comuna Niculițel, jud. Tulcea), cu
Biserica „Acoperământul Maicii Domnului”, a devenit iarăși de sine stătătoare
în anul 1916, după ce a fost trecută vremelnic sub administrarea Mănăstirii
Cocoș, aflată în vecinătatea comunei Niculițel, iar din anul 1930 a fost
transformată în mănăstire de maici. În 1959 acest locaș a fost desființat
funcționând ca metoc, adică anexă gospodărească a Episcopiei Dunării de Jos
a Galațiului114. Mănăstirea a fost reînființată în anul 1990. Aici se păstrează
numai câteva cărți vechi tipărite după 1830.

Prezentarea colecției de carte veche românească
Am amintit că fondul cuprinde în general carte românească și de
redacție ruso-ucraineană. O parte din aceste cărţi, atât în limba slavonă cât şi
româneşti, aparţin mănăstirii din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi de
la începutul secolului următor. Dar, mai mult de jumătate din patrimoniul
actual de carte aflat la Mănăstirea Celic Dere, îndeosebi carte românească, a
aparţinut Mănăstirii Adam din Galaţi.
Această mănăstire a fost ctitorită în anul 1630 de fiii lui Adam Moviliţă Vasile, Dabija, Movilă şi Costea. Adămeştii, care aveau multe proprietăţi în
ţinutul Covurluiului şi Bârladului, descind din familia aprodului PuriceMovilă, fost căpitan al lui Ştefan cel Mare. La început, mănăstirea a fost de
călugări, iar în 1835 a fost transformată în mănăstire de maici. În acest scop au
fost aduse călugăriţe de la Mănăstirea Floreşti-Vaslui115. După desfiinţarea
Mănăstirii Adam pe la 1960-1962, din anul 1965 biserica a fost trecută pe
seama parohiei Adam, până în momentul reînfiinţării mănăstirii după 1990.
În momentul desființării acesteia, maicile de la Mănăstirea Celic Dere
(cele două mănăstiri erau din 1950 sub jurisdicția Episcopiei Dunării de Jos de
la Galați) au adus aceste cărți de la Adam. Între timp, volumele au fost
înregistrate în patrimoniul Celicului, lista cărților intrate în mănăstire neavând

114
115

Ghe. Nicolescu, Niculițel. Pagini de monografie, Constanța, 2004, p. 66-67.
Arhim. I. Motoc, op.cit., p. 199-200.
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precizarea unui transfer în custodia Mănăstirii Celic116. Astfel, aceste bunuri de
patrimoniu considerăm că vor rămâne în zestrea Dobrogei de nord.
Colecția de carte veche românească a Mănăstirii Celic Dere cuprinde 63
de titluri în 74 de volume, 11 dintre acestea fiind dublete sau mai multe
exemplare ale următoarelor ediții: Teofilact, Arhiepiscopul Bulgariei, Tâlcuire
la ceale patru Evanghelii (Iași, 1805) - 2 exemplare; Octoih (Neamț, 1816); Biblia
N.T. (Sankt Petersburg, 1817) - 2 exemplare; Biblia N.T. (Neamț, 1818) 4 exemplare; Isaac Syrul, Cuvinte și învățături (Neamț, 1819); Vasile cel Mare și
Grigore de Nazianz, Cuvinte puține oarecare (București, 1826). Nouă dintre
ediții au fost descrise în cadrul colecțiilor anterioare, insistându-se aici numai
pe notele de exemplar.
Din punct de vedere cronologic, numai 2 exemplare datează din secolul
al XVII-lea, 9 volume sunt tipărite în secolul al XVIII-lea, iar 63 de cărți vechi
românești aparțin perioadei de imprimare 1801-1830. Cele mai multe, 37 de
cărți, au văzut lumina tiparului în Moldova (Iași, Mănăstirea Neamț),
întărindu-ne ideea că circulația cărților dinspre provincia moldavă a fost mai
intensă în jumătatea de nord a Dobrogei decât pe teritoriul județului
Constanța. Alte 14 cărți vechi românești din acest fond au fost imprimate în
tiparnițe muntene (București și Râmnic), 2 în Transilvania (Blaj și Brașov), iar
21 s-au tipărit în tipografii din afara granițelor: Chișinău - 1; Viena - 2; Sankt
Petersburg - 3; Buda - 15. Referitor la proveniența din centrele tipografice
românești, 27 de exemplare din totalul de 74 provin din centrul tipografic de
la Neamț, 10 exemplare au fost imprimate la Iași, 9 exemplare la București, iar
5 exemplare la Râmnic. Precizăm că o parte din cărțile tipărite în Țara
Românească au ajuns în nordul Dobrogei prin filiera moldoveană, în ciuda
faptului că legăturile Dobrogei au fost mai strânse cu Țara Românească, de-a
lungul veacurilor, decât cu celelalte provincii românești.
Încă din anul 2007 am publicat un expozeu asupra istoricului Mănăstirii
Celic Dere, a colecției de carte veche precum și descrierea a nouă exemplare
din secolele XVII-XVIII, la stadiul de atunci al cercetărilor noastre117.
Firesc, toate cărțile au un conținut ecleziastic. Paisprezece exemplare
sunt Biblii, dintre care doar unul reprezintă ediția integrală din 1688, restul
cuprinzând textul Noului Testament sau al Evangheliilor.

116
117

Sursa: monahia Aftene Miropia, muzeograf.
Lăcrămioara Manea, Carte românească veche în colecțiile Mănăstirii Celic Dere, Museum, 7,
2007, p. 101- 108.
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Numai la Celic Dere am aflat exemplare din prima și a 2-a ediție a
Mineielor imprimate la Râmnic, respectiv la Buda. Mănăstirea păstrează patru
exemplare din prima ediție (Râmnic, 1776-1780) tradusă și prefațată de
episcopii Chesarie și Filaret: Mineiul luna lui Noemvrie, 1778; Mineiul luna lui
Dechemvrie, 1779; Mineiul luna lui Aprilie, 1780; Mineiul luna lui Septembrie, 1780.
De asemenea, la Celic Dere am cercetat douăsprezece volume din ediţia
a 2-a a Mineiului mare de la Buda, ediţie care s-a tipărit în două rânduri: unul
pentru Ardeal şi Ţara Ungurească (Banat), iar altul pentru Ţara Românească,
numele suveranului şi al mitropolitului fiind diferite pentru cele două tiraje.
Astfel, tirajul pentru Ardeal (Buda, 1804-1805), sub patronajul împăratului
Francisc al II-lea şi al mitropolitului Bisericii Răsăritului Ştefan Stratimirovici,
a fost editat de Ioan Molnar-Piuariu. Din acest tiraj am aflat în colecţiile
mănăstirii trei exemplare: Mineiul lunii lui Septemvrie, 1804; Mineiul pe luna lui
Mai, 1804 şi Mineiul lunii lui August, 1804. Tirajul pentru Ţara Românească
(Buda, 1805) a fost imprimat sub patronajul lui Ioan Constantin Alexandru
Ipsilanti şi al mitropolitului Dositei, din care am identificat la Celic Dere nouă
exemplare, respectiv Mineiele lunilor octombrie-aprilie şi iunie-iulie118.
Volumele ambelor ediții provin de la Mănăstirea Adam, cu excepția Mineiului
lunii lui Septembrie, 1780, care a aparținut Mănăstirii Celic.
Din lucrarea Sfântului Nicodim Aghioritul, Carte folositoare de suflet, aici
se păstrează primele două ediții pentru Țara Românească, imprimate în 1799
și 1800, precum și prima ediție pentru Moldova, tipărită la Iași în 1819.
Aproximativ o treime din exemplare poartă însemnări manuscrise, mai
ales însemnări de cumpărare, de posesiune și de afurisenie făcute în zona
Moldovei, pe când se aflau cărțile în posesia maicilor de la Mănăstirea
Florești-Vaslui, înainte de anul 1835, apoi în patrimoniul Mănăstirii Adam. De
asemenea, pe filele Cazaniei lui Varlaam, 1643, avem o însemnare slavo-română
datată 1644.
Se cuvine să menționăm aici și câteva volume din cărţile româneşti
moderne precum şi din cele străine, păstrate la Mănăstirea Celic Dere: Ioan
Gură de Aur, Carte ce să numeşte Puţul (Buzău, 1833); Carte ce să numeşte Ideea
(ştiinţa) celui ce cu adevărat se pocăiaşte (Braşov, 1837); Hronograf (Neamţ, 1837);
Ilie Miniat, Didahii (Iaşi, 1837); Florilegiu (Neamţ, 1840); Molitvelnic bogat
(Neamţ, 1848); Cântările de laudă sionicească (Neamţ, 1871); Slujebnic (Cernigov
[Ucraina], 1747); Penticostar (Kiev: Pecerskaia-Lavra, 1813); Levitskij, Dimitrie,
118

Ibidem, p. 103.
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Experienţă de profilaxie contra ciumei (Moscova, 1816); Evanghelie (Moscova,
1851) etc.
În ceea ce privește starea de conservare a colecției, încă de la început am
sesizat un atac biologic activ de anobiide, atât în muzeu cât și în spațiul de
depozitare, motiv pentru care s-au luat o serie de măsuri în ultimii ani119.

CATALOG (1643-1828)

1643
I. CAZANIA LUI VARLAAM (română) Iași. 1643
1. Carte românească de învățătură: Dumenecele preste an şi la
praznice împărăteşti şi la svănţi Mari / cu zisa şi cu toată cheltuiala lui
Vasilie Voivodul. – Din multe scripturi tălmăcită din limba slovenească pre
limba Romeniască / de Varlaam. – (Iaşi: În Tipariul Domnesc. În Mănăstirea
a Trei S[feti]teli, 1643). – f. 8-384, 108 f.: 20 il.; In folio (28,5 × 18 cm); 19, 28 R
(25 × 13 cm).
Note generale: [I.C.E.M. Tulcea I].
Note specifice
Apare menţionat în CRD, p. 70 (Celic Dere).
Exemplarul este expus în muzeul mănăstirii (parter).
În absența paginii de titlu, apartenența la unul din cele două tiraje definite
până acum de bibliografie este greu de aproximat. Totuși, prin colațiunea cu
alte exemplare, considerăm că exemplarul este tip „imprimat B”.
L: lipsă.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă [3] f. liminare și f. 1-7 ale primei
părți, f. 109-116 ale părții a II-a și cele [4] f. finale conținând Tabla de materii.
Foi cu deteriorări mecanice și unele restaurări empirice.

119

Volumele cu scoarțe din lemn au fost pensulate, scuturate și apoi tratate cu xylamon și bergolin,
la fel și vitrinele de lemn din muzeu, procedeul repetându-se și obiectele fiind sub observație.
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Î: […] Anna / Ion / Gavri(l) / Știfa(n) / No(i) / Mali(i) o(t) țara So(ce)vei / za
z[emli] […] / prědni o(n) Vas[i]lie Voevodi / G[o]spo(d)rě z[em]li
Mo(l)[davs]kŭi / vălea(t) 7152 / de(n) rož(d)e[stvo] [?] H[risto]vo 1644
(însemnare slavo-română, pe alocuri ilizibilă, în partea inferioară a f. 24r-31r,
33r-35r).
P: Donată mănăstirii de Pr. prof. dr. Ene Braniște la 30 mai 1978.
Nr. inv.: 4.
1688
II. BIBLIA V.T. N.T. (română) București. 1688
2. Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură: Care s-au tălmăcit dupre
limba elinească spre înţelegerea limbii rumâneşti / cu porunca […]
luminatului domn Ioan Şerban Cantacuzino; şi cu îndemnarea dumnealui
Costandin Brâncoveanul Marele Logofăt. – (Bucureşti: [Tip. Domnească] În
Scaunul Mitropoliei Bucureştilor, 1688). – 2 col.; p. 3-746, 751-926, 929-932; In
folio mare (35,5 × 25 cm); 59 R (30 × 18 cm).
Note generale: [I.C.E.M. Tulcea V].
Note specifice
Apare menţionat în CRD, p. 70 (Celic Dere).
Exemplarul este expus în muzeul mănăstirii (parter) și nu conține însemnări
vechi.
În absența paginii de titlu și a epilogului, apartenența la una din cele două
versiuni, cantacuzină și brâncovenească, este greu de aproximat. Presupunem
că face parte din versiunea cantacuzină.
Marginile foilor au fost tăiate în partea superioară, pentru ca volumul să
încapă în noua copertă.
L: ulterioară din carton, iar cotorul din pegamoid. Pe prima copertă - cruce
aurie ștanțată la rece. Pe coperta 1 interior eticheta: «Tipografia * Legătoria de
cărți Nicolae P. Peiu Bârlad».
SC: relativ bună; exemplar incomplet cu lipsă primele [5] f., p. 1-2, 747-750,
927-928 și ultima f. nenumerotată. Foi cu pete ruginii și unele restaurări
empirice.
CE: Deși imprimat în Țara Românească, exemplarul a ajuns în Dobrogea prin
filiera moldovenească.
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P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 2.
1765
III. SIMEON, Arhiepiscopul Tesalonicului
3. [Voroavă de întrebări și răspunsuri întru Hristos] / Simeon,
arhiepiscopul Tesalonicului. – Care acum întâi într-acesta chip s-au tipărit / cu
blagoslovenia și cu toată cheltuiala a preasfințitului mitropolit […] Grigorie, și
s-au diortosit după ellinie pre limba rumânească / [de Chesariie]. – (București:
În Sfânta Mitropolie: de Iordache Stoicovici Tipograf, 1765). – 548 p.: il.; In
folio mare (32 × 22 cm); 39 R (25 × 17 cm).
Note generale
BRV II-344, p. 166-170; Ștefan-CMMB, 22, p. 67-68.
Titlul propriu-zis apare menționat la p. 1, nu pe foaia de titlu.
Din cea de-a doua prefață, „Predoslovie către pravoslavnicii cetitori”, semnată
de Chesariie, aflăm că el a tradus învățăturile lui Simeon la cererea
mitropolitului Grigorie (BRV II, p. 169-170).
Numerotări greşite de paginaţie: p. 149 num. greșit 250; p. 150 num. greșit 251.
Titlu din BRV: Voroavă de întrebări și răspunsuri întru Hristos (București).
1765
Responsabilităţi:
Racoviță, Ștefan, domn al Țării Românești: patronaj, beneficiarul dedicației.
Grigorie, mitropolit al Țării Românești: patronaj, prefațator-dedicator, editor
comercial.
Chesariie: prefațator, traducător cf. Prefața.
Stoicovici, Iordache: tipograf.
Floru, ierei hartofilax: diortositor cf. p. [564].
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Note specifice
Apare menţionat în CRD, p. 70 (Celic Dere).
Exemplarul nu conține însemnări vechi. La încercarea de recondiționare a
volumului s-au introdus foi albe, la început și la sfârșit, în locul foilor lipsă
precum și părți manuscrise pentru paginile 27-30, 145-146 și 151-152. Probabil
s-a dorit completarea manuscrisă a foilor albe cu textul lipsă.
L: ulterioară din piele pe carton, cu atac de anobiide; cotor cu cinci nervuri
profilate.
SC: deteriorată; exemplar incomplet cu lipsă primele [4] f. și p. 549-562[- 564].
Pagini cu pete ruginii, urme de fostă umezeală și unele restaurări empirice.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 35.
1778
IV. MINEI (română) Râmnic. 1776-1780
4. Mineiul luna lui Noemvrie. – Care s-au tipărit acum întâiu
rumâneaște / în zilele prealuminatului domn Alexandru Ipsilanti Voievod;
prin nevoința și tălmăcirea iubitoriului de Dumnezeu Kir Chesarie, episcopul
Râmnicului. – (Râmnic: În Sfânta Episcopie: de Popa Costandin Tipograful și
de Dimitrie Mihai Popovici Tipograful, 1778). – 2 col.; f. [3], 207 f.: il.; In folio
mare (32 × 21 cm); 38 R (24 × 15,5 cm).
Note generale
BRV II-415, p. 226-228; Râpă-BRVA, p. 292.
Tipărirea primei ediții a Mineielor (Râmnic, 1776-1780), traduse din limba
greacă, începe cu luna octombrie astfel: octombrie, 1776; noiembrie, 1778;
decembrie - martie, 1779; aprilie - septembrie, 1780. Traducătorii și prefațatorii
ediției sunt Chesarie (1774-1779) și Filaret (1780-1792), episcopi ai Râmnicului:
octombrie - martie cu prefața episcopului Chesarie120; aprilie - septembrie cu
prefața episcopului Filaret, urmașul lui Chesarie în Episcopia de Râmnic.

120

Despre Chesarie de Râmnic și Mineiele sale, vezi Al. Duțu, Coordonate ale culturii românești în
secolul XVIII, București, 1968, p. 131-155; M. Mitu, Oameni și fapte din secolul al XVIII-lea
românesc, București, 1999, p. 126-129; DTR, p. 86-87; DGLR, II, p. 197-199.
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Aurelia Florescu conchide că Mineiul pe luna Noiembrie a cunoscut două ediții,
în același an. Afirmația s-a făcut pe baza unui exemplar din Craiova, cu
deosebiri în ceea ce privește paginația și ornamentica121.
Mineiele acestei ediții au avut o largă circulație în epocă, iar necesitatea lor
pentru uzul bisericesc a impulsionat reeditări impunătoare în veacul următor,
la Buda (1804-1805) și la Neamț (1830-1832).
Text cu tipar roșu și negru.
Note de conținut:
Bogorodicinele Troparelor (f. 202v-207).
Ilustrații: f. titlu-gravură compartimentată, semnată „Diac Costandin Tip.
Râm.”122; f. [3v]-Răstignirea lui Iisus, semnată „P[opa] C[onstantin]”, gravură
identică cu cea din Triod, Râmnic, 1761 cf. Râpă-BRVA, p. 292.
Titlu din BRV: Mineiul pe Noemvrie (Râmnic). 1778
Responsabilităţi:
Ipsilanti, Alexandru, domn al Țării Românești: patronaj.
Grigorie, mitropolit al Țării Românești: patronaj.
Chesarie, episcop al Râmnicului: prefațator, traducător.
Ioachim, ieromonah: editor științific și comercial cf. f. [3v].
Costandin (Râmniceanul), preot: tipograf, gravor.
Popovici, Dimitrie Mihai: tipograf.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe carton presat.
SC: deteriorată; exemplar incomplet cu lipsă primele [2] f.; pete ruginii, urme
de fostă umezeală, depozite de ceară și unele deteriorări mecanice.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 405.

121
122

Florescu-TCVR, p. 57.
Cf. Mălinaș-CCRV, 56, p. 72, exemplarul nostru fiind incomplet.
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1779
V. MINEI (română) Râmnic. 1776-1780
5. Mineiul luna lui Dechemvrie. – Carea s-au tipărit acum întâiu
rumâneaște / în zilele prealuminatului domn Alexandru Ipsilanti Voievod;
prin nevoința și tălmăcirea iubitoriului de Dumnezeu Kir Chesarie, episcopul
Râmnicului. – (Râmnic: În Sfânta Episcopie: de Popa Costandin Tipograful și
de Dimitrie Mihai Popovici Tipograful, 1779). – 2 col.; f. 1-227, 229-231: il.; In
folio mare (32 × 21 cm); 38 R (24 × 15,5 cm)(Planșa IX. Fig. 1).
Note generale
BRV II-419, p. 231-233; Râpă-BRVA, p. 292.
Pe f. 225v: „Purtătoriu de grijă fiind Tipografiei kir Ioachim, Ieromonahul din
Sf. Mitropolie”.
Note de conținut:
Bogorodicinele Troparelor (f. 226-231).
Titlu din BRV: Mineiul pe Dechemvrie (Râmnic). 1779
Responsabilităţi:
Ipsilanti, Alexandru, domn al Țării Românești: patronaj.
Grigorie, mitropolit al Țării Românești: patronaj.
Chesarie, episcop al Râmnicului: prefațator, traducător.
Ioachim, ieromonah: editor științific cf. f. 225v.
Anatolie, ierodiacon: redactor („ostenitoriu la scris cu mâna” cf. BRV II,
p. 233).
Rafail, monah: diortositor cf. BRV II, p. 233.
Costandin (Râmniceanul), preot: tipograf, gravor.
Popovici, Dimitrie Mihai: tipograf, gravor (f. 27v-Sf. Nicolae (11 × 7,5 cm),
semnată „D. P. M. T. Ri.”).
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe carton presat, cu atac de anobiide, desprinsă de blocul
de carte.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă primele [3] f. și f. 228; pete ruginii,
urme de fostă umezeală, depozite de ceară și deteriorări mecanice.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 406.
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1780
VI. MINEI (română) Râmnic. 1776-1780
6. Mineiul luna lui Aprilie. – Carele s-au tipărit acum întâiu
rumâneaște / în zilele prealuminatului domn Alexandru Ipsilanti Voievod;
prin nevoința și tălmăcirea iubitoriului de Dumnezeu Kir Filaret, episcopul
Râmnicului. – (Râmnic: În Sfânta Episcopie: de Popa Costandin Tipograful și
de Popa Costandin Mihailovici Tipograful, 1780). – 2 col.; 143 f.: il.; In folio (30
× 20 cm); 38 R (24 × 15,5 cm).
Note generale
BRV II-433, p. 254-256; Râpă-BRVA, p. 294.
Titlu din BRV: Mineiul pe Aprilie (Râmnic). 1780
Responsabilităţi:
Ipsilanti, Alexandru, domn al Țării Românești: patronaj.
Grigorie, mitropolit al Țării Românești: patronaj.
Filaret, episcop al Râmnicului: prefațator, traducător.
Iordan Capadochianul, grămătic: editor științific (BRV II, p. 256).
Ioachim, ieromonah: tipograf.
Anatolie, ierodiacon: redactor („ostenitoriu la scris cu mâna” cf. BRV II,
p. 256).
Rafail, monah: diortositor.
Costandin (Râmniceanul), preot: tipograf, gravor.
Mihailovici, Constantin, preot: tipograf.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe carton, cu un chenar floral presat la rece; cotor cu
patru nervuri profilate.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă primele [3] f.; pete ruginii și urme
de fostă umezeală.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 423.
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VII. MINEI (română) Râmnic. 1776-1780
7. Mineiul luna lui Septemvrie. – Carele s-au tipărit acum întâiu
rumâneaște / în zilele prealuminatului domn Alexandru Ipsilanti Voievod;
prin nevoința și tălmăcirea iubitoriului de Dumnezeu Kir Filaret, episcopul
Râmnicului. – (Râmnic: În Sfânta Episcopie: de Popa Costandin Tipograful și
de Popa Costandin Mihailovici Tipograful, 1780). – 2 col.; 240 f.: il.; In folio
(30 × 21 cm); 38 R (24 × 15,5 cm).
Note generale
BRV II-438, p. 267-268.
Prefața Mineiului pe septembrie este reprodusă în BRV II, p. 457-460, la
descrierea ediției a 2-a, Buda, 1805 (tirajul pentru Țara Românească), tiraj în
care toate prefețele sunt reproduse după ediția de la Râmnic.
Titlu din BRV: Mineiul pe Septemvrie (Râmnic). 1780
Responsabilităţi: aceleași ca la Mineiul pe Aprilie.
Note specifice
Exemplarul este expus în muzeul mănăstirii (etaj) și nu conține însemnări
vechi.
L: carton.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă primele [3] f.; unele deteriorări
mecanice, depozite de ceară și marginile foilor zdrențuite.
P: Mănăstirea Celic Dere.
Nr. inv.: 191.
1794
VIII. BIBLIA N.T. EVANGHELIE (română) Râmnic. 1794
8. Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie. – Acum întru acest chip tipărită
/ cu blagoslovenia preasfințitului mitropolit al Ungrovlahiei Kir Dositeu; și cu
toată osârdia și cheltuiala preasfinției sale Kir Nectarie episcopul Râmnicului.
– (Râmnic: În Sfânta Episcopie: de Dimitrie Mihailovici Tip. și de Gheorghie
sin Popa Constandin Tip. Râmniceanul, 1794). – 2 col.; [4], 152 f.: 4 il.; In folio
(29 × 20 cm); 40 R (25,5 × 16,5 cm).

156
https://biblioteca-digitala.ro

Circulaţia cărţii vechi româneşti (manuscrisă şi tipărită) în spaţiul nord-dobrogean

Note generale
BRV II-576, p. 361; BRVÎA, 110, p. 90-91; Râpă-BRVA, p. 334.
Text cu tipar roșu și negru.
Ilustrații: f. [4v]-Evanghelistul Ioan; f. 19v-Evanghelistul Matei; f. 50vEvanghelistul Luca; f. 89v-Evanghelistul Marcu semnată de Popa Mihail
Tipograful. Gravurile sunt identice cu cele din Evanghelii, Râmnic, 1746 și 1784
(Râpă-BRVA, p. 334).
Titlu din BRV: Evanghelie (Râmnic). 1794
Responsabilităţi:
Moruzi, Alexandru, domn al Țării Românești: patronaj.
Dositei, mitropolit al Țării Românești: patronaj, beneficiarul dedicației.
Nectarie, episcop al Râmnicului: prefațator-dedicator, editor științific și
comercial.
Mihailovici, Dimitrie Râmniceanul, preot: tipograf, gravor.
Gheorghie, Râmniceanul, fiul lui Costandin Râmniceanul: tipograf, gravor.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: ulterioară din piele pe lemn, refăcută de familia I.R.
SC: relativ bună; exemplar incomplet cu lipsă f. 153-159; pete ruginii și
depozite de ceară.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați. Donată Mănăstirii Adam de familia „I.R.”,
cf. ștanța de pe legătură.
Nr. inv.: 15.
1797
IX. CEASLOV (română) Iași. 1797
9. Ceasoslov. – Acum întru acestași chip întâi tipărit / în zilele
luminatului și preaînălțatului Domnului Alexandru Ioan Calimah Voievod; cu
blagoslovenia și cu toată cheltuiala preasfințitului mitropolit al Moldaviei Kir
Iacov. – (Iași: În Sfânta Mitropolie: de Gherasim Ierodiacon Tipograf și de
Pavel Clopotariul Tipograf, 1797). – [2] f., 624 p.; In folio (29 × 21 cm); 30 R
(18,5 × 12,5 cm).
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Note generale
BRV II-609, p. 393; BRVÎA, 302, p. 208-209; Râpă-BRVA, p. 342.
Note de conținut:
Însemnare de toate ce se află întru această sfântă carte (f. [2]); Înștiințarea lui Lentul
și Corespondența lui Agvar cu Mântuitorul (p. 623-624).
Ilustrații: f. [1v]-Fecioara Maria cu pruncul (10 × 6 cm), semnată Simion.
Titlu din BRV: Ceaslov (Iași). 1797
Responsabilităţi:
Callimachi, Alexandru, domn al Moldovei: patronaj.
Iacov, mitropolit al Moldovei: patronaj, editor comercial.
Inochentie, ieromonah: diortositor cf. p. 624.
Gherasim, ierodiacon: tipograf.
Pavel, clopotar: tipograf.
Teodor și Ioan, diaconi: tipografi cf. p. 624.
Simion: gravor.
Note specifice
Apare menţionat în CRD, p. 70-71 (Celic Dere).
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe lemn, cu două închizători metalice.
SC: relativ bună; exemplar complet, foi cu pete ruginii, depozite de ceară și
unele restaurări empirice.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 432.
1799
X. NICODIM AGHIORITUL (1748-1809)
10. Carte folositoare de suflet: despărțită în trei părți dintru care cea
dintâi cuprinde Învățătură cătră duhovnic, a doua Canoanele Sfântului Ioan
Postnicului, iar a treia Sfătuire cătră cel ce să ispoveduiaște / [de Nicodim
Aghioritul]. – Tălmăcită din limba cea grecească / din porunca preasfinției sale
Kiriu Dositei, arhiepiscopul și mitropolitul a toată Ungrovlahia. – [Ediția I]. –
([București]: [s. n.]: de Stanciu Pop[ovici] Tip.; de Dimitrie Petrovici Tip.,
1799). – f. [2-12], 145 f.; In 4o mic (19,5 × 15,5 cm); 24 R (14,5 × 11,5 cm).
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Note generale
BRV II-619, p. 411-413; BRVÎA, 209, p. 148-149; Ștefan-CMMB, 32, p. 91-93.
Descriptori: Autorul acestui tratat de teologie pastorală este Nicodim
Aghioritul, iar traducătorii sunt Gherontie și Grigorie de la Neamț. Sfântul
Nicodim Aghioritul, mare teolog grec și învățător al Bisericii Ortodoxe,
canonist, hagiograf și scriitor de poeme liturgice, s-a numit Nicolae
Kallivurtzis până la intrarea sa în monahism la Mănăstirea Dionisiu din
Muntele Athos. Lui i s-a încredințat traducerea și editarea operelor complete
ale Sfântului Simeon. Pe lângă multe alte scrieri pregătite pentru tipar, a
redactat un ”Îndreptar de spovedanie” și a adaptat lucrarea lui Lorenzo
Scuppoli (1589), ”Războiul nevăzut”123.
Lucrarea a cunoscut trei ediții imprimate la București, în anii 1799, 1800 și
1827. Pentru Moldova, prima ediție s-a tipărit la Iași, în anul 1819.
În scrisoarea de dedicație adresată mitropolitului Dositei al Țării Românești
(f. [2-4r]), semnată de Gherontie și Grigorie, se arată cum celor doi li s-a
poruncit tălmăcirea cărții din limba grecească.
Textul original utilizat de cei doi traducători este Biblion psychophelestaton,
scrisă de Nicodim Aghioritul și publicată la Veneția în 1794, așa cum afirmă
Râpă-Buicliu în Bibliografia sa, p. 439.
Ornamente: f. [6v], f. 145r-viniete finale. Ultima este compusă din două șiruri
fitomorfe cu aceeași dispunere, din care primul prezintă, la capătul din stânga,
cuvântul „Po(pa), iar la capătul din dreapta, cuvântul „Io(n)”, urmând
dedesubt un alt șir de ornamente florale stilizate plus alte trei, cu același
aspect (Ștefan-CMMB, p. 92).
Titlu din BRV: Carte folositoare de suflet (București). 1799
Responsabilităţi:
Moruzi, Alexandru, domn al Țării Românești: patronaj.
Dositei, mitropolit al Țării Românești: patronaj, editor comercial, beneficiarul
dedicației.
Gherontie și Grigorie (de la Neamț): traducători, prefațatori-dedicatori.
Tomovici (Popovici), Stanciu: tipograf.
Petrovici, Dimitrie: tipograf.
Ion, preot: gravor cf. vinieta finală, f. 145r.

123

K. Karaisaridis, Viața și opera Sfântului Nicodim Aghioritul, București, 2000, p. 21-22.
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Note specifice
Exemplarul este expus în muzeul mănăstirii (parter).
L: originală din piele pe carton, deteriorată cu ușor atac de anobiide. Pe
coperta 1, presată la rece icoana Maicii Domnului cu Iisus Hristos.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă foaia de titlu; pete ruginii și
restaurări empirice.
Î: Spre știință s-a însemnatu întru această carte că în anul 1865, luna
dechembrie în 25, a stat locul negru fără să ningă măcar o picătură.
Duhovnic Ion (însemnare cu privire la anomalii climatice, pe forzaț 1, cu
alfabet latin).
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 7.
1800
XI. NICODIM AGHIORITUL (1748-1809)
11. Carte folositoare de suflet: […] / [de Nicodim Aghioritul]. –
Tălmăcită din limba cea grecească / din porunca preasfinției sale Kiriu Dositei,
arhiepiscopul și mitropolitul a toată Ungrovlahia. – Cu a căruia iarăși
blagoslovenie și cheltuială și a doua oară s-au tipărit. – ([București]: [s. n.]: de
Stanciu Pop[ovici] Tip., 1800). – f. [4-12], 156 f.; In 4o mic (20 × 15,5 cm); 24 R
(15,5 × 11,5 cm) (Planșa IX. Fig. 2).
Note generale
BRV II-624, p. 416-417; BRVÎA, 210, p. 149-150; Râpă-BRVA, p. 345.
Textul este încadrat într-un chenar de compoziție tipografică.
Această a doua ediție are același conținut și același număr de foi liminare ca și
prima ediție, din 1799. Deosebirea constă în faptul că, având textul încadrat,
numărul de foi numerotate este de 157, față de ediția I cu doar 145 de foi. De
asemenea, nu mai apare vinieta finală pe f. [6v].
Râpă-Buicliu precizează că ediția a 2-a a cunoscut și un tiraj care ar conține un
text final, intitulat „A celui întru sfinți Părintelui nostru Vasile cel Mare.
Epistolie cătră Grigorie Preotul, întru care i să porunceaște ca să se
despărțească el de muearea ceia ce lăcuia împreună cu dânsul” (Râpă-BRVA,
p. 345). Textul ar începe de pe f. 157v și ar continua pe o ultimă foaie
nenumerotată (paginație în plus față de BRV). În absența f. 157, nu putem
aprecia din ce tiraj face parte exemplarul nostru.
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Numerotări greşite de paginaţie: f. 156 num. greșit 155.
Titlu din BRV: Carte folositoare de suflet, ediția a 2-a (București). 1800
Responsabilităţi:
Moruzi, Alexandru, domn al Țării Românești: patronaj.
Dositei, mitropolit al Țării Românești: patronaj, editor comercial, beneficiarul
dedicației.
Gherontie și Grigorie (de la Neamț): traducători, prefațatori-dedicatori.
Tomovici (Popovici), Stanciu: tipograf.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din carton, iar cotorul și colțurile din piele.
SC: deteriorată; exemplar incomplet cu lipsă primele [3] f. și f. 157 cu un
„Cuvânt pre urmă”. Foi cu pete ruginii și atac de anobiide.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 88.
1801
XII. BIBLIA N.T. EVANGHELIE (română) Bucureşti. 1801
12. Chiriacodromion: Ce cuprinde întru sine tâlcuirea tuturor
Evangheliilor […] / Alcătuită de Preasfinţitul Arhiepiscop al Astrahanului Kir
Nichifor. – Iar acum tălmăcită dupre cel grecesc / din porunca Preasfinţitului
Arhiepiscop şi Mitropolit a toată Ungrovlahia Kiriu Kir Dosithei. – (Bucureşti:
În Tipografia Sf. Mitropolii, 1801). – f. [1-3], 224, 248 f.: 1 il.; In folio mare
(31 × 21 cm); 34 R (24 × 15,5 cm).
Note generale
BRV II-632, p. 422-425; Poenaru-CBRV, p. 249-251; Râpă-BRVA, p. 349.
Numerotări greşite de paginaţie: Atât pentru Cartea I, cât şi pentru Cartea a
II-a sunt precizate la Poenaru-CBRV.
Cuprinsul Cărţii I este semnalat la Poenaru-CBRV. Alte note de conţinut:
Prefaţa semnată de Gherontie şi Grigorie (f. [2-3r]); Prefaţă către cititori
semnată de Dositheos (f. [3v-4r]); Scara (f. [1-2] final); Îndreptarea cuvintelor ce
s-au găsit greşite în cartea aceasta (f. [3r] final).
Ilustraţii: f. [4v]-Sfinții Constantin şi Elena.
Titlu din BRV: Chiriacodromion (Bucureşti). 1801
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Responsabilităţi:
Moruzi, Alexandru Constantin, domn al Ţării Româneşti: patronaj.
Dosithei, arhiepiscop şi mitropolit al Ţării Româneşti: patronaj, prefaţator,
editor comercial, beneficiarul dedicaţiei.
Gherontie şi Grigorie: prefaţatori-dedicatori.
Stanciu Toma: tipograf.
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 71 (Celic Dere).
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe lemn, cu două închizători; cotor ulterior din pânză.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă f. [4] liminară și ultimele [3] f.; foi
cu pete ruginii, urme de fostă umezeală și cu unele restaurări empirice.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 513.
1804
XIII. MINEI MARE (română) Buda. 1804-1805 (Tirajul pentru Transilvania)
13. Mineiul luna lui Septemvrie. – Carele mai întâiu s-au fost tipărit
tălmăcit prin nevoințele preasfinților episcopi ai Râmnicului Chesarie și
Filaret. – Iar acum a doua oară […] dat la tipariu / cu blagoslovenia
preasfințitului domn Ștefan Stratimirovici, arhiepiscopul și mitropolitul
Besearicii Răsăritului din Carloveț. – (Buda: În Crăiasca Tipografie a
Universității din Pesta, 1804). – 2 col.; [5], 175 f. (numerotate greșit): il.; In folio
mare (37 × 24 cm); 48 R (30 × 18 cm) (Planșa X. Fig. 1).
Note generale
BRV II-668, p. 449-450; Râpă-BRVA, p. 354-356.
Este vorba de ediția a 2-a a Mineielor, cunoscută ca Mineiul mare de la Buda,
după Mineiul de la Râmnic, 1776-1780, al episcopilor Chesarie și Filaret.
Mineiul mare s-a tipărit în două rânduri de exemplare: unul pentru
Transilvania și Banat (Buda, 1804-1805) și altul pentru Țara Românească
(Buda, 1805), numele suveranului și al mitropolitului fiind diferite pentru cele
două tiraje (cf. BRV II, p. 457).
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Ediția Mineiului mare de la Buda a fost retrasă din circulație imediat după
apariție, datorită numeroaselor greșeli. Exemplarele intrate în circulație nu
s-au mai întors pentru revizuire124.
Tirajul pentru Ardeal, sub patronajul împăratului Francisc al II-lea și al
mitropolitului Ștefan Stratimirovici, a fost editat de medicul și literatul român
Ioan Molnar-Piuariu (1749-1815). Acesta a contribuit și pe această cale la
omogenizarea limbii literare și la mișcarea culturală din Transilvania, Mineiele
fiind mult solicitate de către români și bisericile transilvănene125.
Autorii BRV-ului nu au văzut exemplare din acest tiraj, de aceea nu descriu
niciunul ci doar amintesc ediția la nr. 668. Daniela Poenaru descrie Mineiul
luna lui Mai, 1804 (Poenaru-CBRV, p. 258-260), iar Florian Dudaș redă
paginația fiecărui volum și anul apariției lor astfel: septembrie - ianuarie,
martie - iunie și august, în 1804; februarie și iulie, în 1805126.
Râpă-Buicliu susține că între anii 1804-1805 s-a imprimat tirajul pentru Țara
Românească solicitat de episcopul argeșean, iar tirajul pentru Transilvania s-a
tipărit în intervalul 1804-1807, deși poartă pe foile de titlu mențiunea pentru
datare 1804 sau 1805. Drept argument aduce un Mineiu pe luna Martie (Buda,
1807), semnalat în BRV IV-316, p. 126 (Adăugiri), după A. Sacerdoțeanu,
presupunând că au fost exemplare care au consemnat data reală a tirajului.
Fiecare caiet poartă signatura „Tom 9”, după locul pe care îl ocupă tomul în
seria Mineielor.
Numerotări greșite de paginație: După f. 169 s-a numerotat greșit f. 200 și în
continuare până la f. 205. De fapt, ediția are numai [5], 175 f., nu [5], 205
f. după cum a fost precizat în cataloagele anterioare.
Note de conținut:
Dedicația către mitropolitul Ștefan Stratimirovici, semnată de Ioan Molnar de
Milershaim (f. [2]); Cuvântare înainte, semnată de Ioan Molnar (f. [3-5r]);
Bogorodicinele troparelor (f. 200v-205r).
Ilustrații: f. [5v]-Răstignirea Domnului.
Ornamente: viniete, inițiale ornate.
Titlu din BRV: Mineiu mare (Buda). 1804-1805
Responsabilităţi:
Francisc al II-lea, împărat (1792-1806): patronaj.
124
125
126

Florescu-TCVR, p. 57.
Predescu, p. 564-565; M. Popa, Ioan Molnar-Piuariu, Cluj-Napoca, 1976, p. 78-80.
F. Dudaș, Vechile tipărituri românești din Țara Bihorului, vol. II (1761-1830), Timișoara, 2007, p.
313-314.
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Ștefan Stratimirovici, arhiepiscop și mitropolit al Bisericii Răsăritului:
patronaj, beneficiarul dedicației.
Molnar-Piuariu, Ioan de Müllersheim: editor științific și comercial, dedicator,
prefațator.
Gh. Șincai, Ioan Onișor, Ioan Corneli: corectori (în etape) cf. Râpă-BRVA,
p. 355.
Theodorus Török: tipograf.
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 71 (Celic Dere), deși autorii confundă și includ
exemplarul în cadrul tirajului pentru Țara Românească, 1805.
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală, din piele pe carton presat; pe coperta 1 chenar liniar imprimat la
rece.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu urme de fostă umezeală și cu depozite
de ceară.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 364.
XIV. MINEI MARE (română) Buda. 1804-1805 (Tirajul pentru Transilvania)
14. Mineiul luna lui Mai. – Carele mai întâiu s-au fost tipărit tălmăcit
prin nevoința preasfințitului episcop al Râmnicului Filaret. – Iar acum a doua
oară […] dat la tipariu / cu blagoslovenia preasfințitului domn Ștefan
Stratimirovici, arhiepiscopul și mitropolitul Besearicii Răsăritului din
Carloveț. – (Buda: În Crăiasca Tipografie a Universității din Pesta, 1804). –
2 col.; [4], 127 f.: il.; In folio mare (37 × 24 cm); 48 R (30 × 18 cm).
Note generale
BRV II-668, p. 449-450; Poenaru-CBRV, p. 258-260; Râpă-BRVA, p. 354-356.
Foile [2-3] conțin prefața lui Filaret din Mineiul de la 1780.
Fiecare caiet poartă signatura „Tom 5”, după locul pe care îl ocupă tomul în
seria Mineielor.
Numerotări greșite de paginație, ilustrații și ornamente la Poenaru-CBRV.
Titlu din BRV: Mineiu mare (Buda). 1804-1805
Responsabilităţi:
Francisc al II-lea, împărat (1792-1806): patronaj.
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Ștefan Stratimirovici, arhiepiscop și mitropolit al Bisericii Răsăritului:
patronaj.
Molnar-Piuariu, Ioan de Müllersheim: editor științific și comercial.
Gh. Șincai, Ioan Onișor, Ioan Corneli: corectori (în etape) cf. Râpă-BRVA, p. 355.
Theodorus Török: tipograf.
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 71 (Celic Dere), deși autorii confundă și includ
exemplarul în cadrul tirajului pentru Țara Românească, 1805.
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală, din piele pe carton presat.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu urme de fostă umezeală.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 350.
XV. MINEI MARE (română) Buda. 1804-1805 (Tirajul pentru Transilvania)
15. Mineiul luna lui August. – Carele mai întâiu s-au fost tipărit
tălmăcit prin nevoința preasfințitului episcop al Râmnicului Filaret. – Iar acum
a doua oară […] dat la tipariu / cu blagoslovenia preasfințitului domn Ștefan
Stratimirovici, arhiepiscopul și mitropolitul Besearicii Răsăritului din
Carloveț. – (Buda: În Crăiasca Tipografie a Universității din Pesta, 1804). –
2 col.; [4], 147 f.: il.; In folio mare (37 × 24 cm); 48 R (30 × 18 cm).
Note generale
BRV II-668, p. 449-450; Râpă-BRVA, p. 354-356.
Foile [2-4r] conțin prefața lui Filaret din Mineiul de la 1780.
Fiecare caiet poartă signatura „Tom 8”, după locul pe care îl ocupă tomul în
seria Mineielor.
Ilustrații: f. [4v]-Răstignirea Domnului; f. 92-Sfântul Proroc Samuil (10 × 8 cm).
Titlu din BRV: Mineiu mare (Buda). 1804-1805
Responsabilităţi: aceleași ca la Mineiul luna lui Mai.
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 71 (Celic Dere), deși autorii confundă și includ
exemplarul în cadrul tirajului pentru Țara Românească, 1805.
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
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La final are [9] f. manuscrise, cu cerneală neagră și roșie, care cuprind
Bogorodicinile troparelor.
L: din piele pe lemn, cu ștanțe florale și două închizători; cotor cu cinci nervuri
profilate.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu pete ruginii și urme de fostă umezeală.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 359.
1805
XVI. MINEI MARE I-XII (română) Buda. 1805
(Tirajul pentru Țara Românească)
16. Mineiul lunii lui Octovrie. – Carele mai nainte s-au fost tipărit,
tălmăcit prin osârdia și cheltuiala iubitoriului de Dumnezeu episcop al
Râmnicului Chesarie. – Iar acum cu voia și blagoslovenia preasfințitului
mitropolit al Ungrovlahiei Kir Dositei. – S-au mai îndreptat la tălmăcire de
multe greșale, prin osârdia smeritului episcop al Argeșului Kir Iosif. – (Buda:
În Crăiasca Tipografie a Universității din Pesta, 1805). – 2 col.; [3], 175 f.: il.; In
folio mare (37 × 24 cm); 41, 48 R (30 × 18 cm).
Note generale
BRV II-681, p. 456-461; Râpă-BRVA, p. 354-356.
Tirajul pentru Țara Românească, sub patronajul lui Ioan Alexandru Ipsilanti și
al mitropolitului Dositei, începe cu luna septembrie, volum în care episcopul
Iosif al Argeșului arată în Înștiințarea sa schimbările introduse față de Mineiul
de la Râmnic.
Foile [2-3r] reproduc prefața lui Chesarie din Mineiul de la 1776.
Fiecare caiet poartă signatura „Tom 10”, după locul pe care îl ocupă tomul în
seria Mineielor.
Note de conținut:
Bogorodicinele Învierii (f. 167-168); Troparele sfinților ceale mai de obște, care vin
întru această lună a lui Octovrie (f. 169); Bogorodicinele troparelor Învierii glas 1
(f. 170); Bogorodicinele troparelor ale sfinților ce să cântă preste tot anul (f. 171-175).
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Ilustrații: f. [3v]-Răstignirea Domnului (12 × 15,5 cm)127.
Titlu din BRV: Mineiu mare, I-XII (Buda). 1805
Responsabilităţi:
Ipsilanti, Ioan Alexandru, domn al Țării Românești: patronaj.
Dosithei, mitropolit al Țării Românești: patronaj.
Iosif, episcop al Argeșului: editor științific, corector.
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 71 (Celic Dere).
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe carton presat.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu depozite de ceară.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 365.
XVII. MINEI MARE I-XII (română) Buda. 1805
(Tirajul pentru Țara Românească)
17. Mineiul lunii lui Noemvrie. – Carele mai nainte s-au fost tipărit,
tălmăcit prin osârdia și cheltuiala iubitoriului de Dumnezeu episcop al
Râmnicului Chesarie. – Iar acum cu voia și blagoslovenia preasfințitului
mitropolit al Ungrovlahiei Kir Dositei. – S-au mai îndreptat la tălmăcire de
multe greșale, prin osârdia smeritului episcop al Argeșului Kir Iosif. – (Buda:
În Crăiasca Tipografie a Universității din Pesta, 1805). – 2 col.; [3], 191 f.: il.; In
folio mare (37 × 24 cm); 41, 48 R (30 × 18 cm).
Note generale
BRV II-681, p. 456-461; Râpă-BRVA, p. 354-356.
Foile [2-3r] reproduc prefața lui Chesarie din Mineiul de la 1778.
Fiecare caiet poartă signatura „Tom 11”, după locul pe care îl ocupă tomul în
seria Mineielor.
Numerotări greșite de paginație: f. 189 num. greșit 188.
Note de conținut:
Bogorodicinele troparelor ale sfinților ce să cântă preste tot anul (f. 187-191).
Ilustrații: f. [3v]-Răstignirea Domnului128.
127

Mitric-CRVS, CCXIX. 1219, p. 217.
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Titlu din BRV: Mineiu mare, I-XII (Buda). 1805
Responsabilităţi: aceleași ca la Mineiul lunii lui Octovrie.
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 71 (Celic Dere).
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe carton presat; cotor deteriorat.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu depozite de ceară.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 368.
XVIII. MINEI MARE I-XII (română) Buda. 1805
(Tirajul pentru Țara Românească)
18. Mineiul lunii lui Dechemvrie. – Carele mai nainte s-au fost tipărit,
tălmăcit prin osârdia și cheltuiala iubitoriului de Dumnezeu episcop al
Râmnicului Chesarie. – Iar acum cu voia și blagoslovenia preasfințitului
mitropolit al Ungrovlahiei Kir Dositei. – S-au mai îndreptat la tălmăcire de
multe greșale, prin osârdia smeritului episcop al Argeșului Kir Iosif. – (Buda:
În Crăiasca Tipografie a Universității din Pesta, 1805). – 2 col.; [3], 193 f.: il.; In
folio mare (37 × 24 cm); 41, 48 R (30 × 18 cm).
Note generale
BRV II-681, p. 456-461; Râpă-BRVA, p. 354-356.
Foile [2-3r] reproduc prefața lui Chesarie din Mineiul de la 1779.
Fiecare caiet poartă signatura „Tom 12”, după locul pe care îl ocupă tomul în
seria Mineielor.
Numerotări greșite de paginație: f. 179 num. greșit 180.
Note de conținut:
Bogorodicinele troparelor ale sfinților ce să cântă preste tot anul (f. 189-193).
Ilustrații: f. [3v]-Răstignirea Domnului (12 × 15,8 cm); f. 23-Sfântul Nicolae
(12 × 8 cm)129.
Titlu din BRV: Mineiu mare, I-XII (Buda). 1805
Responsabilităţi: aceleași ca la Mineiul lunii lui Octovrie.
128
129

Mitric-CRVS, CCXX. 1224, p. 218.
Mitric-CRVS, CCXXI. 1229, p. 219.
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Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 71 (Celic Dere).
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe carton presat; cotor deteriorat, cu șase nervuri
profilate și ornamente florale.
SC: mediocră; exemplar complet, cu depozite de ceară, urme de fostă
umezeală și deteriorări mecanice.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 371.
XIX. MINEI MARE I-XII (română) Buda. 1805
(Tirajul pentru Țara Românească)
19. Mineiul lunii lui Ianuarie. – Carele mai nainte s-au fost tipărit,
tălmăcit prin osârdia și cheltuiala iubitoriului de Dumnezeu episcop al
Râmnicului Chesarie. – Iar acum cu voia și blagoslovenia preasfințitului
mitropolit al Ungrovlahiei Kir Dositei. – S-au mai îndreptat la tălmăcire de
multe greșale, prin osârdia smeritului episcop al Argeșului Kir Iosif. – (Buda:
În Crăiasca Tipografie a Universității din Pesta, 1805). – 2 col.; [4], 222 f.: il.; In
folio mare (37 × 24 cm); 41, 48 R (30 × 18 cm).
Note generale
BRV II-681, p. 456-461; Poenaru-CBRV, p. 262; Râpă-BRVA, p. 354-356.
Foile [2-4r] reproduc prefața lui Chesarie din Mineiul de la 1779.
Fiecare caiet poartă signatura „Tom 1”, după locul pe care îl ocupă tomul în
seria Mineielor.
Note de conținut:
Bogorodicinele troparelor ale sfinților ce să cântă preste tot anul (f. 218-222).
Ilustrații: f. [3v]-Răstignirea Domnului130.
Titlu din BRV: Mineiu mare, I-XII (Buda). 1805
Responsabilităţi: aceleași ca la Mineiul lunii lui Octovrie.
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 71 (Celic Dere).
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
130

Mitric-CRVS, CCX. 1163, p. 211.

169
https://biblioteca-digitala.ro

Lăcrămioara Manea

L: originală din piele pe carton presat; cotor deteriorat, cu șase nervuri
profilate și ornamente florale.
SC: mediocră; exemplar complet, cu depozite de ceară, urme de fostă
umezeală și deteriorări mecanice.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 340
XX. MINEI MARE I-XII (română) Buda. 1805
(Tirajul pentru Țara Românească)
20. Mineiul lunii lui Februarie. – Carele mai nainte s-au fost tipărit,
tălmăcit prin osârdia și cheltuiala iubitoriului de Dumnezeu episcop al
Râmnicului Chesarie. – Iar acum cu voia și blagoslovenia preasfințitului
mitropolit al Ungrovlahiei Kir Dositei. – S-au mai îndreptat la tălmăcire de
multe greșale, prin osârdia smeritului episcop al Argeșului Kir Iosif. – (Buda:
În Crăiasca Tipografie a Universității din Pesta, 1805). – 2 col.; [6], 140 f.: il.; In
folio mare (37 × 24 cm); 41, 48 R (30 × 18 cm).
Note generale
BRV II-681, p. 456-461; Râpă-BRVA, p. 354-356.
Foile [2-5r] reproduc prefața lui Chesarie din Mineiul de la 1779.
Fiecare caiet poartă signatura „Tom 2”, după locul pe care îl ocupă tomul în
seria Mineielor.
Note de conținut:
Numărul anilor din arătarea Scripturii (f. [5v-6r]; Bogorodicinele troparelor ale
sfinților ce să cântă preste tot anul (f. 135v-140).
Ilustrații: f. [6v]-Răstignirea Domnului131.
Titlu din BRV: Mineiu mare, I-XII (Buda). 1805
Responsabilităţi: aceleași ca la Mineiul lunii lui Octovrie.
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 71 (Celic Dere).
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe carton presat; cotor cu șase nervuri profilate și
ornamente florale.
131

Mitric-CRVS, CCXI. 1170, p. 212.
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SC: relativ bună; exemplar complet, cu depozite de ceară și urme de fostă
umezeală.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 341.
XXI. MINEI MARE I-XII (română) Buda. 1805
(Tirajul pentru Țara Românească)
21. Mineiul lunii lui Martie. – Carele mai nainte s-au fost tipărit,
tălmăcit prin osârdia și cheltuiala iubitoriului de Dumnezeu episcop al
Râmnicului [Chesarie]. – Iar acum cu voia și blagoslovenia preasfințitului
mitropolit al Ungrovlahiei Kir Dositei. – S-au mai îndreptat la tălmăcire de
multe greșale, prin osârdia smeritului episcop al Argeșului Kir Iosif. – (Buda:
În Crăiasca Tipografie a Universității din Pesta, 1805). – 2 col.; [4], 126, [3] f.: il.;
In folio mare (37 × 24 cm); 41, 48 R (30 × 18 cm).
Note generale
BRV II-681, p. 456-461; Râpă-BRVA, p. 354-356.
În foaia de titlu a volumului pe luna martie apare greșit numele episcopului
Filaret, în loc de Chesarie, în timp ce prefața este semnată de Chesarie.
Foile [2-3] reproduc prefața lui Chesarie din Mineiul de la 1779.
Fiecare caiet poartă signatura „Tom 3”, după locul pe care îl ocupă tomul în
seria Mineielor.
Ediția pe luna martie conține [4], 126, [3] f., nu [4], 126 f. cum apare în BRV
II-681, p. 456. Ultimele foi conțin: Îndreptările greșalelor din luna lui martie132.
Numerotări greșite de paginație: f. 92 num. greșit 93.
Ilustrații: f. [4r], 92v-Buna-Vestire (10,5 × 8 cm); f. [4v]-Răstignirea Domnului;
f. 28r-Sfinții 40 de Mucenici cei din Sevastia (18 × 13,5 cm).
Titlu din BRV: Mineiu mare, I-XII (Buda). 1805
Responsabilităţi: aceleași ca la Mineiul lunii lui Octovrie.

132

Mitric-CRVS, CCXII. 1177, p. 212 nota 6.
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Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 71 (Celic Dere).
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe carton presat; cotor cu șase nervuri profilate și
ornamente florale. Pe cotor: „Martie”.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu depozite de ceară și urme de fostă
umezeală.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 344.
XXII. MINEI MARE I-XII (română) Buda. 1805
(Tirajul pentru Țara Românească)
22. Mineiul lunii lui [Aprilie]. – Carele mai nainte s-au fost tipărit,
tălmăcit prin osârdia și cheltuiala iubitoriului de Dumnezeu episcop al
Râmnicului [Filaret]. – Iar acum cu voia și blagoslovenia preasfințitului
mitropolit al Ungrovlahiei Kir Dositei. – S-au mai îndreptat la tălmăcire de
multe greșale, prin osârdia smeritului episcop al Argeșului Kir Iosif. – (Buda:
În Crăiasca Tipografie a Universității din Pesta, 1805). – 2 col.; [4], 120 f.: il.; In
folio mare (37 × 24 cm); 41, 48 R (30 × 18 cm).
Note generale
BRV II-681, p. 456-461; Râpă-BRVA, p. 354-356.
În foaia de titlu a volumului pe luna aprilie apar două greșeli: luna februarie
în loc de aprilie și numele episcopului Chesarie în loc de Filaret, în timp ce
prefața este semnată de Filaret.
Foile [2-4r] reproduc prefața lui Filaret din Mineiul de la 1780.
Fiecare caiet poartă signatura „Tom 4”, după locul pe care îl ocupă tomul în
seria Mineielor.
Ilustrații: f. [4v]-Răstignirea Domnului133.
Titlu din BRV: Mineiu mare, I-XII (Buda). 1805
Responsabilităţi: aceleași ca la Mineiul lunii lui Octovrie.
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 71 (Celic Dere).
133

Mitric-CRVS, CCXIII. 1183, p. 213.
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Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe carton presat; cotor cu șase nervuri profilate și
ornamente florale.
SC: mediocră; exemplar complet, cu depozite de ceară, urme de fostă
umezeală și atac de anobiide în partea inferioară a blocului cărții.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 347.
XXIII. MINEI MARE I-XII (română) Buda. 1805
(Tirajul pentru Țara Românească)
23. Mineiul lunii lui Iunie. – Carele mai nainte s-au fost tipărit,
tălmăcit prin osârdia și cheltuiala iubitoriului de Dumnezeu episcop al
Râmnicului Filaret. – Iar acum cu voia și blagoslovenia preasfințitului
mitropolit al Ungrovlahiei Kir Dositei. – S-au mai îndreptat la tălmăcire de
multe greșale, prin osârdia smeritului episcop al Argeșului Kir Iosif. – (Buda:
În Crăiasca Tipografie a Universității din Pesta, 1805). – 2 col.; [3], 115, [1] f.: il.;
In folio mare (37 × 24 cm); 41, 48 R (30 × 18 cm).
Note generale
BRV II-681, p. 456-461; Râpă-BRVA, p. 354-356.
Foile [2-3r] reproduc prefața lui Filaret din Mineiul de la 1780.
Fiecare caiet poartă signatura „Tom 6”, după locul pe care îl ocupă tomul în
seria Mineielor.
Ediția pe luna iunie conține [3], 115, [1] f., nu [3], 105, [1] f. cum apare în BRV
II-681, p. 456134. Ultima foaie conține Troparele sfinților ceale mai de obște din luna
lui Iunie.
Ilustrații: f. [3v]-Răstignirea Domnului.
Titlu din BRV: Mineiu mare, I-XII (Buda). 1805
Responsabilităţi: aceleași ca la Mineiul lunii lui Octovrie.
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 71 (Celic Dere).
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe carton presat; cotor cu șase nervuri profilate și
ornamente florale. Pe cotor: „Iunie”.
134

Florescu-TCVR, 1109, p. 341; Mitric-CRVS, CCXV. 1194, p. 214 , nota 7.
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SC: mediocră; exemplar complet, cu depozite de ceară, urme de fostă
umezeală și ușor atac de anobiide.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 353.
XXIV. MINEI MARE I-XII (română) Buda. 1805
(Tirajul pentru Țara Românească)
24. Mineiul lunii lui Iulie. – Carele mai nainte s-au fost tipărit,
tălmăcit prin osârdia și cheltuiala iubitoriului de Dumnezeu episcop al
Râmnicului Filaret. – Iar acum cu voia și blagoslovenia preasfințitului
mitropolit al Ungrovlahiei Kir Dositei. – S-au mai îndreptat la tălmăcire de
multe greșale, prin osârdia smeritului episcop al Argeșului Kir Iosif. – (Buda:
În Crăiasca Tipografie a Universității din Pesta, 1805). – 2 col.; [3], 150 f.: il.; In
folio mare (37 × 24 cm); 41, 48 R (30 × 18 cm).
Note generale
BRV II-681, p. 456-461; Râpă-BRVA, p. 354-356.
Foile [2-3r] reproduc prefața lui Filaret din Mineiul de la 1780.
Fiecare caiet poartă signatura „Tom 7”, după locul pe care îl ocupă tomul în
seria Mineielor.
Note de conținut:
Troparele sfinților ceale mai de obște dintru această lună a lui Iulie (f. 150v).
Ilustrații: f. [3v]-Răstignirea Domnului (12 × 16 cm)135; f. 9v-Sfântul Anatolie
(11 × 8,5 cm).
Titlu din BRV: Mineiu mare, I-XII (Buda). 1805
Responsabilităţi: aceleași ca la Mineiul lunii lui Octovrie.
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 71 (Celic Dere).
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe carton presat; cotor cu șase nervuri profilate și
ornamente florale. Pe cotor: „Iulie”.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu depozite de ceară și urme de fostă
umezeală.
135

Mitric-CRVS, CCXVI. 1199, p. 215.
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P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 356.
XXV. TEOFILACT, Arhiepiscopul Bulgariei
25. Tâlcuire la ceale patru evanghelii / A lui Teofilact Arhiepiscopul
Bulgariei; cu blagoslovenia şi cu toată cheltuiala Preasfinţitului Arhiepiscop şi
Mitropolit a toată Moldavia Kiriu Kir Veniamin. – Din limba elinească
tălmăcită / şi cu însemnări oarecare de la Eftimie Zigadinos adăogită. – (Iaşi:
În Tipografia Sf. Mitropolii, 1805). – [6] f., 388 p., [3] f., 328 p., [2] f., p. 329-707:
1 il.; In folio mare (33 × 24 cm); 36 R (24 × 15 cm).
Note generale
BRV II-688, p. 466-471; BRV IV-688, p. 274; Poenaru-CBRV, p. 262-263.
Numerotări greşite de paginaţie: p. 197 num. greșit 198; de la p. 225 numerotarea
sare la 230 și în continuare; p. 250 num. greşit 248; p. 307 num. greșit 303; p. 357
num. greșit 349; p. 371 num. greșit 372 (în prima numerotare).
Note de conţinut:
Prefaţa dedicatorie domnului Moldovei Alexandru Constantin Moruzi,
semnată de Veniamin, Mitropolitul Moldovei (f. [2-3r]); Către cetitoriu, prefaţă
semnată de Gherontie şi Grigorie (f. [3v-4r]); Viaţa evanghelistului Matei după
Sofronie (f. [5-6]); A lui Teofilact, Arhiepiscopul Bulgariei, tâlcuire la Evanghelia cea
de la Matei (p. 1-250); Viaţa evanghelistului Marcu după Sofronie (p. 252-254); A lui
Teofilact, Arhiepiscopul Bulgariei, Tâlcuire la Evanghelia cea de la Marcu
(p. 255-388); Viaţa evanghelistului Luca după Sofronie (f. [1r-v]); Tâlcuire la
Evanghelia cea de la Luca (p. 1-328); Viaţa evanghelistului Ioan după cum au scris
Sofronie (f. [1r-v]); Viaţa lui Ioan evanghelistul din cartea cea pre scurt a lui
Dorothei, mucenicul şi episcopul Tirilor (f. [1v]); Capetele Evangheliei ceii de la Ioan
(f. [2r-v]; Tâlcuire la Evanghelia de la Ioan (p. 329-707).
Ilustraţii: f. [4v]-Sf. Marele Mucenic Gheorghe.
Ornamente: viniete de frontispiciu şi finale, iniţiale ornate.
Titlu din BRV: Tâlcuire la cele patru evanghelii (Iaşi). 1805
Responsabilităţi:
Moruzi, Alexandru Constantin, domn al Moldovei: patronaj, beneficiarul
dedicaţiei.
Veniamin Costache, arhiepiscop şi mitropolit al Moldovei (1803-1808 şi 18121842): patronaj, editor comercial, prefaţator-dedicator.
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Gherontie şi Grigorie: prefaţatori.
Gherasim, ierodiacon: tipograf.
Poniciu, Costachi: tipograf.
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 71 (Celic Dere).
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe lemn, cu două închizători; cotor cu cinci nervuri
profilate.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă p. 708; pete ruginii și atac activ de
anobiide.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 36.
26. Alt exemplar. – [6] f., 388 p., [3] f., 328 p., [2] f., p. 329-707: il.; In
folio mare (33 × 23 cm); 36 R (24 × 15 cm).
Note specifice
L: originală din piele pe lemn, cu urme două închizători; cotor cu patru
nervuri profilate.
SC: deteriorată; exemplar incomplet cu lipsă p. 708; atac activ de anobiide.
Î: indescifrabile, datate 1844, pe p. 5 (prima numerotare).
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 125.
27. Alt exemplar. – [6] f., 388 p., [3] f., 328 p., [2] f., p. 329-707: il.; In
folio mare (33 × 23 cm); 36 R (24 × 15 cm).
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe carton presat; pe coperta 1, în medalion Iisus Hristos;
cotor cu ștanțe aurii.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă p. 708; coperta deteriorată, cu atac
de anobiide.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 126.
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1806
XXVI. IOAN DAMASCHIN (cca. 675-749)
28. Descoperire cu amăruntul a pravoslavnicii credințe / a celui întru
sfinți părintelui nostru Ioan Damaschin. – Tălmăcită din limba elinească acum
/ din porunca preasfințitului arhiepiscop și mitropolit a toată Moldavia Kiriu
Kir Veniamin. – (Iaşi: În Tipografia Sf. Mitropolii, 1806). – [10] f., 564 p.: il.; In
4o mare (25 × 17 cm); 25 R (18 × 16 cm).
Note generale
BRV II-697, p. 482-485; Râpă-BRVA, p. 361.
Descriptori: Sfântul Ioan Damaschin s-a născut în Damasc (Siria), într-o
familie nobilă. A deținut funcții în administrația fiscală a Siriei. În anul 718
Ioan se retrage din funcția de consilier al califului Omar al II-lea, care pornește
o politică anticreștină, în Mănăstirea Sfântul Sava din Palestina, unde va
rămâne până la sfârșitul vieții. Este hirotonit preot și va oficia în „Biserica
Învierii” din Ierusalim. A scris tratate filozofice, dogmatice, polemice, morale,
omiletice precum și imnologie. Lucrarea sa fundamentală rămâne Izvorul
cunoștinței, structurată pe trei părți: Dialectica, Despre erezii și Dogmatica 136.
Această primă ediție în limba română a scrierilor Sfântului Ioan Damaschin
reprezintă o lucrare de teologie dogmatică.
Note de conținut:
Prefața dedicată mitropolitului Veniamin (f. [2-3]); Prefața Cătră cetitoriu,
semnată Tălmăcitorii (f. [4-5r]); Arătare a capetelor (f. [5v-9r]); Cununile de laudă
pentru Sf. Ioan Damaschin (f. [9v]).
Ilustraţii: f. [10v]-Sf. Ioan Damaschin (15 × 10 cm).
Titlu din BRV: Descoperire … a pravoslavnicii credințe (Iaşi). 1806
Responsabilităţi:
Moruzi, Alexandru Constantin, domn al Moldovei: patronaj.
Veniamin Costache, arhiepiscop şi mitropolit al Moldovei: patronaj, editor
comercial, beneficiarul dedicației.
Gherontie şi Grigorie: prefaţatori-dedicatori, traducători cf. Prefața.
Costachi Poniciu, Gherontie Monah și Atanasie Drugariul: tipografi
cf. Epilog, p. 564.
136

Pr. prof. Coman-Patrologie, p. 188-190.
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Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 71-72 (Celic Dere).
Exemplarul este expus în muzeul mănăstirii (etaj) și nu conține însemnări
vechi.
L: originală din piele pe lemn, cu urme închizători.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu ușor atac de anobiide la cotor.
P: Mănăstirea Celic Dere.
Nr. inv.: 188.
1807
XXVII. VIEŢILE SFINŢILOR (română) Neamţ. 1807-1815
29. Vieţile Sfinţilor din luna lui Septemvrie / cu blagoslovenia şi marea
ajutorinţă a Preasfinţiei Sale Kirio Kir Veniamin, Arhiepiscop şi Mitropolit a
toată Moldavia. – Care acum întâi s-au tălmăcit din limba slovenească în cea
rumânească. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire, 1807). – [12] f., 40 p., 253 f.: 3 il.; In
folio mare (31 × 22 cm); 35 R (22 × 15 cm).
Note generale: [I.C.E.M. Tulcea XXXIII].
Note specifice
A doua f. nenumerotată se găsește după cele 40 p.
L: originală din piele pe lemn, cu urme două închizători; ulterior s-a aplicat un
cotor din pânză.
SC: mediocră; exemplar complet, cu atac activ de anobiide
deteriorată.

și legătura

Î: Această carte, luna lui / septembrie, ce cuprinde întru / sine Viețile tuturor
sfinților / dintru aceeași lună, o am cumpă-/ rat cu drept banii noștri / pentru
știința urmașilor. / Ca să nu să înstrăineze, am iscălit cu / a me[a] nevrednică
mână, Teodor ieroschimonah / 1826 ot Orgoești137 (însemnare de circulație, în
partea inferioară a f. 1-9r, cu alfabet chirilic).

137

Schitul Orgoești din comuna Bogdănești, jud. Vaslui, a fost înființat la sfârșitul secolului al
XVIII-lea (Stoicescu-Repertoriul, p. 618).
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CE: Foarte probabil, exemplarul a ajuns după 1835 în mănăstirea de maici de
la Adam-Galați. Se știe că această mănăstire a fost populată de călugărițe
aduse din zona Vasluiului.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 419.
1808
XXVIII. PENTICOSTAR (română) Blaj. 1808
30. Penticostarion. – Acum a doua oară după rânduiala Besearicii
Răsăritului / sub stăpânirea preaînălțatului împărat al Austriei Francisc al IIlea; cu blagoslovenia preasfințitului domn Ioan Bob, episcopul Făgărașului. –
(Blaj: La Mitropolie, cu Tipariul Seminariului, 1808). – 2 col.; [1], 212 f.: il.; In
folio mare (35 × 21,5 cm); 40 R (33 × 20 cm).
Note generale
BRV II-746, p. 534-535.
Ediția I a apărut la Sibiu, în anul 1805 cf. BRV II-685, p. 463.
Ilustraţii: f. [1r]-Titlul încadrat într-o poartă arhitectonică compartimentată,
nesemnată: sus, în centru, Iisus Hristos binecuvântând, în colțuri cei patru
evangheliști - Matei, Marcu, Luca și Ioan; în stânga Sfinții Sofronie, Gherman,
Andrei Criteanul și Iosif; în dreapta Sfinții Ioan Damaschin, Anatolie Patriarh,
Teofan monahul și Teodor Studitul, iar în partea inferioară Sfânta Treime (26 ×
15 cm); f. [1v]-Iisus Hristos Răstignit (17 × 11 cm); f. 1-Înălțarea Domnului (14,5 ×
9 cm); f. 23v-Credința Tomii (14 × 10,5 cm); f. 40v-Duminica mironosițelor (14 ×
10,5 cm); f. 60v-Duminica slăbănogului (14,5 × 10,5 cm); f. 85-Duminica
Samarinencii (15 × 10,5 cm); f. 102v-Vindecarea orbului (14,5 × 10,5 cm); f. 117vÎnălțarea Domnului (10,5 × 15 cm); f. 129v-Când s-au arătat Iisus Patriarhului
Petru de la Alexandria (9,7 × 14 cm); f. 149v-Soborul Maicii Domnului (10,5 × 14,8
cm); f. 170-Duminica tuturor sfinților (12 × 14,7 cm)138.
Titlu din BRV: Penticostar (Blaj). 1808
Responsabilităţi:
Francisc al II-lea, împărat al Austriei și prinț al Ardealului: patronaj.
Ioan Bobb, episcop al Făgărașului: patronaj, editor științific.
Papavici, Petru Râmniceanul: gravor.
138

Mitric-CRVS, CCXLI. 1315, p. 229.
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Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 72 (Celic Dere).
Exemplarul este expus în muzeul mănăstirii (etaj) și nu conține însemnări
vechi.
L: originală din piele pe carton, cu urme închizători, complet deteriorată.
SC: deteriorată; exemplar complet, cu atac de anobiide.
P: Mănăstirea Celic Dere.
Nr. inv.: 190.
1809
XXIX. VIEŢILE SFINŢILOR (română) Neamţ. 1807-1815
31. Vieţile Sfinţilor din luna lui Octovrie / cu blagoslovenia
Preasfinţitului Mitropolit Kir Gavriil. – Care acum întâiu s-au tălmăcit din
limba slovenească în cea românească. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire, 1809). –
[3], 172 f.: 1 il.; In folio mare (36,5 × 21 cm); 46 R (29,5 × 18 cm).
Note generale: [I.C.E.M. Tulcea XXXVII].
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 72 (Celic Dere).
L: originală din piele pe lemn și cotor ulterior din pânză; urme două
închizători.
SC: mediocră; exemplar complet, cu atac de anobiide și legătura deteriorată.
Î: S-au sevârșitu Maica Agapia Șandru / în anul 1895, Augustu 20. / Această
carte au dăruit-o / Sf. Biserici spre pomenire[a] ei (însemnare pe foaia de
gardă).
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 402.
1811
XXX. BIBLIA N.T. EVANGHELIE (română) Neamţ. 1811
32. Chiriacodromion / Alcătuită adică în limba elinească de
Preasfinţia Sa Arhiepiscopul Astrahanului Kir Nichifor Theotochi; cu
blagoslovenia Preasfinţitului Mitropolit Kir Gavriil. – Iar în cea românească
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tălmăcită de / Arhiepiscopul Veniamin al Moldovei. – (Neamţ: În Sfânta
Mănăstire, 1811). – [11] f., 326, 450 p.: il.; In folio mare (35 × 22 cm); 38, 45 R
(26 × 17 cm).
Note generale
BRV III-790, p. 31-41; Poenaru-CBRV, p. 271-274.
Text cu două tipuri de caractere.
Datorită numerotărilor greşite de paginaţie, ediţia are de fapt [11] f., 326 p.
(Cartea I) şi 450 p. (Cartea a II-a). Astfel, în prima parte p. 141-142 sunt sărite,
ultima pagină 326 fiind num. greşit 328. În partea a II-a, p. 225 este num. greşit
285 şi continuă, astfel că ultima pagină num. greşit 510 este de fapt p. 450 (cf.
Poenaru-CBRV).
Note de conţinut:
Cuprinsul Cărţii I este redat la Poenaru-CBRV.
A doua numerotare începe cu Tâlcuire la a 2-a epistolie a lui Pavel, cea cătră
corinteni.
Ornamente: Viniete de frontispiciu și viniete finale: p. 219-stema cu amorași
„M.C.” (Mihail Strilbițchi).
Titlu din BRV: Chiriacodromion (Mănăstirea Neamţul). 1811
Responsabilităţi:
Pavlovici Romanov, Alexandru I, împărat al Rusiei (1801-1825): patronaj.
Bănulescu-Bodoni, Gavriil, exarh al sinodului din Petersburg peste Moldova
și Muntenia: patronaj.
Veniamin, arhiepiscop şi mitropolit al Moldovei: traducător, prefaţator (Către
cititori).
Ioann, arhimandrit: editor comercial.
Isaac, monah: corector.
Gherontie, monah: tipograf.
Note specifice
Hârtia exemplarului este de nuanță albastră.
L: originală din piele pe carton presat. Pe cotor: „Chiriacodromion”.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu ușor atac de anobiide la copertă.
Î: Chiriacodromion adi(că) tâ(l)cu(l) apo(s)tolului și cu voroave / spre
tâ(l)cuirea apo(s)tolului, de învățătură foa(r)te folosi-/ toare de suflet și
umilicioasă și adăpătoa(re) de apa / cea stătătoare a vieții cea vecinice, că
cine va be din/ tr-însa nu va înseta în veaci. / Deci citește-o cu sârguință și cu
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luare-aminte / și împlinește cu lucrul ce te învață / că ea drept te-a povățuit
la împărăția cerurilor. / O, preaiubitule cititor! (însemnare pe foaia de gardă,
cu alfabet chirilic).
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 404.
XXXI. VIEŢILE SFINŢILOR (română) Neamţ. 1807-1815
33. Vieţile Sfinţilor din luna lui Noemvrie / cu blagoslovenia
Preasfinţitului Mitropolit Kir Gavriil. – Carea acum s-au tălmăcit din limba
rusască în cea românească, lângă care s-au mai adăogat oarecare şi din cea
grecească. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire, 1811). – [1], 333 f.: 1 il.; In folio mare
(35 × 21 cm); 42 R (29,5 × 18 cm).
Note generale
BRV III-799, p. 54; Râpă-BRVA, p. 372.
Deşi în BRV se specifică că ediţia are 334 f. numerotate, are de fapt 333 f.,
datorită numerotării greşite începând cu f. 199 num. greşit 200, […], f. 333
num. greşit 334.
Alte numerotări greşite de paginaţie: f. 8 num. greșit 7; f. 9 num. greșit 8; f. 10
num. greșit 9; f. 12 num. greșit 11; f. 137 num. greșit 140; f. 157 num. greșit 147.
Note de conținut:
Ultima foaie conține Tablă după alfa vita a numelor Sfinților lui Dumnezeu.
Ilustraţii: f. [1v]-Înălţarea Domnului (aceeaşi gravură ca în celelalte ediţii ale
seriei).
Titlu din BRV: Vieţile Sfinţilor din luna lui Noemvrie (Mănăstirea
Neamţul). 1811
Responsabilităţi:
Pavlovici Romanov, Alexandru I, împărat al Rusiei: patronaj.
Gavriil, mitropolit al Moldovei, Valahiei şi Basarabiei: patronaj.
Ioan, arhimandrit şi stareţ al Sfintelor Mănăstiri Neamţ şi Secu: editor
ştiinţific.
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 72 (Celic Dere).
L: originală din piele pe lemn și cotor ulterior din pânză; urme două
închizători.
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SC: deteriorată; exemplar complet, cu puternic atac de anobiide. Foi desprinse
cu deteriorări mecanice, mucegaiuri și depozite de ceară. Legătura deteriorată
și desprinsă de blocul de carte.
Î: Această carte, ce cuprinde / întru sine Viețile sfinților / din luna lui
Noe[m]vrie, / este dreapt a nostru / cumpărată cu dre(p)ți bani. / Și pentru
știința urmașilor / a(m) iscălit Teodor duhovnic / și nevrednic
ieroschimonah / 1825 (însemnare de cumpărare în partea inferioară a f. 1-5 rv, cu alfabet chirilic).
CE: Asemenea exemplarului Viețile Sfinților din luna lui Septembrie (XXVII),
însemnarea fiind scrisă de aceeași mână.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 412.
XXXII. VIEŢILE SFINŢILOR (română) Neamţ. 1807-1815
34. Vieţile Sfinţilor din luna lui Decemvrie / cu blagoslovenia
Preasfinţitului Mitropolit Kir Gavriil. – Carea acum s-au tălmăcit din limba
rusască în cea românească, lângă care s-au mai adăogat oarecare şi din cea
grecească. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire, 1811). – [1], 334 f.: 2 il.; In folio mare
(36,5 × 21 cm); 42 R (29,5 × 18 cm).
Note generale: [I.C.E.M. Tulcea XXXIX].
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 72 (Celic Dere).
L: originală din piele pe lemn și cotor ulterior din pânză; urme două
închizători.
SC: mediocră; exemplar complet, cu atac de anobiide. Foi desprinse, cu pete
de murdărie și unele restaurări empirice. Legătura deteriorată și desprinsă de
blocul de carte.
Î: Această carte, ce cuprinde / întru sine Viețile tuturor sfinților / din luna
lui Dechemvrie, este dreapt a / noastră, și cine o va înstrăina supt / neiertat
canon să fie, până o va / întoarce iarăși la loc de unde / au luat. Și pentru
știința urmașilor / am iscălit singur cu a mea mână / Teodor nevrednic
ieroschimonah duhovnic, 1826 (însemnare de afurisenie în partea inferioară a
f. 1-5 r-v, cu alfabet chirilic).
CE: Asemenea exemplarului Viețile Sfinților din luna lui Septembrie (XXVII),
însemnarea fiind scrisă de aceeași mână.
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P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 401.
1812
XXXIII. BIBLIA N.T. EVANGHELIE (română) Buda. 1812
35. Sfânta și dumnezeiasca Evanghelie. – Acum întâia oară dată la
tipariu / cu blagoslovenia Excelenței Sale Preasfințitului domn Ștefan
Stratimirovici, arhiepiscopul și mitropolitul Besearicii Răsăritului din
Carloveț. – (Buda: În Crăiasca Tipografie a Universității din Pesta, 1812). –
2 col.; [2], 142, [11] f.: 4 il.; In folio mare (37 × 24 cm); 39 R (30 × 18 cm).
Note generale
BRV III-807, p. 56; Râpă-BRVA, p. 374.
Tirajul ediției a fost de 1500 de exemplare, repede epuizat, iar costul tipăririi a
fost suportat de cei doi editori, I. Molnar-Piuariu și negustorul Stan Popovici,
care au utilizat hârtie de la fabrica vieneză a lui Mathes (cf. Râpă-BRVA, p.
374).
Ilustraţii: f. [2v]-Evanghelistul Ioan, datată 1795; f. 17v-Evanghelistul Matei,
datată 1794; f. 47v-Evanghelistul Luca, datată 1795; f. 80v-Evanghelistul Marcu,
datată 1795. Gravurile sunt semnate de artistul vienez Wenzel Engelmann,
comandate de editorul Ștefan Novacovici în 1794 pentru o ediție a Bibliei, care
nu a mai apărut (cf. Râpă).
Titlu din BRV: Evanghelie (Buda). 1812
Responsabilităţi:
Francisc I, împărat al Austriei (1804-1835): patronaj.
Ștefan Stratimirovici, arhiepiscop și mitropolit al Bisericii Răsăritului:
patronaj.
Molnar-Piuariu, Ioan de Müllersheim: editor științific și comercial.
Popovici, Stan: editor științific și comercial.
Engelmann, Wenzel: gravor.
Note specifice
Exemplarul este expus în muzeul mănăstirii (parter) și nu conține însemnări
vechi.
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L: originală din catifea pe lemn și ferecătură din metal aurit, cu două
închizători; pe coperta 1, în mijloc, Învierea Domnului într-un chenar cu
struguri și șase stele, iar în colțuri cei patru evangheliști; pe coperta 2
Răstignirea Domnului și patru bumbi metalici (Planșa X. Fig. 2).
SC: bună; exemplar complet, cu unele depozite de ceară; șnit aurit.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 11.
XXXIV. UȘA POCĂINȚEI (română) Brașov. 1812
36. Ușa pocăinții: adecă carte foarte umilitoare și de suflet prea
folositoare; carea cuprinde ceale patru mai depre urmă ale omului, adecă
Moartea, Judecata, Iadul și Raiul / Cu blagoslovenia și prin mijlocirea
Preasfințitului mitropolit a toată Ungrovlahia Kiriu Kir Dositei. – Și acum întâiași
dată s-au dat în tipariu / prin toată cheltuiala dumnealor Constandin și Ioan
Boghici; S-a tălmăcit depre limba elino-grecească, pre limba rumânească în
București / de Rafail, smeritul monah din Sfânta Mănăstire a Neamțului. –
(Brașov: În Privilegiata Tipografie: de Tipograful Ioan Fridrich Herfurt, 1812). – p.
9-18, 23-32, p. 1-334, 337-338, f. [4]: 2 il.; In 4o mare (23 × 17 cm); 29 R (17,5 × 13 cm).
Note generale
BRV III-815, p. 64-70; Poenaru-CBRV, p. 276.
Primele 32 p. sunt numerotate cu cifre arabe.
Această ediție tipărită la Brașov este destinată românilor de pretutindeni.
După cum reiese din foaia de titlu, Rafail, monahul de la Mănăstirea Neamț,
este chemat la București de către mitropolitul Dositei pentru a traduce din
grecește lucrarea, corectată tot de el însuși. Ca editori sunt menționați frații
Constantin și Ioan Boghici, negustori români și ctitori de biserici, care au
sprijinit tipărirea de cărți românești la Brașov la începutul secolului al XIX-lea.
Titlu din BRV: Ușa pocăinții (Brașov). 1812
Responsabilităţi:
Dosithei, mitropolit al Țării Românești: patronaj, beneficiarul dedicației în
versuri.
Boghici, Constantin și Ioan: editori comerciali.
Rafail, monah de la Mănăstirea Neamțului: traducător, diortositor, gravor,
dedicator.
Herfurt, Ioan Fridrich: tipograf.
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Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 72 (Celic Dere).
L: din piele pe carton.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă p. 1-8 și 19-22, p. 335-336 și 339356, f. [1-3] de la final și 3 gravuri. Foi cu deteriorări mecanice și unele
restaurări empirice. Legătura deteriorată și desprinsă de blocul de carte.
Î: Această sfântă și d(u)mnezeiască / carte, ce să numește Ușa pocă-/ inții,
este a Sfinției Sale / preotul Vasilie. / Și a(m) scris eu p[reotul] Pârvulescu, /
ianuarie 10, anul 1853 (însemnare de posesiune pe f. [4v], cu alfabet chirilic).
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 121.
XXXV. VIEŢILE SFINŢILOR (română) Neamţ. 1807-1815
37. Vieţile Sfinţilor din luna lui Ianuarie / cu blagoslovenia
Preasfinţitului Mitropolit Kir Gavriil. – Carea acum s-au tălmăcit din limba
rusască în cea românească, lângă care s-au mai adăogat oarecare şi din cea
grecească. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire, 1812). – [1], 330 f.: 1 il.; In folio mare
(36,5 × 21 cm); 42 R (29,5 × 18 cm).
Note generale
BRV III-817, p. 71.
Note de conținut:
Tablă după alfa vita a numelor Sfinților lui Dumnezeu (f. 329-330).
Ilustraţii: f. [1v]-Înălţarea Domnului; f. 3v-Sfântul Vasile cel Mare, semnată
Protoierei Mihail (Strilbițchi)139.
Ornamente: viniete de frontispiciu, viniete finale şi iniţiale ornate.
Titlu din BRV: Vieţile Sfinţilor din luna lui Ianuarie (Mănăstirea Neamţul).
1812
Responsabilităţi:
Pavlovici Romanov, Alexandru I, împărat al Rusiei: patronaj.
Gavriil, mitropolit al Moldovei, Valahiei şi Basarabiei: patronaj.
Ioan, arhimandrit şi stareţ al Sfintelor Mănăstiri Neamţ şi Secu: editor
ştiinţific.

139

Mitric-CRVS, CCLXII. 1395, p. 240.
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Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 72-73 (Celic Dere).
L: originală din piele pe lemn, cu două închizători metalice.
SC: deteriorată; exemplar complet, cu atac de anobiide. Foi desprinse, cu pete
de murdărie, depozite de ceară și unele restaurări empirice. Legătura
deteriorată și desprinsă de blocul de carte, cu atac de anobiide.
Î: Această carte, ce cuprinde întru sine / Viețile sfinților din luna lui
Ianuarie, / este drept a noastră cumpărată cu drepți bani. / Și pentru știința
urmașilor am însemnat / că cine o va înstrăina din locul său / supt neiertat
canon să fie / până o va întoarce, pentru care / am iscălit ca să se știe. /
Teodor ieromonah și duhovnic, 1825 (însemnare de afurisenie în partea
inferioară a f. 1-5 r-v, cu alfabet chirilic).
CE: Asemenea exemplarului Viețile Sfinților din luna lui Septembrie (XXVII),
însemnarea fiind scrisă de aceeași mână.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 399.
XXXVI. VIEŢILE SFINŢILOR (română) Neamţ. 1807-1815
38. Vieţile Sfinţilor din luna lui Fevruarie / cu blagoslovenia
Preasfinţitului Mitropolit Kir Gavriil. – Carea acum s-au tălmăcit din limba
rusască în cea românească, lângă care s-au mai adăogat oarecare şi din cea
grecească. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire, 1812). – [1], 192 f.; In folio mare (36,5
× 21 cm); 42 R (29,5 × 18 cm).
Note generale
BRV III-818, p. 71.
Note de conținut:
Tablă după alfa vita a numelor Sfinților lui Dumnezeu (f. 191v-192).
Ilustraţii: f. [1v]-Înălţarea Domnului.
Ornamente: viniete de frontispiciu, viniete finale şi iniţiale ornate.
Titlu din BRV: Vieţile Sfinţilor din luna lui Fevruarie (Mănăstirea Neamţul).
1812
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 73 (Celic Dere).
L: originală din piele pe lemn, cu două închizători metalice.
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SC: mediocră; exemplar complet, cu unele deteriorări mecanice Foi cu pete de
murdărie și depozite de ceară. Legătura deteriorată, cu atac de anobiide.
Î: Această carte, ce cuprinde întru sine / Viețile sfinților din luna lui
Februarie, / este drept cumpărată cu banii noștri. / Și cine o va înstreina supt
neiertat canon să fie / până ce iarăși o va întoarce la locul său / și am iscălit,
Teodor ieroschimonah (însemnare de afurisenie în partea inferioară a f. 1-3 r-v,
cu alfabet chirilic).
CE: Asemenea exemplarului Viețile Sfinților din luna lui Septembrie (XXVII),
însemnarea fiind scrisă de aceeași mână.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 407.
1813
XXXVII. VIEŢILE SFINŢILOR (română) Neamţ. 1807-1815
39. Vieţile Sfinţilor din luna lui Martie / în zilele Domnului nostru
Scarlat Alexandru Calimah Voievod; cu blagoslovenia şi ajutorul Preasfinţitului
Arhiepiscop şi Mitropolit a toată Moldavia Kiriu Kir Veniamin. – Care s-au
tălmăcit din limba rusască în cea românească. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire,
1813). – [6], 292 f.: 5 il.; In folio mare (38 × 24 cm); 42 R (29,5 × 18 cm).
Note generale: [I.C.E.M. Tulcea XL].
Note specifice
L: originală din piele pe lemn, cu două închizători; cotor ulterior din pânză.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă f. 293-297; foi desprinse, cu pete
ruginii şi depozite de ceară. Legătura deteriorată, cu atac de anobiide.
Î: Această carte, ce cuprinde întru sine / Viețile sfinților din luna / lui
Martie, / este drept a noastră și / cine o va înstreina de la locul său / supt
neiertat canon să fie / până ce se va întoarce la / locul de unde au luat-o, /
după canoanele hotărâte. / Și pentru știința urmașilor / am iscălit însumi cu
a me mână, / eu nevrednicul Teodor ieromonah, / 1826 (însemnare de
afurisenie în partea inferioară a f. 1-7 r-v, cu alfabet chirilic).
CE: Asemenea exemplarului Viețile Sfinților din luna lui Septembrie (XXVII),
însemnarea fiind scrisă de aceeași mână.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: f. n.
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XXXVIII. VIEŢILE SFINŢILOR (română) Neamţ. 1807-1815
40. Vieţile Sfinţilor din luna lui Aprilie / în zilele Domnului nostru
Scarlat Alexandru Calimah Voievod; cu blagoslovenia şi ajutorul Preasfinţitului
Arhiepiscop şi Mitropolit a toată Moldavia Kiriu Kir Veniamin. – Care s-au
tălmăcit din limba rusască în cea românească. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire,
1813). – [1], 173 f.: 1 il.; In folio mare (36,5 × 21 cm); 42 R (29,5 × 18 cm).
Note generale
BRV III-839, p. 92; BRV IV-839, p. 296; Râpă-BRVA, p. 379.
Pentru Vieţile Sfinţilor pe lunile aprilie-august, titlul este reprodus după ediţia
pentru luna martie cu excepţia datării.
Note de conținut:
Tablă după alfa vita a numelor Sfinților lui Dumnezeu (f. 172-173r).
Ilustraţii: f. [1v]-Înălţarea Domnului.
Ornamente: viniete de frontispiciu, viniete finale şi iniţiale ornate.
Titlu din BRV: Vieţile Sfinţilor din luna lui Aprilie (Mănăstirea Neamţul).
1813
Responsabilităţi:
Callimah, Scarlat Alexandru, domn al Moldovei: patronaj.
Veniamin, arhiepiscop şi mitropolit al Moldovei: patronaj, editor comercial,
editor ştiinţific.
Strilbiţchi, Mihail: tipograf.
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 73 (Celic Dere).
L: originală din piele pe lemn.
SC: mediocră; exemplar complet, cu unele deteriorări mecanice; foi cu pete
ruginii, legătura desprinsă de blocul de carte, iar cotorul este distrus în
proporție de 50% datorită atacului de anobiide.
Î: Această carte, ce cuprinde / întru sine Viețile sfinților / din luna lui
Aprilie, / este drept a noastră cumpărată / cu drepți bani. / Și cine ne-o va
înstreina / sup(t) neiertat canon să fie până ce / să va întoarce iarăși de unde
o au luat / și pentru știința urmașilor am / iscălit cu a me nevrednică mână. /
Teodor ieroschimonah 1826 (însemnare de afurisenie în partea inferioară a
f. 1-6 r-v, cu alfabet chirilic).
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CE: Asemenea exemplarului Viețile Sfinților din luna lui Septembrie (XXVII),
însemnarea fiind scrisă de aceeași mână.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 408.
XXXIX. VIEŢILE SFINŢILOR (română) Neamţ. 1807-1815
41. Vieţile Sfinţilor din luna lui Iunie / în zilele Domnului nostru Scarlat
Alexandru Calimah Voievod; cu blagoslovenia şi ajutorul Preasfinţitului
Arhiepiscop şi Mitropolit a toată Moldavia Kiriu Kir Veniamin. – Care s-au
tălmăcit din limba rusască în cea românească. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire,
1813). – [1], 282 f.: 1 il.; In folio mare (36,5 × 21 cm); 42 R (29,5 × 18 cm).
Note generale
BRV III-841, p. 92.
Note de conținut:
Tablă după alfa vita a numelor Sfinților lui Dumnezeu (f. 282).
Ilustraţii: f. [1v]-Înălţarea Domnului.
Ornamente: viniete de frontispiciu, viniete finale şi iniţiale ornate.
Titlu din BRV: Vieţile Sfinţilor din luna lui Iunie (Mănăstirea Neamţul).
1813
Responsabilităţi:
Callimah, Scarlat Alexandru, domn al Moldovei: patronaj.
Veniamin, arhiepiscop şi mitropolit al Moldovei: patronaj, editor comercial,
editor ştiinţific.
Strilbiţchi, Mihail: tipograf.
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 73 (Celic Dere).
L: originală din piele pe lemn, cu două închizători; cotor ulterior din pânză.
SC: mediocră; exemplar complet, cu atac de anobiide și legătura deteriorată.
Î: Această carte, ce cuprinde întru sine / Viețile sfinților / din luna lui Iunie,
/ am cumpărat-o cu drepț banii noștri, / de nicăire răpită sau asuprită / și
pentru ca să nu să înstrăineze spre / știința urmașilor / am iscălit, 1826 /
Teodor ieroschimonah (însemnare de posesiune în partea inferioară a f. 1-5
r-v, cu alfabet chirilic).
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CE: Asemenea exemplarului Viețile Sfinților din luna lui Septembrie (XXVII),
însemnarea fiind scrisă de aceeași mână.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 400.

1814
XL. AUGUSTINUS AURELIUS (354-430)
42. Kecragarion / al dumnezeiescului și sfințitului Augustin
Episcopului Ipponiei. – Care s-au tălmăcit [din grecește] de cuvioșii dascăli
Gherontie și Grigorie. – Și acum întâiu s-au dat în tipariu / cu blagoslovenia și
cheltuiala preasfinției sale Kir Veniamin. – (Neamț: În Tipografia Sfintei
Mănăstiri, 1814). – [10] f., 450 p.: 1 il.; In 4o mare (23 × 18 cm); 25 R (18 × 12,5 cm).
Note generale: [I.C.E.M. Tulcea XLI].
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 73 (Celic Dere).
L: originală din piele pe carton.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu atac de anobiide la legătură.
Î: Această carte este dată / la biserică de la părintele / duhovnicul Vlasii
Zăhărescu / ieromonah, 1874 februar 9 (însemnare de circulație în partea
inferioară a f. [4v-6r], cu alfabet chirilic).
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 93.

XLI. IOAN SCĂRARUL, Egumenul Mănăstirii Sinai (579-649)
43. Scara / Preacuviosului părintelui nostru Ioann Igumenului
Sfintei Mănăstiri al Sinaiului. – Carea s-au tălmăcit din limba elinească cu
multă amărunţime şi cercare a mai multor izvoade / cu blagoslovenia şi
ajutoriul Arhiepiscopului şi Mitropolitului a toată Moldavia, Kirio Kir
Veniamin. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire, 1814). – [16], 212 f.: 2 il.; In folio
mare (30 × 21 cm); 36 R (25 × 15,5 cm).
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Note generale

BRV III-857, p. 106-109.
Descriptori: Sfântul Ioan Scărarul a intrat în Mănăstirea din Muntele Sinai la
vârsta de 16 ani. Pregătirea aleasă în ştiinţele vremii i-a adus numele de Ioan
Scolasticul, iar vieţuirea în Sinai numele de Ioan Sinaitul. Este cunoscut şi sub
numele de Ioan Scărarul datorită lucrării Scara, pe care a scris-o la sfârşitul
vieţii sale, după ce a acceptat să fie stareţ al Mănăstirii Sinai din 639140.
Lucrarea este un ghid al trăitorului mistic, ca urmare a experienței personale a
autorului contemplativ, arătând calea sufletului său spre cer. Cuprinde 30 de
„trepte” (capitole), de fapt tot atâtea cuvântări înţelese ca măsuri şi căi de
purificare a monahului în urcuşul lui duhovnicesc. Numărul 30 corespunde
celor 30 de ani ai vieții Mântuitorului. Primele 3 capitole reprezintă o
introducere asupra vieţii monahale, următoarele 23 de capitole tratează
virtuţi şi păcate, iar ultimele 4 au un conţinut teologico-mistic şi se ocupă de
liniştea şi rugăciunea personală precum şi de cele trei virtuţi teologice:
credinţa, nădejdea şi dragostea141.
Numerotări greșite de paginație: f. 80 num. greșit 76; f. 105 num. greșit 106;
f. 204 num. greșit 208.
Note de conținut:
Cuvânt 1: Pentru lepădarea de viață (f. 1-8r); Cuvântul al 2-lea: Pentru
neîmpătimirea, adică nemâhniciunea (f. 8r-11r); Cuvântul al 3-lea: Pentru
streinătatea (f. 11r-15v); Cuvântul al 4-lea: Pentru fericita și de-a pururea pomenita
ascultare (f. 16r-46r); Cuvântul al 5-lea: Pentru pocăința cea cu denadinsul și
luminată, întru carea și vieți ale sfinților osândiți și pentru temniță (f. 46v-56r);
Cuvântul al 6-lea: Pentru pomenirea morții (f. 56v-59r); […]; Cuvântul al 23-lea:
Pentru mândria cea fără de cap, întru care și pentru gândurile ceale necurate ale hulii
(f. 118r-123v); Cuvântul al 24-lea: Pentru blândeațe și pentru prostimea și
nerăutatea (f. 124v-127v); Cuvântul al 25-lea: Pentru preaînalta smerita cugetare
pierzătoarea patimilor, carea prin nevăzută simțire înăuntru să face (f. 127v-136v);
Cuvântul al 26-lea: Pentru deslușirea gândurilor și a patimilor și a faptelor bune
(f. 136v-170r); Cuvântul al 27-lea: Pentru sfințita liniște a trupului și a sufletului
(f. 170r-183r); Cuvântul al 28-lea: Pentru sfințita și maica faptelor bune fericita
rugăciune (f. 183r-189v); Cuvântul al 29-lea: Pentru ceriul cel pământesc adică
nepătimirea cea de Dumnezeu următoare (f. 190r-192v); Cuvîntul al 30-lea: Pentru
140
141

Pr. prof. Coman-Patrologie, p. 183-184.
Pr. prof. Coman-Patrologie, p. 184.
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legătura celor trei fapte bune: credința adică nădejdea și dragostea (f. 192v-196v);
Cuvânt cătră păstoriul al Sfântului Ioann Sholasticului și Scărariului (f. 197r-212v).
Ilustraţii: f. titlu v-Înălţarea Domnului (1807); f. [16v]-Scara semnată Ierei
Simeon.
Titlu din BRV: Scara Părintelui Ioann Igumenului … Sinaiului (Mănăstirea
Neamţul). 1814
Responsabilităţi:
Callimah, Scarlat Alexandru, domn al Moldovei: patronaj.
Veniamin, arhiepiscop şi mitropolit al Moldovei: patronaj, beneficiarul
dedicaţiei, prefaţator.
Silvestru, arhimandrit şi stareţ al Sfintelor Mănăstiri Neamţ şi Secu: dedicator.
Simeon: gravor.
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 74 (Celic Dere).
L: originală din piele pe lemn, cu urme două închizători. Pe coperta 1 scena
Răstignirii Domnului, prin presare la rece.
SC: deteriorată; exemplar complet, cu atac de anobiide în blocul de carte și
legătură. Foi rupte, cu pete ruginii și unele restaurări empirice.
Î: ilizibile, pe forzaț 1 și în partea inferioară a primelor foi.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 124.
XLII. VIEŢILE SFINŢILOR (română) Neamţ. 1807-1815
44. Vieţile Sfinţilor din luna lui Iulie / în zilele Domnului nostru
Scarlat Alexandru Calimah Voievod; cu blagoslovenia şi ajutorul
Preasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit a toată Moldavia Kiriu Kir
Veniamin. – Care s-au tălmăcit din limba rusască în cea românească. –
(Neamţ: În Sfânta Mănăstire, 1814). – [1], 297 f.: 1 il.; In folio mare (36,5 × 21
cm); 42 R (29,5 × 18 cm).
Note generale
BRV III-862, p. 111.
În BRV se precizează că ediția are [1], 298, [1] f. De fapt ultima foaie a rămas
nenumerotată, textul continuând de pe f. 298v. Ediția are [1], 298[-299] f.
Numerotări greșite de paginație: f. 243 num. greșit 247; f. 251 num. greșit 252.
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Note de conținut:
Tablă dupre alfa vita a numelor sfinților lui Dumnezeu (f. 298v-[299]).
Ilustraţii: f. [1v]-Înălţarea Domnului.
Ornamente: f. 270v-gravura Sf. Mucenic Pantelimon (6 × 4 cm), care ține loc și
de inițială ornată; f. [299v]-stema cu amorași „M.C.” (Mihail Strilbițchi).
Titlu din BRV: Vieţile Sfinţilor din luna lui Iulie (Mănăstirea Neamţul). 1814
Responsabilităţi:
Callimah, Scarlat Alexandru, domn al Moldovei: patronaj.
Veniamin, arhiepiscop şi mitropolit al Moldovei: patronaj, editor comercial,
editor ştiinţific.
Strilbiţchi, Mihail: tipograf.
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 74 (Celic Dere).
L: originală din piele pe lemn, cu urme două închizători; cotor ulterior din
pânză.
SC: deteriorată; exemplar incomplet cu lipsă f. 298-[299]. Foi cu pete de
murdărie, urme de fostă umezeală și cu atac de anobiide. Forzațuri aplicate
din altă tipăritură și legătura desprinsă de blocul de carte.
Î: Această carte ce cuprinde / întru sine Viețile Sfinților din luna / lui Iulie
iaste dreapt a noastră. / Și cine să va amăgi ca un om neputincios / ca să o
tăinuiască, supt judecata lui Dumnezeu / și supt neiertat canon să fie până
ce / iarăși o va întoarce de unde au luat-o. / Pentru care, spre știința
urmașilor, / am iscălit cu a mea mână Teodor ieroschimonah, 1825
(însemnare de posesiune în partea inferioară a f. 1-5 r-v, cu alfabet chirilic).
CE: Asemenea exemplarului Viețile Sfinților din luna lui Septembrie (XXVII),
însemnarea fiind scrisă de aceeași mână.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 411.
1815
XLIII. LITURGHIER (română) Chișinău. 1815
45. Liturghie / cu porunca împăratului Alexandru Pavlovici a toată
Rosiia; cu blagoslovenia preasfințitului Gavriil, exarh mitropolit Chișinăului și
Hotinului. – S-au tipărit cartea aceasta. – (Chișinău: În Exarhiceasca Tipografie
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a Basarabiei, ce să află în Sfânta Mitropolie a Chișinăului și a Hotinului, 1815).
– [1], 5, 9, 187 f.: il.; In folio mare (32 × 21 cm); 31 R (26 × 13 cm).
Note generale
BRV III-879, p. 119-122; BRV IV-879, p. 300.
Cartea imprimată la Chișinău se înscrie în circuitul valorilor de carte
românească abia după anul 1814. Tipografia Exarhicească din Chișinău a
început tipărirea cărților românești prin dispoziția și îngrijirea mitropolitului
Gavriil Bănulescu-Bodoni, în urma aprobării de către Sinodul rusesc la 4 mai
1814. Cărțile de cult urmau să satisfacă necesitățile bisericilor din eparhia
Chișinăului și Hotinului, tirajul acestor ediții fiind de 300-1200 de
exemplare142.
Prefața Liturghierului de la 1815 a circulat și separat, fiind tipărită special
pentru a fi distribuită la biserici. Mitropolitul Gavriil a explicat că a confruntat
versiunea textului tradus din slavonește cu edițiile românești și grecești,
anunțând clerul basarabean despre „adaosul” ce se găsește în ediția
Liturghierului, „Sinaxarul celor 12 luni” care în edițiile românești anterioare nu
se află143.
Ilustraţii: f. 5v-Cina cea de taină (11,5 × 12,5 cm); f. 31v-Sf. Ioan Hrisostom (25,3 ×
14,5 cm); f. 58v-Sf. Vasile (25,2 × 14,5 cm); f. 82v-Sf. Grigorie (25,5 × 15 cm)144.
Ornamente: viniete de frontispiciu, viniete finale şi iniţiale ornate cu roșu.
Titlu din BRV: Liturghie (Chișinău). 1815
Responsabilităţi:
Pavlovici Romanov, Alexandru I, împărat al Rusiei: patronaj.
Bănulescu-Bodoni, Gavriil, mitropolit al Basarabiei (1813-1821): patronaj,
prefațator, editor științific.
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 74 (Celic Dere).
L: ulterioară (cf. însemnării), din piele pe lemn, cu două închizători metalice.
Pe coperta 1 scena Răstignirii Domnului, iar pe coperta 2 Fecioara Maria cu
pruncul.
SC: bună; exemplar complet, unele foi cu pete ruginii.

142
143
144

CRMNIM, p. 28-29.
CRMNIM, p. 30.
Mitric-CRVS, CCLXXXII. 1517, p. 254.
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Î: Această sfântă Letu(r)ghie am cumpărat-o eu de la e(r)mona(h) /
Seleve(s)tru [Silvestru], șezând el în mito(c) la Sfâ(n)tu(l) Spirido(n)145 în
tâ(r)gu [Iașilor], / și am legat-o eu de i(z)no[a]vă cu prețul 30 lei. Veniami(n)
E(r)mona(h) 835 (însemnare de cumpărare și circulație, în partea inferioară a f.
187v, cu alfabet chirilic).
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 414.
XLIV. VIEŢILE SFINŢILOR (română) Neamţ. 1807-1815
46. Vieţile Sfinţilor din luna lui August / în zilele Domnului nostru
Scarlat Alexandru Calimah Voievod; cu blagoslovenia şi ajutorul Preasfinţitului
Arhiepiscop şi Mitropolit a toată Moldavia Kiriu Kir Veniamin. – Care s-au
tălmăcit din limba rusască în cea românească. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire,
1815). – [1], 256 f.: 1 il.; In folio mare (36,5 × 21 cm); 42 R (29,5 × 18 cm).
Note generale
BRV III-893, p. 131-135.
În BRV se specifică că ediţia are [1], 125 foi numerotate, dar de fapt are [1],
256, [3] f.146.
Numerotări greșite de paginație: f. 91 num. greșit 95; f. 157 num. greșit 155;
f. 159 num. greșit 157; f. 252 num. greșit 251.
Note de conținut:
Tablă după alfa vita a numelor Sfinților lui Dumnezeu (f. 253r-256).
Ilustraţii: f. [1v]-Înălţarea Domnului.
Ornamente: viniete de frontispiciu, viniete finale şi iniţiale ornate.
Titlu din BRV: Vieţile Sfinţilor din luna lui August (Mănăstirea Neamţul). 1815
Responsabilităţi:
Callimah, Scarlat Alexandru, domn al Moldovei: patronaj.
Veniamin, arhiepiscop şi mitropolit al Moldovei: patronaj, editor comercial,
editor ştiinţific.
Strilbiţchi, Mihail: tipograf.
145

146

Mănăstirea Sfântul Spiridon din Iași, construită la mijlocul secolului al XVIII-lea cf.
Stoicescu-Repertoriul, p. 473, apare și în consemnarea de pe Cazaniile lui Ilie Miniat
(București, 1742), exemplarul colecției I.C.E.M. Tulcea.
Olimpia Mitric, în baza unui exemplar din localitatea Verești-Suceava, dă paginația completă a
ediției (Mitric-CRVS, CCLXXXIII. 1518, p. 255 nota 20); Florescu-TCVR, 1589, p. 438.
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Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 74 (Celic Dere).
L: originală din piele pe lemn, cu urme două închizători.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă f. [1-3] finale, cu atac de anobiide și
unele deteriorări mecanice. Legătura deteriorată și desprinsă de blocul de
carte.
Î: Această carte ce cuprinde întru sine / Viețile Sfinților din luna lui August
/ iaste drept a noastră, iar cine / se va amăgi ca un om neputincios / ca să o ia
și nu o va da înapoi / supt neiertat canon va fi și supt / judecata lui
Dumnezeu va rămâne, / până ce o va întoarce iar de unde au luat. / Pentru
care spre știința urmașilor / am însemnat ca să se știe, 1829, / și am iscălit
Teodor ieroschimonah (însemnare de posesiune în partea inferioară a f. 1-6
r-v, cu alfabet chirilic).
CE: Asemenea exemplarului Viețile Sfinților din luna lui Septembrie (XXVII),
însemnarea fiind scrisă de aceeași mână.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 403.
1816
XLV. OCTOIH (română) Neamț. 1816
47. Octoih de Canoane pentru Pavecerniță / în zilele Domnului nostru
Scarlat Alexandru Calimah Voievod; cu blagoslovenia Preasfinţitului
Arhiepiscop şi Mitropolit al Moldaviei Kirio Kirio Veniamin. – (Neamţ: În
Tipografia Sfintei Monastiri Neamțul, 1816). – [9], 327 f.: il.; In 4o mare (22 × 17
cm); 23 R (17 × 12 cm).
Note generale
BRV III-916, p. 155; Poenaru-CBRV, p. 284.
Foaia de titlu cu tipar roșu și negru. Există exemplare al căror titlu e tipărit
numai cu negru cf. BRV III, p. 155.
Note de conținut:
Cătră pravoslavnicii cetitori (f. [2-4]); Pavecernița cea mică. Preotul zice … (f. [59r]); Canoanele Maicii Domnului (f. 1-320); Rugăciunile spre somn (f. 321-327).
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Ilustraţii: f. [1v]-Sfântul Ioan Damaschin, la care semnul tipografic al lui Mihail
Strilbițchi a fost înlocuit cu o inscripție grecească; f. [9v]-Fecioara Maria cu
pruncul (15 × 11 cm).
Ornamente: viniete de frontispiciu, viniete finale şi iniţiale ornate cu roșu.
Titlu din BRV: Octoih de Canoane pentru Pavecerniță (Mănăstirea Neamţul).
1816
Responsabilităţi:
Callimah, Scarlat Alexandru, domn al Moldovei: patronaj.
Veniamin, arhiepiscop şi mitropolit al Moldovei: patronaj.
Silvestru, arhimandrit şi stareţ al Sfintelor Mănăstiri Neamţ şi Secu:
prefațator.
Note specifice
Exemplarul este expus în muzeul mănăstirii (parter) și nu conține însemnări
vechi.
L: originală din piele pe carton; pe coperta 1 scena Răstignirea Domnului.
SC: bună; exemplar complet, unele foi cu pete ruginii.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 9.
48. Alt exemplar. – [9], 327 f.; In 4o mare (21 × 16 cm); 23 R (17 × 12 cm).
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: ulterioară din piele pe carton; cotor cu patru nervuri profilate.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu legătura ușor deteriorată și cotorul
desprins. Foile [3-4] au fost legate invers.
P: Mănăstirea Celic Dere.
Nr. inv.: 387.
XLVI. STRASTNIC (română) Buda. 1816
49. Strastnicul: Ce cuprinde în sine slujba sfintelor și mântuitoarelor
patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos / supt stăpânirea Preaînălțatului
împărat al Austriei, Francisc I; cu blagoslovenia Preasfințitului Domn Ștefan
Stratimirovici. – Acum întâia oară așezat și tipărit după rânduiala Bisericii
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Răsăritului. – (Buda: În Crăiasca Tipografie a Universității din Pesta, 1816). –
2 col.; [1], 110 f.: 9 il.; In folio mare (38 × 25,5 cm); 41 R (28,5 × 18 cm).
Note generale
BRV III-920, p. 156; Râpă-BRVA, p. 390.
Ilustraţii: Cele nouă gravuri de 11 × 17 cm sunt menționate la Râpă-BRVA.
Titlu din BRV: Strastnic (Buda). 1816
Responsabilităţi:
Francisc I, împărat al Austriei: patronaj.
Ștefan Stratimirovici, arhiepiscop şi mitropolit al Bisericii Răsăritului:
patronaj.
Note specifice
Exemplarul este colligat cu: Triod, Buda, 1816 (XLVII. 50).
Este complet și nu conține însemnări vechi.
XLVII. TRIOD (română) Buda. 1816
50. Triodion / supt stăpânirea Preaînălțatului împărat al Austriei,
Francisc I; cu blagoslovenia Preasfințitului Domn Ștefan Stratimirovici. –
Acum întâia oară așezat și tipărit după rânduiala Bisericii Răsăritului. – (Buda:
În Crăiasca Tipografie a Universității din Pesta, 1816). – 2 col.; [1], 320 f.: il.; In
folio mare (38 × 25,5 cm); 40, 48 R (30 × 18 cm).
Note generale
BRV III-921, p. 157; Râpă-BRVA, p. 390-391.
Text cu două tipuri de caractere: mari și mici.
I. Molnar-Piuariu cere încă din anul 1814 tipografiei budane retipărirea
Triodului, într-un tiraj de 1000 de exemplare, pe cheltuiala tipografiei. Noul
tiraj era destinat Moldovei și Țării Românești, unde ediția imprimată la Blaj, în
1813, nu fusese apreciată. Imprimarea lucrării a început în februarie 1815,
editorul Ioan Molnar solicitând atenție la tipărire și utilizarea unei hârtii de
calitate cu puțin înainte de 16 martie 1815, dată la care survine moartea
acestuia (Râpă-BRVA, p. 391).
Numerotări greșite de paginație: f. 244 num. greșit 21.
Titlu din BRV: Triod (Buda). 1816
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Responsabilităţi:
Francisc I, împărat al Austriei: patronaj.
Ștefan Stratimirovici, arhiepiscop şi mitropolit al Bisericii Răsăritului:
patronaj.
Molnar-Piuariu, Ioan de Müllersheim: editor științific cf. Râpă-BRVA.
Maior, Petru: cenzor cf. Râpă-BRVA.
N. Vezey: tipograf cf. Râpă-BRVA.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe carton presat, cu ornamente.
SC: relativ bună; exemplar complet; coperta 1 desprinsă de blocul de carte.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 376.
1817
XLVIII. BIBLIA N.T. (română) Skt. Petersburg. 1817
51. Noul Testament a Domnului Nostru Iisus Hristos. – Tipărit cu
cheltuiala rosieneștii însoțiri a Bibliei. – (Sankt Petersburg: În Tipografia
Sfântului Sinod, 1817). – [1], 278 f.; In 4o mare (22 × 14 cm); 32 R (19,5 × 11 cm).
Note generale: [I.C.E.M. Tulcea XLIII].
Note specifice
Exemplarul este expus în muzeul mănăstirii (parter).
L: originală din piele pe carton; pe coperta 1 crucea imprimată la rece.
SC: mediocră; exemplar complet, cu atac de anobiide la legătură și primele foi.
Î: indescifrabile pe f. titlu verso.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 6.
52. Alt exemplar. – [1], 278 f.; In 4o mare (22 × 13 cm); 32 R (19,5 × 11 cm).
Note specifice
L: din piele pe carton presat; cotor ulterior din pânză.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu ușor atac de anobiide; foi cu pete
ruginii și depozite de ceară. Forzațuri aplicate din altă tipăritură.
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Î: Această carte au dăruit-o preo-/ tul mona(h) Grigorie Sf. M[ănăsti]ri
Adam, / pentru pomenirea sufletului la / ace(s)t lăcaș. Dumnezeu să-l ierte
(însemnare de proveniență în partea inferioară a foii de titlu, cu alfabet
chirilic) (Planșa XI. Fig. 1).
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 44.
53. Alt exemplar. – [1], 278 f.; In 4o mare (23 × 14 cm); 32 R (19,5 × 11 cm).
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 74 (Celic Dere).
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe carton presat; cotor cu ștanțe aurii.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu ușor atac de anobiide; foi cu pete
ruginii.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 45.
1818
XLIX. BIBLIA N.T. (română) Neamț. 1818
54. Noul Testament adică Așezământ / cu blagoslovenia
Preasfințitului Mitropolit al Moldaviei Kiriu Veniamin. – Care acum cu acest
chip dupre izvoadele grecești s-au tipărit / cu ajutoriul Preasfințitului Episcop
al Sfintei Episcopii Argeșul, Kiriu Iosif. – (Neamț: În Sfânta Mănăstire: de
Gherontie Ieromonah tipograful, 1818). – [8], 255, [4] f. [vol. I]; In 4o mare (23 ×
16 cm); 24 R (20 × 14,5 cm).
Note generale
BRV III-992, p. 246-247; Poenaru-CBRV, p. 288-291.
Pentru această ediție, BRV descrie un volum de [8], 604, [4] f. În patrimoniul
Mănăstirii Celic Dere am identificat cinci exemplare, dar niciunul nu este
complet cf. BRV. Toate au aceeași foaie de titlu dar, pe lângă foile liminare și
finale, cuprind fie numai primele 255 f. cu textul Evangheliilor după Matei,
Marcu, Luca și Ioan, fie numai continuarea Noului Testament, începând cu
Faptele apostolilor (p. 256-604). Se pare că această ediție a circulat și în două
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volume, legate separat (vol. I cu 255 f.; vol. II cu f. 256-604), astfel fiind
descrise exemplare de Aurelia Florescu - 3 cu paginație completă, 2 cu [8] f. și
1-255 f. (vol. I), 1 cu f. 257-604 (vol. II)147.
Mai mult, Daniela Poenaru a comparat exemplare ale acestei ediții, cu
diferențe de tipar și paginație în final. Există exemplare care au 579 de foi
numerotate și 19 foi nenumerotate în final, față de 604 foi numerotate și 4 foi
nenumerotate cf. descrierii din BRV. Un exemplar care are [19] f. finale
semnalăm și la Celic Dere (nr. 57 în catalog).
Numerotări greșite de paginație: f. 73 num. greșit 75 ș.a.; f. 329 num. greșit
326; f. 330 num. greșit 327.
Note de conținut:
Arătare cum trebuie a afla Evangheliile ceale din toate zilele (f. [2]); Capetele Sfintei
Evanghelii de la Matei (f. [3-6r]); Altă scară a pricinilor Sfintei Evanghelii de la
Matei (f. [6v-8r]); Sfânta Evanghelie cea de la Matei (f. 1-69); Capetele Sfintei
Evanghelii de la Marcu (f. 70-73r); Sfânta Evanghelie cea de la Marcu (f. 74-116);
Capetele Sfintei Evanghelii de la Luca (f. 117-123r); Sfânta Evanghelie cea de la Luca
(f. 124-196); Capetele Sfintei Evanghelii de la Ioan (f. 197-200r); Sfânta Evanghelie
cea de la Ioan (f. 201-255); Arătare cum trebuie a afla Evangheliile ceale din toate
zilele (f. 256); Capetele faptelor sfinților apostoli (f. 257-262r); Faptele apostolilor (f.
263-329); Capetele epistoliei ceii cătră români (f. 330-331r); Epistolia Sf. Apostol
Pavel cea cătră români (f. 332-359r); […].
Sumarul f. 580-604 pentru unele exemplare și al f. 1-19 nenumerotate pentru
alte exemplare este dat comparativ (Poenaru-CBRV, p. 288-291). Este posibil să
fi existat mai multe tiraje ale ediției.
Ilustraţii: f. [1v]-în mijloc scena Înălțarea Domnului, în stânga evangheliștii
Matei și Luca, în dreapta evangheliștii Ioan și Marcu, iar în partea inferioară
apostolii Petru, Pavel, Iuda și Iacov; f. [8v]-Sf. evanghelist Matei; f. 73v-Sf.
evanghelist Marcu; f. 123v și 262v-Sf. evanghelist Luca; f. 200v și 527v-Sf.
evanghelist Ioan semnată „P[opa] Simeon”; f. 331v-Sf. apostol Pavel semnată
„Ghervasi Mo[nah]”; f. 503v-Sf. apostol Iacov semnată „Gherv[asi] Mo[nah]”; f.
512v-Sf. apostol Petru semnată „Gherv[asi] Mo[nah]”; f. 535v-Sf. apostol Iuda
semnată Ghervasi Mo[nah]”; f. 543v-Icoana înfricoșatei judecăți148.
Titlu din BRV: Noul Testament (Mănăstirea Neamț). 1818

147
148

Florescu-TCVR, poz. 1774-1779, p. 467-468.
Mitric-CRVS, CCCIX. 1702, p. 276.
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Responsabilităţi:
Callimah, Scarlat Alexandru, domn al Moldovei: patronaj.
Veniamin, mitropolit al Moldovei: patronaj.
Silvestru, arhimandrit şi stareţ al Sfintelor Mănăstiri Neamţul şi Secul: editor
științific.
Ilarie, arhimandrit şi stareţ al Sfintelor Mănăstiri Neamţul şi Secul: editor
științific.
Iosif, episcop al Argeșului: editor comercial.
Gherontie, ieromonah: tipograf.
Simeon, popa: gravor.
Ghervasi, monah: gravor.
Note specifice
Exemplarul este expus în muzeul mănăstirii (parter).
L: originală din piele pe carton; pe coperta 1 ștanțe la rece-Iisus Hristos, în
mijloc și cei patru evangheliști, în colțuri.
SC: foarte bună; șnit aurit, cu ornamente.
Î: Acea(s)tă carte e(s)te a mea / ce să numește Noul Te(s)/ tament. / Ștefan
Arhimandrit (însemnare de posesor în partea inferioară a f. [2v], cu alfabet
chirilic).
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 8.
55. Alt exemplar. – [8], f. 1-255, 580-604 [vol. I]; In 4o mare (22 × 15,5
cm); 24 R (20 × 14,5 cm).
Note specifice
L: originală din piele pe lemn, cu urme două închizători; pe coperta 1 ștanțe la
rece-Iisus Hristos, în mijloc și cei patru evangheliști, în colțuri; cotor deteriorat.
SC: mediocră; foi cu pete ruginii, blocul de carte desprins de copertă; șnit
ornamentat.
Î: Această sfântă Evanghelie este / de la părintele duhovnicul / Vlasie
Zăhărescu 1874 / februarie 9 (însemnare de proveniență în partea inferioară a
f. 1-4).
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 42.
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56. Alt exemplar. – [8], f. 1-255, 580-589, [4] f. [vol. I]; In 4o mare
(22 × 15,5 cm); 24 R (20 × 14,5 cm).
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 75 (Celic Dere).
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe lemn, cu urme două închizători; pe coperta 1 ștanțe la
rece-Răstignirea Domnului în mijloc și cei patru evangheliști, în colțuri.
SC: relativ bună; foi cu pete ruginii.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 43.
57. Alt exemplar. – [8], 255, [19] f. [vol. I]; In 4o mare (22 × 16 cm); 24
R (20 × 14,5 cm).
Note specifice
L: originală din piele pe carton presat, cu ștanțe presate la rece; deteriorată cu
ușor atac de anobiide.
SC: relativ bună; foi cu pete ruginii.
Î: Această carte ce să nu(me)ște / Noul Te(s)tame(nt) 4 Evangheliști / Matei,
Ma(r)cu și Luca și Ioan / este preafolositoare de suflet / [semnătura
indescifrabilă] / 1837, aprilie 30 (însemnare pe foaia de gardă recto, cu alfabet
chirilic).
Zis-au Domnul așa: Să luminează / lumina voa(s)tră înaintea oame-/ nilor, ca
să vază faptele voa(s)-/ tre ceale bune și să proslăvească / pre părintele vostru
cel din / ceriuri. Te sfătuiesc și eu, / Calenic, duhovnicescul tău părinte
(însemnare pe foaia de gardă verso, cu alfabet chirilic) (Planșa XI. Fig. 2).
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 41.
58. Alt exemplar. – f. [1], 256-604 [vol. II]; In 4o mare (22 × 16,5 cm);
25 R (15 × 11 cm).
Note specifice
Acesta este singurul exemplar de la Mănăstirea Celic care nu conține textul
Evangheliilor. Denumit convențional vol. II, acesta are oglinda paginii mult
mai mică (15 × 11 cm), față de celelalte patru exemplare cu 20 × 14,5 cm.
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L: originală din piele pe carton presat; pe coperta 1 ștanțe la rece-Răstignirea
Domnului în mijloc și cei patru evangheliști, în colțuri; deteriorată cu atac de
anobiide.
SC: mediocră; șnit aurit și ornamentat.
Î: Această carte ce să numește Noul / Te(s)tament este dreapt a mea /
Epifanie Arhimandrit (însemnare de posesor pe foaia de gardă verso, cu
alfabet chirilic).
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 40.
L. EFREM SYRUL, CUVINTE ȘI ÎNVĂȚĂTURI (română) Neamț. 1818-1823
59. Cuvintele și învățăturile / Preacuviosului părintelui nostru Efrem
Syrul: care să cuprind întru întâia Carte. – Tălmăcite adică mai nainte […]
dupe ale căruia tomuri greco-latine s-au și urmat și s-au îndreptat spre folosul
de obște. – (Neamț: În Tip. Sfintei Monastiri, 1818). – [4] f., 59, 419 p.: il.; In
folio (30 × 21 cm); 34 R (23 × 16 cm).
Note generale
BRV III-991, p. 243-246; Râpă-BRVA, p. 399.
Descriptori: Reprezintă primul volum din Cuvintele și învățăturile Sfântului
Efrem Syrul (cca. 306-373), teolog, polemist, predicator creștin și poet,
considerat unul din „părinții bisericii”. A creat Școala teologică de la Edessa,
fiind un învățat desăvârșit, și s-a impus prin smerenie deosebită149.
Al doilea volum s-a tipărit în 1819, iar cel de-al treilea în 1823, toate traduse de
ieromonahii Isaac și Iosif de la Neamț.
Numerotări greșite de paginație: p. 14-15 num. greșit 16-17.
Note de conținut:
Scară de Cuvintele ce să află în tomul întâi al Sf. Efrem Sirul (p. 415-419).
Ilustraţii: f. t. v-Înălţarea Domnului, semnată Mo(nah) Gherv(asie), 1817;
p. 59v-Sf. Efrem Syrul.
Ornamente: viniete de frontispiciu, viniete finale şi iniţiale ornate.
Titlu din BRV: Cuvinte și învățături (Mănăstirea Neamţul). 1818-1819-1823
Responsabilităţi:
Callimah, Scarlat Alexandru, domn al Moldovei: patronaj.
149

Pr. prof. Coman-Patrologie, p. 144-146.
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Veniamin, arhiepiscop şi mitropolit al Moldovei: patronaj.
Iosif, ieromonah: traducător, prefațator.
Isaac, ieromonah: traducător.
Ghervasie, monah: gravor.
Note specifice
L: originală din piele pe carton.
SC: deteriorată; exemplar complet, dar cu atac activ de anobiide; foi rupte, cu
pete ruginii și depozite de ceară.
Î: Această sfântă carte ce să numește / tomul întâi al sfântului Efrem Sirul /
am dat-o sfintei mo[nastiri] Florești, / sfintei biserice ce prăznuiaște /
hramul Sf. mo[nastiri], proorocul Ilie, ca / să fie spre pomenirea noastră,
anul 1826 / în 26 iulie. Să fie neschimbată și / [ne]depărtată de la ace sfântă
biserică / [semnătura indescifrabilă] (însemnare de circulație în partea
inferioară a p. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 și 17, cu alfabet chirilic).
CE: Exemplarul a fost dăruit în anul 1826 Mănăstirii Florești150, jud. Vaslui.
După 1835, când Mănăstirea Adam a fost transformată în mănăstire de maici,
au fost aduse călugărițe de la Florești la Galați151. Probabil în aceste
împrejurări a ajuns cartea la Mănăstirea Adam.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 39.

LI. LITURGHIER (română) Iași. 1818
60. Liturghiile a sfinților Ierarhi Ioan Hrisostomul, Vasilie cel Mare și
Grigorie Dialog. – Acum de nou îndreptate depre ceale ellinogrecești și
slavenorusești / de Preasfințitul Kirio Kirio Veniamin, mitropolit a toată
Moldavia. – (Iași: În Tipografia Sfintei Mitropolii, 1818). – [2], [6], 171 f.: il.; In
folio (31 × 22 cm); 28 R (22,5 × 15 cm).
Note generale
BRV III-984, p. 227-238; Râpă-BRVA, p. 399.
150

151

Mănăstirea Florești (localitatea Florești, jud. Vaslui) cu hramul „Sfântul Ilie” a fost construită
la sfârșitul secolului al XVI-lea de Cârstea Ghenovici, fost mare vornic. Biserica a fost
reclădită și sfințită în anul 1883 (Stoicescu-Repertoriul, p. 297).
Arhim. I. Motoc, op. cit., p. 200.
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Cercetătorul Râpă-Buicliu afirmă că ediția a cunoscut două tiraje, cel de-al
doilea având 5 f. liminare și peste 338 p., iar prefața mitropolitului Veniamin
diferă, fiind axată și pe probleme istorice. Un astfel de exemplar descrie
Aurelia Florescu, datat 1818-1819, cu [4] f. și 350 p., cu o prefață semnată de
mitropolitul Veniamin și gravuri semnate de Ieromonah Constantie152.
Ilustraţii: f. [6v]-Sf. Marele Mucenic Gheorghie (22 × 15 cm), semnată P[opa]
S[imion].
Titlu din BRV: Liturghii (Iași). 1818
Responsabilităţi:
Callimah, Scarlat Alexandru, domn al Moldovei: patronaj.
Veniamin Costache, arhiepiscop şi mitropolit al Moldovei: patronaj, editor
științific și comercial, prefațator, diortositor.
Stratonic, ieromonah: tipograf cf. BRV III, p. 230.
Antonie, monah: tipograf.
Simion, preot: gravor.
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 74 (Celic Dere).
Exemplarul nu conține însemnări vechi. Primele [2] f. legate greșit aparțin altei
tipărituri.
L: ulterioară din piele pe lemn, cu două închizători.
SC: mediocră; exemplar complet, cu atac activ de anobiide la copertă și
primele foi.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 413.
1819
LII. ISAAC SYRUL (Isaac de Edessa, sec. V-VI)
61. Cuvintele și învățăturile / Preacuviosului părintelui nostru Isaac
Syrul; tălmăcite adică mai nainte, dar acum […] tipărite / în zilele
binecredinciosului și de Hristos iubitoriului Domn Mihail Grigorie Suțu
Voievod. – (Neamț: În Tip. Sfintei Monastiri, 1819). – p. 1-4, 451 p.: il.; In folio
mare (32,5 × 20 cm); 37 R (25,5 × 16 cm).

152

Florescu-TCVR, 1811, p. 472-473.
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Note generale

BRV III-1037, p. 295-298.
Ilustraţii: f. t. v-Înălţarea Domnului; p. 8v-Fecioara Maria cu pruncul.
Titlu din BRV: Cuvintele lui Isaac Syrul (Mănăstirea Neamţul). 1819
Responsabilităţi:
Suțu, Mihail Grigorie, domn al Moldovei: patronaj.
Veniamin, arhiepiscop şi mitropolit al Moldovei: patronaj.
Iosif, ieromonah: prefațator.
Macarie, ieromonah: traducător (cf. Prefața).
Isaac, schimonah: traducător (cf. Prefața).
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 75 (Celic Dere).
L: originală din piele pe carton presat; cotor cu ștanțe aurii florale.
SC: deteriorată; exemplar incomplet cu lipsă p. 5-8 liminare, cu pete ruginii și
depozite de ceară; legătura deteriorată și galerii în blocul de carte datorită
atacului activ de anobiide.
Î: Această sfântă car(te) este a Sfinției sale / Pări(n)telui Evdochi(m) Xeniu
(însemnare de posesor în partea inferioară a paginii de titlu, cu alfabet
chirilic).
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 29.

16 cm).

62. Alt exemplar. – 8, 451 p.; In folio mare (32 × 20 cm); 37 R (25,5 ×

Note specifice
L: originală din piele pe carton presat.
SC: mediocră; exemplar complet, cu pete ruginii și urme de fostă umezeală;
legătura deteriorată datorită atacului de anobiide.
Î: Pe foaia de gardă și la sfârșit sunt copiate numeroase învățături și versete
biblice, cu alfabet chirilic.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 26.
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LIII. NICODIM AGHIORITUL (1748-1809)
63. Carte folositoare de suflet: despărțită în trei părți dintru care cea
dintâi cuprinde Învățătură cătră duhovnic, a doua Canoanele Sfântului Ioan
Postnicului, iar a treia Sfătuire cătră cel ce să mărturiseaște / [de Nicodim
Aghioritul]. – Tălmăcită din limba grecească / și acum cu blagoslovenia și
toată cheltuiala Preasfințitului Kirio Kirio Veniamin s-au tipărit. – (Iași: În
Tipografia Sfintei Mitropolii, 1819). – [4], 132 f.; In 4o mic (22 × 15 cm); 26 R (17
× 12 cm).
Note generale
BRV III-1034, p. 292-293.
Este vorba de prima ediție pentru Moldova a lucrării Carte folositoare de suflet.
Note de conținut:
Scara cărții (f. 126-132).
Titlu din BRV: Carte folositoare de suflet (Iași). 1819
Responsabilităţi:
Suțu, Mihail Grigorie, domn al Moldovei: patronaj.
Veniamin Costache, arhiepiscop şi mitropolit al Moldovei: patronaj, editor
comercial.
Gherontie și Grigorie (de la Neamț): traducători.
Stratonic, ieromonah: prefațator, tipograf cf. BRV III, p. 293.
Antonie, monah: prefațator, tipograf.
Note specifice
L: originală din carton și cotor piele.
SC: deteriorată; exemplar complet, cu pete ruginii; legătura deteriorată și
galerii în blocul de carte datorită atacului activ de anobiide.
Î: Acea(s)tă pravilă e(s)te a preutului Teotoi / din satu(l) Albești153,
cu(m)părată cu dre(p)t pla-/ ta sa de bine cu lei 10 lei adecă zece lei. / S-au
cu(m)părat la anul 1821, luna februarie 3 (însemnare de cumpărare și
circulație pe coperta 1 interior, cu alfabet chirilic).
Această carte este dăruită / mie de maica Pangratia din / sfânta
monastire Adam (însemnare de circulație pe f. [2r, 3r-v], cu alfabet latin).
153

Probabil este vorba de unul din satele „Albești” moldovene din județele Botoșani, Iași sau
Vaslui, unde existau biserici încă din secolul al XVIII-lea (Stoicescu-Repertoriul, p. 25-26).
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Această pravilă este proprietatea mea, Arhimandrit Glicherie Lovin,
duhovnic Sfânta Mănăstire Adam, 1950, 6 februarie (însemnare de posesor în
partea inferioară a f. [4r]).
CE: Exemplarul a circulat în Moldova, fiind achiziționat la numai doi ani de la
tipărire și a avut mai mulți proprietari clerici.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 74.
1821
LIV. BIBLIA N.T. EVANGHELIE (română) Neamț. 1821
64. Sfânta și dumnezeiasca Evanghelia aceasta / în zilele […] Domnului
nostru Mihail Grigoriu Suțu Voievod. – Acum întâi întru acestași chip s-au
tipărit / prin osârdia Preacuviosului arhimandrit și stareț al sfintelor Monastiri
Neamțul și Secul, Kir Ilarie. – (Neamț: În Tipografia Sf. Monastiri, 1821). – [4]
f., 676 p.: il.; In folio mare (48 × 33 cm); 28 R (36 × 25 cm).
Note generale
BRV III-1120, p. 380; BRV IV-1120, p. 306.
Text în chenar gravat.
Ultimele 11 f. cuprind ”Însemnarea cetirii Evangheliilor”.
Paginile 489-496 au rămas în alb, cu textul neimprimat.
Titlu din BRV: Evanghelie (Mănăstirea Neamț). 1821
Responsabilități:
Suțu, Mihail Grigorie, domn al Moldovei: patronaj.
Veniamin, arhiepiscop şi mitropolit al Moldovei: patronaj.
Teofilact, arhiepiscop al Bulgariei: prefațator.
Ilarie, arhimandrit și stareț al Sfintelor Monastiri Neamț și Secu: editor
științific.
Note specifice
Exemplarul este expus în muzeul mănăstirii (parter) și nu conține însemnări
vechi.
L: ferecătură din argint, cu două închizători, executată în anul 1855; pe coperta
1, în mijloc, Învierea Domnului într-un câmp floral, iar în colțuri cei patru
evangheliști în medalioane; pe coperta 2 Răstignirea Domnului, cei patru
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proroci (David, Solomon, Haralambie și Isaia) în câmp floral precum și patru
bumbi metalici.
SC: foarte bună; exemplar incomplet cu lipsă ultimele 11 foi.
P: Mănăstirea Celic Dere.
Nr. inv.: 128.
1823
LV. MACARIE, Ieromonahul (1770-1836)
65. Anastasimatariu bisericesc: după aşăzământul Sistimii ceii noao /
alcătuit după cel grecesc pre limba românească de smeritul Macarie
ieromonahul; cu blagoslovenia părintelui arhiepiscop şi mitropolit al
Moldaviei Kir Veniamin. – Acum întâiaşi dată tipărit. – Vienna: [s. n.], 1823. –
f. [2-3], 300 p., [1] f.; In 4o mare (23 × 18 cm); 13 R (19 × 15 cm).
Note generale: [C.C.D. Tulcea III].
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
În lipsa foii de titlu, prefața exemplarului ne arată că este vorba de ediția
pentru Moldova.
L: din carton și cotor piele.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă foaia de titlu; pete de murdărie și
colțurile foilor îndoite.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 70.
LVI. MACARIE, Ieromonahul (1770-1836)
66. Irmologhion: sau Catavasieriu musicesc / alcătuit românește pre
aşăzământul Sistimii ceii noao dupre cel grecesc de smeritul Macarie
ieromonahul; cu voia și blagoslovenia Preasfințitului mitropolit a toată
Ungrovlahia, Kirio Kir Grigorie. – Acum întâiaşi dată tipărit. – [Vienna]: [s. n.],
1823. – p. III-XIV, 220 p.; In 4o mare (24,5 × 19 cm); 13 R (19 × 15 cm).
Note generale
BRV III-1184, p. 417-425; Poenaru-CBRV, p. 295; Ștefan-CMMB, 52, p. 136.
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În afara ediției pentru Țara Românească se cunosc exemplare ale
Irmologhionului imprimate simultan pentru Moldova, sub patronajul
domnitorului Ioan Sandu Sturza și al mitropolitului Veniamin Costache
(Poenaru-CBRV).
Ornamente: descrise la Ștefan-CMMB.
Titlu din BRV: Irmologhion (Viena). 1823
Responsabilităţi:
Ghica, Grigore Dimitrie, domn al Țării Românești: patronaj.
Grigorie, mitropolit al Țării Românești: patronaj.
Macarie, ieromonah, dascăl de cântări al Sfintei Mitropolii a Bucureștilor:
traducător, compozitor, prefațator.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: coperta 2 din carton marmorat, iar cotorul și colțurile din piele (lipsește
coperta 1).
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă p. I-II; pete de murdărie și
deteriorări mecanice.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 104.
1824
LVII. ISTORIA VECHIULUI ȘI A NOULUI TESTAMENT
(română) Iași. 1824
67. Istoria Scripturii Vechiului Testament spre întrebuințarea
romaneștii tinerimi / tălmăcită de pre limba elinească pe a noastră romanomoldovenească de Veniamin Costachi, mitropolitul Moldaviei. – Tomul întâiu.
– (Iași: În Tipografia Sfintei Mitropolii: de ierodiaconul Evtimie Andreu, 1824).
– [12] f., 431 p.; In 4o mic (21,5 × 17,5 cm); 28 R (17,5 × 13,5 cm).
Note generale
BRV III-1211, p. 438-441.
Reprezintă primul volum din lucrarea tradusă de Veniamin Costache: al
doilea volum, Istoria Scripturii Noului Testament, are [1] f., 372 p., [2] f.; al
treilea volum, Istoria Scripturii ceii noaă, are [1] f., 350 p.
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Cele 431 p. sunt numerotate cu cifre arabe.
Titlu din BRV: Istoria Vechiului și a Noului Testament (Iași). 1824 (vol. I-III)
Responsabilităţi:
Sturza, Ioan Sandu, domn al Moldovei: patronaj.
Veniamin Costache, mitropolit al Moldovei: patronaj, traducător, editor
comercial, prefațator.
Evtimie Andreu, ierodiacon: tipograf.
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 75 (Celic Dere).
L: din carton marmorat, iar cotorul și colțurile din piele.
SC: mediocră; exemplar complet, cu blocul de carte desprins și pete ruginii;
legătura deteriorată datorită atacului de anobiide.
Î: Însemnare indescifrabilă, datată 1848, pe foaia de gardă, cu alfabet chirilic.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 47.
1826
LVIII. SCUPOLI, LORENZO (cca. 1530-1610)
68. Carte de suflet preafolositoare, ce să numeaște: Nevăzut războiu /
alcătuită adecă mai înainte de oarecarele înțelept bărbat [Lorenzo Scupoli];
iară împodobită mai pre urmă și îndreptată cu multă sârguință de
preacuviosul între monahi Kir Nicodim [Aghioritul]. – Și așa întru acestași
chip întâi s-au tipărit greceaște, la anul 1796. – Iar acum s-au tălmăcit și s-au și
tipărit în limba noastră românească / în zilele domnului nostru Ioan Sandu
Sturza Voievod. – (Neamț: În Sfânta Monastire, întru a sa Tipografie, 1826). –
12, 495 p.: il.; In 4o mare (23 × 18 cm); 23 R (16 × 13 cm).
Note generale
BRV III-1271, p. 485-486; Râpă-BRVA, p. 433.
Nicodim Aghioritul (1748-1809), mare teolog și scriitor grec, a adaptat lucrarea
de ascetică a italianului Scupoli, Combattimento spirituale (1589) și i-a adăugat
niște rugăciuni către Domnul Iisus Hristos. A publicat-o în limba greacă, în
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anul 1796154, după cum reiese din pagina de titlu a acestei prime ediții în limba
română, din 1826. Traducătorul din limba greacă nu este cunoscut.
Cartea se adresează deopotrivă clericilor și credincioșilor, „războiul nevăzut”
fiind unul alegoric pe care-l ia asupra sa fiecare creștin la botez. Cuprinde trei
părți: Învățătură privind modul în care se realizează și se păstrează vrednicia
preoțească prin angajare cu tărie și cu curaj în acest război nevăzut; Discuție despre
Sf. Taină a Euharistiei în vederea primirii acesteia; Nicodim a adăugat niște rugăciuni
în chip de icoase către Domnul Iisus Hristos.
Numerotări greșite de paginație: p. 494 num. greșit 495 și invers. Astfel, ediția
are 495 p. num. cu cifre arabe, nu 494 p. cf. BRV.
Ornamente: viniete de frontispiciu, viniete finale şi 74 de iniţiale ornate cu
decor arhitectural.
Titlu din BRV: Carte de suflet … sau nevăzut războiu (Mănăstirea
Neamțului). 1826
Responsabilităţi:
Nicodim Aghioritul: cenzor, editor științific (pentru ediția în limba greacă din
1796).
Sturza, Ioan Sandu, domn al Moldovei: patronaj.
Veniamin Costache, mitropolit al Moldovei: patronaj.
Domețian, arhimandrit și stareț al Sf. Mănăstiri Neamț și Secu: editor științific.
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 75 (Celic Dere).
L: originală din piele pe lemn, cu două închizători și chenar floral imprimat.
SC: mediocră; exemplar complet, cu pete ruginii; legătura, primele și ultimele
pagini au deteriorări și galerii datorită atacului de anobiide.
Î: Această carte, Nevăzutul războiu, este de la părintele / duhovnicul Vlăsii
Zăhărescu. Dată la beserică, 1874 februarie 9 (însemnare de circulație în
partea inferioară a p. 2-3 numerotate cu cifre arabe).
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 25.

154

Ediția nu este descrisă în BRV, nici la Erbiceanu.
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LIX. VASILE CEL MARE (cca. 330-379), GRIGORE DE NAZIANZ
(cca. 330-389)
69. Cuvinte puține oarecare / din ceale multe ale celor întru sfinți
părinților noștri Vasilie celui Mare și Grigorie Cuvântătoriului de Dumnezeu.
– Tălmăcite din limba elinească și acum întâi tipărite. – (București: În Sfânta
Mitropolie: de Matei Băbeanul Tipograful, 1826). – 2 col.; [2], 189 f.: il.; In folio
(32 × 22 cm); 42 R (26 × 16,5 cm).
Note generale
BRV III-1293, p. 523-524; Râpă-BRVA, p. 438.
Descriptori: Sfântul Vasile cel Mare s-a născut în Cezareea Capadociei, unde îl
cunoaște pe Sf. Grigore Teologul și leagă o foarte strânsă prietenie. Studiază la
Constantinopol și Atena, după care intră în monahism. În anul 370 este ales
episcop-mitropolit al Cezareei, impunându-se printr-o uriașă activitate
dogmatică, pastorală și socială155.
Traducerea din limba greacă a celor 12 omilii ale Sf. Vasile cel Mare s-a făcut
de către dascălul Ilarion de la Râmnic, încă din timpul păstoriei mitropolitului
Dositei. În Prefața ediției se mai spune că, ulterior, mitropolitul Grigorie a
revizuit această traducere și a cerut tipărirea sa. Mai mult, a tradus și a
adăugat la sfârșitul cărții câteva epistolii și stihuri ale Sf. Grigore Bogoslovul,
„ca să se cunoască, că precum în viață au fost iubiți și uniți, așa și în cartea
aceasta să fie uniți” (cf. BRV III, p. 524).
Titlu din BRV: Cuvinte (București). 1826
Responsabilităţi:
Ghica, Grigore Dimitrie, domn al Țării Românești: patronaj.
Grigorie, mitropolit al Țării Românești: patronaj, cenzor, traducător, editor
științific cf. Prefața.
Ilarion, ieromonah la Episcopia Râmnicului: traducător cf. Prefața.
Pafnutie: prefațator, tipograf.
Băbeanul, Matei: tipograf.
Note specifice
L: din carton marmorat, iar cotorul și colțurile din piele; ornamente florale pe
cotor.
155

Pr. prof. Coman-Patrologie, p. 111-113.
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SC: bună; exemplar complet, cotor ușor deteriorat în partea superioară.
Î: Această carte cu Cuvinte ale Sfântului Marelui Vasilie, prin mijlocirea
noastră, de către / Preafericitul Mitropolit al Ungrovlahiei, Kir Grigorie, s-au
hărăzit iubitorilor de faptă bună / cu datorire că cetitoriul să și urmeze celor
cetite. Și noi sub această îndatorire o afierosim156 / Monastirei Florești.
Veniamin Mitropolitul Moldaviei, 1828, august 21 (însemnare de circulație în
partea inferioară a f. [2r-v] și f. 1r-v, cu alfabet chirilic).
CE: Exemplarul a fost donat Mănăstirii Florești-Vaslui de către mitropolitul
Veniamin al Moldovei.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 30.
70. Alt exemplar. – 2 col.; [2], 189 f.; In folio (32 × 22 cm); 42 R (26 × 16,5 cm).
Note specifice
L: din carton marmorat și cotorul din piele.
SC: deteriorată; exemplar complet, cu deteriorări datorită atacului activ de
anobiide.
Î: Acest Exaimeron al Sf. marelui Vasilie s-au afiero-/ sit de Preasfințitul
mitropolit al Ungrovlahiei Kiriu / Kiriu Kir Grigorie, soborului de maice ce
să află / în sfânta monastire Florești, unde să prăznuiaște Sfântul proroc /
Ilie. Anul 1833, mai 29 (însemnare de circulație în partea inferioară a f. [1-2r]
și f. 1-3r, cu alfabet chirilic).
CE: Și acest exemplar a fost donat mai târziu Mănăstirii Florești-Vaslui,
circulând din Țara Românească în Moldova.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 32.
1827
LX. IOAN GURĂ DE AUR (Sfântul Ioan Zlatoust)
71. Cuvinte puține oarecare / din ceale multe ale părintelui nostru
Ioan Gură de Aur. – Acum întâi tipărite / cu blagoslovenia celui de acum a
156

Afierosit = dedicat (< gr. αφιερωνω „a dedica” cf. V. Mardare, Dicționar român-neogrec, Iași,
2003, p. 220).
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toată Ungrovlahia mitropolit Kir Grigorie. – (București: În Sfânta Mitropolie,
1827). – 2 col.; [2], 192, [2] f.: il.; In folio mare (32 × 21 cm); 42 R (27 × 17 cm).
Note generale

BRV III-1312, p. 536.
Descriptori: Sfântul Ioan Gură de Aur (Ioannes Chrysostomos, 354?-407) –
teolog și predicator strălucit în Antiohia, episcop al Constantinopolului între
398-404, unul dintre cei mai de seamă reformatori sociali creștini ai vremii
sale157.
Titlu din BRV: Cuvinte (București). 1827
Responsabilităţi:
Ghica, Grigore Dimitrie, domn al Țării Românești: patronaj.
Grigorie, arhiepiscop și mitropolit al Ungrovlahiei: patronaj, traducător.
Băbeanul, Matei: tipograf.
Note specifice
L: din carton marmorat, iar cotorul și colțurile din piele.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu depozite de ceară și legătura desprinsă
de blocul de carte.
Î: Această carte cu Cuvinte ale Sfântului Ioan Gură de Aur, prin / mijlocirea
noastră, de cătră Preasfințitul Mitropoli(t) / al Ungrovlahiei, Kir Grigorie,
s-au hărăzit iubito-/ rilor de fapte bune și îndatorirea ca cetitoriul / să și
urmeze celor cetite. Și noi cu a-/ceasta îndatorire o afierosim Monastirei
Florești. / Veniamin Mitropolitul Moldaviei, 1828, august 21 (însemnare de
circulație pe f. [2r] liminară, cu alfabet chirilic).
CE: Conform însemnărilor aproape similare, la 21 august 1828 mitropolitul
Veniamin a dăruit Mănăstirii Florești câte un exemplar din Cuvintele Sf. Vasile
cel Mare și Cuvintele Sf. Ioan Gură de Aur, probabil cu prilejul unei vizite la
mănăstire.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 33.
LXI. IRMOLOGHION (română) Neamț. 1827
72. Irmologhionul acesta: împreună cu Rânduiala Mesii. – S-au tipărit
/ cu blagoslovenia Preasfințitului Arhipăstoriu Kiriu Kiriu Veniamin. –
157

Pr. prof. Coman-Patrologie, p. 133-138.
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(Neamț: În Sfânta Monastire, 1827). – [2] f., 344 p., [6] f.: il.; In 4o mare (23 × 18
cm); 23 R (16 × 13 cm).
Note generale
BRV III-1313, p. 536-538; Poenaru-CBRV, p. 307-308.
Paginile sunt numerotate cu cifre arabe.
După Poenaru-CBRV ediția are la sfârșit [14] f., față de [6] f. menționate în
BRV.
De la p. 217 începe Rânduiala blagosloveniei mesii.
Titlu din BRV: Irmologhion (Mănăstirea Neamțul). 1827
Responsabilităţi:
Sturza, Ioan Sandu, domn al Moldovei: patronaj.
Veniamin Costache, mitropolit al Moldovei: patronaj.
Domețian, arhimandrit și stareț al Sf. Mănăstiri Neamț și Secu: editor științific.
Note specifice
L: originală din piele pe carton presat.
SC: relativ bună; exemplar incomplet cu lipsă f. [7-14] de la sfârșit; legătura
deteriorată datorită atacului de anobiide.
Î: Pe forzaț 1 sunt copiate versuri din imnuri bisericești, cu alfabet chirilic.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 439.
1828
LXII. MOLEBNIC (română) Iași. 1828
73. Molebnic: adecă Carte cu rânduiala rugăciunilor pentru
împăratul a toată Rosiia, cum să se urmeze; la Anul Nou, la vremea războiului
împotriva vrăjmașilor, la năvălirea vrăjmașilor asupră […]. – S-au tipărit din
porunca Preasfințitului mitropolit Kirio Kir Veniamin. – (Iași: În Tipografia
Sfintei Mitropolii, 1828). – [2] f., 87 p.: il.; In 4o mic (21 × 17 cm); 24 R (17,5 ×
13,5 cm).
Note generale
BRV III-1374, p. 595.
Molebnicul cuprinde slujbele oficiate în împrejurări solemne.
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Paginile sunt numerotate cu cifre arabe.
Titlu din BRV: Molebnic (Iași). 1828
Responsabilităţi:
Veniamin Costache, mitropolit al Moldovei: patronaj.
Simion: gravor.
Costantie, ieromonah: gravor.
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 75 (Celic Dere).
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: din carton marmorat și cotorul din piele.
SC: deteriorată; exemplar complet, cu deteriorări datorită atacului activ de
anobiide.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 66.
LXIII. PATERIC (română) București. 1828
74. Pateric: ce cuprinde în sine cuvinte folositoare ale sfinților
bătrâni / cu blagoslovenia celui de acum mitropolit al Ungrovlahiei Kir
Grigorie. – (București: În Sfânta Mitropolie, 1828). – 2 col.; [2], 162, [2] f.: il.; In
folio mare (31 × 21 cm); 42 R (25 × 16,5 cm).
Note generale
BRV III-1375, p. 595-598.
Ediția a 2-a a fost tipărită în anul 1913 la Iași, cu cheltuiala arhiereului Antim
Petrescu-Botoșeneanu, vicarul Sfintei Mitropolii a Moldovei și Sucevei (BRM
III-44043, p. 769-770).
Numerotări greșite de paginație: f. 26 num. greșit 29; f. 133 num. greșit 132;
f. 134 num. greșit 132; f. 135 num. greșit 133; f. 136 num. greșit 134; f. 137 num.
greșit 135; f. 138 num. greșit 136; f. 139 num. greșit 137.
Titlu din BRV: Pateric (București). 1828
Responsabilităţi:
Ghica, Grigore Dimitrie, domn al Țării Românești: patronaj.
Grigorie, arhiepiscop și mitropolit al Ungrovlahiei: patronaj.
Băbeanul, Matei: tipograf.
Pafnutie, dascălul: traducător cf. Prefața.
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Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 75 (Celic Dere).
L: originală din piele pe carton.
SC: relativ bună; exemplar complet, foi cu pete ruginii și urme de fostă
umezeală.
Î: Patericul acesta s-au afierosit de Preasfințitul mitropo-/ lit al Ungrovlahiei
Kiriu Kir Grigorie soborului de maice / ce să află în Sfânta Monastire
Florești, unde să prăznuiaște / Sfântul proroc Ilie. Anul 1833, mai 29
(însemnare de circulație în partea inferioară a f. [1-2r] și f. 1-2r, cu alfabet
chirilic).
Acest Pateric este adus de / maice de la Mănăstirea Florești aicea, / în
Sfânta Monastire Adam, / în timpul stareței Xenea Cuza / la anul 1835,
martie 12. / Astăzi stareța în Sfânta Monastire Adam, / Epraxiea Harjeu, la
anul 1897 septembrie 1. / Scriitor Arghirescu Iconom (însemnare de circulație
în partea inferioară a f. 2v, 3r-v, 4r-v, 5r-v și f. 6r).
CE: Conform însemnărilor aproape similare, la 29 mai 1833 au fost donate
Mănăstirii Florești acest Pateric și un exemplar din Cuvintele lui Vasile cel Mare
(București, 1826), ambele volume circulând din Țara Românească în Moldova
și ulterior în nordul Dobrogei.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
Nr. inv.: 31.
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Tabelul cărților descrise – Mănăstirea Celic Dere Tulcea

Autor

Macarie,
Ieromonahul

Titlu

Locul
tipăriturii

Anul de Număr Poziția de
de
identificare
impriexemmare
în catalog
plare

Anastasimatariu
(Ediția pentru
Moldova)

Viena

1823

1

LV. 65

Biblia N.T.

Sankt

1817

3

XLVIII.
51-53

1818

5

XLIX.

Petersburg
Biblia N.T.

Neamț

([vol. I-II])

54-58

Biblia N.T. Evanghelie

Râmnic

1794

1

VIII. 8

Biblia N.T. Evanghelie

București

1801

1

XII. 12

Biblia N.T. Evanghelie

Neamț

1811

1

XXX. 32

Biblia N.T. Evanghelie

Buda

1812

1

XXXIII. 35

Biblia N.T. Evanghelie

Neamț

1821

1

LIV. 64

Biblia V.T. N.T.

București

1688

1

II. 2

Carte românească de
învățătură

Iași

1643

1

I. 1

Scupoli,
Lorenzo

Carte de suflet ce se
numește Nevăzut
război

Neamț

1826

1

LVIII. 68

Nicodim
Aghioritul

Carte folositoare de
suflet (Ediția I pentru
Țara Românească)

București

1799

1

X. 10

Nicodim
Aghioritul

Carte folositoare de
suflet (Ediția a 2-a
pentru Țara
Românească)

București

1800

1

XI. 11

Nicodim

Carte folositoare de

Iași

1819

1

LIII. 63
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Autor

Aghioritul

Titlu

Locul
tipăriturii

suflet (Ediția I pentru
Moldova)

Anul de Număr Poziția de
de
identificare
impriexemmare
în catalog
plare

Ceaslov

Iași

1797

1

IX. 9

Cuvinte puține
oarecare

București

1826

2

LIX. 69-70

Cuvinte puține
oarecare

București

1827

1

LX. 71

Efrem Syrul

Cuvinte și învățături,
vol.I

Neamț

1818

1

L. 59

Isaac Syrul

Cuvinte și învățături

Neamț

1819

2

LII. 61-62

Ioan

Descoperire a
pravoslavnicii
credințe

Iași

1806

1

XXVI. 28

Irmologhion (Ediția
Viena
pentru Țara Românească)

1823

1

LVI. 66

Irmologhion

Neamț

1827

1

LXI. 72

Istoria Vechiului și a
Noului Testament, tom
I - Istoria Scripturii

Iași

1824

1

LVII. 67

Kecragarion

Neamț

1814

1

XL. 42

Liturghier

Chișinău

1815

1

XLIII. 45

Liturghier

Iași

1818

1

LI. 60

Mineiul luna lui

Râmnic

1778

1

IV. 4

Râmnic

1779

1

V. 5

Vasile cel
Mare, Grigore
de Nazianz
Ioan Gură de
Aur

Damaschin
Macarie,
Ieromonahul

Vechiului Testament
Augustinus
Aurelius

Noiembrie
Mineiul luna lui
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Autor

Titlu

Locul
tipăriturii

Anul de Număr Poziția de
de
identificare
impriexemmare
în catalog
plare

Decembrie
Mineiul luna lui
Aprilie

Râmnic

1780

1

VI. 6

Mineiul luna lui

Râmnic

1780

1

VII. 7

Mineiul luna lui
Septembrie (Mineiul
mare, Tirajul pentru
Transilvania)

Buda

1804

1

XIII. 13

Mineiul luna lui
Mai(Mineiul mare,
Tirajulpentru
Transilvania)

Buda

1804

1

XIV. 14

Mineiul luna lui
August(Mineiul mare,
Tirajul pentru
Transilvania)

Buda

1804

1

XV. 15

Mineiul lunii lui
Octombrie (Mineiul
mare, Tirajul pentru
Țara Românească)

Buda

1805

1

XVI. 16

Mineiul lunii lui
Noiembrie (Mineiul
mare, Tirajul pentru
Țara Românească)

Buda

1805

1

XVII. 17

Mineiul lunii lui
Decembrie (Mineiul
mare, Tirajul pentru
Țara Românească)

Buda

1805

1

XVIII. 18

Mineiul lunii lui
Ianuarie (Mineiul
mare, Tirajul pentru
Țara Românească)

Buda

1805

1

XIX. 19

Mineiul lunii lui

Buda

1805

1

XX. 20

Septembrie
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Autor

Titlu

Locul
tipăriturii

Februarie (Mineiul
mare, Tirajul pentru
Țara Românească)

Ioan Scărarul

Teofilact,
Arhiepiscopul
Bulgariei

Anul de Număr Poziția de
de
identificare
impriexemmare
în catalog
plare

Mineiul lunii lui
Martie (Mineiul mare,
Tirajul pentru Țara
Românească)

Buda

1805

1

XXI. 21

Mineiul lunii lui
Aprilie (Mineiul mare,
Tirajul pentru Țara
Românească)

Buda

1805

1

XXII. 22

Mineiul lunii lui Iunie
(Mineiul mare, Tirajul
pentru Țara
Românească)

Buda

1805

1

XXIII. 23

Mineiul lunii lui Iulie
(Mineiul mare, Tirajul
pentru Țara
Românească)

Buda

1805

1

XXIV. 24

Molebnic

Iași

1828

1

LXII. 73

Octoih

Neamț

1816

2

XLV.47-48

Pateric

București

1828

1

LXIII. 74

Penticostar, Ediția a 2-a

Blaj

1808

1

XXVIII. 30

Scara

Neamț

1814

1

XLI. 43

Strastnic (Colligat cu
riod, Buda, 1816)

Buda

1816

1

XLVI. 49

Tâlcuire la cele patru
evanghelii

Iași

1805

3

XXV.25-27

Triod

Buda

1816

1

XLVII. 50

Ușa pocăinței

Brașov

1812

1

XXXIV. 36
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Autor

Simeon,
Arhiepiscopul
Tesalonicului

Titlu

Locul
tipăriturii

Anul de Număr Poziția de
de
identificare
impriexemmare
în catalog
plare

Viețile Sfinților din
luna lui Septembrie

Neamț

1807

1

XXVII. 29

Viețile Sfinților din
luna lui Octombrie

Neamț

1809

1

XXIX. 31

Viețile Sfinților din
luna lui Noiembrie

Neamț

1811

1

XXXI. 33

Viețile Sfinților din
luna lui Decembrie

Neamț

1811

1

XXXII. 34

Viețile Sfinților din
luna lui Ianuarie

Neamț

1812

1

XXXV. 37

Viețile Sfinților din
luna lui Februarie

Neamț

1812

1

XXXVI. 38

Viețile Sfinților din
luna lui Martie

Neamț

1813

1

XXXVII.
39

Viețile Sfinților din
luna lui Aprilie

Neamț

1813

1

XXXVIII.
40

Viețile Sfinților din
luna lui Iunie

Neamț

1813

1

XXXIX.
41

Viețile Sfinților din
luna lui Iulie

Neamț

1814

1

XLII. 44

Viețile Sfinților din
luna lui August

Neamț

1815

1

XLIV. 46

Voroavă de întrebări
și răspunsuri întru
Hristos

București

1765

1

III. 3
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2.2. MĂNĂSTIREA COCOȘ (comuna Niculițel, jud. Tulcea).
DESCRIEREA COLECȚIEI DE CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ
Istoricul mănăstirii
La cca. 20 km de Mănăstirea Celic Dere și la o depărtare de 6 km de
comuna Niculițel se află un alt locaș monahal - Mănăstirea Cocoș, cu o istorie
încărcată și la fel de grăitoare pentru spiritualitatea nord-dobrogeană.
Fondarea mănăstirii în anul 1833 a constituit un eveniment important
pentru ridicarea culturală şi religioasă a Dobrogei. Drept întemeietori se
cunosc trei călugări români, Visarion, Gherontie şi Isaia, veniţi de la Muntele
Athos, care cumpără pământ lângă Dealul Cocoşului158 și construiesc o casă de
rugăciune din nuiele.
Monahii Visarion și Gherontie, înainte de a se stabili în Dobrogea,
practicaseră meşteşugul tipografiei timp de mulți ani la Mănăstirea Neamţ. Ca
tipograf, ieromonahul Gherontie a contribuit la imprimarea primei traduceri
româneşti a lucrării lui Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, 1825. Visarion a
funcţionat ca legător de cărţi la Neamț, egumen timp de patru ani la schitul
Sihla din Moldova, din nou la Mănăstirea Neamţ în calitate de chelar, la
Mănăstirea Secu ca econom, după care, hirotonisit preot, pleacă pe la 1826 la Sf.
Munte159.
În perioada 1833-1841 mănăstirea a funcţionat numai cu încuviiţarea
organelor musulmane locale. Noul aşezământ monahal a fost luat în evidenţă
de către autorităţile turceşti în anul 1841 când, prin firman special numit irade,
s-a obţinut învoirea ridicării unei biserici. Pe baza acestei învoiri, în anul 1842
s-a construit biserica mănăstirii cu cheltuiala lui Ignatie Irodeanu, unul dintre
călugări. Biserica s-a degradat repede deoarece a fost necesară o reparaţie în
1846, încuviinţată de sultanul Abdul Medjid160. În anul 1853 se construieşte
lângă aceasta o biserică din piatră, cu hramul „Sfintei Treimi”, care durează
până în anul 1910, când ambele sunt dărâmate161.
158

159

160
161

Legenda spune că numele locului a fost dat demult, când pe acest deal s-ar fi auzit cântecul
unui cocoș sălbatic (Arhim. Sorescu-Monastirile, p. 19).
T. Mateescu, Un aşezământ monahal transilvănean în Dobrogea (Contribuţii la istoria Mănăstirii
Cocoşu până la 1877), MA, 21, 1976, nr. 1-3, p. 115; Protos. M. Zamfir, O ctitorie transilvăneană
în Dobrogea: Mănăstirea Cocoş, GB, 45, 1986, nr. 2, p. 91.
Arhim. Sorescu-Monastirile, p. 20; T. Mateescu, op.cit., p. 116-118.
T. Mateescu, op.cit., p. 120.
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Visarion, primul stareț al Mănăstirii Cocoș, a fost investit ca egumen şi
înălţat arhimandrit de către Panaret, arhiepiscopul Tulcei. În anul 1850 cei doi
se aflau într-un conflict aplanat de agronomul Ion Ionescu de la Brad, care a
obţinut repunerea stareţului în drepturile sale, prin hotărârea patriarhului
Constantinopolului162. Mănăstirea avea pe atunci treizeci de călugări, despre
care Ion Ionescu de la Brad scria că „proveneau din toate locurile locuite de
români”163.
Lui Visarion i-a urmat arhimandritul Daniil (1862-1884). În 1864 începe
zidirea clopotniţei de la intrarea în mănăstire (accesul în mănăstire se face pe sub
gangul clopotniţei), o construcţie impunătoare, înaltă de cca. 30 metri, terminată
abia în anul 1883164 (Planșa XII. Fig. 1). În 1909 vine stareţ Roman Sorescu şi în
1910 termină construcţia din partea de est, unde acum funcţionează stăreţia,
paraclisul, bucătăria şi trapeza mănăstirii (Planșa XII. Fig. 2).
În 23 aprilie 1910 episcopul Nifon Niculescu (1909-1921) pune temelia
celor 24 de chilii noi de pe latura de nord, legate de clopotniţă după un plan
întocmit de arhitectul Toma Dobrescu şi care se termină la capătul dinspre
răsărit cu o clădire în două etaje, care devine stăreţia Mănăstirii Cocoş165. În
prezent, acest corp de chilii se află în plin proces de consolidare şi refacere.
Sub îndrumarea aceluiaşi arhitect, la 1 septembrie 1911 începe
construirea bisericii mari (Planșa XII. Fig. 3), cea actuală, care se va termina în
toamna anului 1913, pictura în stil neobizantin fiind realizată ulterior de
italianul F. de Biasse166.
Mănăstirii Cocoş i-a fost dăruită şi o tipografie la începutul secolului XX.
Tiparniţa a fost adusă de la Bucureşti din ordinul ministrului Instrucţiunii,
Spiru Haret, şi drept recunoştinţă, spun călugării, a purtat numele «Tipografia
Spiru Haret». Instalată provizoriu lângă clopotniţă, tipografia nu a funcţionat
din cauza începerii războiului, în anul 1916167.
După încheierea Primului Război Mondial au urmat alte lucrări sau
reamenajări. În timpul episcopatului lui Cosma Petrovici (1926-1929) s-a construit
corpul de clădiri din dreapta clopotniţei, cu etaj şi pridvor, unde au funcţionat o
162
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V. Slăvescu, Corespondența între Ion Ionescu de la Brad și Ion Ghica, 1846-1874, București, 1943,
p. 103-104.
Ibidem, p. 102.
Arhim. Sorescu-Monastirile, p. 23-24.
Arhim. Sorescu-Monastirile, p. 57.
Protos. M. Zamfir, op.cit., p. 93.
Arhim. Sorescu-Monastirile, p. 23 nota 1.
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vreme birourile mănăstirii. În prezent, construcţia oferă spaţii de cazare
numeroşilor turişti care poposesc aici. Datorită incendiului din vara anului 1946
încep lucrările de restaurare a clopotniţei, iar în anii 1957-1960 se restaurează şi
chiliile dinspre vest, construcţie declarată monument istoric în 1959168.
Ca mărturie a credinței strămoșești, biserica Mănăstirii Cocoș adăpostește
din 17 ianuarie 1973 moaștele celor patru mucenici de la Niculițel - Zotikos,
Attalos, Kamasis și Philippos, martirizați în timpul persecuțiilor anticreștine ale
lui Athanarich (369-372).
În clădirea cu etaj dinspre est (Planșa XII. Fig. 4), unde a funcționat
iniţial stăreţia Mănăstirii Cocoş, s-a amenajat în anul 1985 o colecţie muzeală
de artă religioasă, cu icoane și cărți vechi din patrimoniul mănăstirii. Clădirea
adăposteşte într-o mică încăpere la parter, pe rafturi metalice, întregul fond de
carte veche și manuscrise (Planșa XII. Fig. 5), care provine atât din vechea
bibliotecă a mănăstirii cât şi de la alte parohii din judeţ, după cum am mai
amintit. Se păstrează aici peste 1700 de volume: 70 de exemplare sunt cărți
vechi românești (1697-1830), peste 1000 sunt cărți românești imprimate după
anul de referință 1830, iar restul sunt cărți slavone de redacție ruso-ucraineană
și câteva zeci de tipărituri venețiene în limba neogreacă. Mănăstirea deține și
câteva manuscrise românești de secol XIX, scrise cu alfabet chirilic sau de
tranziție, copiate în Țara Românească sau Moldova, care, dăruite ori
cumpărate, au ajuns în Dobrogea.
Iniţiativa organizării acestui muzeu a aparţinut Î.P.S. Arhiepiscop Dr.
Antim Nica al Tomisului şi Dunării de Jos, în timpul stăreţiei protosinghel
Modest Zamfir. În prezent, muzeul este închis în vederea reorganizării şi
reamenajării spaţiului expoziţional. În anul 2008 este numit la Cocoș starețul
Visarion Scutaru.
Prezentarea colecției de carte veche românească
Mănăstirea Cocoş şi-a constituit încă din primii ani o arhivă proprie cu acte,
condici şi alte materiale documentare păstrate cu grijă, unele ajungând până în
zilele noastre. De asemenea, şi-a creat o bibliotecă formată din cărţi de cult.
Pe de altă parte, cărțile de patrimoniu adunate din întreg județul Tulcea,
în baza dispoziției de concentrare a fondurilor speciale la 1980, au sporit
considerabil zestrea mănăstirii. Conform ultimului registru-inventar al
168

Protos. M. Zamfir, loc. cit.
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bibliotecii, realizat în perioada 1984-1987, s-au reinventariat cu numere de la 1
la 747 tot atâtea volume care au aparținut mănăstirii dintotdeauna. Celelalte
cca. 1000 de exemplare de carte veche figurează într-un registru separat, ca
fiind concentrate la „Depozitul O.J.P.C.N. Tulcea - Cocoș”169.
Astfel, dacă ne raportăm numai la cartea veche românească, 33 de
exemplare poartă număr nou de inventar și ștampila mănăstirii, ele făcând
parte din vechea bibliotecă; 37 de exemplare poartă număr vechi de inventar și
provin din 19 parohii județene: Catedrala „Sfântul Nicolae” Tulcea, Biserica
„Sfinții Împărați” Tulcea, Niculițel, Izvoarele, Valea Teilor, Visterna, Măcin,
Peceneaga, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Somova, Babadag, Nifon,
Văcăreni, Garvăn, Turda, Zebil și Mihail Kogălniceanu. Cele mai multe,
7 exemplare, provin din orașul Măcin, jud. Tulcea.
În 1850, anul călătoriei lui Ion Ionescu de la Brad, la Cocoș exista o mică
bibliotecă cu volume dăruite de către slujitori ai bisericii și înalți prelați de
dincolo de Dunăre, așa cum rezultă din însemnări. Pe Chiriacodromionul de la
Neamț, 1811, în partea inferioară a mai multor pagini, citim: Acest
Kiriacodromion s-au dăruit de Sfinţia Sa, Părintele Stareţul Neonil, la S[fântul] schit
Cocoşii ca să fie în biserica de acolo nestrămutat, întru carea să prăzdnuiaşte hramul
prea Sfintei Treimi […] La anul 1844, mai 9. Pe Evanghelia de la Neamț, 1821,
avem consemnată prezenţa cărţii la mănăstire din anul 1841: Această Evanghelie
s-au deruit schitului Cocoşii de Preasfinţitul Mitropolit al Moldaviei şi Sucevii Kirio
Kir Veniamin Costache Cavaler a mai multor ordene. 1841 mart[ie] 15. Ulterior,
călugării mănăstirii au adunat și alte ediții vechi românești și slavone.
Însemnările demonstrează faptul că Moldova a avut un aport important în
susţinerea vieţii monahale a românilor din Dobrogea. Însuși stareţul Visarion
a păstrat legături strânse cu provincia și Mănăstirea Neamț.
Pe de altă parte, până în anul 1844 însemnările vorbesc despre „schitul
Cocoșii”, iar ulterior despre mănăstire.
Colecția de carte veche românească a Mănăstirii Cocoș cuprinde 48 de
titluri în 70 de exemplare, 22 dintre acestea fiind dublete sau mai multe
exemplare ale următoarelor ediții: Liturghier (Iași, 1794); Viețile Sfinților din
luna lui Septembrie (Neamț, 1807); Chiriacodromion (Neamț, 1811); Octoih (Buda,
1811) - 7 exemplare; Viețile Sfinților din luna lui Decemvrie (Neamț, 1811); Cel
mic și cel mare îngeresc chip (Neamț, 1815); Viețile Sfinților din luna lui August
169

De fapt, acest registru cuprinde o parte din procesele-verbale de predare a cărților, în
ordinea alfabetică alocalităților de proveniență.
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(Neamț, 1815); Strastnic (Buda, 1816); Triod (Buda, 1816); Efrem Syrul, Cuvinte
și învățături, vol. I (Neamț, 1818) - 2 exemplare; Efrem Syrul, Cuvinte și
învățături, vol. III (Neamț, 1823) - 2 exemplare; Antologhion (Neamț, 1825);
Mineiul lunii lui Ianuarie (Neamț, 1830) - 2 exemplare. Douăzeci și cinci de
ediții au fost descrise în colecțiile anterioare, insistând aici numai pe notele de
exemplar.
Din punct de vedere cronologic, numai un exemplar datează din secolul
XVII (Evanghelia de la Snagov, 1697), 8 volume sunt tipărite în secolul XVIII,
iar 61 de cărți vechi românești aparțin perioadei de imprimare 1801-1830.
Majoritatea, 42 de cărți, au văzut lumina tiparului în Moldova (Iași,
Mănăstirea Neamț), de unde cărțile pentru români au circulat intens în spațiul
nord-dobrogean. Alte 10 cărți vechi românești din acest fond au fost
imprimate în tiparnițe muntene (Snagov, București, Râmnic), 5 în Transilvania
(Blaj, Brașov, Sibiu), iar 13 exemplare au apărut în tipografii din Buda - 12 și
Viena - 1. Referitor la proveniența din centrele tipografice românești, 36 de
exemplare din totalul de 70 provin din centrul tipografic de la Neamț, 7
exemplare au fost imprimate la București, 6 exemplare la Iași, 3 cărți la Blaj, 2
la Râmnic, iar câte un exemplar la Snagov, Brașov și Sibiu.
În anul 2010 am publicat un mic istoric și o trecere în revistă a fondului
de carte veche al Mănăstirii Cocoș, la stadiul de atunci al cercetărilor
noastre170.
Toate cărțile au un conținut ecleziastic, cu excepția ediției în limba
română a Legiuirii lui Caragea, [Brașov], 1818. Șapte exemplare cuprind textul
Evangheliilor, iar trei cuprind Faptele apostolilor din Noul Testament.
La Mănăstirea Cocoș se păstrează câte trei exemplare din volumele I și
III ale Cuvintelor și învățăturilor Sfântului Efrem Syrul, imprimate la Neamț în
1818, respectiv 1823. De asemenea, aici am întâlnit seria completă a celor
douăsprezece lucrări din ediția Vieților Sfinților de la Neamț, 1807-1815.
Amintim aici câteva titluri de carte românească modernă şi de carte
străină păstrate la Mănăstirea Cocoș: Octoih (Bucureşti, 1835); Vieţile Sfinţilor
din luna lui Ianuarie (Bucureşti, 1835); Carte foarte folositoare de suflet (Buzău,
1838); Ceaslov (Neamţ, 1840); Apostol (Neamţ, 1851); Chiriacodromion sau
Tâlcuirea Evangheliilor (Bucureşti, 1857); Sf. Simeon, Arhiepiscopul
Tesalonicului, Tractat asupra tuturor dogmelor credinţei noastre ortodoxe
170

Lăcrămioara Manea, Colecția de carte veche în patrimoniul Mănăstirii Cocoș-Tulcea, în
„Îndrumător pastoral”, 2, 2010, p. 390-400.
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(Bucureşti, 1865); Aghiazmatar (Bucureşti, 1886); Trebnic (Chişinău, 1908);
Simeon Macarie, Arhiepiscopul Tesalonicului, Dialogoi Eklisiastikoi (Lipsca
[Leipzig], 1791); Chiriacodromion (Moscova, 1796); Ioan Teologul, Ermēneia eis
tēn ieran Apokalypsin (Lipsca, 1800); Apostol (Kiev: Pecerskaia-Lavra, 1824);
Psaltire (Kiev: Pecerskaia-Lavra, 1857); Chiriacodromion (Venetia, 1859);
Acatistier cu canoane (Kiev: Pecerskaia-Lavra, 1860); Octoih (Moscova, 1867);
Tipikon Eklēsiastikon (Constantinopol, 1874)171 ş.a.
În ceea ce privește condițiile de depozitare și păstrare, spațiul nu este
tocmai generos; cărțile stau până la 10-12 exemplare în teancuri, teancuri care
la rândul lor sunt înghesuite. Mutarea fondului sau lărgirea spațiului de
depozitare se impune în condițiile reorganizării muzeului mănăstirii.

CATALOG (1697-1830)

1697
I. BIBLIA N.T. EVANGHELIE (română) Snagov. 1697
1. Sfântă şi dumnezeiască Evanghelie / cu voia prealuminatului Domn
Ioan Constantin Voievod; şi cu porunca purtătoriului Pravoslaviei
preasfinţitul Kyr Theodosie Mitropolitul. – Acum a doua oară tipărită şi
diortosită mai cu multă nevoinţă / de smeritul întru ermonahi Antim
Ivireanul. – (Snagov: În Sfânta Mânăstire [Tipografia Domnească], 1697). –
2 col.; [3], 180 f.: 4 il.; In folio (28 × 19,5 cm); 35 R (23,5 × 15 cm).
Note generale: [I.C.E.M. Tulcea VIII].
Note specifice
Exemplarul este expus în muzeul mănăstirii şi nu conţine însemnări vechi.
L: originală, din piele pe lemn cu ornamente şi urme două închizători.
SC: mediocră; exemplar complet, foi cu depozite de ceară, cu uşor atac de
anobiide la legătură; unele restaurări empirice.
P: Parohia Izvoarele, jud. Tulcea.
Nr. inv.: f. n. (neinventariată în anul 1984).
171

Ibidem, p. 397-398.
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1749
II. OCTOIH (română) Iași. 1749
2. Paraklitiki: adecă mângăitoarea ce cuprinde întru sine slujba a opt glasuri.
– Acum întâi tălmăcită dupre elini în limba românească. – (Iași: Întru a sa
Tipografie: S-au tipărit de Duca Sotiriovici Tipograful de la Thasos, 1749). – 2 col.;
p. 13-100, 105-909 num. greșit; In folio mare (32 × 19 cm); 38 R (27 × 15,5 cm).
Note generale
BRV II-269, p. 109-110; Râpă-BRVA, p. 256.
Ediția nu conține stema Moldovei și nici Prefață sau Epilog (Râpă-BRVA).
Un exemplar complet are [1] f. și 913 p. numerotate greșit, în realitate ediția
având [1] f. și 902 p.
Numerotări greșite de paginație: de la p. 464 se trece la p. 470; p. 698 num.
greșit 688; de la p. 903 se trece la p. 908. Astfel rezultă diferența de 11 pagini,
menționată anterior.
Ornamente: descrise la Râpă-BRVA, p. 256.
Titlu din BRV: Octoih (Iași). 1749
Responsabilităţi:
Nechifor, mitropolit al Moldovei (1740-1750): patronaj.
Sotiriovici, Duca, tipograf de la Thassos: editor științific, tipograf.
Note specifice
Înainte de a fi din nou legat, acestui exemplar incomplet i s-au adăugat mai
multe foi albe, la început și la sfârșit, poate cu intenția completării ulterioare a
textului. Marginile foilor au fost ajustate pentru noua copertă.
L: ulterioară, din piele pe lemn, cu două închizători în stare foarte bună de
conservare; ornamente presate la rece.
SC: relativ bună; exemplar incomplet cu lipsă foaia de titlu, p. 1-12, 101-104 și
p. 910-913 numerotate greșit. Blocul de carte cu numeroase restaurări
empirice, cu depozite de ceară și urme de fostă umezeală. Datorită ștraifurilor
aplicate pe marginea foilor, pe alocuri textul nu se mai citește.
Î: Acea(s)tă s(fân)tă ca(r)te e(s)te a bisericii / din satu(l) Cosoru [?] cumpărată
de săteni / [semnătura indescifrabilă] (însemnare de circulație pe p. 25, cu
alfabet chirilic și cerneală neagră).
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Acea(stă) dumnezeiască [carte] împodobită cu glasu(ri) / ce să numește
O(c)toi(h) es(t)e a pări(n)telui Bănică / ot sa(tul) Osman Aga, cu(m)părată
prin ostenea-/ la Sfinției Sa(le), drept preț 10. Și am scris / e(u) cu mâna de
țărână, 1806, mart(ie) 10 / Gheorghe Da[…] ot Costești [?] (însemnare de
cumpărare și circulație pe p. 699, cu alfabet chirilic și cerneală neagră) (Planșa
XIII. Fig. 1).
P: Parohia Valea Teilor, jud. Tulcea.
Nr. inv. vechi: 206 (neinventariată în anul 1984).
1759
III. LITURGHIER (română) Iași. 1759
3. Liturghie / cu osârdia și cu toată cheltuiala Preasfințitului
mitropolit al Moldovei Kir Iacov; în zilele Preaînălțatului Domn Ioan Theodor
Voievod. – Carea acum întâi s-au tipărit / de Grigorie Tipograf. – (Iași: În
Sfânta Mitropolie, 1759). – [2], 170 f.: il.; In folio mare (32 × 20 cm); 25, 34 R
(25 × 14,5 cm).
Note generale
BRV II-313, p. 145-146; BRV IV-313, p. 248; Râpă-BRVA, p. 267.
Titlul este încadrat într-o poartă cu gravură compartimentată semnată Gligorie
T[ipograf]. La sfîrșit, pe verso-ul f. 170 este amintit numele altor doi tipografi
Sandul și Gheorghie zețarii.
Conform BRV IV, p. 248 ar exista și exemplare care nu au notate la sfârșit
aceste nume.
Specialistul Râpă-Buicliu afirmă că tirajul cărții a fost de cca. 108 exemplare
puse la dispoziția bisericilor moldovene contra sumei de 10 lei, venindu-se
astfel în sprijinul financiar al Mitropoliei Iașului.
Ediția a 2-a a acestui Liturghier s-a imprimat la Iași, în 1794 (descrisă la poziția
VIII a prezentei colecții).
Ilustrații: f. [2v]-Iisus Hristos, datată 1758; f. 78v-Sf. Vasile cel Mare, semnată
"monah Teofan"; f. 104v-Sf. Grigorie Teologul, semnată "M.T.".
Ornamente: viniete de frontispiciu și inițiale ornate cu roșu.
Titlu din BRV: Liturghie (Iași). 1759
Responsabilităţi:
Callimachi, Ioan Theodor, domn al Moldovei (1758-1761): patronaj.
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Iacov, mitropolit al Moldovei: editor științific, editor comercial.
Grigorie [Stanovici]: tipograf-gravor.
Sandu și Gheorghie: tipografi.
Teofan, monah: gravor.
Evloghie, monah: corector.
Note specifice
L: originală, din piele pe lemn, cu două închizători.
SC: mediocră; exemplar complet, foi cu depozite de ceară, cu urme de fostă
umezeală, atac de anobiide la legătură şi unele restaurări empirice.
Î: Pe forzațurile cărții apar numeroase însemnări de familie și de posesiune,
ilizibile, datate 1827, 1830, 1835 și 1867.
P: Parohia Visterna, jud. Tulcea.
Nr. inv. vechi: 138 (neinventariată în anul 1984).
1784
IV. ACATIST (română) Râmnic. 1784
4. Acatist al Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și alte rugăciuni / care
s-au tipărit în zilele Înălțatului Domn Io Mihai Costandin Suțul Voievod. –
([Râmnic]: În Episcopia Râmnicului: de Dimitrie Mih[ailovici] Pop Tip[ograf],
1784). – [227] f.: il.; In 16o (10,5 × 7,5 cm); 14 R (7 × 5 cm).
Note generale
BRV II-465, p. 283-284; BRVÎA, 10, p. 17-18; Râpă-BRVA, p. 306.
În BRV se specifică faptul că primele 2 f. și ultima nu sunt numerotate.
Conform exemplarul nostru, se constată că în întregime ediția are foile
nenumerotate (Planșa XIII. Fig. 2).
Titlu din BRV: Acatist (Râmnic). 1784
Responsabilităţi:
Suțu, Mihai Constantin, domn al Țării Românești: patronaj.
Filaret, episcop al Râmnicului: patronaj.
Grigorie Râmniceanul, ierodiacon: diortositor cf. nota final.
Mihailovici, Dimitrie (Râmniceanul), preot: tipograf-gravor.
Ioachim, ieromonah: tipograf cf. f. [2r] liminară.
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Note specifice
L: originală din piele pe carton presat, cu ornamente.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă primele [2] f., f. [228-235] și ultima
f. nenum.; pete de murdărie, deteriorări mecanice, coperta desprinsă de blocul
de carte.
Î: Preut Alex. I. Florea, 1893, mai 28. În anul 1893, în luna mai, au fost multe
ploi încât nu se mai putea prăși (însemnare cu privire la intemperiile naturii
pe forzaț 2, în partea superioară, cu cerneală albastră).
În anul 1894, august 19, ora 2 și 20 p.m., vineri, a fost cutremur mare. Au
crăpat zidurile bisericilor, și la noi la „Sf. Împărați” [hramul Bisericii din
Măcin-Tulcea] aseminea, și la alte biserici și case. Preot Alex. I. Florea
(însemnare despre cutremurul de la 19 august 1894, pe forzaț 2, în partea
inferioară, cu cerneală neagră)172.
CE: În 1893 exemplarul se găsea în nordul Dobrogei, la Măcin.
P: Parohia Măcin, jud. Tulcea.
Nr. inv. vechi: 329 (neinventariată în anul 1984).
1792
V. OCTOIH (română) București. 1792
5. Octoih = Paraklitiki: are întru sine toată slujba ce să cade, încă și
Paraclisul cel mic și cel mare ale Preacistii. Și Canonul Domnului H[risto]s și al
Acatistului / în zilele Prealuminatului Domn [Mihai Suțu Voievod]; Prin
silința, cheltuiala și îndreptarea smeritului Mitropolit [de] Sidis Kir Grigorie. –
Acum întâiu […] s-au dat în tipar. – (București: În Tipografia din Sfânta
Mitropolie: de Stanciu Tomoviciu Tipograf, 1792). – 2 col.; f. [1], [4], 348 f.: il.;
In folio mare (31 × 20,5 cm); 40 R (25 × 16 cm).
Note generale
BRV II-557, p. 349-350; Poenaru-CBRV, p. 242-244; Ștefan-CMMB, 30, p. 87-88.
Note de conținut: apar menționate la Poenaru-CBRV.
Ilustrații și ornamente: apar descrise la Ștefan-CMMB.
172

Cutremurul moldavic de la 19 august 1894 s-a resimțit puternic în toată țara, inclusiv în
nordul Dobrogei, zona Galați-Isaccea-Tulcea (I. Atanasiu, Cutremurele de pământ din România,
București, 1961, p. 31, 66). Însemnarea de mai sus, localizată la Măcin, confirmă studiul
științific al lui Ion Atanasiu.
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Titlu din BRV: Octoih mare (București). 1792
Responsabilităţi:
Suțu, Mihai Constantin, domn al Țării Românești: patronaj.
Cozma, mitropolit al Țării Românești: patronaj.
Grigorie, mitropolit de Sidis: editor științific, editor comercial, diortositor.
Tomovici, Stanciu: tipograf.
Constantin Râmniceanul: tipograf-gravor.
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 88 (Peceneaga).
L: originală din piele pe lemn, cu urme două închizători.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă f. [2-3] și f. 349-353; pete de
murdărie, deteriorări mecanice, depozite de ceară, urme de fostă umezeală și
unele restaurări empirice; coperta desprinsă și deteriorată.
Î: 1874 februarie 12. Această carte ce se numește Octoih este a Bisericei
satului Pecineaga cu hramul „Sfinții Voievozi” și am dat-o din lipsă la satul
Ostrovu [jud. Tulcea]. Și noi iscăliți de mai jos suntem răspunzători pentru
acest Octoih. Eu Radu Vladu răspunzător, Eu Stan Neculai răspunzător
(însemnare de circulație pe foaia de gardă 1) (Planșa XIV. Fig. 1).
CE: Însemnarea ne arată circulația cărților românești în Dobrogea aflată încă
sub stăpânire otomană, grija față de acestea și circulația lor între sate apropiate
nord-dobrogene precum Ostrov și Peceneaga, aflate în apropierea Dunării, în
amonte de Brăila.
P: Parohia Peceneaga, jud. Tulcea.
Nr. inv. vechi: 162 (neinventariată în anul 1984).
1793
VI. CAZANII (română) Viena. 1793
6. Adunarea Cazaniilor: a multora fealiuri de cuvinte învățătoare, de
năravuri bune la Dumineci și sărbători prăznuitoare / Cu slobozenia celor mai
mari; și cu blagoslovenia pravoslavnicului Arhiepiscopului și Mitropolitului
Carlovețului. – (Viena: În Tipografia de bun neam Născutului Ștefan de
Novacovici, 1793). – [5], 94, 84, 87 f.; In folio mare (40 × 24 cm); 40 R (31 × 17 cm).
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Note generale
BRV II-558, p. 350-351; BRVÎA, 258, p. 178; Râpă-BRVA, p. 331.
Ediția în limba slavonă a lucrării în trei părți a apărut la Sankt Petersburg, în
1775. Arhimandritul Jovan Rajić o traduce în limba sârbă, ediție tipărită la
Viena, în 1793 (cf. Râpă-Buicliu).
Dimitrie Eustatievici a tradus textul Cazaniilor în limba română, ediția
imprimându-se la puțin timp după cea sârbă: „[…] și după limba sărbescă
s-au prefăcut în limba rumânescă pentru rumâni” (cf. Prefața, f. [2]).
Numerotări greșite de paginație: f. 38 din Partea a doua num. de 2 ori; f. 54
num. greșit 36; f. 56 num. greșit 38. În partea a treia f. 46 num. greșit 41, iar f.
68 num. de 2 ori.
Note de conținut:
Prefața către cititori, nesemnată (f. [2-4]); Partea întâia a cazaniilor, adecă a
învățăturilor bisearicești, ceale ce de la Anul Nou până la pogorârea Sfântului Duh în
toată dumineca au a să ceti (f. [5]-94 f.); A doua parte a cazaniilor, adecă a cuvintelor
de învățătură bisearicești, ceale ce de la săptămâna cea dintâi, până la săptămâna 31,
după pogorârea Duhului Sfânt, dumineca au a să ceti (f. 1-84); A treia parte a
cazaniilor bisearicești. Ceale ce de la dumineca strămoșilor la toate sărbătorile ceale
domnești, și la sărbătorile ceale osebite ale sfinților a să ceti sunt de trebuință (f. 1-87).
Ornamente: frontispicii: f. 1-Tatăl, Fiul și Sfântul Duh; inițiale ornate și viniete
finale.
Titlu din BRV: Adunarea Cazaniilor (Viena). 1793
Responsabilități:
Eustatievici, Dimitrie, cărturar: traducător.
Novacovici, Ștefan (succesorul lui Kürzböck la Viena): tipograf.
Note specifice
L: originală, din piele pe lemn, cu urme două închizători.
SC: mediocră; exemplar complet, foi cu depozite de ceară și urme de fostă umezeală. Coperta 1 lipsește, iar cotorul din piele se păstrează în proporție de 50%.
Î: Anul 1857 iunie 4, / am venit în [I]saccea, / preotul Dar[i]e Crăciun (pe f.
[2], în partea superioară, cu alfabet chirilic și cerneală neagră).
Această sfântă și dumnezeiască Cazanie s-au cu[m]părat de / du(m)nealui
Ghioc? sin Ion Petcu. Au cu[m]părat din Brașov (și) au / dat 77 de lei. Și am
scris eu Iosif […] / În luna lui ianuarie, zile 19, anul 1836 (însemnare de
cumpărare pe f. [2], în partea inferioară, cu alfabet chirilic și cerneală neagră).
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Această sfântă carte / ce să numeaște Cazanii / este a lui Vasile Bârlădeanu /
din satul Caleca [Calica, azi Iazurile, jud. Tulcea] / și s-au încredințat de
dumnealui / la mâna mea anume / a preotului Dar[i]e Crăciun / ca cum unde
voi fi eu / acolo să fie și această / sfântă carte. / Însă au fost dăruite la
Biserica Sfinților Apostoli / din satul Parkiș [Parcheș, jud. Tulcea] și iarăși
s-au dăruit la biserica din satul / Mahmudia cu hramul Sfântului exarh
Nicolae în vremea / când au fost protopop în Parkiș preotul Costache […] /
La anul 1869, Mai 7 (însemnare de circulație în partea inferioară a f. [3-5] –
f. 1-12, cu cerneală neagră).
CE: Conform însemnărilor cartea a circulat în Transilvania, a fost cumpărată
din Brașov, iar pe la mijlocul secolului al XIX-lea a ajuns în județul Tulcea,
unde a circulat în mai multe sate și a avut mai mulți posesori.
P: Parohia Mahmudia, jud. Tulcea.
Nr. inv. vechi: 229 (neinventariată în anul 1984).
1794
VII. BIBLIA N.T. APOSTOL (română) Râmnic. 1794
7. Apostol: Ce are întru sine Faptele şi Poslaniile Sfinţilor Apostoli /
Acum de iznoavă tipărit […] în zilele prealuminatului şi preaînălţatului Domn
Alexandru Constantin Moruzzi Voievod; cu blagoslovenia Preasfinţitului
Mitropolit Kiriu Kir Dositheu. – Acum de iznoavă tipărit şi cu mai bune
îndreptări diortosit şi adăogit / de Dimitrie Mihailovici Râmniceanul. –
(Râmnic [Blaj]: În Sfânta Episcopie, 1794). – [3] f. albe, [3], 151, [13] f. albe: 2 il.;
In folio mare (31 × 21 cm); 38 R (24 × 16 cm).
Note generale
BRV II-569, p. 356-357; BRVÎA, 58, p. 52; Râpă-BRVA, p. 332.
Această ediție se înscrie în seria falsurilor tipografice, în realitate ea văzând
lumina tiparului la Blaj173.
Numerotări greşite de paginaţie: f. 150 num. greşit 148.
Ilustraţii: gravurile Învierea şi Pogorârea Sfântului Duh, nesemnate şi nedatate,
de la f. 3v, respectiv f. 21 sunt identice cu cele din ediţiile râmnicene:
Penticostar (1743, 1747, 1767, 1785), Apostol (1747) şi Cazanii (1748) cf. RâpăBRVA.
173

Florescu-TCVR, p. 57.
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Ornamente: viniete de frontispiciu, viniete finale şi iniţiale ornate cu roşu.
Titlu din BRV: Apostol (Râmnic). 1794
Responsabilităţi:
Moruzi, Alexandru, domn al Ţării Româneşti: patronaj.
Dosithei, mitropolit al Ţării Româneşti: patronaj.
Nectarie, episcop al Râmnicului: prefaţator, editor ştiinţific şi comercial.
Mihailovici, Dimitrie Râmniceanul: corector, cenzor, tipograf.
Gheorghie [fiul lui Costandin Tip. Râmniceanul]: tipograf.
Note specifice
Înainte de a fi legat, acestui exemplar i s-au adăugat 3 foi albe la început şi 13
foi albe la sfârşit, din care 8 sunt completate în manuscris cu alfabet chirilic şi
cu ornamente manuale executate cu cerneală neagră şi roşie (Planșa XIV. Fig.
2). După frumoasa legătură originală de sfârşit de secol XVIII şi după
adăugarea foilor albe, se poate să fi fost un exemplar comandat.
L: piele pe carton presat, cu ştanţe aurii, chenare bogat ornamentate şi
evantaie în colţuri.
SC: mediocră; exemplar complet, cu atac de anobiide, cu depozite de ceară şi
murdărie.
Î: Arsănie monahul / am cumpăra(t) noi (pe f. 151v, în partea inferioară, cu
alfabet chirilic).
P: Parohia Ceamurlia de Jos, jud. Tulcea.
Nr. inv. vechi: 345 (neinventariată în anul 1984).
VIII. LITURGHIER (română) Iași. 1794
8. Liturghie / cu osârdia și cu toată cheltuiala a Preasfințitului
Mitropolit al Moldaviei Kiriu Kir Iacov. – Care acum al doilea s-au tipărit. –
(Iași: În Sfânta Mitropolie: de Popa Mihălache Tipograf și de Gherasim
Ierodiacon Tipograf, 1794). – [10], 164 f.: il.; In folio mare (30,5 × 20 cm); 25, 34
R (25 × 14 cm).
Note generale
BRV II-578, p. 365-366; Râpă-BRVA, p. 335.
Numerotări greșite de paginație: f. 2 num. greșit 3; f. 3 num. greșit 4 ș.a.m.d.;
f. 12 num. greșit 11; f. 13 num. greșit 12; f. 16 num. greșit 17; f. 162 num. greșit
150 ș.a.
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Note de conținut: completări aduse de Râpă-BRVA.
Ilustraţii: f. [2v]-Iisus Hristos binecuvântând; f. 32v-Discosul și Potirul; f. 38v-Sf.
Ioan Zlatoust; f. 70v-Sf. Vasile cel Mare; f. 96v-Sf. Grigorie Bogoslov174.
Ornamente: viniete de frontispiciu, viniete finale şi iniţiale ornate cu roşu.
Titlu din BRV: Liturghie (Iași). 1794
Responsabilităţi:
Suțu, Mihai Constantin, domn al Moldovei: patronaj.
Iacov, mitropolit al Moldovei: editor științific și comercial.
Inochentie, ieromonah: diortositor, editor comercial cf. f. 164.
Mihălache, preot: tipograf.
Gherasim, ierodiacon: tipograf.
Note specifice
Exemplarul nu conţine însemnări vechi.
L: originală din piele pe carton presat, cu ştanţe aurii și cotor cu patru nervuri
profilate. Pe cotor: „Liturghie”.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu depozite de ceară şi murdărie;
restaurări empirice.
P: Parohia Nufăru, jud. Tulcea.
Nr. inv.: f. n. (neinventariată în anul 1984).
9. Alt exemplar. – [10], 164 f.: il.; In folio mare (30,5 × 19 cm); 25, 34
R (25 × 14 cm).
Note specifice
Apare menţionat în CRD, p. 86 (Măcin).
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: ulterioară din pegamoid și cotor piele, cu patru nervuri profilate.
Forzațurile aplicate sunt din hârtie portocalie.
SC: relativ bună; exemplar complet; foi cu depozite de ceară şi unele
restaurări empirice.
P: Parohia Măcin, jud. Tulcea.
Nr. inv. vechi: 5 (neinventariată în anul 1984).

174

Mitric-CRVS, CLXXV. 973, p. 182.
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1801
IX. BIBLIA N.T. EVANGHELIE (română) Bucureşti. 1801
10. Chiriacodromion: Ce cuprinde întru sine tâlcuirea tuturor
Evangheliilor […] / Alcătuită de Preasfinţitul Arhiepiscop al Astrahanului Kir
Nichifor. – Iar acum tălmăcită dupre cel grecesc / din porunca Preasfinţitului
Arhiepiscop şi Mitropolit a toată Ungrovlahia Kiriu Kir Dosithei. – (Bucureşti:
În Tipografia Sf. Mitropolii, 1801). – [4], 224, 248, [3] f.: 1 il.; In folio (29 × 20,5
cm); 34 R (24 × 15,5 cm).
Note generale: [Mănăstirea Celic Dere XII].
Note specifice
Exemplarul a aparţinut Mănăstirii Cocoş, unde a fost identificat de istoricul
Nicolae Bănescu încă din anul 1910 şi publicat în 1912, cu însemnările
preţioase despre evenimentele petrecute la Iaşi în anii 1848-1849175.
L: piele pe carton presat (1839).
SC: relativ bună; exemplar complet, cu uşor atac de anobiide la începutul şi la
sfârşitul volumului; foi cu depozite de murdărie.
OM: pe forzaţuri, alături de însemnări, două desene executate cu fineţe în
peniţă şi colorate manual, un palat domnesc cu biserică, respectiv o corabie cu
pânze (Planșa XV. Fig. 1-2).
Î: Această sfântă carte numită Kiriacodromion mie mi / s-au dat de tatăl
mieu, care în mirenie l-a chemat Grigore, / iar monah fiind Gherasim (pe
forzaţ 1, cu alfabet de tranziţie şi cerneală neagră).
La 1843 mar[tie] 5, vine(ri) sara pe la 1 cea(s) și 1/2 s-au arătat spre apu(s) în /
partea Austriii, pi ce(r), 1 stâlp ca o gri(n)dă lumino(s). Însă lu(mi)na lui era
/ ca un nour di fu(m) lumino(s). Galații (însemnare cu privire la apariția
cometei din martie 1843, pe forzaţ 1, cu alfabet de tranziţie)176.
S-au legat în legătoria ierm[onahului] den S. Mănăstire Cocoş / 1839 iulie 23
duminică. Plata 12 lei = este de legat (pe f. liberă de la început, cu alfabet de

175
176

N. Bănescu, Câteva însemnări pe o carte veche, în „Ramuri”, 7, 1912, nr. 4, p. 121-122.
Despre această cometă se mai păstrează o însemnare pe un exemplar de carte românească
veche din Bihor, cf. Dudaș-Însemnări, p. 131.
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tranziţie şi cerneală neagră). Pe verso-ul acestei foi apare și o rețetă populară,
cu modul de preparare și de administrare177.
La 21 Iulie 1849, miercuri pe la 12 ceasu(ri) la amia(z) s-au cetit fe(r)manul /
de domnie lui Grigore Ghica V[oie]v[o](d), în ființa comisarilor împărătești
/ Duhamel, general din partea Rosiei și Foat-Efendi din partea Porţii
Otomane. În 1848 Iulie 28, au sosit ruşii în Moldova puindu-să la Copo(u)
cu / corturile. Şi la 1848 Septe(m)vre 16, vineri, au sosit turcii la / Eş, 2500, cu
tunuri şi cavalerie. În 1849, Septemvre 19, au venit turcii la Eș și / la
No(em)vre s-au dus (pe forzaţ 2 însemnări cu caracter istoric, cu alfabet de
tranziţie şi cerneală neagră)178.
CE: După însemnări, cartea ar fi putut să fie adusă în Mănăstirea Cocoş chiar
de călugărul Visarion la 1833, exemplarul circulând din Ţara Românească în
Moldova, apoi în Dobrogea. Aşa se explică însemnările despre evenimentele
petrecute la Iaşi în anii 1848-1849, egumenul Visarion păstrând strânse
legături cu Moldova şi după stabilirea sa în Dobrogea.
P: Mănăstirea Cocoş.
Nr. inv. nou / vechi: 85 (inventariată 10.11.1984) / 1009.

1805
X. TEOFILACT, Arhiepiscopul Bulgariei
11. Tâlcuire la ceale patru evanghelii / a lui Teofilact Arhiepiscopul
Bulgariei; cu blagoslovenia şi cu toată cheltuiala Preasfinţitului Arhiepiscop şi
Mitropolit a toată Moldavia Kiriu Kir Veniamin. – Din limba elinească
tălmăcită / şi cu însemnări oarecare de la Eftimie Zigadinos adăogită. – (Iaşi: În
Tipografia Sf. Mitropolii, 1805). – [6] f., 388 p., [3] f., 328 p., [2] f., p. 329-708:
1 il.; In folio mare (31,5 × 23 cm); 36 R (24 × 15 cm).
Note generale: [Mănăstirea Celic Dere XXV].
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 76 (Cocoşu).

177
178

Transcrisă de N. Bănescu, art. cit., p. 122.
Ibidem, p. 121.
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L: originală (1817) din piele neagră pe carton presat, cu ornamente presate la
rece şi cotor cu patru nervuri profilate.
SC: mediocră; exemplar complet; blocul de carte cu urme de fostă umezeală,
foi îngălbenite cu pete ruginii şi unele restaurări empirice.
Î: Această carte este a S-tei M-re Cocoş, jud. Tulcea. Cine va îndrăzni s-o
înstrăineze din S-ta M-re să fie anatima (ştampilă în partea inferioară a foii
de titlu, pe completarea empirică a hârtiei).
Această Tâlcuire am cumpărat-o eu Simeon de la preotul Ştefan din Cracăul
Negru / cu 25 de lei / dezlegată am cumpărat-o / şi am dat 10 lei de am legat-o
la anul 1817 martie, în 20 (însemnare de cumpărare pe marginea din dreapta a
f. [2r-5r], cu alfabet chirilic şi cerneală neagră).
Această carte este / a S[fintei] M[ănăstiri] C[ocoşu] (în partea inferioară a p. 1
şi 3 din prima numerotare, cu alfabet chirilic).
CE: La câţiva ani de la imprimare, exemplarul se găsea în localitatea Cracăul
Negru179, comuna Crăcăoani, jud. Neamţ, în posesia preotului Ştefan de la
biserica de lemn „Sf. Gheorghe”, construită între anii 1783-1786. Nu ştim în ce
împrejurări a ajuns în Dobrogea.
P: Mănăstirea Cocoş.
Nr. inv. nou / vechi: 41 (inventariată 09.11.1984) / 1229.

1806
XI. BIBLIA N.T. EVANGHELIE (română) Sibiu. 1806
12. Sfânta și dumnezeiasca Evanghelie / în zilele Preaînălțatului
împărat Francisc al II-lea. – Acum întru acestași chip tipărită. – (Sibiu: În
Tipografia lui Ioan Bart, 1806). – 2 col.; [3] f., 276 p.: 5 il.; In folio mare (35,5 ×
21,5 cm); 41 R (30 × 17,5 cm).
Note generale
BRV II-699, p. 485; BRV IV-699, p. 276-278; Poenaru-CBRV, p. 263; RâpăBRVA, p. 361.
Semnalăm prezența acestui exemplar în Dobrogea, în condițiile în care B.A.R.
nu păstrează niciunul. Câțiva specialiști, de-a lungul timpului, au semnalat
179

Stoicescu-Repertoriul, p. 221.
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exemplare în Basarabia, Maramureș și Bihor cf. BRV IV, p. 278 și PoenaruCBRV. Nu mai puțin de 12 exemplare ale acestei ediții, păstrate în județul
Bihor, sunt descrise de cercetătorul Florian Dudaș în lucrarea publicată în anul
2007180.
Numerotări greșite de paginație: p. 276 num. greșit 278.
Ediția are [3] f., 276 p. cf. Râpă-BRVA, față de 178 f. cum apare în BRV.
Ilustraţii: f. [1v]-Iisus Hristos tronând; f. [3v]-Sf. Evanghelist Ioan; p. 32-Sf.
Evanghelist Matei; p. 86-Sf. Evanghelist Luca; p. 154-Sf. Evanghelist Marcu,
semnată Ioan Zugrav.
Ornamente: iniţiale ornate cu roşu.
Titlu din BRV: Evanghelie (Sibiu). 1806
Responsabilităţi:
Francisc al II-lea, împărat (1792-1806): patronaj.
Ioan Zugrav: gravor.
Note specifice
L: originală, cu ferecătură din argint peste catifea și două închizători metalice;
pe coperta 1, în mijloc, Învierea Domnului, iar în colțuri cei patru evangheliști;
pe coperta 2 Răstignirea Domnului și doi bumbi metalici, care se mai păstrează.
Conform însemnării, putem presupune că ferecătura și legarea cărții s-au
realizat în jurul anului 1808, la Galați.
SC: mediocră; exemplar complet, cu urme de fostă umezeală, depozite de
ceară și unele restaurări empirice. În partea inferioară a blocului de carte foile
sunt arse.
Î: Această sfântă Evanghelie este a părintelui Panait / legătoriul de cărți și
pontagieru ot Galați de la / Sf. Ilie. Și de să va întâmpla ca să pice în robie /
și va găsi-o cineva și va răscumpăra-o și o va / trimite la locul ei, va avea
iertăciune și iertare / de păcate. Iară întâmplându-se ca să să prăpădească /
sau să o fure cineva / să fie pedepsit de sfinții părinți / 1808 ma(r)tie 25,
Panait sin Panait (însemnare de posesiune și afurisenie, în partea inferioară a
p. 1-9, cu alfabet chirilic).
Această Sfântă Evanghelie este a Mănăstirii / Cocoș. 1871, Dechemvrie
29 zile (însemnare în partea inferioară a p. 10-11, cu alfabet chirilic).
CE: La numai doi ani de la imprimare cartea se afla în Moldova, iar în 1871 în
nordul Dobrogei.
180

F. Dudaș, Vechile tipărituri românești din Țara Bihorului, vol. II (1761-1830), 2007, p. 364-368.
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P: Mănăstirea Cocoş.
Nr. inv. nou: 42 (inventariată 9.11.1984).
1807
XII. VIEŢILE SFINŢILOR (română) Neamţ. 1807-1815
13. Vieţile Sfinţilor din luna lui Septemvrie / cu blagoslovenia şi marea
ajutorinţă a Preasfinţiei Sale Kirio Kir Veniamin, Arhiepiscop şi Mitropolit a
toată Moldavia. – Care acum întâi s-au tălmăcit din limba slovenească în cea
rumânească. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire, 1807). – f. [2-12], 40 p., 253 f.: 3 il.;
In folio mare (32 × 22,5 cm); 35 R (22 × 15 cm).
Note generale: [I.C.E.M. Tulcea XXXIII].
Note specifice
Exemplarul nu conţine însemnări vechi. A doua f. nenumerotată se găsește
după cele 40 p.
L: originală din piele pe lemn.
SC: deteriorată; exemplar incomplet cu lipsă f. titlu; atac de anobiide;
marginile filelor zdrenţuite.
P: Parohia Măcin, jud. Tulcea.
Nr. inv.: f. n. (neinventariată în anul 1984).
14. Alt exemplar. – [12] f., 40 p., 253 f.; In folio mare (32 × 22 cm);
35 R (22 × 15 cm).
Note specifice
Apare menţionat în CRD, p. 76-77 (Cocoşu).
Forzaţurile şi foile de gardă de la început şi sfârşit aparţin unei tipărituri a lui
Efrem Syrul.
L: din piele pe carton presat, deteriorată datorită atacului de anobiide.
SC: mediocră; exemplar complet; foi cu depozite de ceară şi murdărie.
Î: Această carte este a Sf. / Monastiri Cocoşului (pe f. [3-4r] cu alfabet chirilic).
P: Mănăstirea Cocoş.
Nr. inv. nou / vechi: 91 (inventariată 10.11.1984) / 1239.
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1809
XIII. VIEŢILE SFINŢILOR (română) Neamţ. 1807-1815
15. Vieţile Sfinţilor din luna lui Octovrie / cu blagoslovenia
Preasfinţitului Mitropolit Kir Gavriil. – Care acum întâiu s-au tălmăcit din
limba slovenească în cea românească. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire, 1809). –
[3], 172 f.: 1 il.; In folio mare (35,5 × 22,5 cm); 46 R (29,5 × 18 cm).
Note generale: [I.C.E.M. Tulcea XXXVII].
Note specifice
L: desprinsă, din piele pe carton.
SC: mediocră; exemplar complet, cu depozite de ceară şi mucegaiuri; unele
restaurări empirice.
Î: numeroase însemnări indescifrabile pe forzaţ 1, cu cerneală neagră.
Această carte ce să numeşte / [Viețile Sfinților] luna lui octo(m)brie / este a
lui ermonah Dositeu / şi eu o am dăruit dumnealui / jupânul Ştefan din
târgul Bârladului / spre veşnica sa pomenire / la leat 1819, dechevrie 12 /
Ermonah Dositeu (însemnare de circulaţie în partea inferioară a foilor 12r-19r,
cu alfabet chirilic).
P: Parohia Măcin, jud. Tulcea.
Nr. inv. vechi: 926 (neinventariată în anul 1984).

1811
XIV. BIBLIA N.T. EVANGHELIE (română) Neamţ. 1811
16. Chiriacodromion / alcătuită adică în limba elinească de Preasfinţia Sa
Arhiepiscopul Astrahanului Kir Nichifor Theotochi; cu blagoslovenia
Preasfinţitului Mitropolit Kir Gavriil. – Iar în cea românească tălmăcită de /
Arhiepiscopul Veniamin al Moldovei. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire, 1811). – [11]
f., 326, 450 p.: il.; In folio mare (34 × 22 cm); 38, 45 R (26 × 17 cm).
Note generale: [Mănăstirea Celic Dere XXX].
Note specifice
L: originală, din piele pe carton presat.
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SC: relativ bună; exemplar complet, cu uşor atac de anobiide la legătură;
blocul de carte în stare bună.
Î: Acest Kiriacodromion / s-au dăruit de Sfinţia Sa / Părintele Stareţul
Neonil / la S[fântul] schit Cocoşii / ca să fie în biserica de acolo nestrămutat,
/ întru carea să prăzdnuiaşte hramul / prea Sfintei Treimi, / iar carele va
îndrăzni a-l înstreina / de la acea biserică / va fi supt neiertat canon / până
când îl va întoarce iarăşi înapoi / întru aceaiaşi biserică. / La anul 1844, mai 9
(însemnare de circulaţie în partea inferioară a paginilor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 23 şi 25 din Cartea I, cu alfabet chirilic).
CE: Exemplarul a fost dăruit Mănăstirii Cocoş de stareţul Neonil al Sfintelor
Mănăstiri Neamţ şi Secu.
P: Mănăstirea Cocoş.
Nr. inv. nou / vechi: 81 (inventariată 10.11.1984) / 1018.
17. Alt exemplar. – [11] f., 326, 450 p.; In folio mare (34,5 × 22 cm);
38, 45 R (26 × 17 cm).
Note specifice
Exemplarul nu conţine însemnări vechi.
L: din piele pe carton, deteriorată şi desprinsă, 50% din cotor lipsă.
SC: mediocră; exemplar complet, cu atac de anobiide, primele foi desprinse şi
franjurate; urme de fostă umezeală.
P: Mănăstirea Cocoş.
Nr. inv. nou: 80 (inventariată 10.11.1984).
XV. OCTOIH (română) Buda. 1811
(Tiraje pentru Țara Românească și Transilvania)
18. Octoih: ce se zice elineaște Paraklitiki / în zilele Preînălțatului
împărat al Austriei […] Francisc I. – Acum întâia oară dat la tipariu / îndreptat
fiind prin osârdia Preasfințitului Episcop al Argeșului Kiriu Kir Iosif. – (La
Buda: În Crăiasca Tipografie a Universității din Pesta, 1811). – 2 col.; f. [3-4],
353 f.: il.; In folio mare (36 × 22 cm); 39 R (28,5 × 18 cm).
Note generale
BRV III-796, p. 47-50; Poenaru-CBRV, p. 274-276; Râpă-BRVA, p. 371-372.
Este vorba de ediția de la Buda a Octoihului mare, care s-a tipărit în două tiraje,
pentru Țara Românească și pentru Transilvania. Ambele au aceeași foaie de titlu
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și 353 f. Prefețele fac diferența între tiraje: una semnată de episcopul Argeșului,
Iosif, ocupând f. [2-4r] liminare, iar cealaltă semnată de Ioan Molnar
(„Purtătoriul cheltuialelor Octoihului mare”), ocupând f. [2-3r] liminare.
Prefața semnată de Ioan Molnar este transcrisă integral la Poenaru-CBRV.
Din prefața episcopului Iosif aflăm că acesta a cerut sprijinul unor traducători
de la Mănăstirea Neamț pentru tălmăcirea din limba greacă și îndreptarea
unor greșeli. Apoi „ne-am tocmit la scopos” cu Ioan Molnar și „am dat să se
tipărească la Buda, […], cu număr îndestulat, ca să fie și pentru trebuința
besericilor țării noastre, încă și pentru ale Moldovei, după dorirea ce am știut
că au și preasfinții păstori ai Eparhiilor de acolo” (BRV III, p. 48).
Cei doi editori au colaborat pe parcursul tipăririi Octoihului, proces care a
durat între 1809-1811. Medicul Ioan Molnar-Piuariu a trimis tipografiei
budane suma de 2000 de forinți avans încă din 14 mai 1808, manuscrisul
lucrării fiind deja trimis. În ianuarie 1809 au fost imprimate primele coli, pe
care I. Molnar le prezintă și episcopului Iosif (cf. Râpă-BRVA, p. 371).
Note de conținut:
Bogorodicinele troparelor (f. 344-348); Tipicon pe scurt (f. 349-353).
Ilustrații și ornamente apar descrise la Râpă-BRVA.
Titlu din BRV: Octoih (Buda). 1811
Responsabilităţi:
Francisc I, împărat al Austriei (1804-1835): patronaj.
Ștefan Stratimirovici, arhiepiscop și mitropolit al Bisericii Răsăritului din
Karlowitz: patronaj.
Iosif, episcop al Argeșului: editor științific, corector, prefațator al tirajului
pentru Țara Românească.
Molnar-Piuariu, Ioan de Müllersheim (1749-1815): editor comercial,
prefațator al tirajului pentru Transilvania.
Note specifice
Face parte din tirajul pentru Țara Românească.
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe lemn, cu ornamente și urme două închizători.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă f. [1-2]; foi cu pete ruginii și
depozite de ceară, coperta desprinsă de blocul de carte și cu atac de anobiide.
P: Parohia Somova, jud. Tulcea.
Nr. inv. vechi: 222 (neinventariată în anul 1984).
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19. Alt exemplar. – 2 col.; [4], 353 f.: il.; In folio mare (35,5 × 21,5
cm); 39 R (28,5 × 18 cm).
Note specifice
Face parte din tirajul pentru Țara Românească.
Apare menționat în CRD, p. 90 (Catedrala „Sf. Nicolae” Tulcea).
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: din piele pe carton presat, cu ornamente.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu unele restaurări empirice; foi cu pete
ruginii, depozite de ceară și urme de fostă umezeală.
P: Parohia „Sf. Nicolae” Tulcea.
Nr. inv. vechi: 226 (neinventariată în anul 1984).
20. Alt exemplar. – 2 col.; [3], 348 f.: il.; In folio mare (36 × 22 cm);
39 R (28,5 × 18 cm).
Note specifice
Face parte din tirajul pentru Transilvania.
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe lemn, cu ștanțe aurii și două închizători.
SC: relativ bună; exemplar incomplet cu lipsă f. 349-353; foi cu pete ruginii și
unele restaurări empirice.
P: Parohia Babadag, jud. Tulcea.
Nr. inv. vechi: 424 (neinventariată în anul 1984).
21. Alt exemplar. – 2 col.; [3], 348 f.: il.; In folio mare (36 × 22 cm);
39 R (28,5 × 18 cm).
Note specifice
Face parte din tirajul pentru Transilvania.
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe lemn, cu ornamente și urme două închizători.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă f. 349-353; deteriorări mecanice cu
unele restaurări empirice și atac de anobiide.
P: Parohia Nifon, jud. Tulcea.
Nr. inv. vechi: 5 (neinventariată în anul 1984).
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22. Alt exemplar. – 2 col.; [3], 353 f.: il.; In folio mare (36 × 23 cm);
39 R (28,5 × 18 cm).
Note specifice
Face parte din tirajul pentru Transilvania.
L: originală din piele pe lemn, cu ornamente și două închizători.
SC: mediocră; exemplar complet, cu pete ruginii, depozite de ceară și urme de
fostă umezeală; legătura deteriorată din cauza atacului de anobiide.
Î: Această sfântă și dumneze-/ iască carte ce se numește / Octoih este a
bisericii cu hramul Sfântului / Nicolai, de la anul 1811. Și am scris la anul
1897, noiemvrie 30, comuna Văcăreni (însemnare de posesiune pe foaia de
gardă 1).
1913, Iunie 24 s-au întâmplatu războiul româno-bulgar, au luat Silistra
și celelalte județe (însemnare cu caracter istoric pe foaia de gardă 2).
P: Parohia Văcăreni, jud. Tulcea.
Nr. inv. vechi: 331 (neinventariată în anul 1984).
23. Alt exemplar. – 2 col.; f. [2-3], 353 f.: il.; In folio mare (36 × 23
cm); 39 R (28,5 × 18 cm).
Note specifice
Face parte din tirajul pentru Transilvania.
L: originală din piele pe lemn, cu ornamente și urme două închizători.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă foaia de titlu; foi cu pete ruginii și
depozite de ceară; deteriorări mecanice cu unele restaurări empirice.
Î: Preot Paroh Ion Tofan, 1901 Septembrie 22 (însemnare de posesiune pe f. [2r]).
Această s[fântă] carte / s-au plătit […] / robul lui D-zeu / Oancea
Moroianu / ca să-i … [foaia ruptă] / sufletului lui și la tot / neamul lui, cu
prețul / 350 de lei și l-a dăruit la Sf. besearecă din satul Sapa(n)gia [Sabangia,
jud. Tulcea] și cine se va […] / Dumnezeu să-i dăruiască pe 318 sfinți părinți
de la soborul nichiit / bogăția lui Avraa(m) / și a lui Isaac și a lui Iacov
Amin. / Eu, Radu, lui martor / Eu, Niculae Cruceru, lui martor. / Scris-am eu,
Gheorghie dascălu, / cu zisa celor mai sus, 845 (însemnare de cumpărare și
circulație în partea inferioară a f. 1-15r, cu alfabet chirilic).
CE: Din Transilvania exemplarul a ajuns la 1845 în nordul Dobrogei, cumpărat
fiind de Oancea Moroianu, probabil de la un mocan transilvănean, care
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dăruiește cartea bisericii din Sabangia. Ulterior, cartea a circulat în mai multe
localități nord-dobrogene.
P: Parohia Văcăreni, jud. Tulcea.
Nr. inv. vechi: 300 (neinventariată în anul 1984).
24. Alt exemplar. – 2 col.; f. 6-353 f.: il.; In folio mare (36 × 22 cm); 39
R (28,5 × 18 cm).
Note specifice
Datorită lipsei foilor liminare nu știm din ce tiraj face parte acest exemplar.
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe lemn, cu ornamente și urme două închizători.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă foile liminare și f. 1-5; pete ruginii
și depozite de ceară; foi rupte și desprinse de blocul de carte precum și coperta
1.
P: Deoarece nu apare în inventarul mănăstirii din 1984, provine de la una din
parohiile din județ.
Nr. inv.: f.n. (neinventariată în anul 1984).
25. Alt exemplar. – 2 col.; [3], 353 f.: il.; In folio mare (37 × 23 cm); 39
R (28,5 × 18 cm).
Note specifice
Face parte din tirajul pentru Transilvania.
Apare menționat în CRD, p. 91 (Biserica „Sf. Împărați” Tulcea).
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: din piele pe lemn.
SC: deteriorată; exemplar complet, dar 10% din blocul de carte este distrus de
rozătoare; depozite de ceară, foi desprinse și unele restaurări empirice.
P: Parohia „Sf. Împărați” Tulcea.
Nr. inv. vechi: 57 (neinventariată în anul 1984).
XVI. VIEŢILE SFINŢILOR (română) Neamţ. 1807-1815
26. Vieţile Sfinţilor din luna lui Noemvrie / cu blagoslovenia
Preasfinţitului Mitropolit Kir Gavriil. – Carea acum s-au tălmăcit din limba
rusască în cea românească, lângă care s-au mai adăogat oarecare şi din cea
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grecească. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire, 1811). – [1], 333 f.: 1 il.; In folio mare
(35 × 20,5 cm); 42 R (29,5 × 18 cm).
Note generale: [Mănăstirea Celic Dere XXXI].
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 77 (Cocoşu).
Conform unei însemnări lacunare, la 13 noiembrie 1947 cartea a fost arsă pe
plită din neglijenţa unui om al mănăstirii.
L: din piele pe carton.
SC: deteriorată; exemplar complet ca paginaţie, dar distrus prin ardere cca.
40% din blocul de carte şi din coperta 2.
Î: Această carte este / a S[fintei] Mănăstiri Cocoşul (însemnare în partea
inferioară a f. 1-2, cu alfabet chirilic).
P: Mănăstirea Cocoş.
Nr. inv. nou / vechi: 74 (inventariată 10.11.1984) / 55.
XVII. VIEŢILE SFINŢILOR (română) Neamţ. 1807-1815
27. Vieţile Sfinţilor din luna lui Decemvrie / cu blagoslovenia
Preasfinţitului Mitropolit Kir Gavriil. – Carea acum s-au tălmăcit din limba
rusască în cea românească, lângă care s-au mai adăogat oarecare şi din cea
grecească. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire, 1811). – [1], 334 f.: 2 il.; In folio mare
(36 × 23 cm); 42 R (29,5 × 18 cm).
Note generale: [I.C.E.M. Tulcea XXXIX].
Note specifice
L: din carton şi cotor, colţuri piele.
SC: deteriorată; exemplar complet, cu atac activ de anobiide.
Î: Această carte este / a Sf. Măn. Cocoşul ( în partea inferioară a f. 1-2).
P: Mănăstirea Cocoş.
Nr. inv. nou / vechi: 44 (inventariată 9.11.1984) / 56.
28. Alt exemplar. – [1], 334 f.: 2 il.; In folio mare (36 × 23 cm); 42 R
(29,5 × 18 cm).
Note specifice
Exemplarul nu conţine însemnări vechi.
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L: din carton şi cotor, colţuri piele.
SC: deteriorată; exemplar complet, dar cu foi desprinse şi deteriorate, cu
depozite de murdărie şi mucegaiuri.
P: Parohia Somova, jud. Tulcea.
Nr. inv. vechi: 297 (neinventariată în anul 1984).
1812
XVIII. VIEŢILE SFINŢILOR (română) Neamţ. 1807-1815
29. Vieţile Sfinţilor din luna lui Ianuarie / cu blagoslovenia
Preasfinţitului Mitropolit Kir Gavriil. – Carea acum s-au tălmăcit din limba
rusască în cea românească, lângă care s-au mai adăogat oarecare şi din cea
grecească. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire, 1812). – [1], 330 f.: 1 il.; In folio mare
(35 × 22,5 cm); 42 R (29,5 × 18 cm).
Note generale: [Mănăstirea Celic Dere XXXV].
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 77 (Cocoşu).
Exemplarul are forzaţuri dintr-o altă tipăritură şi nu conţine însemnări vechi.
L: din piele, iar cotorul ulterior din pânză.
SC: mediocră; exemplar complet, cu legătura deteriorată; foi cu pete de
murdărie şi unele restaurări empirice.
P: Mănăstirea Cocoş.
Nr. inv. nou / vechi: 68 (inventariată 10.11.1984) / 1231.

XIX. VIEŢILE SFINŢILOR (română) Neamţ. 1807-1815
30. Vieţile Sfinţilor din luna lui Fevruarie / cu blagoslovenia
Preasfinţitului Mitropolit Kir Gavriil. – Carea acum s-au tălmăcit din limba
rusască în cea românească, lângă care s-au mai adăogat oarecare şi din cea
grecească. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire, 1812). – f. 2-192; In folio mare (35 ×
22 cm); 42 R (29,5 × 18 cm).
Note generale: [Mănăstirea Celic Dere XXXVI].
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Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 77 (Cocoşu).
Exemplarul nu conţine însemnări vechi.
L: ulterioară, din piele pe carton presat.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă f. titlu şi f. 1; atac de anobiide la
legătură şi foi cu pete de murdărie.
P: Mănăstirea Cocoş.
Nr. inv. nou / vechi: 69 (inventariată 10.11.1984) / 1232.

1813
XX. VIEŢILE SFINŢILOR (română) Neamţ. 1807-1815
31. Vieţile Sfinţilor din luna lui Martie / în zilele Domnului nostru Scarlat
Alexandru Calimah Voievod; cu blagoslovenia şi ajutorul Preasfinţitului
Arhiepiscop şi Mitropolit a toată Moldavia Kiriu Kir Veniamin. – Care s-au
tălmăcit din limba rusască în cea românească. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire,
1813). – [6], 292 f.: 5 il.; In folio mare (35 × 22 cm); 42 R (29,5 × 18 cm).
Note generale: [I.C.E.M. Tulcea XL].
Note specifice
L: ulterioară, din piele pe carton presat, iar cotorul dintr-o piele mai deschisă
la culoare.
SC: relativ bună; exemplar incomplet cu lipsă f. 293-297; foi cu pete ruginii şi
urme de fostă umezeală.
Î: Această carte este a obştii / Stareţului Paisie / a S[fintei] Mănăstirii
Cocoşului (în partea inferioară a f. [5r-6r] şi a f.1, cu alfabet chirilic).
P: Mănăstirea Cocoş.
Nr. inv. nou / vechi: 176 (inventariată 12.11.1984) / 1233.

XXI. VIEŢILE SFINŢILOR (română) Neamţ. 1807-1815
32. Vieţile Sfinţilor din luna lui Aprilie / în zilele Domnului nostru
Scarlat Alexandru Calimah Voievod; cu blagoslovenia şi ajutorul
Preasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit a toată Moldavia Kiriu Kir Veniamin.
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– Care s-au tălmăcit din limba rusască în cea românească. – (Neamţ: În Sfânta
Mănăstire, 1813). – [1], 173 f.: 1 il.; In folio mare (35 × 22 cm); 42 R (29,5 × 18 cm).
Note generale: [Mănăstirea Celic Dere XXXVIII].
Note specifice
Exemplarul are forzaţuri dintr-o altă tipăritură.
L: ulterioară, din piele pe carton presat.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu pielea copertei scorojită și foi cu
depozite de murdărie.
Î: Această carte este a S[fintei] M[ănăstiri] Cocoşu (pe f. titlu, cu alfabet
chirilic şi cerneală neagră).
P: Mănăstirea Cocoş.
Nr. inv. nou / vechi: 70 (inventariată 10.11.1984) / 1234.

XXII. VIEŢILE SFINŢILOR (română) Neamţ. 1807-1815
33. Vieţile Sfinţilor din luna lui Mai / în zilele Domnului nostru
Scarlat Alexandru Calimah Voievod; cu blagoslovenia şi ajutorul Preasfinţitului
Arhiepiscop şi Mitropolit a toată Moldavia Kiriu Kir Veniamin. – Care s-au
tălmăcit din limba rusască în cea românească. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire,
1813). – [1], 296 f.: 1 il.; In folio mare (35 × 23 cm); 42 R (29,5 × 18 cm).
Note generale
BRV III-840, p. 92.
Ilustraţii: f. [1v]-Înălţarea Domnului.
Ornamente: viniete de frontispiciu, viniete finale şi iniţiale ornate.
Titlu din BRV: Vieţile Sfinţilor din luna lui Mai (Mănăstirea Neamţul). 1813
Responsabilităţi:
Callimah, Scarlat Alexandru, domn al Moldovei: patronaj.
Veniamin, arhiepiscop şi mitropolit al Moldovei (1812-1842): patronaj, editor
comercial, editor ştiinţific.
Strilbiţchi, Mihail: tipograf.
Note specifice
Exemplarul are forzaţuri lipite dintr-o altă tipăritură.
L: din piele pe carton presat.
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SC: relativ bună; exemplar complet, cu uşor atac de anobiide.
Î: Această carte este / a S[fintei] Monastirii Cocoşului (în partea inferioară a
f. 1-2r, cu alfabet chirilic şi cerneală neagră).
P: Mănăstirea Cocoş.
Nr. inv. nou / vechi: 71 (inventariată 10.11.1984) / 1235.
XXIII. VIEŢILE SFINŢILOR (română) Neamţ. 1807-1815
34. Vieţile Sfinţilor din luna lui Iunie / în zilele Domnului nostru
Scarlat Alexandru Calimah Voievod; cu blagoslovenia şi ajutorul Preasfinţitului
Arhiepiscop şi Mitropolit a toată Moldavia Kiriu Kir Veniamin. – Care s-au
tălmăcit din limba rusască în cea românească. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire,
1813). – [1], 276 f.: 1 il.; In folio mare (33 × 22 cm); 42 R (29,5 × 18 cm).
Note generale: [Mănăstirea Celic Dere XXXIX].
Note specifice
L: din piele pe carton, iar cotorul dintr-o piele mai deschisă la culoare.
SC: relativ bună; exemplar incomplet cu lipsă f. 277-282; unele restaurări
empirice.
Î: Această carte iaste a obştii / Sfintei Monastiri Cocoşu (în partea inferioară
a f. 1-2r).
P: Mănăstirea Cocoş.
Nr. inv. nou / vechi: 76 (inventariată 10.11.1984) / 1236.

1814
XXIV. AUGUSTINUS AURELIUS (354-430)
35. Kecragarion / al dumnezeiescului și sfințitului Augustin
Episcopului Ipponiei. – Care s-au tălmăcit [din grecește] de cuvioșii dascăli
Gherontie și Grigorie. – Și acum întâiu s-au dat în tipariu / cu blagoslovenia și
cheltuiala Preasfinției sale Kir Veniamin. – (Neamț: În Tipografia Sfintei
Mănăstiri, 1814). – [10] f., 450 p.: 1 il.; In 4o mare (23 × 18 cm); 25 R (18 × 12,5 cm).
Note generale: [I.C.E.M. Tulcea XLI].
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Note specifice
L: originală din piele pe carton presat și cotor cu patru nervuri profilate.
SC: mediocră; exemplar complet; foi cu urme de fostă umezeală, pete de
murdărie și depozite de ceară.
Î: Acest Kecragario(n), împreună cu u(n) Kiriacodro-/ mio(n), cu un
Ceaso(s)lov mare, cu o Liturghie și cu / o Psa(l)tire s-a(u) dărui(t) Schitului
Horaița181/ de Preasfințitu(l) Mi(t)ro(po)li(t) a(l) Moldaviei / Kirio Kirio
Veniamin spre veacinica / Sa pomenire și a to(t) neamu(l). 1823, iu(lie) 20
(însemnare de circulație pe f. [1v], cu alfabet chirilic).
CE: La nouă ani de la imprimare exemplarul se găsea la Schitul Horaița, jud.
Neamț, oferit de mitropolitul Veniamin Costache, care a suportat cheltuielile
de tipărire a ediției. Un ieromonah de la acest schit dăruiește mai târziu cartea
Mănăstirii Cocoș, așa cum reiese din însemnarea ilizibilă, nedatată și
nesemnată, din partea inferioară a p. 1-9.
P: Mănăstirea Cocoş.
Nr. inv. nou / vechi: 66 (inventariată 10.11.1984) / 1019.
XXV. BIBLIA N.T. APOSTOL (română) Blaj. 1814
36. Apostol / cu blagoslovenia Excelenţei Sale Preasfinţitului şi
Prealuminatului Domnului Domn Ioann Bobb, Vlădicul Făgăraşului. – Acum
a treia oară aşezat şi tipărit. – (Blaj: În [Sfânta] Mitropolie, 1814). – [1] f., 264 p.:
3 il.; In folio mare (36 × 21,5 cm); 42 R (27 × 17 cm).
Note generale
BRV III-845, p. 95; Râpă-BRVA, p. 380.
Primele două ediţii au apărut la 1767 şi 1802.
Ilustraţii: f. titlu-gravură compartimentată semnată „Sandul Tipograf”,
reluată din ediţiile precedente şi descrisă în BRV II-348, p. 172; f. titlu
v-Evanghelistul Luca, gravură nesemnată reluată din ediţiile precedente;
p. 1-Învierea lui Hristos semnată „S.T.”.
Ornamente: viniete de frontispiciu şi iniţiale ornate cu roşu.
Titlu din BRV: Apostol (Blaj). 1814
181

Biserica schitului Horaița, din comuna Crăcăoani, jud. Neamț, s-a construit în secolul al
XVIII-lea și a fost refăcută de arhimandritul Iermoghen Buhuș pe la 1830 (StoicescuRepertoriul, p. 365).
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Responsabilităţi:
Francisc I, împărat al Austriei şi principe al Ardealului: patronaj.
Ioan Bobb, episcop al Făgăraşului: patronaj.
Sandu: tipograf-gravor.
Costa, Dimitrie Popp, parohul Aiudului şi protopopul Scaunului Arieşului:
corector cf. Epilog, p. 264.
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 89 (Peceneaga).
L: originală, din piele pe lemn, cu urmele a două închizători.
SC: deteriorată; exemplar complet; coperta desprinsă; marginile filelor
zdrenţuite, depozite de ceară şi murdărie.
Î: însemnări ilizibile pe foile albe de la început şi sfârşit.
P: Parohia Peceneaga, jud. Tulcea.
Nr. inv. vechi: 166 (neinventariată în anul 1984).
XXVI. IOAN SCĂRARUL, Egumenul Mănăstirii Sinai (579-649)
37. Scara / Preacuviosului părintelui nostru Ioann Igumenului
Sfintei Mănăstiri al Sinaiului. – Carea s-au tălmăcit din limba elinească cu
multă amărunţime şi cercare a mai multor izvoade / cu blagoslovenia şi
ajutoriul Arhiepiscopului şi Mitropolitului a toată Moldavia, Kirio Kir
Veniamin. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire, 1814). – [16], 212 f.: 2 il.; In folio
mare (35 × 21 cm); 36 R (25 × 15,5 cm).
Note generale: [Mănăstirea Celic Dere XLI].
Note specifice
Exemplarul nu conţine însemnări vechi.
L: originală din piele pe lemn, cu două închizători.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu coperta desprinsă.
P: Mănăstirea Cocoş.
Nr. inv. nou: 84 (inventariată 10.11.1984).
XXVII. URMARE ÎNTRU DUMINECA PAȘTELUI (română) Neamț. 1814
38. Urmare întru preasfânta Duminecă a Paștilui și întru toată
săptămâna cea luminată / tipărită cu blagoslovenia Preasfinției Sale Kiriu Kir
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Veniamin, Arhiepiscop și Mitropolit a toată Moldavia. – (Neamț: În Sfânta
Mănăstire, 1814). – [4], 180 f.: 1 il.; In 8o mare (19 × 12 cm); 18 R (13,5 × 8 cm).
Note generale

BRV III-861, p. 111.
Text în chenar floral.
Numerotări greșite de paginație: f. 19 num. greșit 25.
Titlu din BRV: Urmare întru Dumineca … Paștelui (Slujba Învierii)
(Mănăstirea Neamțul). 1814
Responsabilităţi:
Veniamin, arhiepiscop și mitropolit al Moldovei: patronaj.
Silvestru, arhimandrit și stareț al Sfintelor Mănăstiri Neamț și Secu: editor
științific.
Note specifice
L: originală din piele pe carton. Pe cotor: „Slujba / Învierii”.
SC: bună; exemplar complet, cu pete ruginii și depozite de ceară.
Î: 1891, 21 Aprilie / I s-au dăruit P[ărintelui] Șerban / preot din comuna /
Niculițel, / să fie la bisearică (însemnare de circulație în partea inferioară a
f. 6-10r, cu alfabet chirilic).
P: Parohia Niculițel, jud. Tulcea.
Nr. inv. vechi: 404 (neinventariată în anul 1984).

XXVIII. VIEŢILE SFINŢILOR (română) Neamţ. 1807-1815
39. Vieţile Sfinţilor din luna lui Iulie / în zilele Domnului nostru
Scarlat Alexandru Calimah Voievod; cu blagoslovenia şi ajutorul
Preasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit a toată Moldavia Kiriu Kir Veniamin.
– Care s-au tălmăcit din limba rusască în cea românească. – (Neamţ: În Sfânta
Mănăstire, 1814). – [1], 298[- 299] f.: 1 il.; In folio mare (34 × 22 cm); 42 R (29,5 ×
18 cm).
Note generale: [Mănăstirea Celic Dere XLII].
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
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L: originală din piele pe lemn, cu ștanțe aurii. Pe cotor: „Luna Iulie / Viețile
Sfinților”.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu pete ruginii, depozite de ceară și unele
restaurări empirice.
P: Mănăstirea Cocoş.
Nr. inv. nou / vechi: 67 (inventariată 10.11.1984) / 1237.
1815
XXIX. MOLITVENIC (română) Blaj. 1815
40. Eukhologion adecă Molitvenic: care cuprinde în sine rânduiala
Besearicii Răsăritului / cu blagoslovenia Excelenței Sale … Vlădica Ioan Bobb.
– Tipărit acum a treia oară. – (Blaj: Cu Tipariul Seminariului, 1815). – [3] f., 610
p., [4] f.: 12 il.; In 8o mare (21 × 17 cm); 25 R (16 × 12,5 cm).
Note generale
BRV III-875, p. 117; BRV IV-875, p. 300; Râpă-BRVA, p. 386-387.
Primele două ediții au apărut în anii 1757 și 1784.
Note de conținut:
Cuvânt înainte, nesemnat (f. [2-3r]); Adunarea celor 12 luni de preste an (p. 600610); Însemnarea celor ce să află în acest Molitvenic și Îndreptare (f. [1-3r]);
Evanghelia ce să ceteaște la ușa țintirimului (f. [3v]).
Ilustrații: gravură f. titlu; f. titlu v-stema împărătească din „Molitvenicul” de
la 1784; f. [3v]-Răstignirea Domnului, semnată „I.E.” (Ioanichie Endrédi); p. 4Nașterea lui Iisus; p. 24-Rânduiala Sf. Botez; p. 54-Rânduiala spovedaniei; p. 67Rânduiala Sf. Cununii; p. 95-Rânduiala Sf. Maslu; p. 144-Sf. Cuminecătură,
semnată Petru Popovici; p. 169-Botezul Domnului, semnată „I.E.”; p. 251Rânduiala îngropării morților; p. 588-Izvorul vieții.
Titlu din BRV: Evhologhion (Blaj). 1815
Responsabilităţi:
Francisc I, împărat al Austriei şi principe al Ardealului: patronaj.
Ioan Bobb, episcop al Făgăraşului: patronaj.
Costa, Dimitrie Popp, parohul Aiudului şi protopopul Scaunului Arieşului:
corector cf. Epilog, f. [4r].
Ioanichie Endrédi: gravor cf. Râpă-BRVA.
Popovici, Petru: gravor.
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Note specifice
L: ulterioară din pânză pe carton.
SC: mediocră; exemplar complet, cu foi desprinse, pete de murdărie și
depozite de ceară.
Î: An 1893, la 5 august seara, ora 4¾ și la / 29 august dimineața, ora 5¾ s-au /
întâmplat cutremure foarte mari / spre știință (însemnare despre cutremurele
din august 1893, în partea inferioară a f. [4r])182.
CE: Conform acestei însemnări, în anul 1893 exemplarul se afla încă în
Transilvania.
P: Parohia Garvăn, jud. Tulcea.
Nr. inv. vechi: 242 (neinventariată în anul 1984).

XXX. SCHIMA MONAHICEASCĂ (română) Neamț. 1815
41. Cel mic și cel mare îngeresc chip: la început Rasoforul și la sfârșit
șase cuvinte învățătoare pentru viața monahicească / cu blagoslovenia
Preasfințitului … Kirio Kirio Veniamin; prin punerea la cale și oserdia
Preacuvioșiei sale Kir Silvestru. – S-au tipărit cartea aceasta. – (Neamț: În
Sfânta Mănăstire, 1815). – [5] f., 216[- 218] p.: il.; In 4o mare (22 × 17 cm); 21 R
(16 × 12 cm).
Note generale
BRV III-872, p. 116; BRV IV-872, p. 300.
În BRV III se menționează că ediția are [5] f., 217 p., având de fapt [5] f., 218 p.
cu ultimele două pagini nenumerotate. În BRV IV se precizează că s-au tipărit
și exemplare cu [6] f. liminare.
Numerotări greșite de paginație: p. 94 num. greșit 97.
Note de conținut:
Rânduiala la facerea rasoforului (f. [2-5]); Nume dupre alfa vita (p. 205-[217]).
Ilustraţii: f. [1v]-Iisus Hristos binecuvântând, semnată Protoierei Mihail
S(t)rilb[ițchi]; p. 38-Fecioara Maria cu pruncul, semnată Ierei Mihail.
Ornamente: Viniete de frontispiciu și viniete finale: p. 6-stema cu amorași
„M.C.”.

182

Cutremurele din sud-estul Transilvaniei de la 5 și 29 august 1893 sunt amintite în registrul
său de către cercetătorul Fl. Dudaș, în baza unei însemnări pe o carte veche românească
păstrată la Cernat-Brașov (Dudaș-Însemnări, p. 123).
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Titlu din BRV: Cel mic și cel mare îngeresc chip (Orânduiala pentru schima
monahicească) (Mănăstirea Neamțul). 1815
Responsabilităţi:
Veniamin, arhiepiscop și mitropolit al Moldovei: patronaj.
Silvestru, arhimandrit și stareț al Sfintelor Mănăstiri Neamț și Secu: editor
științific.
Strilbițchi, Mihail: gravor.
Note specifice
L: originală din piele pe carton.
SC: bună; exemplar complet, cu pete de murdărie.
Î: Această carte iaste a obștii Monastirei Cocoș (însemnare în partea
inferioară a foii de titlu, cu alfabet chirilic).
P: Mănăstirea Cocoş.
Nr. inv. nou / vechi: 57 (inventariată 10.11.1984) / 1197.
42. Alt exemplar. – [5] f., 94 p., [3] f. mse.: il.; In 4o mare (22 × 17
cm); 21 R (16 × 12 cm).
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi. La sfârșit are 3 f. manuscrise, care
completează o mică parte din textul lipsă.
L: ulterioară din piele pe carton, cu ornamente.
SC: relativ bună; exemplar incomplet cu lipsă p. 95-[218]; pete ruginii și
depozite de ceară.
P: Mănăstirea Cocoş.
Nr. inv. nou / vechi: 59 (inventariată 10.11.1984) / 1198.

XXXI. VIEŢILE SFINŢILOR (română) Neamţ. 1807-1815
43. Vieţile Sfinţilor din luna lui August / în zilele Domnului nostru
Scarlat Alexandru Calimah Voievod; cu blagoslovenia şi ajutorul Preasfinţitului
Arhiepiscop şi Mitropolit a toată Moldavia Kiriu Kir Veniamin. – Care s-au
tălmăcit din limba rusască în cea românească. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire,
1815). – [1], 256 f.: 1 il.; In folio mare (36 × 24,5 cm); 42 R (29,5 × 18 cm).
Note generale: [Mănăstirea Celic Dere XLIV].
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Note specifice
L: din pânză pe carton şi cotor piele.
SC: bună; exemplar complet; coperta uşor deteriorată.
Î: Această carte este proprietatea mea cumpărată de la dascăl Ştefanache din
Galaţi cu preţul de lei 25, la anul 1884, luna Noiembrie, ziua 9. Preot Ion S.
Bonjug (însemnare de cumpărare şi circulaţie, pe foaia liberă de la început).
14 Ian. 1945. Cu voinţa lui D-zeu am citit toată această sfântă carte care
cuprinde vieţile sfinţilor pe luna august, făcută la Sf. M. Neamţul în
Moldova, în zilele lui Scarlat Callimachi domnul Moldovei, 1815. Cu
căldură Pahonea, Cântăreţul Bis. Sf. Gheorghe, Parohia Turda, Jud. Tulcea
(pe foaia liberă de la sfârşit).
CE: Din nordul Moldovei exemplarul a ajuns la Galaţi de unde a fost
cumpărat de preotul român Ion S. Bonjug (1846-1891), care a trăit şi a slujit în
comuna Congaz (azi, Rândunica-Tulcea). A fost tatăl învăţătorului,
etnografului şi publicistului tulcean Nichita Bonjug (1886-1961)183. Cel puţin
din anul 1945 cartea s-a aflat în localitatea Turda-Tulcea.
P: Parohia Turda, jud. Tulcea.
Nr. inv.: f. n. (neinventariată în anul 1984).

44. Alt exemplar. – [1], 256 f.: 1 il.; In folio mare (36 × 24,5 cm); 42 R
(29,5 × 18 cm).
Note specifice
Exemplarul nu conţine însemnări vechi.
L: ulterioară, din piele pe carton presat şi cotor din pânză.
SC: mediocră; exemplar complet, cu depozite de ceară şi murdărie; uşor atac
de anobiide.
P: Mănăstirea Cocoş.
Nr. inv. nou / vechi: 73 (inventariată 10.11.1984) / 1238.

183

Lelia Postolache, Memorie culturală și cunoaștere locală. Index de nume, Constanța, 2010, p. 33.
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1816
XXXII. ARĂTARE PE SCURT A DUMNEZEIEȘTILOR DOGME
ALE CREDINȚEI (română) Neamț. 1816
45. Epitom'ē tôn The'iōn Dogma'tōn = Adecă Arătare sau Adunare pre
scurt a Dumnezeieștilor dogme ale credinții / Alcătuită de Preaînțeleptul Atanasie
de la Paros; și Întrebările cu răspunsurile ceale teologicești ale Sf. Atanasie cel
Mare; și Istoria […] pentru purceaderea Preasfântului Duh a lui Theofan
Procopovici; și Cuvânt […] al ieromonahului Macarie Macri. – Care s-au
tălmăcit acum din limba elinească întru aceasta românească / de Episcopul
Argeșului Kiriu Iosif. – (Neamţ: În Sfânta Mănăstire, 1816). – [6] f., 527, [3] p.: 2
il.; In folio mare (38 × 24 cm); 40 R (28 × 16 cm).
Note generale
BRV III-898, p. 137-139; Râpă-BRVA, p. 389.
Lucrarea cuprinde traduceri din Sfântul Atanasie cel Mare (295-373); născut la
Alexandria unde dobândește o educație temeinică, din anul 328 devine cel
de-al XX-lea Patriarh al Alexandriei, timp de 45 de ani. A scris mult contra
arianismului și este cel care a identificat cele 27 de cărți ale Noului
Testament184. De asemenea, mai cuprinde scrierile lui Theofan Procopovici
(n.? - m.1730), teolog rus instruit în Occidentul catolic, arhiepiscop al
Novgorodului.
Note de conținut:
Prefața semnată de Episcopul Argeșului Iosif (f. [2-4]); Cuprinsul cărții
(f. [5-6r]); Erata la sfârșit.
Ilustraţii: f. [1v]-Fecioara Maria cu pruncul; f. [6v]-Înălţarea Domnului.
Ornamente: viniete de frontispiciu, viniete finale şi iniţiale ornate.
Titlu din BRV: Arătare … pre scurt a Dumnezeeștilor dogme (Mănăstirea
Neamţul). 1816
Responsabilităţi:
Callimah, Scarlat Alexandru, domn al Moldovei: patronaj.
Veniamin, arhiepiscop şi mitropolit al Moldovei: patronaj.
Iosif, episcop de Argeș: traducător, editor științific, prefațator.
Grigorie, arhimandrit: traducător cf. Prefața.
184

Pr. prof. Coman-Patrologie, p. 94-99.
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Gherontie, ieromonah: tipograf.
Strilbiţchi, Mihail: tipograf-gravor.
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 77 (Cocoșu).
L: din piele pe carton presat.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu ușor atac de anobiide la copertă.
Î: Această carte este a S. M. Cocoșului (pe f. titlu cu alfabet chirilic).
Această carte iasti a cuviioșilor părinți din schitul Cocoșul și s-au scris de
mine păcătosul […]. 1842, nov. 28 (pe f. albă de la început, cu alfabet chirilic).
P: Mănăstirea Cocoş.
Nr. inv. nou / vechi: 77 (inventariată 10.11.1984) / 1034.

XXXIII. STRASTNIC (română) Buda. 1816
46. Strastnicul: ce cuprinde în sine slujba sfintelor și mântuitoarelor
patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos / supt stăpânirea Preaînălțatului
împărat al Austriei, Francisc I; cu blagoslovenia Preasfințitului Domn Ștefan
Stratimirovici. – Acum întâia oară așezat și tipărit după rânduiala Bisericii
Răsăritului. – (Buda: În Crăiasca Tipografie a Universității din Pesta, 1816). –
2 col.; [1], 110 f.: 9 il.; In folio mare (36,5 × 24 cm); 41 R (28,5 × 18 cm).
Note generale: [Mănăstirea Celic Dere XLVI].
Note specifice
Exemplarul este colligat cu: Triod, Buda, 1816 (XXXIV. 48).
Este complet și nu conține însemnări vechi.
47. Alt exemplar. – [1], 110 f.: 9 il.; In folio mare (34,5 × 23 cm); 41 R
(28,5 × 18 cm).
Note specifice
Exemplarul este colligat cu: Triod, Buda, 1816 (XXXIV. 49).
Este complet și nu conține însemnări vechi.
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XXXIV. TRIOD (română) Buda. 1816
48. Triodion / supt stăpânirea Preaînălțatului împărat al Austriei,
Francisc I; cu blagoslovenia Preasfințitului Domn Ștefan Stratimirovici. –
Acum întâia oară așezat și tipărit după rânduiala Bisericii Răsăritului. – (Buda:
În Crăiasca Tipografie a Universității din Pesta, 1816). – 2 col.; [1], f. 4-320: il.;
In folio mare (36,5 × 24 cm); 40, 48 R (30 × 18 cm).
Note generale: [Mănăstirea Celic Dere XLVII].
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 91 (Biserica „Sf. Împărați” Tulcea).
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe carton presat.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă f. 1-3; foi cu pete ruginii și urme de
fostă umezeală; deteriorări mecanice cu unele restaurări empirice și legătura
deteriorată.
P: Parohia „Sf. Împărați” Tulcea.
Nr. inv. vechi: 56 (neinventariată în anul 1984).
49. Alt exemplar. – [1], 320 f.: il.; In folio mare (34,5 × 23 cm); 40, 48
R (30 × 18 cm).
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: ulterioară din pegamoid, iar cotorul din piele; cotor cu patru nervuri
profilate.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu pete de murdărie, depozite de ceară și
unele restaurări empirice.
P: Parohia Zebil, jud. Tulcea.
Nr. inv. vechi: 391 (neinventariată în anul 1984).
1817
XXXV. BIBLIA N.T. EVANGHELIE (română) Blaj. 1817
50. Sfânta și dumnezeiasca a lui Iisus Hristos Evanghelie / cu blagoslovenia
Preasfințitului și Prealuminatului Domn Vlădica Făgărașului Ioan Bobb. – Acum
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a treia oară tipărită. – (Blaj: Cu Tipariul Seminariului, 1817). – 2 col.; [4] f.,
346[- 347] p.: 5 il.; In folio mare (36 × 23 cm); 39 R (25 × 15,5 cm).
Note generale
BRV III-940, p. 187; Râpă-BRVA, p. 394.
Primele două ediții au apărut în anii 1765 și 1776.
Numerotări greșite de paginație: p. 24 num. greșit 30; p. 337 num. greșit 336.
Ilustraţii: Gravura foii de titlu, semnată Sandul Tipograf; f. [4v]-Evanghelistul
Ioan, semnată „Sandul Tipograf”; p. 42-Evanghelistul Matei, semnată „S.T.”;
p. 110-Evanghelistul Luca, semnată „S.T.”; p. 194-Evanghelistul Marcu, semnată
„S.T.”.
Titlu din BRV: Evanghelie (Blaj). 1817
Responsabilităţi:
Francisc I, împărat al Austriei şi principe al Ardealului: patronaj.
Ioan Bobb, episcop al Făgăraşului: patronaj.
Costa, Dimitrie Popp, parohul Aiudului şi protopopul Scaunului Arieşului:
corector cf. Epilog, p. [347].
Sandu, tipograf: gravor.
Note specifice
L: originală din piele pe lemn, cu ornamente, două închizători și patru bumbi
metalici; cotor cu patru nervuri profilate.
SC: mediocră; exemplar complet, cu colțurile foilor îndoite, pete ruginii,
depozite de ceară și foile finale desprinse.
Î: însemnare ilizibilă datată 1842, în partea inferioară a f. [1-3], cu alfabet
chirilic.
P: Parohia Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea.
Nr. inv. vechi: 150 (neinventariată în anul 1984).
XXXVI. CEASLOV (română) Iași. 1817
51. Ceasoslov / în zilele […] Domnului nostru Scarlat Alexandru
Calimah Voievod. – Acum de iznoavă îndreptate depre cel grecesc. – (Iași: În
Tipografia Sf. Mitropolii, 1817). – [6] f., 538 p.: il.; In folio mare (31,5 × 22 cm);
35 R (26,5 × 17,5 cm).
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Note generale

BRV III-936, p. 183-185.
Numerotări greșite de paginație: p. 386 num. greșit 390; p. 387 num. greșit
379; p. 388 num. greșit 392; p. 391 num. greșit 331; p. 402 num. greșit 401;
p. 403 num. greșit 402; p. 404 num. greșit 496; p. 534 num. greșit 554; p. 535
num. greșit 555.
Ilustraţii: f. [6v]-Sf. Marele Mucenic Gheorghe, semnată P(opa) S(imion); p. 516Iisus Hristos binecuvântând.
Ornamente: viniete de frontispiciu, viniete finale şi iniţiale ornate cu roșu.
Titlu din BRV: Ceasoslov (Iași). 1817
Responsabilităţi:
Callimah, Scarlat Alexandru, domn al Moldovei: patronaj.
Veniamin Costache, mitropolit al Moldovei: patronaj, editor comercial,
prefațator.
Gheorghie, ierodiacon și Teodor Popovici: așezătorii slovelor.
Stratonic, ieromonah și Antonie, monah: tipografi.
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 77 (Cocoșu).
Exemplarul conține pe foaia de titlu unele însemnări marginale ilizibile și
tăiate. Se pare că foile au fost ajustate pentru ca lucrarea să încapă în coperta
ulterioară.
L: ulterioară, din carton presat și cotor, colțuri din piele neagră.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă p. 539-550. Foi cu pete de murdărie
și depozite de ceară; colțurile îndoite și unele deteriorări mecanice.
P: Mănăstirea Cocoş.
Nr. inv. nou / vechi: 72 (inventariată 10.11.1984) / 999.

1818
XXXVII. EFREM SYRUL, CUVINTE ȘI ÎNVĂȚĂTURI
(română) Neamț. 1818-1823
52. Cuvintele și învățăturile / Preacuviosului părintelui nostru Efrem
Syrul: care să cuprind întru întâia Carte. – Tălmăcite adică mai nainte […]
dupe ale căruia tomuri greco-latine s-au și urmat și s-au îndreptat spre folosul
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de obște. – (Neamț: În Tip. Sfintei Monastiri, 1818). – [4] f., 59, 419 p.: il.; In
folio (30 × 21 cm); 34 R (23 × 16 cm).
Note generale: [Mănăstirea Celic Dere L].
Note specifice
L: din carton presat și cotor piele.
SC: relativ bună; exemplar complet; coperta ușor desprinsă.
Î: Această carte este / a Sf. Monastiri Cocoș / de la Părintele Gheorghe
Ionescu (pe f. [2-4r], în partea inferioară).
P: Mănăstirea Cocoş.
Nr. inv. nou / vechi: 89 (inventariată 10.11.1984) / 1046.
53. Alt exemplar. – [4] f., 59, 418 p.: il.; In folio (30×21 cm); 34 R (23×16 cm).
Note specifice
Exemplarul nu conţine însemnări vechi.
L: din piele pe carton presat.
SC: deteriorată; exemplar incomplet cu lipsă p. 419; puternic atac de anobiide.
P: Mănăstirea Cocoş.
Nr. inv. nou / vechi: 92 (inventariată 10.11.1984) / 1049.
54. Alt exemplar. – [4] f., 59, 419 p.: il.; In folio (30×22 cm); 34 R (23×16 cm).
Note specifice
Exemplarul nu conţine însemnări vechi.
L: din piele pe carton presat.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu ușor atac de anobiide.
P: Parohia Măcin, jud. Tulcea.
Nr. inv.: f. n. (neinventariată în anul 1984).

XXXVIII. LEGIUIREA LUI CARAGEA (română) [Brașov]. 1818
55. Legiuire a preaînălțatului și pravoslavnicului domn a toată
Ungrovlahia Ioan Gheorghie Caragea Voievod. – (București [Brașov]: tipărită în
privilegiata tipografie a dumnealor / Constantin Caracaș, Răducanu Clinceanu
și Dumitrache Topliceanu; ot Cișmeaoa răposatului domn Mavrogheni
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[Tipografia lui Francisc de Schobeln], 1818). – p. 3-104, f. [1-2]: 1 pl.; In folio (30
× 21 cm); 33 R (22,5 × 15,5 cm).
Note generale: [I.C.E.M. Tulcea XLV].
Note specifice
L: ulterioară din pânză pe carton și cotor piele.
SC: bună; exemplar incomplet cu lipsă [2] foi liminare, p. 1-2 și f. [3] final.
Î: însemnări marginale indescifrabile.
P: Parohia Măcin, jud. Tulcea.
Nr. inv. vechi: 273 (neinventariată în anul 1984).

1819
XXXIX. ISAAC SYRUL (Isaac de Edessa, sec. V-VI)
56. Cuvintele și învățăturile / Preacuviosului părintelui nostru Isaac
Syrul; tălmăcite adică mai nainte, dar acum […] tipărite / în zilele
binecredinciosului și de Hristos iubitoriului Domn Mihail Grigorie Suțu
Voievod. – (Neamț: În Tip. Sfintei Monastiri, 1819). – 8, 451 p.: il.; In folio mare
(32 × 20 cm); 37 R (25,5 × 16 cm).
Note generale: [Mănăstirea Celic Dere LII].
Note specifice
L: din carton marmorat și cotor piele.
SC: deteriorată; exemplar complet, cu depozite de murdărie; legătura distrusă
datorită atacului activ de anobiide.
Î: Această carte este / a Mănăstirii Cocoșul (pe p. 1-2, cu alfabet chirilic).
P: Mănăstirea Cocoş ( de la preoții Galaction și Gavrilă) .
Nr. inv. nou / vechi: 700 (inventariată la 31.07.1987).
1820
XL. BIBLIA N.T. APOSTOL (română) București. 1820
57. Apostol: ce cuprinde întru sine faptele și epistoliile sfinților
apostoli / Acum iarăși tipărit […] în zilele prealuminatului și preaînălțatului
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nostru Domn Ioan Alexandru Nicolae Suțu Voievod. – (București, 1820). – [1],
178 f.: il.; In folio (27 × 22 cm); 30 R (22,5 × 16,5 cm).
Note generale
BRV III-1064, p. 326-327; Poenaru-CBRV, p. 293.
Ilustraţii: f. t. v-Învierea Domnului, semnată de ieromonah Co(n)stantie.
Titlu din BRV: Apostol (București). 1820
Responsabilităţi:
Suțu, Ioan Alexandru Nicolae, domn al Țării Românești: patronaj.
Dionisie, mitropolit al Ungrovlahiei: patronaj.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi. Foile au fost ajustate pentru ca
lucrarea să încapă în coperta ulterioară, fără ca textul să aibă de suferit.
L: ulterioară, din pânză pe carton și cotor piele.
SC: bună; exemplar complet; foi cu depozite de ceară.
P: Parohia Somova, jud. Tulcea.
Nr. inv. vechi: 283 (neinventariată în anul 1984).

1821
XLI. BIBLIA N.T. EVANGHELIE (română) Neamț. 1821
58. Sfânta și dumnezeiasca Evanghelia aceasta / în zilele […] Domnului
nostru Mihail Grigoriu Suțu Voievod. – Acum întâi întru acestași chip s-au
tipărit / prin osârdia Preacuviosului arhimandrit și stareț al sfintelor Monastiri
Neamțul și Secul, Kir Ilarie. – (Neamț: În Tipografia Sf. Monastiri, 1821). – [4]
f., 676 p., 11 f.: il.; In folio mare (48,5 × 33 cm); 28 R (36 × 25 cm).
Note generale: [Mănăstirea Celic Dere LIV].
Note specifice
Exemplarul este expus în muzeul mănăstirii.
L: ferecătură din argint.
SC: foarte bună; exemplar complet.
Î: Această Evanghelie este îmbrăcată de Arhimandritul Flavian Alexe, 1925
(pe copertă).
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Această Evanghelie s-au deruit schitului Cocoșii de Preasfințitul /
Mitropolit al Moldaviei și Sucevii Kirio Kir Veniamin / Costache Cavaler a
mai multor ordene. / 1841 mart. 15 (însemnare de circulație în partea
inferioară a f. [1-4], cu alfabet chirilic).
CE: Faptul că Mitropolitul Veniamin dăruiește Mănăstirii Cocoș acest
exemplar probează bunele legături cu Moldova ale starețului Visarion din
Dobrogea.
P: Mănăstirea Cocoş.
Nr. inv. nou / vechi: 33 (inventariată 10.11.1984) / 1039.

XLII. GRIGORE DE NAZIANZ (cca. 330-389)
59. Cuvânt pentru preoție / al celui întru sfinți părintelui nostru
Grigorie Nazianzineanul; tălmăcit de același tălmăcitoriu carele au tălmăcit și
cealelalte Cuvinte pentru preoție ale Sfântului Ioan Gură-de-Aur. – Și acum
întâi tipărit / cu blagoslovenia și cheltuiala Preasfințitului Mitropolit al
Ungrovlahiei Dionisie. – (București, 1821). – 72 p.; In 4o mare (25,5 × 19 cm);
32 R (20 × 14,5 cm).
Note generale
BRV III-1121, p. 380-381; Poenaru-CBRV, p. 294.
Descriptori: Sfântul Grigore de Nazianz (Grigore Teologul) – teolog grec,
episcop, „părinte” al bisericii. A fost sfințit preot, apoi numit episcop de
Sasima (371) și a devenit episcop al Constantinopolului în anul 380. Din 383
s-a retras în locul său natal, la Arians, dedicându-se până la sfârșitul vieții
rugăciunii și lucrărilor teologice. Pentru învățătura sa, a fost numit
”Teologul”185.
Exemplarul complet are 72 p., nu 82 p. cum se precizează în Poenaru-CBRV,
p. 294.
Ornamente: viniete de frontispiciu și inițiale ornate.
Titlu din BRV: Cuvânt pentru preoție (București). 1821
Responsabilităţi:
Suțu, Ioan Alexandru Nicolae, domn al Țării Românești: patronaj.
Dionisie, mitropolit al Ungrovlahiei: patronaj, editor comercial.
185

Pr. prof. Coman-Patrologie, p. 120-124.
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Note specifice
L: din carton marmorat și cotor piele.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu ușor atac de anobiide la cotor.
Î: De obște a(ce)s(tei) m(ănăstiri) Co(coșu) (pe f. titlu, cu alfabet chirilic).
P: Mănăstirea Cocoş ( recuperat de la Miroslav Corneliu) .
Nr. inv. nou: 600.
1823
XLIII. EFREM SYRUL, CUVINTE ȘI ÎNVĂȚĂTURI
(română) Neamț. 1818-1823
60. Cuvintele și învățăturile / Preacuviosului părintelui nostru Efrem
Syrul: care să cuprind întru a treia Carte. – Tălmăcite adică mai nainte […]
dupe ale căruia tomuri greco-latina s-au și urmat și s-au îndreptat spre folosul
de obște. – (Neamț: În Tip. Sfintei Monastiri, 1823). – [1] f., 648 p.: il.; In folio
(29 × 21 cm); 34 R (23 × 14 cm).
Note generale
BRV III-991, p. 243-246; Râpă-BRVA, p. 399.
Reprezintă cel de-al 3-lea volum din Cuvintele și învățăturile Sfântului Efrem
Syrul.
Numerotări greșite de paginație: p. 553 num. greșit 560 ș.a.
La sfârșitul volumului al treilea, pe p. 648, citim o notă a tipografului: Cartea
cea întâi a Sfântului Efrem Syrul cuprinde coale 122. A doua 124 coli, iar aceasta a
treia, 162 coli. Câte un leu pe 10 coale. Socotim că fieștecarele va judeca cu cuviință a
da. Că aminterelea să păgubeaște tipograf.
Ilustraţii: f. t. v- Sf. Efrem Syrul.
Titlu din BRV: Cuvinte și învățături (Mănăstirea Neamţul). 1818-1819-1823
Responsabilităţi:
Sturza, Ioan Sandul, domn al Moldovei: patronaj.
Veniamin, arhiepiscop şi mitropolit al Moldovei: patronaj.
Iosif, ieromonah: traducător.
Isaac, ieromonah: traducător.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
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L: din piele pe carton, cu ștanțe florale presate la rece și cotorul cu patru
nervuri profilate.
SC: relativ bună; exemplar complet; foi cu depozite de ceară și murdărie.
P: Mănăstirea Cocoş.
Nr. inv. nou: 40 (inventariată 9.11.1984).

61. Alt exemplar. – [1] f., 648 p.: il.; In folio (29 × 21 cm); 34 R (23 × 14 cm).
Note specifice
Exemplarul este menționat în CRD, p. 78 (Cocoșu).
L: din carton marmorat și cotor piele.
SC: mediocră; exemplar complet, cu legătura deteriorată de anobiide.
Î: Această carte este / a obștii Cocoșului (pe p. 1 și 3, cu alfabet chirilic).
P: Mănăstirea Cocoş.
Nr. inv. nou / vechi: 87 (inventariată 10.11.1984) / 1048.
62. Alt exemplar. – [1] f., 648 p.: il.; In folio (30,5×22 cm); 34 R (23× 14 cm).
Note specifice
Exemplarul nu conţine însemnări vechi.
L: din piele pe carton.
SC: relativ bună; exemplar complet; foaia de titlu și coperta desprinse.
P: Mănăstirea Cocoș.
Nr. inv. nou: 93 (inventariată 10.11.1984).
1825
XLIV. ANTOLOGHION (română) Neamț. 1825
63. Antologhion ce să zice Floarea cuvintelor: care cuprinde întru sine
toată slujba dumnezeieștilor praznice și al sfinților de preste tot anul / cu
blagoslovenia și toată cheltuiala Preasfințitului arhiepiscop și mitropolit al
Moldaviei, Kiriu Kir Veniamin. – Acum a treia oară în Moldova tipărit. –
(Neamț: În Tip. Sfintei Monastiri, 1825). – 2 col.; [1] f., 576, 84 p.: il. [vol. II]; In
folio mare (35,5 × 23 cm); 46 R (30 × 17 cm).
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Note generale
BRV III-1232, p. 447-453; Poenaru-CBRV, p. 300-306.
Este vorba de ediția a treia a Antologhionului tipărit pentru Moldova, după
edițiile din 1755 și 1806 imprimate la Iași. În cazul acestei ediții, datorită
completărilor față de cele anterioare, lucrarea a apărut în două volume, fără a
se specifica acest lucru pe foile de titlu. Singura diferență la titlu este dată de
luna în care s-a sfârșit imprimarea, 1 martie pentru volumul I, respectiv 9 iulie
pentru volumul al 2-lea. În prefața ieromonahului Gherontie a primului
volum se spune: „Pentru carea adăogire și cartea mai mare făcându-să, s-au
socotit a să despărți în doao trupuri, pentru mai înlesnirea de cuvincioasa ei
slujbă” (BRV III, p. 453).
Primul volum, descris în BRV, are [4] f., 568, 88 p. și cuprinde lunile
septembrie - decembrie, iar al 2-lea volum, descris de Poenaru-CBRV, are [1]
f., 576, 84 p. și cuprinde lunile ianuarie - august.
În patrimoniul Mănăstirii Cocoș, după paginație și conținut, noi am identificat
două exemplare din cel de-al 2-lea volum.
Numerotări greşite de paginaţie: p. 65 num. greşit 57; p. 225 num. greșit 229;
p. 226 num. greșit 230; p. 231 num. greșit 227; p. 232 num. greșit 228 (vol. II).
Note de conținut: apar menționate la Poenaru-CBRV.
Ilustrații și ornamente: apar descrise la Poenaru-CBRV, p. 301-306.
Titlu din BRV: Antologhion (Mănăstirea Neamţ). 1825
Responsabilităţi:
Sturza, Ioan Sandul, domn al Moldovei: patronaj.
Veniamin, arhiepiscop şi mitropolit al Moldovei: patronaj, editor comercial,
beneficiarul dedicației.
Domețian, arhimandrit și stareț al Sfintelor Mănăstiri Neamțul și Secul: editor
științific, prefațator-dedicator.
Gherontie, ieromonah: prefațator, diortositor cf. Prefața (vol. I).
Nicolae: tipograf cf. p. 478.
Teodosie: gravor.
Ghervasie, monah: gravor.
Aelxlore: gravor.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: ulterioară din pânză pe carton presat; cotor din piele, cu patru nervuri
profilate.
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SC: relativ bună; exemplar complet, cu pete de murdărie, depozite de ceară și
unele restaurări empirice.
P: Parohia Zebil, jud. Tulcea.
Nr. inv. vechi: 387 (neinventariată în anul 1984).
64. Alt exemplar. – 2 col.; 576, 84 p.: il. [vol. II]; In folio mare (35 ×
22,5 cm); 46 R (30 × 17 cm).
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din piele pe carton presat, cu ornamente.
SC: relativ bună; exemplar incomplet cu lipsă foaia de titlu; pete ruginii,
depozite de ceară și unele restaurări empirice.
P: Parohia Valea Teilor, jud. Tulcea.
Nr. inv. vechi: 253 (neinventariată în anul 1984).
1827
XLV. NICODIM AGHIORITUL (1748-1809)
65. Carte folositoare de suflet: […] / [de Nicodim Aghioritul]. –
Tălmăcită din limba cea grecească și acum aicea a treia oară tipărită / din
porunca Preasfinției sale Kir Grigorie, arhiepiscopul și mitropolitul a toată
Ungrovlahia. – (București: În Sfânta Mitropolie, 1827). – [3], 89, [5] f.: il.; In 4o
mare (22 × 18 cm); 27 R (16,5 × 13 cm).
Note generale
BRV III-1302, p. 528-529; Râpă-BRVA, p. 439.
Este vorba de ediția a treia a lucrării Carte folositoare de suflet imprimată la
București, după cele din anii 1799 și 1800.
Paginația corectă este de [3], 89, [5] f., nu [3], 91, [3] f. cum se precizează în
BRV III, p. 528.
Titlu din BRV: Carte folositoare de suflet (București). 1827
Responsabilităţi:
Ghica, Grigore Dimitrie, domn al Țării Românești: patronaj.
Grigorie, arhiepiscop și mitropolit al Ungrovlahiei: patronaj, editor comercial.
Gherontie și Grigorie (de la Neamț): traducători.
Băbeanul, Matei: tipograf.
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Note specifice
L: din carton marmorat și cotor piele.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu coperta ușor deteriorată.
Î: Aparținând mie ieromonahului P. Ștefănescu, 1918 Iulie 15 (însemnare de
posesiune pe f. [5v]). Ante f. titlu semnătura Preot P. Ștefănescu.
P: Mănăstirea Cocoș.
Nr. inv. nou / vechi: 46 (inventariată 9.11.1984) / 1014.
XLVI. IOAN GURĂ DE AUR (Sfântul Ioan Zlatoust)
66. Cuvinte puține oarecare / din ceale multe ale părintelui nostru
Ioan Gură de Aur. – Acum întâi tipărite / cu blagoslovenia celui de acum a
toată Ungrovlahia mitropolit Kir Grigorie. – (București: În Sfânta Mitropolie,
1827). – [2], 192, [2] f.: il.; In folio mare (32 × 22 cm); 42 R (27 × 17 cm).
Note generale: [Mănăstirea Celic Dere LX].
Note specifice
Apare menționat în CRD, p. 78 (Cocoșu).
L: din carton marmorat și cotor piele.
SC: deteriorată; exemplar complet, cu mucegaiuri active și atac de anobiide.
Î: Această carte este a Sf. Monastiri Cocoș, dăruită de Părintele Gheorghe
Ionescu ( pe f. [2] la început, cu cerneală violet).
P: Mănăstirea Cocoș.
Nr. inv. nou / vechi: 79 (inventariată 10.11.1984) / 1209.
1828
XLVII. PATERIC (română) București. 1828
67. Pateric: ce cuprinde în sine cuvinte folositoare ale sfinților
bătrâni / cu blagoslovenia celui de acum mitropolit al Ungrovlahiei Kir
Grigorie. – (București: În Sfânta Mitropolie, 1828). – [2], 162, [2] f.: il.; In folio
mare (31 × 21 cm); 42 R (25 × 16,5 cm).
Note generale: [Mănăstirea Celic Dere LXIII].
Note specifice
L: din piele pe carton presat.
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SC: mediocră; exemplar complet, cu unele foi desprinse, cu mucegaiuri,
depozite de ceară și atac de anobiide la legătură.
Î: Pe forzațuri și pe foile libere de la începutul și sfârșitul exemplarului se află
numeroase însemnări cu alfabet chirilic, în unele locuri ilizibile datorită stării
de degradare a cărții.
Această carte Pateric este a sfintei monastire Cocoș (pe foaia de titlu, cu
alfabet chirilic).
Această carte anume Pateric iaste a obștii / Sfintei Monastiri Cocoșu, și cine
ar / îndrăzni a o înstreina din acest sfânt lăcaș / să fie neiertat până îl va
întoarce înapoi. 1853, noiembrie 17 (în partea inferioară a f. 1-4).
P: Mănăstirea Cocoș.
Nr. inv. nou / vechi: 83 (inventariată 10.11.1984) / 1185.
1830
XLVIII. MINEI (română) Neamț. 1830-1832
68. Mineiul lunii lui Ianuarie. – Care acum s-au tipărit […] / cu
blagoslovenia, îndemnarea și cu tot ajutoriul Preasfințitului arhiepiscop și
mitropolit al Sucevii și al Moldavii Kir Veniamin. – (Neamț: În Sfânta
Mănăstire, 1830). – [2], 185 f.: il.; In folio mare (37 × 23,5 cm); 44 R (31 × 18 cm).
Note generale
BRV III-1488, p. 691-692; BRV IV-1488, p. 319.
Paginația corectă a Mineiului pe Ianuarie este menționată în BRV IV, p. 319.
Este primul volum al ediției de la Neamț a Mineielor tipărite în intervalul 18301832 astfel: ianuarie, 1830; februarie-septembrie, 1831; octombrie-decembrie,
1832 ( cf. BRM III-37110/37120, p. 351).
S-au tradus din grecește și s-au publicat prima dată în românește, fără
Sinaxare, după cuviința mitropolitului Veniamin (cf. Prefața).
Titlu din BRV: Mineiul pe Ianuarie (Mănăstirea Neamțului). 1830
Responsabilităţi:
Veniamin, arhiepiscop și mitropolit al Sucevei și Moldovei: patronaj.
Dometian, arhimandrit și stareț al Sfintelor Mănăstiri Neamț și Secu: editor
științific, prefațator.
Isaia, schimonah: tipograf.
Inocentie, ieromonah: tipograf.
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Teodosie, monah: gravor.
Note specifice
Exemplarul este colligat cu: Mineiul lunii lui Februarie, Neamț, 1831. – [1], 97,
[4] f. (BRM III-37110, p. 351).
L: din piele pe carton presat, cu ștanțe aurii.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu unele restaurări empirice.
Î: Mineiul lunii Ianuarie este al Bisericii / Sf. Apostoli din Măcin, astăzi 25
decemvrie / anul 1897 l-au adus de la legător, a căruia / cheltuială am făcut
noi, Anton și Ecaterina / Ionescu cu fiii noștri Iorgu, Olga, Vasile, / Ion
pentru sănătate și bună sporire (pe foaia liberă, la început).
P: Parohia Măcin, jud. Tulcea.
Nr. inv. vechi: 906 (neinventariată în anul 1984).
69. Alt exemplar. – 185 f.: il.; In folio mare (38×24 cm); 44 R (31×18 cm).
Note specifice
Exemplarul nu conţine însemnări vechi.
L: din piele neagră pe carton presat.
SC: relativ bună; exemplar incomplet cu lipsă primele [2] f.
P: Parohia Niculițel, jud. Tulcea.
Nr. inv. vechi: 375 (neinventariată în anul 1984).
70. Alt exemplar. – [2], 185 f.: il.; In folio mare (38×24,5 cm); 44 R (31×18 cm)
Note specifice
Exemplarul este menționat în CRD, p. 93 (Văcăreni).
L: din carton marmorat și cotor piele.
SC: mediocră; exemplar complet, cu foi desprinse, cu depozite de ceară și
coperta deteriorată de anobiide.
Î: Această carte e(s)te a robi(lor) lui Du(m)nezeu / Dumitru să(n) Cule și
Iva(n) să(n) Ioan / și dată Sfi(n)tei bisărice la Văcă-/ reni.
Vii / Dumitru Pe(t)cu Mă(r)gărita Mitu / Neculaiu Ioa(nu) și cu to(t)
nea(mul) /
Morți / Cule Toadiru Chira și cu to(t) nea(mul) /
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Vii / Ivanu Todoricu Bița Ioa(nu) Nuța / și to(t) nea(mul) /
Morți / Eni Sta(n)ca Sarica Marcu Vo(i)chița / Ioa(nu) și cu to(t) nea(mul)
(însemnare de posesiune și donație urmată de pomelnicele celor doi posesori,
pe foaia liberă la început, cu alfabet chirilic).
P: Parohia Văcăreni, jud. Tulcea.
Nr. inv. vechi: 339 (neinventariată în anul 1984).
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Tabelul cărților descrise – Mănăstirea Cocoș Tulcea

Autor

Nicodim
Aghioritul

Grigore de
Nazianz
Ioan Gură
de Aur

Anul de
imprimare

Număr
de
exemplare

Râmnic
Neamț

1784
1825

1
2

Neamț

1816

1

IV. 4
XLIV.
63-64
XXXII. 45

Râmnic
Blaj

1794
1814

1
1

VII. 7
XXV. 36

București
Snagov

1820
1697

1
1

XL. 57
I. 1

București

1801

1

IX. 10

Sibiu

1806

1

XI. 12

Neamț

1811

2

XIV. 16-17

Blaj

1817

1

XXXV. 50

Neamț

1821

1

XLI. 58

București

1827

1

XLV. 65

Viena
Iași
București

1793
1817
1821

1
1
1

VI. 6
XXXVI. 51
XLII. 59

București

1827

1

XLVI. 66

Locul
tipăriturii

Titlu

Acatist
Antologhion, vol. II
(Ediția a 3-a)
Arătare pe scurt a
Dumnezeieștilor
dogme ale credinței
Biblia N.T. Apostol
Biblia N.T. Apostol
(Ediția a 3-a)
Biblia N.T. Apostol
Biblia N.T.
Evanghelie
Biblia N.T.
Evanghelie
Biblia N.T.
Evanghelie
Biblia N.T.
Evanghelie
Biblia N.T.
Evanghelie
(Ediția a 3-a)
Biblia N.T.
Evanghelie
Carte folositoare de
suflet (Ediția a 3-a
pentru Țara
Românească)
Cazanii
Ceaslov
Cuvânt pentru
preoție
Cuvinte puține
oarecare
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Autor

Efrem
Syrul
Efrem
Syrul

Anul de
imprimare

Număr
de
exemplare

1818

3

1823

3

Neamț
Neamț

1819
1814

1
1

XXXIX. 56
XXIV. 35

[Brașov]

1818

1

Iași
Iași

1759
1794

1
2

XXXVIII.
55
III. 3
VIII. 8-9

Neamț

1830

3

Blaj

1815

1

XLVIII.
68-70
XXIX. 40

Iași
București
Buda

1749
1792
1811

1
1
2

II. 2
V. 5
XV. 18-19

Buda

1811

6

XV. 20-25

București
Neamț

1828
1814

1
1

XLVII. 67
XXVI. 37

Neamț

1815

2

Buda

1816

2

Iași

1805

1

XXX.
41-42
XXXIII.
46-47
X. 11

Locul
tipăriturii

Titlu

Cuvinte și învățături, Neamț
vol. I
Cuvinte și învățături, Neamț
vol. III

Isaac Syrul Cuvinte și învățături
Augustinus Kecragarion
Aurelius
Legiuirea lui
Caragea
Liturghier (Ediția I)
Liturghier (Ediția a
2-a)
Mineiul lunii lui
Ianuarie
Molitvenic (Ediția a
3-a)
Octoih
Octoih
Octoih (Tirajul
pentru Țara
Românească)
Octoih (Tirajul
pentru Transilvania)
Pateric
Ioan
Scara
Scărarul
Schima
monahicească
Strastnic (Colligat cu
Triod, Buda, 1816)
Teofilact,
Tâlcuire la cele patru
evanghelii
Arhiepiscopul
Bulgariei
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Autor

Locul
tipăriturii

Titlu

Anul de
imprimare

Număr
de
exemplare

Poziția de
identificare
în catalog

Triod

Buda

1816

2

Urmare întru
Dumineca Paștelui
Viețile Sfinților din
luna lui Septembrie
Viețile Sfinților din
luna lui Octombrie
Viețile Sfinților din
luna lui Noiembrie
Viețile Sfinților din
luna lui Decembrie
Viețile Sfinților din
luna lui Ianuarie
Viețile Sfinților din
luna lui Februarie
Viețile Sfinților din
luna lui Martie
Viețile Sfinților din
luna lui Aprilie
Viețile Sfinților din
luna lui Mai
Viețile Sfinților din
luna lui Iunie
Viețile Sfinților din
luna lui Iulie
Viețile Sfinților din
luna lui August

Neamț

1814

1

XXXIV.
48-49
XXVII. 38

Neamț

1807

2

XII. 13-14

Neamț

1809

1

XIII. 15

Neamț

1811

1

XVI. 26

Neamț

1811

2

Neamț

1812

1

XVII.
27-28
XVIII. 29

Neamț

1812

1

XIX. 30

Neamț

1813

1

XX. 31

Neamț

1813

1

XXI. 32

Neamț

1813

1

XXII. 33

Neamț

1813

1

XXIII. 34

Neamț

1814

1

XXVIII. 39

Neamț

1815

2

XXXI.
43-44
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2.3. BISERICA „SFINȚII ÎMPĂRAȚI” TULCEA. DESCRIEREA
EXEMPLARELOR DE CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ

Biserica monumentală cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”
din Tulcea (Strada Nicolae Bălcescu) a fost construită între anii 1874-1876
(Planșa XVI. Fig. 1). Este cea de-a patra biserică veche din municipiu, unde se
slujește din secolul al XIX-lea. În 1916 a fost asaltată de armatele inamice și
jefuită de odoarele sale, dar a fost repede refăcută și sfințită la 3 iunie 1919.
Sfințirea s-a oficiat de către P.S. Ștefan Bogatu, protoiereul Tulcei, ca delegat al
Episcopiei Dunării de Jos Galați, după cum se menționează în pisania de
deasupra intrării în naos.
În perioada 1989-1993 s-au efectuat lucrări de consolidare, extindere şi
renovare, iar între anii 1996-2000 s-a realizat pictura în ulei de către pictorii
Mircea Constantinescu, Iulian Radu şi Liliana Iudita Pataki. Resfinţirea
bisericii s-a făcut la 20 octombrie 2002 de către Î.P.S. Teodosie Petrescu,
arhiepiscop al Tomisului.
În urma cercetărilor efectuate la bisericile vechi din Tulcea, am
identificat în patrimoniul acestui locaș trei exemplare incomplete de carte
veche românească și nouă volume tipărite între 1838-1888. Deși cărțile
fuseseră inventariate în 1976, ele nu au fost duse la Mănăstirea Cocoș, unde se
păstrează alte două exemplare (Octoih, Buda, 1811 și Triod, Buda, 1816) care
provin din parohia „Sfinții Împărați” Tulcea.
Ediția Acatistului de la Buda, 1819, a fost descrisă anterior în catalogul
colecției I.C.E.M. Tulcea, insistând aici numai pe particularitățile de exemplar,
iar Ceaslovul, datorită lipsurilor în paginație, nu a putut fi localizat și datat cu
precizie.
[sec. XVIII - 1830]
I. CEASLOV (română) [s.l.]. [sec. XVIII - 1830]
1. Ceasoslov. – ([s.l.: s.n.], [sec. XVIII - 1830]). – p. 3-334: il.; In - 8o
(15 × 9 cm); 25 R (11 × 7 cm) (Planșa XVI. Fig. 2).
Note generale
Exemplarul fiind incomplet, cu tot efortul nostru, nu am putut identifica ediția
din care face parte.
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Text cu tipar roșu și negru.
Note de conținut:
Acatistul Maicii Domnului (p. 3-228); Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
(p. 229-275); Acatistul Sfântului Nicolae (p. 276-316); Paraclisul Născătoarei de
Dumnezeu (p. 317 și urm.).
Ilustrații: p. 228-Iisus Hristos; p. 275-Sf. Nicolae; p. 316-Fecioara Maria cu
pruncul.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: fără legătură.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă începutul și sfârșitul; pete ruginii
și deteriorări mecanice.
P: necunoscută.
Nr. inv. vechi: 39 / 1976.
1819
II. ACATIST (română) Buda. 1819
2. Acatist: cu multe alease rugăciuni pentru evlavia fieștecăruia creștin. –
Acum a doua oară tipărit. – (În Buda: Tipărit în Crăiasca Tipografie a Universității
Ungurești, 1819). – p. 23-448, 455-468: il.; In – 8o (14,5 × 9 cm); 20 R (12 × 6 cm).
Note generale: [I.C.E.M. Tulcea XLVI].
Note specifice
Ulterior, din dorința de a fi păstrată integritatea volumului, au fost cusute
greșit p. 455-468 înaintea p. 23-448. Identificarea s-a făcut prin comparație cu
exemplarul aflat în colecțiile I.C.E.M. Tulcea.
L: fără legătură.
SC: deteriorată; exemplar incomplet cu lipsă [3] f. liminare, p. 1-22, 449-454 și
469-473; pete de murdărie, pete ruginii și colțurile foilor arse.
Î: La 1820, noiembrie 20, s-a năs/ cut Alecsandru Musescu [?]; Babaca [?] s-a
născut la luna februarie, anul 1845 (însemnare de familie pe p. 62, cu alfabet
chirilic).
P: necunoscută.
Nr. inv. vechi: 41 / 1976.

285
https://biblioteca-digitala.ro

Lăcrămioara Manea

1827
III. LITURGHIER (română) Sibiu. 1827
3. Sfintele şi Dumnezeieştile Liturghii a celor dintru sfinţi Părinţilor
noştri: a lui Ioan Zlatoust, a lui Vasilie cel Mare, a Preajdeosştenii / tipărită în zilele
Preaînălţatului Împărat al Austriei, Francisc I. – (Sibiu: În Tipografia lui Ioan
Bart, 1827). – p. 15-310: 4 il.; In - 4o (20 × 16 cm); 24 R (17,5 × 14 cm) (Planșa
XVI. Fig. 3).
Note generale
BRV III-1315, p. 538-539; Râpă-BRVA, p. 440.
Note de conținut:
Cuprins (f. [2]); Rânduiala utreniei (p. 36-72); Dumnezeiasca Liturghie a lui Ioan
Zlatoust (p. 74-125); Dumnezeiasca Liturghie a lui Vasilie cel Mare (p. 127-175);
Dumnezeiasca Liturghie a Sf. Grigore (p. 177-247); Synaxariul (p. 248-259);
Rugăciuni la vreme de nevoie (p. 260-309); Învăţătură pentru Sf. Liturghie (p. 310314); Rugăciunea lui Kyr Ioann Vrotopopa marele doftor Kyrkyra (p. 315-316).
Ilustrații: p. 64-Cupa împărtășaniei; p. 73-Sf. Ioan Zlatoust; p. 126-Sf. Vasile cel
Mare; p. 176-Sf. Grigorie.
Ornamente: vinietă de frontispiciu repetabilă la p. 36, 57, 74, 127 și 177; viniete
finale, inițiale ornate cu roșu.
Titlu din BRV: Liturghii (Sibiu). 1827
Responsabilităţi:
Francisc I, împărat al Austriei (1804-1835): patronaj.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: fără legătură.
SC: deteriorată; exemplar incomplet cu lipsă [2] f. liminare, p. 1-14, 311-316;
pete de murdărie, depozite de ceară și urme de fostă umezeală.
P: necunoscută.
Nr. inv.: f.n.

286
https://biblioteca-digitala.ro

Circulaţia cărţii vechi româneşti (manuscrisă şi tipărită) în spaţiul nord-dobrogean

Tabelul cărților descrise – Biserica „Sfinții Împărați” Tulcea

Autor

Acatist (Ediția a
2-a)
Ceaslov

Buda

1819

1

Poziția de
identificare
în catalog
II. 2

[s.l.]

1

I. 1

Liturghier

Sibiu

[sec. VIII1830]
1827

1

III. 3

Locul
tipăriturii

Titlu

Anul de
imprimare

Număr de
exemplare
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3. COLECȚII PARTICULARE
Un număr mic de cărți, cu circulație nebănuită, s-a păstrat în Dobrogea
în posesia unor persoane particulare, cărți de o incontestabilă valoare istorică
prin vechimea și însemnările pe care le poartă.
Colecția preotului Neculai Felix Lucian a fost cercetată în 14-15
septembrie 2006 și cuprinde, între alte cărți din prima jumătate a secolului al
XX-lea: Psaltirea de la Movilău, 1796; lucrarea Sfântului părinte Ioan
Damaschin, Descoperire a pravoslavnicii credințe, Iași, 1806; Molitvenicul bogat186,
Neamț, 1848; Ceaslov, [Sibiu], 1912.
Preotul Neculai Felix Lucian s-a născut la 20 noiembrie 1979 în oraşul
Hârşova, jud. Constanţa, în familia preotului Vasile şi Vasilica Neculai. A fost
hirotonit preot pe data de 16 august 2003 de către Î.P.S. Arhiepiscop Teodosie
al Tomisului, pe seama Parohiei „Sfântul Gheorghe” Tulcea187. Începând cu
anul 2008 exercită și funcția de consilier cultural al Episcopiei Tulcii.
O altă colecție particulară, cercetată în octombrie 2010, îi aparține lui Cârlan
Florin, născut în comuna C. A. Rosetti, jud. Tulcea. Pe lângă ziare și reviste vechi
locale moștenite de la bunicul său, Petru Cârlan, tânărul Florin Cârlan păstrează
cărți românești imprimate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea precum și un
exemplar din Irmologhionul ieromonahului Macarie (Viena, 1823). Menționăm că
un alt exemplar se păstrează la Mănăstirea Celic Dere.
DEȚINĂTOR:
PREOT NECULAI FELIX LUCIAN – TULCEA
1796
I. BIBLIA V.T. PSALMI (română) Movilău. 1796
1. Psaltire / cu porunca blagocestivei singură stăpânitoarei Mare
Doamnei noastre, Împărătesii Ecaterinii Alexievnii a toată Rossiia […]; și cu
blagoslovenia Sfinției sale Kiriu Kir Episcopul Ioanichie. – S-au tipărit cartea

186
187

BRM III-39105, p. 465.
Pr. F. Neculai (coord.), Biserica „Sfântul Gheorghe” Tulcea la 150 de ani (1857-2007), Tulcea,
2007, p. 85.
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aceasta. – (Movilău188 [azi Peștera-Basarabia]: Întru însuși a sa Tipografie / de
Protoierei al Moldovei, a Valahiei și a Basarabiei, Mihail Strilbițchi189, 1796). –
[6] f., 433 p.: 1 il.; In -4o (18 × 14 cm); 22, 23 R (14 × 10,5 cm).
(Planșa XVII. Fig. 1-2).
Note generale
BRV II-604, p. 390; BRVÎA, 166, p. 121-122.
Titlul este încadrat în chenar floral negru şi ocupă f.[1r-v].
Numerotări greşite de paginaţie: p. 119 num. greşit 109; p. 120 num. greşit
118; p.128 num. greşit 127; p.129 num. greşit 128; […]; p.140 num. greşit 129;
p. 143 num. greşit 141; p.196 num. greşit 193; p. 199 num. greşit 195; de la
p. 241 din nou numerotare greşită; p. 254 num. greşit 253; p. 287 num. greşit
286; p. 288 num. greşit 287; p. 289 num. greşit 288 etc.; p. 330 num. greşit 340;
p. 331 num. greşit 341; p. 332 num. greşit 342; p. 359 num. greşit 357; p. 360
num. greşit 359 etc.; p. 371 num. greşit 370; p. 372 num. greşit 371; p. 374 num.
greşit 372; p. 375 num. greşit 374; p. 376 num. greşit 375; p. 395 num. greşit
399; p. 414 num. greşit 413; p. 415 num. greşit 413; p. 417 num. greşit 415.
Note de conținut:
Învăţătură cum să citeaşte Psaltirea (f. [2r-3v]); Zisele lui Augustin Învăţătoriul
(f. [3v-5r]); Rânduială cum să cade a ceti Psaltirea deosebi (f. [5r-6r]); Psaltirea
prorocului şi împăratului David (20 catisme, p. 1-314); Cântarea lui Moisi
(9 cântări, p. 315-344); Pomealnic care este datoriu călugărul sau mireanul […] a
ceti (p. 344-346); Pripealele la praznicile dumnezeieşti şi la toţi sfinţii care au
Polheleu sau Psalmi aleşi (p. 347-376); Pashalia începându-să de la anul 1796 şi
mearge până la 1889 (p. 377-407); Alergarea lunilor (p. 408-431); Aicea însemnaiu
Psalmii cei ce să cetesc la vreme de primejdie (p. 432).
Pe ultima pagină nota tipografului Mihail Strilbiţchi: "Dumnezeu voind aşa,
de am început sfânt lucru acest şi l-am sfârşit. Mulţămire, blagoslovenie,
cinste, slavă şi stăpânire, în vecii vecilor Amin.".
188

189

Localitatea Movilău (Movilova), azi Peștera din Basarabia, se află mai jos de târgul Orheiul
Vechi. Aici este atestat un schit la mijlocul secolului al XVIII-lea, închis la începutul secolului
al XIX-lea. Tipografia de la Movilău, a lui Mihail Strilbițchi, a funcționat între anii 1796-1800
(Stoicescu-Repertoriul, p. 635).
Mihail Strilbițchi, protopop, gravor și tipograf, provine dintr-o familie de gravori ruși, de
origine poloneză. S-a stabilit în Moldova, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. A
lucrat gravuri și a editat în tipografia Mitropoliei din Iași, apoi a pus bazele unei tipografii la
Dubăsari (1794-1796), pe care o mută la Movilău (DTR, p. 425).
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Ilustrații: f. [6v]-Împăratul David cu lira, gravură semnată Mihail [Strilbițchi].
Ornamente: p. 13, 77, 159, 224, 298, 346-stema cu amorași „M.C.” (Mihail
Strilbițchi).
Titlu din BRV: Psaltire (Movilău). 1796
Responsabilităţi:
Ecaterina II, împărăteasă a Rusiei (1762-1796): patronaj.
Ioanichie, episcop: patronaj.
Strilbițchi, Mihail: tipograf-gravor.
Note specifice
Pe foaia de titlu textul a fost completat cu cerneală roșie, după recondiționarea
volumului.
L: ulterioară din pegamoid pe carton, cu ștanțe aurii.
SC: bună; exemplar incomplet cu lipsă f. [7-8]; numeroase restaurări empirice.
Î: Să să ştie că această Pisal-/ tire este a mea, a fratelui / Pavel şi am
înse(m)nat (însemnare de posesor, pe p. 431, cu alfabet chirilic).
Această Pisaltire mi s-au / dăruit mi[e] de părinte[le] / Irovimu
Oncescu. Am primit / eu, Vasile Gavril la anul 18.. [foaia tăiată] / Mai 24
(însemnare de circulație, pe p. 432, cu alfabet latin).
În sara de 23 spre 24 Septembrie / anul 1908 s-a cutremurat Pământul /
încât dârdâiau ferestrele foarte tare / şi încât şi sticlele în dulap să păleau /
una de alta şi oamenii din somn s-au / sculat de frica cutremurului. / Această
întâmplare s-au făcut drept la / miezul nopţii la ora 12 din noapte. Moroşanu
Gheorghe (însemnare despre cutremurul moldavic de la 23 septembrie 1908,
pe f. gardă verso, cu cerneală violet)190.
Subsemnatul seminarist Moroşanu Gh. Mihai, cl. II secundară,
seminarul Monastirea Neamţ 16-III-1928 (însemnare de posesor pe f. gardă
recto; foarte probabil este vorba de fiul lui Moroșanu Gheorghe, care
consemna la 1908).
În seara de 16 spre 17 Martie / anul 1934 s-a cutremurat pământul / foarte
tare de zărnăiau geamurile, / la ora 10 jumătate. Matei Bratosin (însemnare
despre cutremurul de la 17 martie 1934, pe f. gardă verso, cu mină de creion).
P: moștenire de familie.

190

Acest cutremur a fost simțit în toată țara, fiind înregistrat la 23 h, 41 min., 51 sec.
(E. or.) cf. I. Atanasiu, Cutremurele de pământ din România, București, 1961, p. 179.
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1806
II. IOAN DAMASCHIN (cca. 675-749)
2. Descoperire cu amăruntul a pravoslavnicii credințe / a celui întru
sfinți părintelui nostru Ioan Damaschin. – Tălmăcită din limba elinească acum
/ din porunca preasfințitului arhiepiscop și mitropolit a toată Moldavia Kiriu
Kir Veniamin. – (Iaşi: În Tipografia Sf. Mitropolii, 1806). – [10] f., 564 p.: il.; In
4o mare (22 × 17 cm); 25 R (18 × 16 cm).
Note generale: [Mănăstirea Celic Dere XXVI].
Note specifice
La recondiționarea volumului, între prefețe s-au intercalat Cuprinsul și
Cununile de laudă.
L: ulterioară din pegamoid pe carton, cu ștanțe aurii.
SC: bună; exemplar complet, cu pete ruginii și ușor atac de anobiide la
ultimele foi.
Î: Această carte este a lui Gavriil schimonah (însemnare de posesor în partea
inferioară a foii de titlu, cu alfabet chirilic).
Damaschin este dreapt a mea / 1847, ieroschimonah Gavriil du(h)ovnic
(însemnarea aceluiași posesor în partea inferioară a p. 3, 5, cu alfabet chirilic).
P: moștenire de familie.
DEȚINĂTOR:
CÂRLAN FLORIN – TULCEA
1823
III. MACARIE, Ieromonahul (1770-1836)
3. Irmologhion: sau Catavasieriu musicesc / alcătuit românește pre
aşăzământul Sistimii ceii noao dupre cel grecesc de smeritul Macarie
ieromonahul; cu voia și blagoslovenia Preasfințitului mitropolit a toată
Ungrovlahia, Kirio Kir Grigorie. – Acum întâiaşi dată tipărit. – [Vienna]: [s. n.],
1823. – XIV, 220 p.; In 4o mare (25 × 20 cm); 13 R (19 × 15 cm).
Note generale: [Mănăstirea Celic Dere LVI].
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Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: ulterioară din pânză pe carton presat.
SC: relativ bună; exemplar complet, cu pete de murdărie și depozite de ceară.
P: moștenire de familie, comuna C. A. Rosetti-Tulcea.

Tabelul cărților descrise – Colecții particulare Tulcea

Autor

Ioan
Damaschin
Macarie,
Ieromonahul

Movilău
Iași

1796
1806

Număr
de
exemplare
1
1

Viena

1823

1

Locul
Anul de
tipăriturii imprimare

Titlu
Biblia V.T. Psalmi
Descoperire a
pravoslavnicii
credințe
Irmologhion
(Ediția pentru
Țara Românească)
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Poziția de
identificare
în catalog
I. 1
II. 2

III. 3

CAPITOLUL IV
CONTRIBUȚII LA BIBLIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ VECHE
Pentru studiul culturii vechi româneşti se află la dispoziţia specialiştilor
un instrument fundamental de referinţă şi de identificare a tipăriturilor
noastre, anume Bibliografia românească veche (1508-1830) a lui Ioan Bianu,
Nerva Hodoş şi Dan Simonescu, lucrare publicată în patru volume între anii
1903-1944. Urmează în anul 1973 studiul Danielei Poenaru, intitulat Contribuţii
la Bibliografia românească veche, în care autoarea menţionează o serie de titluri
noi, adăugite, precum şi numeroase îndreptări pentru alte ediții descrise în
Bibliografia românească veche. De altfel, lucrarea este o sinteză a contribuțiilor
aduse de cercetătorii cărții vechi românești în perioada 1944-1972 și care au
fost publicate în diverse periodice. Pe aceeași linie se înscriu și studiile
ulterioare, considerate cataloage de ediții, pe care noi le-am consultat în acest
demers. Este vorba de Bibliografia românească veche. Additamenta I (1536-1830),
Galați, 2000, în care cercetătorul Dan Râpă-Buicliu aduce la zi toate
contribuțiile anilor 1974-2000 precum și multe alte contribuții personale,
împărțite în Addenda (1536-1830) și Corrigenda (1635-1830). A urmat, în anul
2004, Bibliografia românească veche: îmbogățită și actualizată, din păcate numai
primul volum (A - C), lucrare coordonată de d-na Mariana Iova în cadrul
CIMEC București.
În ultimii ani, o serie de alte cataloage de colecții vin, de asemenea, cu
unele îndreptări și completări la anumite ediții de carte veche românească.
Astfel, pentru cartea existentă în județul Dolj, menționăm catalogul
bibliologului Aurelia Florescu, Tezaur. Carte românească veche: 1557-1830,
apărut în 2000; pentru județul Suceava, în anul 2005 apare ediția a 2-a
revăzută și adăugită a lucrării d-nei Olimpia Mitric, Cartea românească veche în
judeţul Suceava (1643-1830): Catalog; în 2007, cercetătorul Florian Dudaș
publică, în două volume, Vechile tipărituri româneşti din Ţara Bihorului (1536-
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1830), iar în 2008 Ștefania Ștefan aduce în circuitul științific Catalogul cărţii
româneşti vechi şi rare din colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti (1648-1829).
În urma cercetării exemplarelor păstrate în colecțiile tulcene și a
consultării cataloagelor amintite, am constatat că putem aduce, pentru unele
ediții descrise în capitolul anterior, o serie de alte îndreptări și completări, care
nu au mai fost menționate până în prezent, lărgind sfera contribuțiilor la
Bibliografia românească veche.
Totodată, ca urmare a sistematizării și a prelucrării colecțiilor speciale
din cadrul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, cu ani în urmă, am
identificat câteva tipărituri dedicatorii, în limba neogreacă, care nu se regăsesc
în cataloagele menționate mai sus și pe care le propunem ca adăugiri la
Bibliografia românească veche.
1. ÎNDREPTĂRI ȘI COMPLETĂRI
Pentru șaptezeci și opt dintre titlurile descrise în cataloagele colecțiilor
tulcene avem unele îndreptări și completări la Bibliografia românească veche.
Toate aceste noi elemente sunt detaliate în capitolul III, în cadrul notelor
generale ale edițiilor aflate în colecțiile tulcene. Majoritatea îndreptărilor
noastre sunt legate de paginație, fie că am constatat numerotări greșite, fie foi
sau pagini rămase nenumerotate ori numere care se repetă, însă, sunt aspecte
ale tipăriturilor românești datorită cărora Bibliografia românească veche
menționează uneori paginația incorectă.
De exemplu, Liturghierul de la Râmnic, 1747, are paginile 72, 143 și 270
nenumerotate. Datorită ultimei, s-a continuat numerotarea greșită a paginilor
cu 270-277, în loc de 271-278. Prin urmare, față de paginația menționată în
BRV de [2] f. și 277 p., ediția are de fapt [2] f. și 280 p. numerotate cu unele
greșeli sau fără număr imprimat pe pagină. Ediția Vieților Sfinților din luna lui
Octomvrie (Neamț, 1809) are 172 f. numerotate, nu 174 cum se specifică în BRV,
datorită numerotării greşite şi decalării cu două foi mai mult în numerotare,
începând cu f. 76 num. greşit 78. De asemenea, apar și alte numerotări greșite
de paginație: f. 7 num. greşit 6; f. 24 num. greşit 22; f. 26 num. greşit 25; f. 27
num. greşit 26; f. 73 num. greşit 69. Și pentru ediția Vieților Sfinților din luna lui
Noemvrie (Neamț, 1811) aducem îndreptări și completări: deşi în BRV se
specifică că are 334 f. numerotate, are de fapt 333 f., datorită numerotării
greşite începând cu f. 199 num. greşit 200; numerotări greşite de paginaţie: f. 8
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num. greșit 7; f. 9 num. greșit 8; f. 10 num. greșit 9; f. 12 num. greșit 11; f. 137
num. greșit 140; f. 157 num. greșit 147.
Alte îndreptări le-am sesizat cu privire la responsabilii de ediții sau cu
privire la unele greșeli strecurate în foile de titlu. Astfel, în foaia de titlu a
Mineiului lunii lui Martie (Buda, 1805), tirajul pentru Țara Românească, apare
greșit numele episcopului Filaret, în loc de Chesarie, în timp ce prefața este
semnată de Chesarie. În foaia de titlu a Mineiului lunii lui Aprilie (Buda, 1805),
din același tiraj, apar două greșeli: luna februarie în loc de aprilie și numele
episcopului Chesarie în loc de Filaret, prefața fiind semnată de Filaret. Se știe
că ediția a 2-a a Mineielor, tipărite la Buda în 1804-1805, pentru Ardeal și Țara
Românească, a fost retrasă din circulație după apariție, tocmai datorită
greșelilor conținute.
Completările constau în elemente de conținut, ilustrații și ornamente,
care nu au mai fost menționate până în prezent. Pentru unele ediții am venit și
cu alte completări relevante din punctul nostru de vedere precum
menționarea planșelor inserate, liste de prenumeranți, note de final ale
editorilor sau tipografilor etc. De pildă, pe f. 225v a Mineiului lunii lui
Decembrie (Râmnic, 1779) apare o notă a editorului științific, ieromonahul
Ioachim: „Purtătoriu de grijă fiind Tipografiei kir Ioachim, Ieromonahul din
Sf. Mitropolie”.
Îndreptările și completările noastre le-am sintetizat în tabelul următor,
unde cele șaptezeci și opt de ediții sunt menționate în ordine cronologică,
ultima coloană precizând poziția de identificare a fiecărei ediții în catalogul
nostru, cu trimitere la colecțiile din care exemplarele respective fac parte și
unde sunt menționate pe larg noile contribuții.
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Tabelul cărţilor cu îndreptări și completări
la Bibliografia românească veche
Anul
de
imprimare

1643

Autorul
şi titlul tipăriturii

Locul
tipăriturii

Îndreptări și completări

1652

Carte românească
de învăţătură
(„imprimat B”)
Biblia. Noul
Testament
Îndreptarea legii

Târgovişte

1673

Acatist

Uniev

1688

Biblia

Bucureşti

1732

Biblia N.T.
Evanghelie
Biblia N.T.
Evanghelie

Bucureşti

1747

Ilie Miniat,
Cazanii de
prăznuire
Liturghier

1747

Molitvenic

Buzău

1750

Biblia N.T.
Evanghelie

Bucureşti

1765

Simeon,
Arhiepiscopul
Tesalonicului,

București

1648

1742

1742

Iaşi

Poziţia de
identificare
în catalog

Numerotări greşite de
paginaţie;
Note de conţinut.
Numerotări greşite de
paginaţie.
Numerotări greşite de
paginaţie.
Numerotări greşite de
paginaţie.
Numerotări greşite de
paginaţie.
Foile 110 şi 154
nenumerotate.
Foaia 147 numerotată
greșit 145.

I.C.E.M.
I. 1

Bucureşti

Numerotări greşite de
paginaţie.

I.C.E.M.
XIII. 13

Râmnic

Faţă de paginaţia
menţionată în BRV de [2]
f. şi 277 p., ediţia are [2] f.
şi 280 p. numerotate cu
unele greşeli.
Numerotări greşite de
paginaţie;
Note de conţinut.
Foaia 147 numerotată
greșit 145.

I.C.E.M.
XIV. 14

Numerotări greșite de
paginație.

Celic Dere
III. 3

Bălgrad

Bucureşti
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I.C.E.M.
II. 2
I.C.E.M.
III. 3
I.C.E.M.
IV. 4
I.C.E.M.
V. 5
I.C.E.M.
XI. 11
I.C.E.M.
XII. 12

I.C.E.M.
XV. 15.
I.C.E.M.
XVI. 16

Circulaţia cărţii vechi româneşti (manuscrisă şi tipărită) în spaţiul nord-dobrogean
Anul
de
imprimare

1775

1776

Autorul
şi titlul tipăriturii

Voroavă de
întrebări și
răspunsuri
Liturghier

Locul
tipăriturii

Blaj

Marlianus
Ambrosius,
Theatron
Politikon
J.L. Carra,
Histoire de la
Moldavie et de la
Valachie
Mineiul luna lui
Decembrie

Lipsca

1781

Cazanii

Râmnic

1784

Acatist

Râmnic

1784

Samuil Micu
Clain, Propovedanie la
îngropăciunea
oamenilor morți
Teodor Studitul,
Cuvinte

Blaj

Pravilă de obște

Viena

1777

1779

1784

1788

[Paris]

Râmnic

Râmnic

Îndreptări și completări

Poziţia de
identificare
în catalog

Numerotări greșite de
I.C.E.M.
paginație. Reiese că ediția are XVII. 17
[2] f. și 224 p., nu [2] f. și 223
p. cum apare în BRV.
Note de conținut.
I.C.E.M.
XVIII. 18

Numerotări greșite de
paginație: pag. 172
numerotată greșit 712;
Note de conținut.
Pe f. 225v o notă a
editorului științific,
ieromonahul Ioachim.
Numerotări greșite de
paginație: f. 166 num.
greşit 165; f. 190 num.
greșit 189.
Ediția are în întregime
foile nenumerotate,
conform exemplarului
nostru.
Ornamente.

Numerotări greșite de
paginație;
Ornamente.
Numerotări greșite de
paginație.
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I.C.E.M.
XIX. 19

Celic Dere
V. 5
I.C.E.M.
XX. 20

Cocoș
IV. 4

I.C.E.M.
XXIII. 23

I.C.E.M.
XXIV. 24
I.C.E.M.
XXV. 25
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Anul
de
imprimare

Autorul
şi titlul tipăriturii

Locul
tipăriturii

1793

Cazanii

Viena

1794

Liturghier

Iași

1794

Molitvenic

București

1795

Biblia

Blaj

1796

Biblia V.T. Psalmi

Movilău

1800

Nicodim
Aghioritul, Carte
folositoare de
suflet, Ediția a 2-a
Catehism

București

1804

Blaj

1804

Mineiul luna lui
Septembrie
(Tirajul pentru
Transilvania)

Buda

1804

Mineiul luna lui
August (Tirajul
pentru
Transilvania)

Buda

1805

Mineiul lunii lui
Octombrie (Tirajul
pentru Țara
Românească)

Buda

Îndreptări și completări

Numerotări greșite de
paginație;
Note de conținut.
Numerotări greșite de
paginație.
Numerotări greșite de
paginație: f. 77 num. greşit
70; f. 143 num. greşit 144;
Ilustrații; Ornamente.
Ilustrații.
Numerotări greșite de
paginație;
Note de conținut;
Ornamente.
Nu mai apare vinieta
finală pe f. [6v], față de
ediția I; Foaia 156
numerotată greșit 155.
Note de conținut.
După f. 169 s-a numerotat
f. 200 și în continuare până
la f. 205. Așadar, ediția are
[5], 175 f., nu [5], 205 f.
după cum s-a precizat în
cataloage.
Ilustrații: pe f. [4v]
gravura „Răstignirea
Domnului”; pe f. 92
„Sfântul Proroc Samuil”
(10 × 8 cm).
Note de conținut.
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Cocoș
VI. 6
Cocoș
VIII. 8
I.C.E.M.
XXVII. 27

I.C.E.M.
XXVIII. 28
C.P.
I. 1

Celic Dere
XI. 11

I.C.E.M.
XXXI. 32
Celic Dere
XIII. 13

Celic Dere
XV. 15

Celic Dere
XVI. 16
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Anul
de
imprimare

Autorul
şi titlul tipăriturii

Locul
tipăriturii

1805

Mineiul lunii lui
Noiembrie (Tirajul
pentru Țara
Românească)

Buda

1805

Mineiul lunii lui
Decembrie (Tirajul
pentru Țara
Românească)

Buda

1805

Mineiul lunii lui
Ianuarie (Tirajul
pentru Țara
Românească)
Mineiul lunii lui
Februarie (Tirajul
pentru Țara
Românească)
Mineiul lunii lui
Martie (Tirajul
pentru Țara
Românească)

Buda

1805

Mineiul lunii lui
Aprilie (Tirajul
pentru Țara
Românească)

Buda

1805

Mineiul lunii lui
Iunie (Tirajul
pentru Țara
Românească)

Buda

1805

1805

Buda

Buda

Îndreptări și completări

Poziţia de
identificare
în catalog

Numerotări greșite de
paginație: f. 189 numerotată greșit 188;Note de
conținut: Bogorodicinele
troparelor (f. 187-191).
Numerotări greșite de
paginație: f. 179
numerotată greșit 180;
Note de conținut:
Bogorodicinele troparelor (f.
189-193).
Note de conținut:
Bogorodicinele troparelor (f.
218-222).

Celic Dere
XVII. 17

Note de conținut: Numărul
anilor din arătarea Scripturii
(f. [5v-6r]; Bogorodicinele
troparelor (f. 135v-140).
În foaia de titlu apare
greșit numele episcopului
Filaret, în loc de Chesarie;
Foaia 92 numerotată greșit
93;Ilustrații: pe f. 92v
gravura „Buna-Vestire”;
pe f. 28r gravura „Sfinții
40 de Mucenici cei din
Sevastia”.
În foaia de titlu a ediției
apar două greșeli: luna
februarie în loc de aprilie
și numele episcopului
Chesarie în loc de Filaret.
Ultima foaie conține
Troparele sfinților ceale mai
de obște din luna lui Iunie.

Celic Dere
XX. 20
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Celic Dere
XVIII. 18

Celic Dere
XIX. 19

Celic Dere
XXI. 21

Celic Dere
XXII. 22

Celic Dere
XXIII. 23

Lăcrămioara Manea
Anul
de
imprimare

Autorul
şi titlul tipăriturii

Locul
tipăriturii

1805

Mineiul lunii lui
Iulie (Tirajul pentru
Țara Românească)

Buda

1807

Viețile Sfinților din
luna lui Septembrie
Cărticică pentru
datoria blagocinilor

Neamț

1809

Carte de rugăciuni
pentru cerere de
biruință

Iași

1809

J.A. Demian,
Tableau
géographique et
politique, vol. I-II
Viețile Sfinților
din luna lui
Octomvrie

Paris

1811

Biblia N.T.
Evanghelie

Neamț

1811

Viețile Sfinților
din luna lui
Noiemvrie

Neamț

1808

1809

Iași

Neamț

Îndreptări și completări

Poziţia de
identificare
în catalog

Note de conținut: Troparele
sfinților ceale mai de obște
dintru această lună a lui Iulie
(f. 150v);
Ilustrații: pe f. 9v gravura
„Sfântul Anatolie”.
Numerotări greșite de
paginație.
Foaia 9 nenumerotată, iar
foaia 10 numerotată greșit
6;Note de conținut;
Ornamente.
Din prefața scrisă de
mitropolitul Gavriil reiese
că acesta este traducător și
editor, nu autor. Foile 3, 4, 6
nenumerotate;
Ornamente.
Numerotări greșite de
paginație: pag. 359 num.
greșit 259 (vol. I).

Celic Dere
XXIV. 24

Ediția are 172 f., nu 174 f.
cum apare în BRV, datorită
numerotării greșite și
decalării; Alte numerotări
greșite de paginație.
A doua numerotare începe
cu: Tâlcuire la a 2-a epistolie a
lui Pavel, cea cătră corinteni.
Ediția are 333 f.
numerotate, nu 334 f. cum
apare în BRV; Alte
numerotări greșite de
paginație;Note de conținut.

I.C.E.M.
XXXVII. 39
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I.C.E.M.
XXXIII. 35
I.C.E.M.
XXXIV. 36

I.C.E.M.
XXXV. 37

I.C.E.M.
XXXVI. 38

Celic Dere
XXX. 32
Celic Dere
XXXI. 33

Circulaţia cărţii vechi româneşti (manuscrisă şi tipărită) în spaţiul nord-dobrogean
Anul
de
imprimare

Autorul
şi titlul tipăriturii

Locul
tipăriturii

1811

Viețile Sfinților
din luna lui
Decembrie

Neamț

1812

Petru Maior, Istoria pentru începutul românilor
în Dachia
Viețile Sfinților
din luna lui
Ianuarie

Buda

Viețile Sfinților
din luna lui
Martie
Sfântul Augustin,
Kecragarion

Neamț

1814

Ioan Scărarul,
Scara

Neamț

1814

Liturghier

Sibiu

1814

Urmare întru
Dumineca Paștelui
Viețile Sfinților
din luna lui Iulie

Neamț

1812

1813

1814

1814

Neamț

Neamț

Neamț

Îndreptări și completări

Poziţia de
identificare
în catalog

Numerotări greșite de
paginație; Note de
conținut; Ilustrații: pe f.
70r gravura „Sfântul
Nicolae”.
Note de conținut: Văzuta
cărții (p. 341-346);
Disertație (p. 347); Erata (p.
348).
Note de conținut: Tablă
după alfa vita a numelor
Sfinților lui Dumnezeu (f.
329-330).
Numerotări greșite de
paginație; Ilustrații.

I.C.E.M.
XXXIX. 41

Numerotări greșite de
paginație: p. 174 num.
greșit 176; p. 175 num.
greșit 174. Note de
conținut; Ornamente.
Numerotări greșite de
paginație: f. 80 num. greșit
76; f. 105 num. greșit 106;
f. 204 num. greșit 208.
Note de conținut.
Note de conținut;
Ornamente.
Foaia 19 numerotată greșit
25.
Față de BRV ediția are [1],
298[-299] f.; Numerotări
greșite de paginație: f. 243
num. greșit 247; f. 251
num. greșit 252. Note de
conținut; Ornamente.

I.C.E.M.
XLI. 43
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C.C.D. II. 2

Celic Dere
XXXV. 37

I.C.E.M.
XL. 42

Celic Dere
XLI. 43

I.C.E.M.
XLII. 44
Cocoș
XXVII. 38
Celic Dere
XLII. 44

Lăcrămioara Manea
Anul
de
imprimare

Autorul
şi titlul tipăriturii

Locul
tipăriturii

Îndreptări și completări

1815

Schima
monahicească

Neamț

1815

Neamț

1816

Viețile Sfinților
din luna lui
August
Octoih

1816

Triod

Buda

1817

Biblia. Noul
Testament

Sankt
Petersburg

1817

Biblia N.T.
Evanghelie

Blaj

1817

Ceaslov

Iași

1818

Biblia. Noul
Testament

Neamț

1818

Efrem Syrul,
Cuvinte și
învățături, vol. I

Neamț

1818

Liturghier

Iași

1819

Acatist

Buda

Neamț

Ediția are [5] f., 218 p., nu
[5] f., 217 p. cum apare în
BRV; Pag. 94 numerotată
greșit 97; Note de
conținut.
Numerotări greșite de
paginație;
Note de conținut.
Note de conținut;
Ilustrații: pe f. [9v]
gravura „Fecioara Maria
cu pruncul”.
Foaia 244 numerotată
greșit 21.
Foaia 50 nenumerotată;
Ediția are [1], 278 f.
numerotate cu greșeli, nu
[1], 274 f. cum apare în
BRV.
Numerotări greșite de
paginație: p. 24 num.
greșit 30; p. 337 num.
greșit 336.
Numerotări greșite de
paginație.
Numerotări greșite de
paginație;
Note de conținut.
Numerotări greșite de
paginație: p. 14-15 num.
greșit
16-17.Note
de
conținut.
Ilustrații.
Note de conținut;
Ilustrații; Ornamente.
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Poziţia de
identificare
în catalog

Cocoș
XXX. 41

Celic Dere
XLIV. 46
Celic Dere
XLV. 47

Celic Dere
XLVII. 50
I.C.E.M.
XLIII. 45

Cocoș
XXXV. 50

Cocoș
XXXVI. 51
Celic Dere
XLIX. 54
Celic Dere
L. 59

Celic Dere
LI. 60
I.C.E.M.
XLVI. 48

Circulaţia cărţii vechi româneşti (manuscrisă şi tipărită) în spaţiul nord-dobrogean
Anul
de
imprimare

Autorul
şi titlul tipăriturii

Locul
tipăriturii

1819

Acatist

Râmnic

1821

Ion Barac,
Risipirea
Ierusalimului

București

1821

Biblia N.T.
Evanghelie
Grigore de
Nazianz, Cuvânt
pentru preoție
Efrem Syrul,
Cuvinte și
învățături, vol. III

Neamț

1825

Antologhion

Neamț

1825

Dimitrie
Cantemir,
Descrierea
Moldovei
Ioan Alexi,
Gramatica dacoromână
Lorenzo Scupoli,
Carte de suflet ce
se numește
Nevăzut război
Nicodim
Aghioritul, Carte
folositoare de
suflet, Ediția a 3-a
Pateric

Neamț

1821

1823

1826

1826

1827

1828

Îndreptări și completări

Poziţia de
identificare
în catalog

Foaia 41 numerotată greșit
44; Note de conținut.
Numerotări greșite de
paginație: p. 121 num.
greşit 211; p. 153 num.
greșit 531.
Pag. 489-496 au rămas în
alb, cu textul neimprimat.
Ediția are 72 p., nu 82 p.
cum se precizează în
Poenaru-CBRV.
Numerotări greșite de
paginație;
Nota tipografului pe
p. 648.
Numerotări greșite de
paginație.
Pag. 339 numerotată greșit
340.

I.C.E.M.
XLVII. 49
I.C.E.M.
L. 53

Viena

Planșă inserată între
p. 96-97.

I.C.E.M.
LIII. 56

Neamț

Ediția are 495 p., nu 494 p.
cum apare în BRV.

Celic Dere
LVIII. 68

București

Paginația corectă este: [3],
89, [5] f., nu [3], 91, [3] f.
cum apare în BRV.

Cocoș
XLV. 65

București

Numerotări greșite de
paginație.

Celic Dere
LXIII. 74

București

Neamț
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Celic Dere
LIV. 64
Cocoș
XLII. 59
Cocoș
XLIII. 60

Cocoș
XLIV. 63
I.C.E.M.
LI. 54

Lăcrămioara Manea
Anul
de
imprimare

1830

Autorul
şi titlul tipăriturii

Pavel VasiciUngureanu,
Antropologia

Locul
tipăriturii

Buda

Îndreptări și completări

Pag. 213 numerotată greșit
113;
Paginile nenumerotate de
la sfârșit conțin lista
prenumeranților; Note de
conținut.

Poziţia de
identificare
în catalog

I.C.E.M.
LV. 61

2. ADĂUGIRI
Criteriile de selecţie după care o publicaţie poate fi considerată ca
aparţinând sau nu bibliografiei noastre vechi au fost, pentru autorii
Bibliografiei românești vechi, nu numai teritoriul, naţionalitatea autorului sau
limba textului, ci şi destinaţia ori beneficiarul cărţii, precum şi legăturile
variate pe care le putea avea cu ţara sau cultura noastră vreunul din
personajele ce luau parte la publicarea cărţii: patron spiritual, editor ştiinţific
sau comercial, traducător, dedicator, prefaţator etc. Astfel, o serie de lucrări au
fost descrise în BRV printr-o largă interpretare a acestor criterii, rămânând în
afară publicaţii care au, fără îndoială, o strânsă legătură cu viaţa şi cultura
poporului nostru1.
Este și cazul a patru tipărituri din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi
de la începutul secolului al XIX-lea, cu o mare valoare pentru istoria cărții în
sine și pentru istoria culturii românești din perioada fanariotă, pe care le
aducem în atenție ca adăugiri la Bibliografia românească veche. Sunt lucrări ale
unor autori străini, originale sau traduse în grecește de erudiți profesori ai
Academiilor Domnești de la Iași și București și, totodată, dedicate de către
editori sau traducători unor domnitori din Țările Române. Aceste tipărituri
dedicatorii, pe care noi le-am publicat în anii 2000 și 20092, se află în
patrimoniul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea.
1

2

V. Cândea, Poate fi inclusă cartea lui Carra: „Histoire de la Moldavie et de la Valachie” în
Bibliografia românească veche?, SCB, 1, 1955, p. 245.
Manea-CAAD, p. 16-19; Manea-CBRV, p. 433-444.
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Perioada domniilor fanariote în Principatele Române iese din conul de
umbră prin limba greacă, limbă cultă folosită atât în cancelaria domnească, cât
și în învățământul superior, la Academiile Domnești unde, până la 1821, a
funcționat un învățământ asemenea celui din Europa occidentală. În cele două
instituții de cultură, cu un înalt nivel în ceea ce privește științele pozitive și
filozofia modernă, se făcea apel nu numai la filozofii antichității, ci și la Bacon,
Locke, Condillac, Gracián, Lalande ș.a. Manualele utilizate în Academii, căci
despre ele este vorba, majoritatea erau traduceri după literatura didactică
occidentală, din toate domeniile: filozofie, științe exacte, istorie, pedagogie,
geografie. Erudiții profesori ai Academiilor, cei mai mulți greci de origine
precum Constantin Vardalah, Neofit Ducas, E. Tenedos, Daniil Philippidis,
interveneau făcând completări la traducerile lor, acolo unde textele li se
păreau insuficient de explicite. De multe ori, profesorii predau după
manuscrisele proprii, aceste manuale neajungând toate să cunoască lumina
tiparului3.
Înainte de descrierea celor patru ediții, precizăm că unele dintre acestea
se regăsesc în Bibliografia greacă a lui C. Erbiceanu, o lucrare importantă pentru
studiul cărților grecești vechi, publicată în 1903, anul apariției primului volum
din BRV. Am avut în vedere și cataloagele străine întocmite de Émile Legrand
(Paris, 1918-1928) şi Dimitrios S. Ghinis (Atena, 1939-1957), care descriu
tipăriturile greceşti apărute până la 1790, respectiv în intervalul 1800-1863.

1766

I. VULGARIS, EVGHENIE (1716-1806)
1. Ē Logikē: Ek palaiōnte kai neōterōn syneranistheisa / ypò Eugeniou
Diakonou tou Boulgareōs. – Ékdotheĩsa spoudēte kai philotimō dapanē toũ
Èllogimōtátou kāi Èxokhōtatou en Íatrophilosóphois Kyriou Thōma
Mandakasou toũ ek Kastorías. – En Leipsía tēs Saxonías [Leipzig]: Èn tē
Typographía toũ Breitkópph, étei 1766. – [18] f., 586 p., [8] f.: 1 il.; In 8o mare
(21,5 × 13,5 cm); 38 R (17 × 10 cm).
3

D. Berindei, Manualele școlare la români (1750-1850), în vol. Românii și Europa, I,
București, 1991, p. 59.
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Note generale

Legrand II, 645, p. 48-49.
Descriptori: Evghenie Vulgaris, originar din insula Corfu, este
considerat cel mai de seamă cărturar grec din secolul al XVIII-lea. A studiat
teologia şi filozofia în oraşele Ianina şi Padova. Cunoştea limbile italiană,
latină, franceză, ebraică şi a fost profesor de matematică şi filozofie la Ianina,
la şcoala Patriarhiei din Constantinopol şi la Academia athonită. A avut ca
elevi nume mari, care, la rândul lor, au prelucrat cărţi filozofice şi au predat în
Academiile Domneşti: Iosiph Mesiodax, Gavriil Kallonas, medicul Constantin
Caraioannis, Neofit Cafsocalivitis ş.a.4. În anul 1771 Vulgaris a fost numit
bibliotecar al Bibliotecii imperiale ruse de către împărăteasa Ecaterina a II-a, la
recomandarea regelui Frederich cel Mare al Prusiei. A devenit membru al
Academiei ruse din Petersburg şi a fost hirotonisit arhiepiscop al
Astrahanului. A ocupat această funcţie până în 1779 când a fost înlocuit cu
arhiepiscopul Nichifor Theotokis (1731-1800), fost profesor al Academiei
ieşene. În ultimii ani ai vieţii, a scris diverse lucrări teologice cu caracter
polemic5.
Logica lui Vulgaris, cel mai răspândit manual de logică din a doua
jumătate a sec. al XVIII-lea, nu este o lucrare originală. Cuprinde sistemele
filozofice vechi și noi, scrisă sub influenţa curentului modernist. În vederea
alcătuirii operei sale, Vulgaris a tradus în greacă mai multe tratate de logică şi
filozofie: Logica lui Jean Baptiste Duhamel, Logica lui Edme Purchot, Introductio
ad Philosophian a olandezului Graavesand şi, împreună cu Jean Litinos, An
Essay concerning the human Understanding = Eseu închinat învăţământului uman,
opera englezului John Locke, din care Vulgaris a intercalat doar câteva
fragmente6.
Lucrarea s-a tipărit în 1766, dar a fost elaborată cu mult înainte şi a
circulat în manuscris. Ţinând seama de faptul că operele filozofice amintite,
care au stat la baza Logicii, le-a tradus Vulgaris între anii 1740-1750,
cercetătoarea Ariadna Camariano-Cioran admite că lucrarea, după care a
predat mai întâi la şcoala din Ianina şi apoi la Academia athonită (1753), a fost

4

5
6

M. Carataşu, Un catalog necunoscut al Bibliotecii Mănăstirii Hurezu, BOR, 87, 1969,
nr. 5-6, p. 616.
Ibidem, p. 617.
Camariano-Cioran-Academiile, p. 147-148.
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elaborată în acelaşi interval7. În 1764, Vulgaris pleacă în Germania şi doi ani
mai târziu cartea vede lumina tiparului, cheltuielile de imprimare fiind
suportate de către medicul Toma Mandacaş.
Acesta a avut responsabilităţi la editarea mai multor tipărituri greceşti,
precum Adunare de poezii encomiastice8 (Lipsca, 1777) compuse de Nicolae
Vellara şi dedicate domnului Ţării Româneşti Alexandru Ipsilanti, de altfel o
lucrare descrisă în BRV.
Beneficiarul dedicaţiei în cazul Logicii lui Vulgaris este domnitorul
Moldovei Grigore Ghica (1764-1766): Preapiosului şi preaînălţatului Domnitor,
Domnului meu Domn Grigorie Alexandru Ghica Voievod, Preamăreţului Hegemon a
toată Moldovlahia, prefaţă dedicatorie care urmează imediat după foaia de titlu
a cărţii.
Logica lui Vulgaris era cunoscută la Iaşi înainte de 1766; la fel a fost
cunoscut manualul de către profesorii Academiilor şi după tipărirea lui.
A. Camariano-Cioran aminteşte despre acuzarea lui Iosiph Mesiodax, la 1775,
pentru că nu folosea la cursul său de la Academia ieşeană Logica lui Vulgaris,
pe care o găsea depăşită din punct de vedere al fondului şi improprie în ceea
ce priveşte forma9.
Tratatul este complex din punct de vedere al conţinutului, cu numeroase
capitole care tratează formele logice fundamentale precum noţiunea, judecata
şi raţionamentul, principiile gândirii şi ale cunoaşterii etc. Deşi nu reprezintă
un sistem filozofic propriu, ci o expunere critică a gândirii apusene din secolul
luminilor, lucrarea a fost apreciată în acea perioadă. A fost primul suport de
curs prin care s-a introdus în Academiile Domneşti studiul filozofiei moderne,
fiind urmat de Logica lui Frideric Baumeister.
Foaia de titlu: Η ΛΟΓΙΚΗ // ΕΚ ΠΑΛΑΙΩΝΤΕ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ //
ΣΥΝΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ. // Ύπò // ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ // ΤΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ. […]. Èκδοθεĩσα // ΣΠΟΥΔΗΤΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΩ ΔΑΠΑΝΗ
// τŏ έλλογιμωτατŏ καì έξοχωτάτŏ έν Ιατροφιλοσόφοις // ΚΥΡΙΟΥ //
ΘΩΜΑ ΜΑΝΔΑΚΑΣΟΥ // τŏ έκ Καςτορίας. // Eν Λειψία τής Σαξονιας // έν
τή Τυπογραφια τŏ Βρεϊτκοπφ. Ετει 1766 (Planșa XVIII. Fig. 1).
Titlul tradus: Logica adunată din cei vechi şi cei noi. De diaconul Evghenie
Vulgaris. […]. Editată cu îngrijirea şi cu cheltuiala de cinste iubitoare a
7
8
9

Camariano-Cioran-Academiile, p. 148-149.
BRV II-411, p. 223-224; Erbiceanu, 73, p. 121-124.
Camariano-Cioran-Academiile, p. 150.
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preaînălţatului şi preaexcelentului între doctorii filozofi Toma Mandacaş din Castoria.
În Lipsca Saxoniei, în Tipografia lui Breitkopf, anul 176610.
Note de conținut:
Foaia de titlu (f. [2]); Prosphōnēsis (Dedicaţia autorului către domnitorul
Moldovei Grigore Ghica, datată Leipzig, 28 mai 1766 (f. [3-8])) (Planșa XVIII.
Fig. 2); Tō anaginōskonti (Prefaţa) (f. [9-14]); Pinax (f. [15-18]); Lucrarea propriuzisă (586 p.); Index (f. [1-8]).
Ilustrații: ante f. titlu-gravură (19 × 12 cm) reprezentând portretul
autorului în veşmânt monahal, semnată și datată: I: M: Stock ad viv: del: et
sculps. Lipsiae, 176611.
Ornamente: viniete de frontispiciu, viniete finale, inițiale ornate.
Titlu uniform: Ē Logikē (greacă) Lipsca [Leipzig]. 1766.
Responsabilităţi:
Toma Mandacaş, medic: editor ştiinţific, editor comercial.
Vulgaris, Evghenie: traducător, dedicator.
Ghica, Grigore, domn al Moldovei: beneficiarul dedicaţiei.
Breitkopf: tipograf.
Note specifice
L: originală din carton marmorat și colțuri piele; cotor din piele cu cinci
nervuri profilate.
SC: mediocră; exemplar complet; lipsă coperta 1 și cotorul distrus în proporție
de 90%; hârtie îngălbenită, colțurile foilor îndoite.
Î: pe foile albe de la începutul și sfârșitul cărții însemnări ilizibile în limba
neogreacă.
P: Achiziție Ioan Olimpia (Kentridis), Tulcea, 1978.
Cota: CRV XVIII 237 II.
1795
II. BAUMEISTER, FRIDERIC CHRISTIAN (1709-1785)
2. Logikē / Phriderikou Khristianou Baumaisterou; Týpois ekdotheĩsa
analōmasin Athanasiou Geōrgiou Manousē . – Metaphratheĩsa dè apò tēs
10
11

Manea-CBRV, p. 438.
Manea-CBRV, p. 438.
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Latinídos eis tēn Elláda phōnēn parà toũ Sophologiōtátou Didaskálou Kyríou
Nikolaou Barkosē toũ ex Iōannínōn. – En Biennē tēs Aoustrias: En toũ
Ellēnikoũ Typographía Geōrgíou Bendótē, 1795. – [6] f., 250 p., [11] f.; In 4o
(22 × 19 cm); 28 R (18,5 × 13 cm).
Note generale
Erbiceanu, 98, p. 164-165.
Descriptori: Autorul tratatului este Frideric Christian Baumeister, filozof
german din şcoala lui Christian Wolff (1679-1754) şi fost rector al Gimnaziului
din Goerlitz.
Încă din anul 1756 lucrarea a fost tradusă din latină în greacă de
învăţatul Nicolae Varcosi din Ianina. În 1777 acesta vine de la Constantinopol
la Iași, în calitate de secretar domnesc al lui Constantin Moruzi şi ca profesor
al fiilor acestuia12. Manuscrisul grecesc a circulat printre studenții Academiei
ieșene până în 1795, când a fost dat la tipar cu sprijinul financiar al învățatului
grec Atanasie Georgie Manusi.
Lucrarea a fost tradusă în 1781 și în Transilvania, din latină în română,
de către Samuil Micu13. Această ediție a fost tipărită la Buda în anul 179914.
Logica lui Baumeister este dedicată domnitorului Țării Românești
Alexandru Moruzi (1793-1795), pentru sprijinul dat școlilor din Valahia.
Epistola dedicatorie este semnată de Manusi și începe după foaia de titlu cu
bine cunoscuta formulă: Preaînălţatului, preapiosului domnitor Domnul Domn
Ioan Alexandru Constantin Moruzi, preamăritului egemon al întregii Ungrovlahii15.
Foaia de titlu: PHRIDERIKOU KHRISTIANOU // BAUMAISTEROU //
LOGIKĒ // Xynyphantheĩsa mèn yp autoũ Latinisì methódō mathēmatikē //
katà Bólphion. Metaphratheĩsa dè apò tēs Latinídos eis tēn Elláda // phōnēn
parà toũ Sophologiōtátou Didaskálou Kyríou // NIKOLAOU BARKOSĒ // toũ
ex Iōannínōn. // Týpois ekdotheĩsa analōmasin // ATHANASIOU GEŌRGIOU
MANOUSĒ // toũ ek Siatístēs. […]. En Biennē tēs Aoustrias 1795 // En toũ
Ellēnikoũ Typographía Geōrgíou Bendótē (Planșa XIX, Fig. 1).
Titlul tradus: Frideric Christian Baumeister Logica compusă de el în latineşte
cu metoda matematică după Wolff. Tradusă din latineşte în limba greacă de
12
13
14
15

Camariano-Cioran-Academiile, p. 151.
D. Berindei, op. cit., p. 59.
BRV II-622, p. 416; Râpă-BRVA, p. 344; Ștefan-CMMB, 31, p. 89-90.
Manea-CAAD, p. 17.
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preaînvăţatul dascăl Domnul Nicolae Varcosis din Ianina. Dată la tipar cu cheltuiala
lui Atanasie Georgie Manusi din Siatistis. […] În Viena Austriei 1795, în Tipografia
greacă a lui Georgie Vendoti.
Note de conținut:
Foaia de titlu; Epistola dedicatorie semnată de Atanasie Georgie Manusi
către domnitorul Țării Românești Alexandru Moruzi (f. [2-4]); Prefața semnată
Atanasie Manusi (f. [5-6r]); Pinax (f. [6v]); Lucrarea propriu-zisă (250 p.); Index
(f. [1-11]).
Ornamente: viniete finale.
Titlu uniform: Logikē (greacă) Viena. 1795.
Responsabilităţi:
Varcosi, Nicolae: traducător.
Manusi, Atanasie Georgie: editor comercial, dedicator, prefațator.
Moruzi, Alexandru Constantin, domn al Țării Românești: beneficiarul
dedicaţiei.
Vendoti, Georgie: tipograf.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din carton marmorat și cotor piele.
SC: relativ bună; exemplar complet; hârtie îngălbenită și legătura ușor
deteriorată.
P: Achiziție anticariat, București, 1978.
Cota: CRV XVIII 58 II.

1800
III. KALLONAS, GAVRIIL (1724-1795)
3. Paidagōgia / Syntetheĩsa mèn parà toũ en Ierodidaskálois A'rísou
Kyríou Gabriēl Kallona toũ ex Androu. – Meth' ősēs dè pleísēs epimeleias
diorthōtheĩsa kaì nyn prōton týpois ekdotheĩsa parà Ignatiou
Arkhimandritou kaì Geōrgiou Kallona tōn Aytadelphōn. – En Biénnē tēs
Aoustrias: Parà tō Phrántz Antōniō Skhraimbl, 1800. – XVI, 533 p.; In 8o mare
(18 × 12 cm); 29 R (14,5 × 8 cm).
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Note generale

EB I, 33, p. 6-7.
Descriptori: Gavriil Kallonas s-a născut în Andro, un oraş cu episcopie
greacă, din insula Hermopolis. Studiind la Smirna, şi-a descoperit mai întâi
vocaţia de matematician, apoi s-a îndreptat spre viaţa monahală, trăind o
vreme izolat şi în sărăcie. La Academia athonită îl va avea ca profesor de
filozofie pe Evghenie Vulgaris, după care vine la Constantinopol unde va fi
dascăl al fiilor unor familii domnitoare, precum familia Ipsilanti. Ulterior îl
găsim la Bucureşti, unde a desfășurat, de asemenea, o rodnică activitate
didactică. Se pare că aici a elaborat Pedagogia, pe care a păstrat-o în manuscris
până la sfârşitul vieţii sale, sfârșit ce a survenit pe când se afla la Viena ca
paroh al ortodoxiei elene16.
Lucrarea este o traducere şi o interpretare după scrierile pedagogice ale
englezului John Locke, cât şi ale spaniolului Balthazar Gracián17. Iosip
Mesiodax şi Gavriil Kallonas au tradus şi au prelucrat din opera lui Locke
Some Thoughts Concerning Education = Cineva gândeşte referitor la educaţie. Astfel,
primele două părţi din Pedagogia lui Kallonas, a câte 14 capitole fiecare,
cuprind sfaturi practice pentru educaţia copiilor şi sunt în traducere din
lucrarea lui Locke. De asemenea, prima parte a lucrării pedagogice El Criticón
a lui Gracián, intitulată Le printemps de l'enfance et l'été de la jeunesse = Primăvara
copiilor şi vara tinereţii, se regăseşte în cea de-a treia parte a Pedagogiei lui
Kallonas, cu 13 capitole18.
În foaia de titlu a Pedagogiei lui Kallonas nu se precizează că este vorba
de o traducere, ceea ce explică faptul că lucrarea nu a fost publicată de autorul
său, care ar fi făcut fără îndoială această precizare, ci de nepoţii Ignatie şi
Gheorghie Kallonas, descoperitorii manuscrisului printre hârtiile unchiului
lor, după moartea acestuia în 1795.
Cartea este dedicată domnitorului Moldovei Constantin Alexandru
Ipsilanti (1797-1800), textul dedicației fiind semnat de către același Gheorghie
Kallonas, nepot al autorului. Titlul prefeței dedicatorii, tradus din grecește,

16

17

18

K. Satha, Neoelliniki filologia. Biographiai ton en tois grammasi dialampsanton ellinon,
Athinais, 1868, p. 526.
Cel care a dovedit că Pedagogia lui Kallonas este o traducere a lucrării lui Locke a fost
profesorul grec E. Kriaras, printr-un studiu publicat în revista „Ellinika”, 13, 1954 apud
Camariano-Cioran-Academiile, p. 201 nota 18.
Camariano-Cioran-Academiile, p. 200-201.
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este următorul: Preaînălţatului, preapiosului principe Domnul Domn Ioan
Constantin Alexandru Ipsilanti Voievod, premăritului egemon, domn al întregii
Moldovlahii19.
Manualul, care a circulat şi în Ţările Române, s-a dovedit util la acea
vreme, atât pentru elevi cât şi pentru profesorii lor. Deși nu avem date
suficiente despre activitatea lui Kallonas la București, considerăm că învățatul
grec a avut o prezență scurtă, dar rodnică, în cadrul înaltelor instituții de
învățământ din Principate.
Foaia de titlu: PAIDAGŌGIA // […]. Syntetheĩsa mèn parà toũ en
Ierodidaskálois A'risou // Kyríou // GABRIĒL KALLONA, // toũ ex Androu. //
Meth' ősēs dè pleísēs epimeleias diorthōtheĩsa, kaì // nyn prōton týpois
ekdotheĩsa, // parà // IGNATIOU ARKHIMANDRITOU, // kaì // GEŌRGIOU
KALLONA // tōn Aytadelphōn. // En Biénnē tēs Aoustrias // Parà tō Phràntz
'Antōniō Skhraimbl. // 1800 (Planșa XIX, Fig. 2).
Titlul tradus: Pedagogia […] Redactată de cel mai învăţat din seminar
Domnul Gavriil Kallonas din Andro. Acum prima dată publicată şi corectată cu grijă
de arhimandritul Ignatie şi Gheorghie Kallonas din Aytadelphon. În Viena Austriei.
De Frantz Antonio Shraimvl, 1800.
Note de conținut:
Foaia de titlu; Prooimion (Prefața dedicatorie semnată de Gheorghie
Kallonas către domnitorul Moldovei Constantin Alexandru Ipsilanti (p. III-X));
Pinax (p. XI-XVI); Lucrarea propriu-zisă (Partea I: p. 1-186; Partea a 2-a: p. 187280; Partea a 3-a: p. 281-534).
Ilustrații: ante f. titlu-gravură în aramă (14,5 × 8 cm) reprezentând
portretul autorului în veşmânt monahal. Sub gravură precizarea: E: Dar èroũ
toũ Skhinielraier en Bíena/ Gabriēl Dadidaskalou Kallonas/ Ekdēmēsantos En kō êta
1795. En mēni Martiō ēmér: 8. Gravura a fost pictată ulterior, în partea
inferioară culoarea depășind ușor registrul acesteia; culori: maro, violet și
negru20.
Titlu uniform: Paidagōgia (greacă) Viena. 1800.
Responsabilităţi:
Kallonas, Ignatie: corector, editor științific.
Kallonas, Gheorghie: corector, editor științific, prefațator-dedicator.

19
20

Manea-CAAD, p. 18.
Manea-CAAD, p. 18.
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Ipsilanti, Constantin Alexandru, domn al Moldovei: beneficiarul
dedicaţiei.
Frantz Antonio Shraimvl: tipograf.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
L: originală din carton marmorat și cotor, colțuri piele; cotor cu patru nervuri
profilate. Pe cotor: „ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ”.
SC: mediocră; exemplar incomplet cu lipsă p. 534 și [2] p. finale; legătura și
blocul de carte cu atac de anobiide; unele restaurări empirice.
P: Achiziție Grigore Cuculis, Tulcea, 1950.
Cota: CRV XVIII 59 II.
1803
IV. LALANDE, JOSEPH JÉRÔME
4. Epitomē Astronomias / Syggrapheĩsa ýpò 'Ierōnymou Laland. –
Metaphrastheĩsa eìs tēn kathōmilēménēn 'Ellēnikēn diálekton parà D. D. toũ
Philippidou. – 'En Biénnē tēs Aoustrías: 'En tē typographia Geōrgíou Bendótē,
1803. – vol. I - II (XLVIII, [4], 423, [1] p.: 1 il. + 8 pl.; [2], p. 1-258, 283-443, [1] p.:
pl. 9-17); In 8o mare (19,5 × 12,5 cm); 29 R (15 × 9 cm).
Note generale
EB I, 200, p. 33; Erbiceanu, 106, p. 170-171.
Descriptori: Contribuţia astronomului francez Joseph J. Lalande la
istoria ideilor şi a celei sociale de la sfârşitul secolului al XVIII-lea este
însemnată. A studiat astronomia, însă avea vaste cunoştinţe de chimie,
botanică, anatomie şi istorie naturală21.
După cum reiese din foaia de titlu, lucrarea a fost tradusă din limba
franceză de Daniil Philippidis, profesor la Academia Domnească din Iaşi între
anii 1784-1786 şi 1803-1806. Traducătorul, ca să fie sigur că nu lipsesc din
manual rezultatele unor cercetări noi, care nu erau cunoscute când Lalande îşi

21

Camariano-Cioran-Academiile, p. 169.
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elaborase tratatul, a corespondat cu astronomul francez pentru a-i comunica
asemenea rezultate22.
Daniil Philippidis semnează şi epistola dedicatorie din care aflăm că
lucrarea este dedicată domnului Moldovei Alexandru Constantin Moruzi
(1803-1806), pentru protecţia şi încurajarea activităţii tipografice şi a ştiinţelor.
În traducere, începutul epistolei sună astfel: Preaînălţatului, preapiosului
domnitor Domnul Domn Alexandru Constantin Moruzi, preamăritului egemon a
toată Moldavia. Editându-se acest rezumat de astronomie […], primiţi-o cu largheţe
să se publice sub sceptrul vostru, care preţuiţi mult protecţia şi îngrijirea literelor şi a
ştiinţelor […]23.
După acest manual didactic erau predate noţiunile de astronomie,
disciplină de studiu cuprinsă în programul de învăţământ al Academiilor, în
contextul epocii.
Foaia de titlu: EPITOMĒ // ASTRONOMIAS // Syggrapheĩsa ýpò //
'IERŌNYMOU LALAND // […] Metaphrastheĩsa eìs tēn kathōmilēménēn
'Ellēni-// kēn diálekton // parà // D. D. toũ PHILIPPIDOU // toũ àpò Mēliōn
toũ Pēlíou őrous. // Nyn prōton týpois èkdotheĩsa, èpistasía, syndromē kaì //
diorthōsei toũ `Arkhimd. // ANTHIMOU GAZĒ. // Khárin tōn philomoúsōn
toũ `Ellēnikoũ Génous. // TOMOS A`. // `En Biénnē tēs Aoustrias 1803. // `En tē
typographía Geōrgíou Bendótē (Planșa XX, Fig. 1).
Titlul tradus: Manual de astronomie scris de Ieronim Laland. […] Tradus în
limba greacă vorbitoare de D. D. Philippidis din Miliele muntelui Piliu. Acum prima
dată editată cu sârguinţă, îngrijită şi diortosită de arhimandritul Antim Gazi. Harin
iubitor de ştiinţe, din neamul grecilor. Tomul I. În Viena Austriei 1803. În Tipografia
lui Gheorghie Vendoti.
Note de conținut:
Vol. I: Foaia de titlu falsă; Foaia de titlu; Epistola dedicatorie semnată de
Daniil Philippidis către domnitorul Moldovei Alexandru Constantin Moruzi
(p. V-VI) (Planșa XX, Fig. 2); Prooimion tou syggrapheos (Prefața autorului)
(p. VII-XXXIX); Khronologia (p. XL); O` metaphrasēs eìs tous ànaginōskontas
(p. XLI-XLIV); Pinax (Cuprinsul tomului I) (p. XLV-XLVIII); Epigrammata
(p. [1-2]); Pros tous syndromētas (p. [3-4]); Lucrarea propriu-zisă (Cartea I: p. 1-174;
Cartea a 2-a: p. 175-314; Cartea a 3-a: p. 315-376; Cartea a 4-a: p. 376-423);
Paroramata (Erata) ([1] p. final).
22
23

Camariano-Cioran-Academiile, p. 170.
Manea-CAAD, p. 17.
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Vol. II: Katalogos tōn tēs Kōnstantinou Poleōs Sēndromētōn ([2] p.); Lucrarea
propriu-zisă (Cartea a 5-a: p. 1-90; Cartea a 6-a: p. 90-106; Cartea a 7-a:
p. 106-139; Cartea a 8-a: p. 139-154; Cartea a 9-a: p. 154-189; Cartea a 10-a:
p. 190-229; Cartea a 11-a: p. 230-? intervin foi albe; Cartea a 12-a: p. ?-360);
Exēgēsis (p. 360-362); Sēmeíōma (p. 363-364); Syntagmátion khronologikón
(p. 365-426); Exēgēsis tou Pinakos tōn astronomikōn epaktōn (p. 427-436); Pinax
(Index alfabetic) (437-443); Paroramata (Erata) ([1] p. final).
Ilustrații: ante f. titlu, vol. I-gravură în aramă (16,5 × 11 cm). Sub
gravură: Astra periskopéōn anyoménōn eniautōn.
Titlu uniform: Epitomē Astronomias (greacă) Viena. 1803.
Responsabilităţi:
Daniil Philippidis: traducător, dedicator.
Antim Gazi, arhimandrit: corector, editor științific.
Moruzi, Alexandru Constantin, domn al Moldovei: beneficiarul
dedicaţiei.
Vendoti, Georgie: tipograf.
Note specifice
Exemplarul nu conține însemnări vechi.
Volumul II are 12 foi albe inserate între p. 258-283, în locul paginilor lipsă
259-282. Ambele volume au ca material însoţitor planşe explicative.
L: Vol. I: legătura originală din piele brună pe carton; cotor cu ornamente și
ștanțe aurii. Pe cotor: „ΕΠΙΤΟΜΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ”. Vol. II: legătura
ulterioară din carton marmorat și cotor, colțuri din piele.
SC: Vol. I: relativ bună; exemplar complet, cu urme de fostă umezeală. Vol. II:
mediocră; exemplar incomplet cu lipsă p. I-XVI liminare și p. 259-282, cu pete
ruginii și unele restaurări empirice.
P: Achiziție Ioan Olimpia (Kentridis), Tulcea, 1978.
Cote: CRV XIX 60 II (vol. I); CRV XIX 61 II (vol. II).
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Tabelul cărților descrise – Adăugiri la Bibliografia românească veche

Locul
Anul de
Beneficiarul dedicației
tipăriturii imprimare
Evghenie
Ē Logikē
Leipzig
1766
Grigore Ghica,
Vulgaris
domn al Moldovei
Fr. Ch.
Logikē
Viena
1795
Alexandru C. Moruzi,
Baumeister
domn al Țării
Românești
Gavriil
Paidagōgia
Viena
1800
Constantin Al.
Kallonas
Ipsilanti,
domn al Moldovei
Joseph J.
Epitomē
Viena
1803
Alexandru C. Moruzi,
Lalande
Astronomias,
domn al Moldovei
vol. I-II
Autor

Titlu
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CAPITOLUL V
MANUSCRISE ROMÂNEȘTI ȘI SLAVONE
ÎN COLECȚII TULCENE
În afara cărților vechi românești și a tipăriturilor de redacție rusoucraineană, în colecțiile instituțiilor laice și ecleziastice nord-dobrogene se
păstrează manuscrise românești și slavone cu circulație în acest spațiu. Ca
deținători menționăm: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale și Biblioteca
Județeană „Panait Cerna” din municipiu, Mănăstirile Celic Dere și Cocoș din
județul Tulcea.
Constatăm că în fondurile tulcene se găsesc puține manuscrise în
comparație cu alte zone istorice, iar explicațiile sunt evidente dacă ne gândim
la istoria Dobrogei și la aspectele culturale de aici. Este foarte probabil ca în
cursul secolelor XVII - XIX și pe aceste meleaguri nevoia de carte să fi fost
suplinită prin copierea lucrărilor necesare cultului sau a cărților populare.
Însă, manuscrise care au circulat în timpul stăpânirii otomane nu s-au mai
păstrat peste veacuri, fiind distruse datorită utilizării lor, a calamităților
naturale, din cauza vitregiilor războaielor ruso-austro-turce precum și a
jafurilor cerchezilor. Fiind obligați de ruși să se expatrieze, în anul 1864 a
început exodul cerchezilor din Caucaz către Imperiul Otoman. Familii de
cerchezi s-au așezat în Dobrogea, în localități precum Slava Cercheză, și s-au
dedat la atrocități împotriva românilor și a bulgarilor.
Însăși existența Mănăstirii Taița din Munții Măcin, întemeiată pe la 1830
de un grup de răzeși din satul Ciohorăni (Moldova), a fost întreruptă brusc de
atacurile cerchezilor în anul 1878, când a fost distrusă și cartea de cult adunată
aici1.
1

T. Mateescu, Din legăturile religioase ale Dobrogei cu Moldova înainte de 1877, MMS, 1975, nr.
9-12, p. 719.
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Se cunoaște totuși în literatura de specialitate celebrul miscelaneu care a
circulat din Moldova în nordul Dobrogei, la Tulcea, unde a fost descoperit. Pe
lângă Cronica lui Manasses, manuscrisul cuprinde Letopisețul anonim al Moldovei
1359-1506, numit Letopisețul de la Bistrița de către marele slavist Ioan Bogdan,
după locul în care a fost scris – Mănăstirea Bistrița. Manuscrisul (actualmente la
B.A.R., nr. 649) a fost copiat în Moldova la sfârșitul secolului al XVI-lea, istoria lui
fiind publicată de Ioan Bogdan în anul 18952. Conform însemnărilor de pe foile
sale, pe la 1710 manuscrisul aparținea unui popă Gheorghi din Băiceni, care la
rândul său îl primise de la un protopop, Ursul, din Iași. La 4 august 1861 cartea
este cumpărată de către bulgarul Mančo Nenov Džudžov din localitatea Zebil,
jud. Tulcea, de la un lipovean. La 3 septembrie 1869 Džudžov dă manuscrisul în
păstrare Bibliotecii populare bulgare „Săglasie” din Tulcea (azi dispărută). Mančo
Džudžov, preot originar din Panaghiuriște, s-a întors în localitatea natală în 1876,
lăsând manuscrisul la Tulcea. Pe la sfârșitul anului 1894, în biblioteca bulgară
avea să fie descoperit de către profesorul Alexandru Pop, care i l-a semnalat lui
Ioan Bogdan la București3. Într-adevăr, pentru anul școlar 1893-1894 figurează în
cadrul Gimnaziului real de băieți Tulcea (actualmente Colegiul Dobrogean „Spiru
Haret”) profesorul de limba română Alexandru Pop, licențiat în litere4, cel care
și-a dat seama de valoarea acestui manuscris.
Pe de altă parte, în mănăstirile nord-dobrogene întemeiate în prima
jumătate a secolului al XIX-lea nu se cunosc copiști sau traducători vestiți, așa
cum s-au dezvoltat în adevăratele școli și scriptorii mănăstirești medievale din
nordul Moldovei ori din Țara Românească.
Cu toate acestea, în colecțiile tulcene avem 26 de manuscrise pe care le
prezentăm în acest capitol, majoritatea necunoscute bibliografiei de
specialitate, prețioase ca vechime și tipologie, cu valoare istorică, documentară
sau literară, fie că sunt cărți manuscrise ale unei singure opere, miscelanee,
fragmente manuscrise dintr-o lucrare sau manuscrise de autor, precum scrieri
ale lui Victor Eftimiu, Ronetti-Roman, Alexandru A. C. Sturdza ș.a. Cel mai
vechi manuscris, datat [sfârșitul sec. al XVII-lea - începutul sec. al XVIII-lea],
se păstrează în cadrul colecțiilor speciale ale I.C.E.M., anume <Genealogia
familiei Corvineștilor> (ms. nr. 1 în catalog).
2

3
4

I. Bogdan, Cronice inedite atingătoare de istoria românilor, în vol. Scrieri alese, București, 1968,
p. 376-377.
Cf. Ghe. Mihăilă, în studiul introductiv la vol. I. Bogdan, Scrieri alese, p. 45-46 nota 141.
Confer Virginia Dima, Aurel Munteanu, Liceul Spiru C. Haret Tulcea (1883-1983), București,
1983, p. 212.
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Cu excepția jurnalului de călătorie al prințului Nicolae Caradja, toate
manuscrisele sunt, după părerea noastră, redactate sau copiate pe teritoriul
românesc. Sunt manuscrise istorice, filozofice și literare în cazul celor cu un
conținut laic, iar cele religioase sunt cărți care slujesc cultului creștin ortodox,
inclusiv celui de rit vechi – psaltiri, pomelnice, cântări bisericești, precum și
lucrări de dogmă creștină. În ceea ce privește limba, avem manuscrise
românești cu alfabet chirilic, manuscrise în limba slavonă, un manuscris în
limba latină redactat în Transilvania, manuscrise în limba greacă și două
manuscrise de autor în limba franceză. Unele însemnări aflate pe filele acestor
manuscrise furnizează date legate de posesori și circulație, dar și informații cu
caracter social, istoric și cu privire la calamități ale naturii. Astfel, pe filele
unui manuscris care se păstrează la Mănăstirea Celic Dere, <Capete și învățături
ale Sf. Calist Xanthopol și Ignatie din cartea „Raiul”> (ms. nr. 13 în catalog), sunt
menționate două mari cutremure din secolele anterioare, cel din 31 mai 1738 și
din 14 octombrie 1802.
La Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea se păstrează 11
manuscrise românești, din care 6 de autor, provenind din donații și achiziții
târzii, fie din anticariatele bucureștene, fie de la persoane particulare.
Menționăm aici manuscrisele în limba neogreacă, nr. 2-3 din catalog, care
provin de la Ioan Olimpia, membră a familiei elene Stamatuadis-Chiriachide
prezentă la Tulcea din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
În biblioteca Mănăstirii Celic Dere se păstrează 10 manuscrise din
secolele XVIII - XIX, majoritatea copiate în Moldova și aduse aici pe la 19601962 de la Mănăstirea Adam din Galați, odată cu tipăriturile românești. La
Mănăstirea Cocoș au ajuns trei manuscrise românești copiate tot în Moldova,
în secolul al XIX-lea, fiind dăruite acestui locaș de către slujitori ai bisericii.
Așadar, o mai mare circulație a cărților vechi românești dinspre Moldova în
spațiul nord-dobrogean se confirmă și în cazul circulației manuscriselor.
La Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea5, în urma cercetării din
anul 2003, a fost găsit un manuscris slavon incomplet, copiat la începutul
secolului al XIX-lea după o psaltire de redacție ruso-ucraineană. Din păcate,
personalul bibliotecii nu a putut preciza proveniența acestui manuscris nici
atunci, nici ulterior.

5

Biblioteca a fost înființată în 1931. Noul sediu al Bibliotecii Județene de pe Str. Isaccei
funcționează din anul 1984. Este denumită „Panait Cerna” din 29 mai 1992.
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Probabil unele manuscrise sunt mai vechi, însă din cauza lipsei
consemnărilor de acest fel nu se pot face datări certe. Alteori însemnările
marginale de pe filele manuscriselor sunt mai târzii, dar ne permit să ne
orientăm, cu oarecare aproximație, asupra datării acestora.
Ornamentele manuscriselor (frontispiciile, vinietele sau inițialele), prin
simplitatea realizării lor, denotă originalitate și personalitate. Ele aduc un
aport valoros la istoria artei noastre caligrafice.
Studierea manuscriselor ne oferă posibilitatea de a afla un număr
important de copiști necunoscuți până acum precum Ștefan Ivanovici de la
Iași și Iustin Stavila de la Mănăstirea Neamț, iar cărțile copiate de către aceștia
îmbogățesc tezaurul manuscriselor românești.
Metodologia descrierii manuscriselor
Ca metodă de descriere a manuscriselor s-a optat pentru o prezentare
succintă, reținând elementele menite să atragă atenția cercetătorilor asupra
valorii unui manuscris.
Catalogul este întocmit după deținători, manuscrisele fiind numerotate
de la 1 și în continuare până la ultimul, aflat într-o colecție particulară. Primul
element menționat este numele autorului sau al copistului, dacă acesta se
poate identifica. Dacă nu, se face precizarea „copist necunoscut”. Urmează, în
mare parte, criteriile abordate de Gabriel Ștrempel în Catalogul manuscriselor
românești din B.A.R.6, preluate și de către alți specialiști în cataloagele de
manuscrise întocmite precum Elena Lința7 și Olimpia Mitric8. Astfel, cele patru
părți ale descrierii sunt:
1. Numărul de inventar, datarea (exactă sau nu), numărul de foi cu tipul
de numerotare, dimensiuni.
2. Conținutul manuscrisului; dacă titlul lipsește sau avem texte
fragmentare, titlul dedus de noi este scris între paranteze unghiulare. Uneori
am redat incipitul, alteori anumite elemente de conținut sau de cuprins. În
cazul miscelaneelor, am numerotat pe scurt operele în ordinea filelor, inclusiv

6

7

8

G. Ștrempel, Catalogul manuscriselor românești B.A.R., vol. I-IV, București, 1978, 1983, 1987,
1992.
Elena Lința, Catalogul manuscriselor slavo-române din Iași, București, 1980; Idem, Catalogul
manuscriselor slavo-române din Cluj-Napoca, București, 1980; Idem, Catalogul manuscriselor
slavo-române din Brașov, București, 1985.
Olimpia Mitric, Carte românească manuscrisă din nordul Moldovei, București, 1998.
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pe cele fragmentare. După caz, am făcut referiri la alte mențiuni din text,
conținutul planșelor, blazoane ș.a. elemente.
3. Însemnările marginale, după caz, atât cele ale copiștilor (poate cu
privire la datare și circulație), cât și cele cu valoare documentară.
4. Particularități cu privire la limba textului și caractere, cerneală,
filigranul hârtiei, număr de rânduri, aspect, ilustrații și ornamente manuale,
legătură (unde este cazul), stare de conservare și proveniență.

CATALOGUL MANUSCRISELOR ROMÂNEȘTI ȘI SLAVONE
PĂSTRATE ÎN COLECȚII TULCENE
a) INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE TULCEA
1. Autor / copist necunoscut
Ms. nr. inv. 874.
[sf. sec. XVII - încep. sec. XVIII]; [83], 3 f. albe: 1 pl.; 27 × 20 cm.
<Genealogia familiei Corvineștilor> (Planșa XXI. Fig. 1).
Incipit: Historia Chronologica // Nobillimae Familiae // nuncupatae Kreaytter
// de Corvinis.
Manuscrisul a fost redactat în Transilvania la sfârșitul sec. al XVII-lea începutul sec. al XVIII-lea și tratează genealogia ilustrei familii Corvin de
Hunyade, începând din secolul al XV-lea. Se știe că familia Corvin de
Hunyade era de origine română, înrudită cu ramura Dăneștilor Basarabi.
Matias Corvin, fiul voievodului Iancu de Hunedoara, a fost unul din cei mai
mari regi ai Ungariei (1458-1490). Acesta, la rândul său, a avut un fiu, pe Ioan
Corvin (1473-1504) ultimul care a folosit acest nume9.
Ultimul an amintit în text este 1685. Pe prima filă apare blazonul gravat al
familiei Corvineștilor pe care tronează un corb cu inel în plisc, la care s-a
adăugat un leu ca amintire a descendenței lor din familia română Corvin10.
Planșa conține arborele genealogic.
Î: Pe ultima filă apare un text în limba italiană, cu însemnări făcute, de o altă
mână, în august 1748.
Text în limba latină, cu cerneală neagră, 25 R, margini largi ale foii.
9
10

Octav-George Lecca, Familiile boierești române. Istorie și genealogie, București, 2003, p. 667.
Ibidem, p. 668.
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Hârtie de proveniență germană, după analiza filigranului reprezentat de o
pasăre identificată cu un porumbel. Hârtia cu acest filigran a circulat intens în
Transilvania la sf. sec. al XVI-lea, iar stocurile s-au folosit ulterior11.
L: din pergament, cotor cu șapte nervuri profilate. Pe cotor: „Chro/nologia /
Familiae / Kreaytter / de / Corvinis”.
SC: relativ bună; pete de fostă umezeală, legătura desprinsă.
P: Achiziție Eugenia Botezat, București, 1977.
2. Copist necunoscut
Ms. nr. inv. 882.
[sec. XIX - încep. sec. XX]; 8 f. albe, 280 p. numerotate cu cifre grecești, 20 f.
albe; 20 × 15,5 cm.
<Theologia>.
Î: Pe fila 3 albă de la început, în creion, cu caractere grecești, semnătura
Theodoros Kentridis. Pe fila 5, următorul text: Chentridis Theodor, classe III,
Liçee Pr. Charles. Toulcaia.
Manuscrisul grecesc i-a aparținut lui Theodor Kentridis, preot care a slujit la
Biserica grecească „Buna-Vestire” din Tulcea, în perioada 29 septembrie 194029 februarie 194112. A intrat în colecțiile muzeului, împreună cu alte tipărituri și
manuscrise, în urma unei achiziții de la sora acestuia, Olimpia Kentridis,
căsătorită Ioan. Din relatările ofertantei am dedus că acest manuscris pare să fi
fost copiat de către mama celor doi, Marula Kentridis (n. 1888 - d. 1970, Tulcea).
Aceasta a făcut parte din celebra familie de greci Stamatuadis-Chiriachide, care
a trăit în orașul Tulcea din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, după sosirea
de la Constantinopol a lui Meletios Stamatuadis împreună cu tatăl său, Chiriac
Stamatuadis13.
Text în limba neogreacă, cu cerneală neagră.
L: din carton și cotor, colțuri piele, cu ornamente și ștanțe aurii. Pe cotor:
„Teologia / K.T.M. / Merali”.
SC: bună.
11

A. Mareș, Filigranele hârtiei întrebuințate în Țările Române în secolul al XVI-lea, București, 1987,
p. 29.

12

Mai multe informaţii despre viaţa şi activitatea preotului Theodor Kentridis (?-1977) în
Lelia Postolache, Bisericile oraşului Tulcea şi slujitorii lor, Slobozia, 2013, p. 276-278.

13

Lăcrămioara Manea, Mitropolitul Nichifor de Carpat și sculptorul tulcean Vasile M. Chiriachide în
cărți și documente ale colecției de carte veche a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, în vol.
Tulcea 1878-1948: memoria unui oraș, Brăila, 2012, p. 304-310.
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P: Achiziție Ioan Olimpia (Kentridis), Tulcea, 1978.
3. Copist necunoscut
Ms. nr. inv. 883.
[prima jum. a sec. XX]; [42] f., fila 25 albă; 16 × 11,5 cm.
<Plutarch, Paralella sau Viețile bărbaților iluștri>. Text fragmentar.
Incipit: Ploutarkh.
Text în limba neogreacă, cu cerneală neagră.
L: din carton.
SC: mediocră.
P: Achiziție Ioan Olimpia (Kentridis), Tulcea, 1978.
4. Copist necunoscut
Ms. nr. inv. 871.
[a doua jum. a sec. XX]; [125] f.; 20,5 × 14,5 cm.
Psaltire slavonă, Tipografia Poceaevskoi [Ucraina], 1645-1646 cf. nota de pe
coperta caietului.
Copierea îngrijită a textului s-a făcut pe un caiet dictando A5, iar filele de la
începutul și de la sfârșitul manuscrisului lipsesc. Foarte probabil copistul a
fost un rus lipovean localnic, eventual preot.
Text în limba slavono-rusă, cu cerneală albastră.
SC: relativ bună.
P: Confiscat M.I., N.C. nr. 42 / 18 februarie 1986.
5. Copiști necunoscuți
Ms. nr. inv. 885.
[sf. sec. XVIII]; 4 f. albe, [258] f., 3 f. albe; 23 × 19 cm.
<Miscelaneu laic>.
1. F. 1-197: <Logica>. Text în limba neogreacă.
2. F. 198-204: Text în limba slavonă.
3. F. 205-212: Text paralel în limbile latină și slavonă.
4. F. 213-258: Text în limba neogreacă.
Î: Pe prima filă albă: 1795 martie, București. Pe ultima foaie, însemnare
ilizibilă datată 1894.
Textul este scris de mai multe mâini, cu cerneală neagră.
L: din carton și cotor piele, cu supracopertă roșie.
SC: bună.
P: Donație Grigore Cuculis, Tulcea, 1958.
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MANUSCRISE DE AUTOR
6. Nicolae Caradja (n. 1848, Atena - d. 1876, Dresda)
Ms. nr. inv. 873.
[1865-1869]; 1 foaie gardă, 83 p. numerotate cu cifre arabe; 29,5 × 23,5 cm.
Description d'excursion en sud de l'Allemagne et en Suisse écrite par Nicolas de
Caradja en 186_ . (Planșa XXI. Fig. 2).
Incipit: Préface // Notre division se composait de 3 maîtres // de 10 élèves et
outre ceuse-ci encore de deux // jeunes gens de Dresde.
Titlul, autorul manuscrisului și datarea aproximativă apar menționate pe
prima foaie de gardă, cu un alt scris față de cel îngrijit al principelui Nicolae
Caradja. Cu certitudine această însemnare îi aparține marelui bibliolog și
bibliofil Constantin I. Karadja (1889-1950), manuscrisul făcând parte din
biblioteca sa. Constantin Karadja, după ce intra în posesia unui manuscris sau
a unei cărți, obișnuia să facă cercetări pe marginea acestora, consemnând
uneori elemente pe care le considera necesare14.
C. Karadja a aflat care dintre excursioniști a scris jurnalul acestei călătorii, ce a
durat timp de 23 de zile, pe jos, cu plecare și revenire la Iena (oraș universitar
în sudul Germaniei). Ca atare, a menționat acest lucru pe prima foaie a
manuscrisului. Anul este incert, dar îl aproximăm în intervalul 1865-1869
ținând cont de vârsta lui Nicolae Caradja.
Acesta este cel de-al patrulea elev menționat în Prefață, „Nicolas de Caradja de
Iassy” (p. 1), urmat de fratele mai mic al acestuia, principele George Caradja –
„Georges de Caradja d'Athènes”. Călătoria a început la 4 septembrie și s-a
sfârșit la 26 septembrie. Autorul a consemnat evenimentele pe zile, cu ample
descrieri asupra orașelor istorice, a obiectivelor turistice, peisaje, obiceiuri etc.
Pe pagina 3 explică cum traseul de la Iena la Basel îi era cunoscut și începe
jurnalul cu cea de-a șasea zi, 9 septembrie, descriind orașul Heidelberg, oraș
pe care nu-l mai vizitase anterior.
P. 1-3: Préface.
P. 4-6: Heidelberg.
P. 7-12: 7 Jour, dimanche le 10 septembre, Bâle [Basel].
P. 12-16: VIII Jour, lundi le 11 septembre. De Aesch an Weissenstein.
P. 17-22: IX Jour, mardi le 12 septembre. De Weissenstein à Landeron.
14

Adriana Ștefănescu-Mitu, Constantin I. Karadja (1889-1950) – bibliofil și bibliolog (Noi
contribuții), în „Biblioteca și cercetarea”, 10, 1986, p. 275-276.
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P. 22-26: X Jour, mercredi le 13 septembre. De Landeron à Neuchâtel.
P. 27-32: XI Jour, jeudi le 14 septembre. Excursion à Lausanne.
P. 32-37: XII Jour, vendredi le 15 septembre. Excursion an Cneux du Vent.
P. 37-41: XIII Jour, samedi le 16 septembre. De Neuchâtel à Genève.
P. 41-46: XIV Jour, dimanche le 17 septembre. De Genève à St. Gervais.
P. 46-49: XV Jour, lundi le 18 septembre. De St. Gervais à Chamounix.
P. 49-55: XVI Jour, mardi le 19 septembre. De Chamounix à Martigny.
P. 55-57: XVII Jour, mercredi le 20 septembre. De Martigny à Vevey.
P. 58-62: XVIII Jour, jeudi le 21 septembre. De Vevey à Berne.
P. 63-71: XIX a XX Jours, vendredi et samedi le 22 et 23 septembre. De Berne par
Bâle, Heidelberg à Neustadt.
P. 71-75: XXI Jour, dimanche le 24 septembre. De Neustadt à Eisfeld.
P. 76-79: XXII Jour, lundi le 25 septembre. D'Eisfeld à Schwarzburg.
P. 80-83: XXIII Jour, mardi le 26 septembre. De Schwarzburg à Jéna.
Text în limba franceză, cu cerneală neagră, în chenar liniar. Scris
școlăresc, îngrijit.
L: din carton presat și cotor pânză. Pe copertă: Reise-Beschreibung = Descriere
de călătorie.
SC: bună.
EXL: pe prima pagină a manuscrisului apar două ștampile ex-libris: una cu tuș
albastru „CK”, cealaltă în partea inferioară, cu tuș negru „Ex Bibl. Princ.
Const. Karadja” (Planșa XXI. Fig. 3).
P: Achiziție anticariat, București, 1982.
Cei doi prinți, Nicolae și George Caradja (n. 1849, Iași - d. 1914,
Budapesta), descind din ramura moldoveană a familiei Caradja și sunt primii
născuți din căsătoria lui Constantin Caradja (1822-1886) cu Eufrosina Suțu (n.
1825, Suceava - d. 1909, Grumăzești)15. Marele om de cultură Constantin I.
Karadja, născut la Haga în 24 noiembrie 1889, fiul diplomatul român Ioan
Karadja-Pașa (1835-1894), descinde din aceeași ramură și chiar din aceeași
generație cu autorul manuscrisului.
O parte a colecției de cărți rare și manuscrise din biblioteca lui
Constantin I. Karadja, atât cât a mai rămas după pierderile de la conacul
Grumăzești (lângă Târgu Neamț) din timpul războiului, a ajuns în anul 1962
în fondurile Bibliotecii Centrale de Stat (Biblioteca Națională a României),
15

E. Rizo-Rangabé, Livre d'Or de la Noblesse Phanariote et des Familles Princières de Valachie et de
Moldavie, Athènes, 1904, p. 81.
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fiind vândută de Marcela Elena Caradja (1896-1971), văduva marelui
colecționar. Alte incunabule și manuscrise au fost achiziționate de biblioteci
bucureștene înainte sau după 1962. Cărți din colecția Karadja s-au găsit și prin
anticariate, vândute de către familie sau de alți colecționari care, în anumite
împrejurări, au cumpărat de la Constantin Karadja16. Este și cazul acestui
manuscris din colecția I.C.E.M. Tulcea, achiziționat de către muzeu de la un
anticariat din București la 1 decembrie 1982.
7. Ronetti-Roman (1853-1908)
Ms. nr. inv. 892.
[ante 1878]; 24 foi nenumerotate; 20 × 16,5 cm.
Radu (variantă) (Planșa XXII. Fig. 1).
Text cu cerneală neagră, pe foi de caiet.
SC: bună.
P: Achiziție anticariat, București, 1977.
Ronetti-Roman este pseudonimul literar al scriitorului român Moise
Roman. Între anii 1868-1872 își semnează scrierile cu numele de naștere Moise
Roman, în reviste precum „Adevărul”, „Almanahul Dacia”, „Calendarul
Răsăritul”, „Convorbiri literare”. A mai semnat și cu anagrama R. Moran17. În
1878 a fost membru al redacției ziarului „Timpul”, alături de I. L. Caragiale și
de Mihai Eminescu. În acest an publică poemul romantic Radu la București,
reeditat în anul 191418.
8. Ronetti-Roman
Ms. nr. inv. 893.
12/24 Iulie 1875 cf. notei de pe coperta caietului; 24 foi nenumerotate; 20 × 16,5 cm.
Radu (variantă) (Planșa XXII. Fig. 2).
Î: Pe coperta 1 interior o însemnare în versuri, datată 25 august 1877.
Text cu cerneală neagră și creion, pe foi de caiet.
SC: bună.
P: Achiziție anticariat, București, 1977.
16

17

18

Despre Fondurile Constantin I. Karadja în: Adriana Ștefănescu-Mitu, op. cit., p. 274-291;
Elena-Maria Schatz, Scurt istoric al colecției de incunabule a Bibliotecii Naționale a României, în
vol. Catalogul colecției de incunabule a Bibliotecii Naționale a României, București, 1995, p. 9-15.
M. Straje, Dicționar de pseudonime, alonime, anagrame, asteronime, criptonime ale scriitorilor și
publiciștilor români, București, 1973, p. 609.
DGLR, V, p. 681-682.
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9. A. Galeriu, căpitan
Ms. nr. inv. 890.
1881, cf. primei foi a manuscrisului; 43 f. nenumerotate, cusute, fără copertă;
34 × 21 cm.
Captivul. Dramă în 4 acte și 2 tablouri, cu o poemă în versuri (Planșa XXIII. Fig. 1).
Acțiunea se petrece în Bulgaria, între 26 septembrie / 29 noiembrie 1877.
Text cu cerneală neagră.
SC: relativ bună; unele foi desprinse, îndoite, cu pete de cerneală.
P: Achiziție Nicolae Vasilescu-Capsali, București.
10. Alexandru A. C. Sturdza (1866-1920)
Ms. nr. inv. 872.
1893, cf. notei de pe prima foaie albă de la sfârșit „Novembre, 1893”; 4 foi albe,
12 f. nenumerotate,
3 foi albe; 21 × 16,5 cm.
Sponsalia. Chant alterné sur le mode antique (Planșa XXIII. Fig. 2).
Conține șapte poeme. La sfârșit: „Scripsit et pinxit Alexander A. C. Sturdza”.
Î: Pe foaia 4 de la început dedicația-autograf a scriitorului către Alexandru D.
Florescu, datată București, noiembrie 1893.
Text în limba franceză, cu cerneală neagră. Titlurile și inițialele sunt
ornate, inclusiv desene, culori – roșu, negru, verde, auriu, albastru.
L: din pânză roșie pe carton.
SC: foarte bună.
P: Achiziție anticariat, București, 1977.
11. Victor Eftimiu (1889-1972)
Ms. nr. inv. 901.
[sec. XX]; 36 foi volante; 20 × 30 cm.
<Fragmente de opere>.
Text cu cerneală roșie, trei foi cu cerneală albastră.
SC: mediocră; deteriorări mecanice.
P: Achiziție anticariat, București.
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b) BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „PANAIT CERNA” TULCEA
12. Copist necunoscut
Ms.: f. n.
[prima jum. a sec. XIX]; [207] f.; 21 × 13,5 cm.
<Psaltire slavonă> (Planșa XXIV. Fig. 1-2).
Incipit: Razumno dabudetǔ kako nača // ti inoku osobǐ pěti Psaltyrǐ […].
Manuscrisul reprezintă copia unei psaltiri de redacție ruso-ucraineană și
cuprinde cei 150 de psalmi ai lui David din Vechiul Testament. Psaltirea este
una din cărțile folosite în biserica ortodoxă, care a circulat și în mediul slav
răsăritean. Asemenea cărți manuscrise sau tipărite se găsesc în spațiul norddobrogean, circulând prin intermediul comunității rușilor lipoveni. Foarte
probabil copistul este de origine lipovenească.
Î: Însemnări în limba slavono-rusă pe forzațuri și pe f. 207. Pe forzaț 1
însemnare de posesor, Larion Stefanovici.
Text în limba slavono-rusă, cu cerneală neagră și roșie, 23 R. Scrierea
imită tiparul. Ca ornamente prezintă letrine miniate cu roșu.
L: din piele pe lemn, cotor cu trei nervuri profilate și urme a două închizători
metalice.
SC: mediocră; manuscris cu lipsă începutul și sfârșitul precum și lipsuri
evidente între f. 1-2, 76-77, 89-90 ș.a. Legătura desprinsă și deteriorată, foi
desprinse, depozite de ceară și unele restaurări empirice.
P: Necunoscută.
c) MĂNĂSTIREA CELIC DERE
13. Copist necunoscut
Ms. nr. inv. 57.
1738, cf. însemnării de pe foaia liberă de la sfârșit; 2 f. albe, 105 f. numerotate
cu cifre chirilice, 5 f. albe la sfârșit; 23 × 17,5 cm.
<Capete și învățături ale Sf. Calist Xanthopol și Ignatie din cartea „Raiul”> (Planșa
XXV. Fig. 1).
Capetele nr. 18-75 pe care le conține manuscrisul au fost copiate în Moldova,
într-un mediu mănăstiresc, precum și însemnările făcute pe filele albe de la
începutul și de la sfârșitul cărții.
Î: Pe fila albă la început, cu alfabet chirilic: Să se știe de când au răposat
părintele Sofronie Vieru, 1844 aprilie 17.
Să se știe de când au răposat părintele Gherman Olariu, 1845 februarie 11.
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Galaction monah s-au săvârșit la anu 1847 septembrie 5 zile.
Dometian popă s-au săvârșit la anul 1847 iunie 18.
Porfirie Ieroshimonah s-au săvârșit la 1849 decembrie 17.
Nicodim Ieroshimonah s-au săvârșit la 1850 februarie 8 zile.
Pe fila albă la sfârșit, cu alfabet chirilic: Să se știe de când au fost un cutremur
mare la văleatul cel mare 7246 [1738], mai 31.
Să se știe de când cutremurul de la Vinerea mare leat 1802, octombrie 14.
La anul 1453 s-au luat Țarigradul de turci.
Text cu alfabet chirilic, 18 R, cu cerneală neagră și roșie.
L: din piele pe carton presat.
SC: relativ bună; file cu pete ruginii și cu ușor atac de anobiide.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
14. Copist necunoscut
Ms. nr. inv. 10.
[cca. 1823]; [207], 12 f. albe; 17 × 11,5 cm.
<Cântări bisericești> (Planșa XXV. Fig. 2).
Manuscrisul este bilingv, greco-român, scris de aceeași mână, cu alfabet
grecesc și chirilic.
Text cu cerneală neagră și roșie, 28 R, cu frontispicii în peniță și
inițiale scrise cu roșu.
Manuscrisul este expus în muzeul mănăstirii (parter).
L: din hârtie albă.
SC: mediocră; primele file cu atac activ de anobiide.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
15. Copist necunoscut
Ms. nr. inv. 61.
1822, cf. însemnării de pe prima pagină, anul fiind scris pe verticală, marginal;
56 p. numerotate; 20 × 17 cm.
<Viața și slujba Sfântului Spiridon >.
Incipit: Luna lui Decembrie // 12 zile // Pomenirea celui dintre sfinți,
Părintelui // nostru Spiridon făcătorul de minuni.
Manuscrisul a fost copiat în Moldova, probabil după Canonul Sfântului
Spiridon, Iași, 1750 (BRV II-272, p. 112).
Text cu alfabet chirilic, 18 R, cu cerneală neagră și roșie.
L: din carton marmorat și cotor piele.
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SC: deteriorată datorită atacului de anobiide.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
16. Copist necunoscut
Ms. nr. inv. 62.
[prima jum. a sec. XIX]; 38 f. numerotate cu cifre arabe; 23 × 16 cm.
<Urmarea îngerescului chip> (Planșa XXVI. Fig. 1).
Incipit: Urmarea marelui // și îngerescului chip.
Manuscrisul conține fragmente, copiate în Moldova, după Cel mic și cel mare
îngeresc chip (Orânduiala pentru schima monahicească), Neamț, 1815 (BRV III-872,
p. 116).
Text cu alfabet chirilic și cerneală neagră, frontispicii în peniță cu
negru.
L: din carton.
SC: deteriorată datorită atacului de anobiide.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
17. Monahia Eupraxia (stareța Mănăstirii Adam), autor
Ms. nr. inv. 59.
[prima jum. a sec. XIX]; 120 f. numerotate cu cifre chirilice; 19 × 14,5 cm.
Viața și nevoințile preacuvioasei Maicei noastre Eupraxiei cum s-au nevoit.
Text cu alfabet chirilic, 18 R, cerneală neagră și roșie, cu ornamente
florale în peniță.
L: din piele pe carton presat.
SC: mediocră; file cu pete ruginii și atac de anobiide la legătură.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
18. Copist necunoscut
Ms. nr. inv. 56.
[prima jum. a sec. XIX]; 2 f. albe, [132] f.; 22 × 17 cm.
<Tipicul sfintei rugăciuni>.
Incipit: Tipicul sfintei rugăciuni, cea cu // mintea precum de la Părintele // Iosif
am priimit.
Text cu alfabet chirilic, 25 R, cu cerneală neagră și roșie.
L: din carton presat și cotor piele.
SC: mediocră; atac activ de anobiide la legătură.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
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19. Ieromonahul Dionisie, copist
Ms. nr. inv. 60.
1847, cf. însemnării slavone de pe foaia liberă de la început; 1, [30] f.;
22 × 18 cm.
<Viața Sf. Vasile cel Nou> (Planșa XXVI. Fig. 2).
Manuscris slavon copiat în Moldova.
Text în limba slavonă, cu cerneală neagră.
L: din pânză pe carton presat.
SC: mediocră; urme de fostă umezeală.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.
20. Maria Suțu (mână ms. final), autor
Ms.: f. n.
[a doua jum. a sec. XIX]; 61 f. nenumerotate; 22 × 18 cm.
<Miscelaneu>.
Incipit: 1874. Vii, dekevrii 10.
1. F. 1-59: <Pomelnic>. Conține pomelnice pentru vii și morți, scrise de mai
multe mâini.
2. F. 60-61: La ectenia cea mare, La ectenia de după Evanghelie, Molitva la
proscomidie scrise de o singură mână.
Î: Pe f. 61v, în partea inferioară: Am scris eu, păcătoasa și nevrednica Marie
Suțu.
Texte cu alfabet chirilic, cu cerneală neagră, albastră și violet.
L: din carton și cotor piele.
SC: relativ bună.
P: Mănăstirea Celic Dere.
21. Copist necunoscut
Ms. nr. inv. 89.
[a doua jum. a sec. XIX]; 217 f. numerotate cu cifre chirilice; 26,5 × 16,5 cm.
<Din viața călugărilor cuvioși>.
Î: Pe coperta 1 interior: Ieromonah Dionisie. Sf. M[onasti]re Bogdana, 1926
goda.
Text cu alfabet chirilic și cerneală neagră.
L: din piele pe lemn, cu urme două închizători.
SC: mediocră; file cu pete ruginii și cu atac de anobiide.
P: Mănăstirea Celic Dere.
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22. Copist necunoscut
Ms. nr. inv. 89.
[a doua jum. a sec. XIX]; 140 f. numerotate cu cifre arabe cu roșu; 32 × 21 cm.
<Descoperirea sfintei Liturghii>.
Manuscrisul copiat în Moldova a fost legat de către duhovnicul Mănăstirii
Adam, cf. însemnării de pe forzaț, fără a se preciza numele acestuia și anul.
Text cu alfabet chirilic și cerneală neagră, colontitlurile cu cerneală
roșie.
L: din piele pe carton.
SC: mediocră; file cu pete ruginii și cu atac de anobiide.
P: Mănăstirea Adam, jud. Galați.

d) MĂNĂSTIREA COCOȘ
23. Ștefan Ivanovici, copist
Ms. nr. inv. 54 (inventariat 9.11.1984).
1849; 178 f. numerotate cu cifre chirilice; 21 × 16 cm.
Îndreptarea păcătoșilor [Iași, 1768] (Planșa XXVII. Fig. 1).
Incipit: Îndreptarea păcătoși-// lor // Adecă învățătură cătră // cel ce să
pocăiaște cum să // cade să se ispoveaduiască.
Manuscrisul a fost copiat de Ștefan Ivanovici la Iași, în anul 1849, după
Îndreptarea păcătoșilor (Iași, 1768) tipărită de diaconul Damaschin (BRV II-357,
p. 179-182).
F. 1-13: Predoslovie.
F. 14-22: Pentru cercetarea care să cade să facă păcatul său mai înainte de
ispovedanie.
F: 23-40: Pentru oarecare păcate ce rămân ascunse din deprinderea la cercetare.
F: 41-52: Pentru alte păcate ascunse ce sunt osebite la fiește care stare.
F: 53-63: Pentru cercetarea gândurilor.
F: 64-79: Pentru durerea ce iaște datoriu a avea cel ce să pocăiaște.
F: 80-100: Arătarea chipului cu carele poate să se dobândească această lucrare.
F: 101-109r: Pentru cea mai înainte hotărâtoare voință ce este trebuincioasă la cel ce
să pocăiaște.
F: 109v-127: Cum că această voință să cade să se întărească.
F: 128-135r: Stări împrejur mai alease ce au a însoți ispovedania.
F. 135v-140: Pentru ispovedania cea de obște.
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F. 141-178r: Cum se cade a să ocârdui cel ce să pocăiaște după ispovedanie.
Î: Pe fila 178v, cu alfabet chirilic: Eu păcătosul și nevrednicul Ștefan
Ivanovici am cetit întru această carte și o dărui lui Dumnezeu și m-am folo/sit, Ieșii, în 10 iunie până în 29 octombrie 1849, adecă de am scris.
Pe fila 1v, cu cerneală violet, însemnare de posesor: Din cărțile mele, preot G.
Scarlat, 1895 mai 23.
Text cu alfabet chirilic, 15 R, cerneală neagră și roșie.
Manuscrisul este expus în muzeul mănăstirii.
L: din piele pe carton.
SC: mediocră; foi cu pete de murdărie, atac de anobiide la legătură și primele
foi.
P: Mănăstirea Cocoș.
24. Copist necunoscut
Ms. nr. inv. 58 (inventariat 9.11.1984).
1871, cf. însemnare; 70 f. numerotate cu cifre chirilice, 3 f. albe; 21 × 16,5 cm.
<Acatistier>.
F. 1-31: Cinstitul Acatist al Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
F. 32-70: Acatistul Bunei-Vestiri al preasfintei Născătoare de Dumnezeu.
Î: Pe fila albă de la sfârșit: 1871 februar, 7 zile.
Pe forzaț 2: De obște a sfintei Monastiri Cocoșu, 1881.
Text în chenar liniar, alfabet chirilic, 16 R, cu cerneală neagră și roșie.
Scrierea imită tiparul. Ca ornamente manuale prezintă inițiale și frontispicii cu
motive geometrice și florale. Pe fila 63v este lipită o gravură reprezentând pe
Maica Domnului cu pruncul.
L: din piele pe carton, chenar imprimat și ornamente florale în plan central și
la colțuri.
SC: bună.
P: Mănăstirea Cocoș.
25. Iustin Ioan Stavila (ulterior arhimandrit Isihie Stavila), copist
Ms. nr. inv. 43 (inventariat 9.11.1984).
1900; [10] f., 340 f. numerotate cu cifre chirilice, dintre care f. 339-340
necompletate; 35 × 23 cm.
Psaltirea prorocului și împăratului David (Planșa XXVII. Fig. 2).
Incipit: Psaltirea // prorocului și // împăratului // David // Carea s-au scris
întru acest // chip, în zilele prea blagocis-//tivului Marelui Domnului // nostru

333
https://biblioteca-digitala.ro

Lăcrămioara Manea

și împărat a toa-//tă Rosia Necolae // Alexandroviciu. // Întocmai de pre cea de
s-au tipă-//rit în Sfânta Monastire Nea-//mțul. // Cu blagoslovenia prea cuvi//osului părintelui nostru // Igumen Gherman. Prescrisă // de smeritul noaul
începătoriu // Iustin I. Stavila la anul // 1900, aprel în 7 zile // săvârșită.
Pe fila 338v copistul încheie: „Cel mai nevreadnic și mai păcătos decât toată
zidirea, al Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Rob
Iustin Ioan Stavila, poslușnic din Sfânta Monastire Neamțul. Prescrisă la anul
1900, în luna lui aprele, în 7 zile sfârșită”.
Manuscrisul a fost copiat la Mănăstirea Neamț de către poslușnicul Iustin
Stavila, în anul 1900. După călugărie, acesta va dărui manuscrisul Mănăstirii
Cocoș, cf. însemnările.
Î: Pe fila 1 nenumerotată, în partea inferioară, cu cerneală neagră: Această
sfântă Psaltire este a mea, / scrisă de mine Ieromonahul / Isihie Stavila.
Pe aceeași filă, în partea superioară ștampila: Această carte este donată de
Arhim. Isihie Stavila în Sfânta M-re Cocoș, J. Tulcea, 1929 24/7.
Text în chenar liniar, alfabet chirilic, 19 R, cu cerneală neagră și roșie.
Scrierea imită tiparul. Ca ornamente manuale prezintă inițiale, frontispicii și
viniete finale în culori vii. Pe fila [10v] este lipită o gravură reprezentându-l pe
Împăratul David.
Manuscrisul este expus în muzeul mănăstirii.
L: din piele pe carton, cu ștanțe aurii și două închizători metalice.
SC: relativ bună; pete de murdărie.
P: Mănăstirea Cocoș (din 1929).
e) COLECȚII PARTICULARE
DEȚINĂTOR: CÂRLAN FLORIN - TULCEA
26. Petru Cârlan, autor
Ms. f.n.
[1925-1927]; 27 foi; 15 × 13 cm.
<Caiet de școală al elevului Petru Cârlan, din comuna C. A. Rosetti-Tulcea>.
Manuscrisul ni se pare relevant pentru istoria școlii tulcene din perioada
interbelică. Este vorba de un caiet de școală al bunicului posesorului Florin
Cârlan, Petru Cârlan (n. 1910 - d. 1944), căzut în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial.
Caietul a fost datat după corecturile și notele învățătoarei, din 13.02.1925 (pe
foaia 5) și din 29.01.1927 (pe foaia 23). Datorită izolării, copiii din Delta
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Dunării abia făceau carte la vârsta de 10 - 15 ani, caietul acoperind vreo trei
ani de școală.
Text cu cerneală neagră, iar corecturile învățătoarei cu cerneală roșie.
SC: relativ bună.
P: moștenire de familie, comuna C. A. Rosetti-Tulcea.
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Tabelul manuscriselor din colecțiile tulcene
Titlu

Datare

Autor / copist

Deținător

<Genealogia familiei
Corvineștilor>

[sf. sec. XVII încep. sec. XVIII]

Necunoscut

I.C.E.M. 1

<Theologia>

[sec. XIX - încep.
sec. XX]
[prima jum. a sec.
XX]

Necunoscut

I.C.E.M. 2

Necunoscut

I.C.E.M. 3

[a doua jum. a sec.
XX]
[sf. sec. XVIII]
[1865-1869]

Necunoscut

I.C.E.M. 4

Necunoscut
Nicolae
Caradja
(autor)

I.C.E.M. 5
I.C.E.M. 6

[ante 1878]

RonettiRoman
(autor)
RonettiRoman
(autor)
A. Galeriu,
Căpitan
(autor)
Alexandru A.
C. Sturdza
(autor)
Victor Eftimiu
(autor)
Necunoscut

I.C.E.M. 7

<Plutarch, Paralella
sau Viețile bărbaților
iluștri>
Psaltire slavonă
<Miscelaneu laic>
Description
d'excursion en sud de
l'Allemagne et en
Suisse écrite par
Nicolas de Caradja en
186_
Radu (variantă)

Radu (variantă)

12/24 iulie 1875

Captivul. Dramă în 4
acte și 2 tablouri, cu o
poemă în versuri
Sponsalia. Chant
alterné sur le mode
antique
<Fragmente de
opere>
<Psaltire slavonă>

1881

1893

[sec. XX]
[prima jum. a sec.
XIX]
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I.C.E.M. 10
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Cerna” 12
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Titlu
<Capete și învățături
ale Sf. Calist
Xanthopol și Ignatie
din cartea „Raiul”>
<Cântări bisericești>
<Viața și slujba
Sfântului Spiridon >
<Urmarea
îngerescului chip>
Viața și nevoințile
preacuvioasei Maicei
noastre Eupraxiei
cum s-au nevoit
<Tipicul sfintei
rugăciuni>
<Viața Sf. Vasile cel
Nou>
<Miscelaneu>
<Din viața călugărilor
cuvioși>
<Descoperirea sfintei
Liturghii>
Îndreptarea
păcătoșilor
<Acatistier>
Psaltirea prorocului și
împăratului David
<Caiet de școală al
elevului Petru Cârlan,
din comuna C. A.
Rosetti-Tulcea>

Datare

Autor / copist

Deținător

1738

Necunoscut

Celic Dere 13

[cca. 1823]
1822

Necunoscut
Necunoscut

Celic Dere 14
Celic Dere 15

[prima jum. a sec.
Necunoscut
XIX]
[prima jum. a sec. Monahia
XIX]
Eupraxia
(autor)

Celic Dere 16

[prima jum. a sec. Necunoscut
XIX]
1847
Ieromonahul
Dionisie
(copist)
[a doua jum. a sec. Maria Suțu
XIX]
(autor)
[a doua jum. a sec. Necunoscut
XIX]
[a doua jum. a sec. Necunoscut
XIX]
1849
Ștefan
Ivanovici
(copist)
1871
Necunoscut
1900
Iustin Ioan
Stavila (copist)
[1925-1927]
Petru Cârlan
(autor)

Celic Dere 18
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Celic Dere 17

Celic Dere 19

Celic Dere 20
Celic Dere 21
Celic Dere 22
Cocoș 23

Cocoș 24
Cocoș 25
C.P. 26

CAPITOLUL VI
CONSIDERAȚII CU PRIVIRE LA CIRCULAȚIA CĂRȚII VECHI
ROMÂNEȘTI ÎN SPAȚIUL NORD-DOBROGEAN

Cărțile tipărite în Țările Române și în marile centre culturale din Europa
s-au răspândit pe întreg teritoriul românesc, circulând atât cărțile necesare
serviciului religios, cât și cele cu un conținut laic. Traducerea textelor în limba
română și apoi înmulțirea lor prin copiere au intensificat circulația acestora și
în Dobrogea.
Însăși prezența cărții românești în localități, cu toate vicisitudinile
timpului, constituie o dovadă documentară care poate să stabilească o arie de
răspândire cu implicații de ordin cultural-religios și poate să ateste parțial
legăturile economice, sociale și culturale între provinciile românești, de-a
lungul secolelor1.
În urma cercetărilor noastre efectuate în spațiul nord-dobrogean,
respectiv în județul Tulcea, am aflat în circulație, după cum am mai arătat, 214
cărți românești imprimate până la 1830. Unele ediții, din cele 175 identificate,
se păstrează în mai multe exemplare fie în cadrul aceleiași colecții, fie la
diferiți deținători. Pe de altă parte, proveniența acestor exemplare în cadrul
colecțiilor, așa cum se prefigurează ele în prezent, este diferită. La Mănăstirea
Cocoș, un exemplar al unei ediții provine din danii de carte, iar un altul sau
mai multe exemplare provin din satele nord-dobrogene. Măsura în care
tipăriturile vechi românești au răspuns unui interes social este reflectată în
circulația acestora.
1

A. Socolan, Circulația cărții românești până la 1850 în județul Maramureș, Baia Mare,
2005, p. 127.
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Însemnările de pe cărți constituie surse de informații privind drumul
parcurs de la tipografie până la locul unde se află în prezent. În ceea ce
privește conținutul însemnărilor, cele mai multe înfățișează „viața” cărților
relevând difuzarea, prețul, răspândirea, circulația, prețuirea și ocrotirea lor,
locul cărților în viața culturală a românilor de pretutindeni. Altele oferă, în
legătură nemijlocită cu viața oamenilor care au folosit cărțile în decursul
timpului, o oglindă asupra societății românești din secolele trecute prin
prisma datelor cu caracter social și familial, dar și prin intermediul
calamităților care au încercat-o2. Multe însemnări inedite, având și un caracter
local, le-am sesizat în numeroase tipărituri de după 1830, păstrate în colecțiile
nord-dobrogene. Deși nu am descris în această lucrare cărți românești
moderne, am semnalat în capitolele VI și VII unele exemplare care poartă
însemnări cu valoare documentară și informațională deosebită, mai ales
pentru spațiul nord-dobrogean. Pe lângă mărturiile inedite, identificate pe
manuscrise și tipărituri românești din cadrul fondurilor tulcene, aceste
capitole cuprind și însemnări publicate de către unii istorici, precum Nicolae
Bănescu sau Aurelian Sacerdoțeanu, și de noi în ultimii ani. Astfel, un
exemplar al Evangheliei3 de la București (1742) este donat în anul 1743 bisericii
din satul Mavrodin (Zbrăgleazele), jud. Teleorman. La renovarea bisericii, în
1934, s-a găsit această Evanghelie, care ulterior ajunge într-un anticariat
bucureștean de unde, în 1977, este achiziționată de I.C.E.M. Tulcea.
Însemnarea de donație și circulație datată 1743, transcrisă în catalogul nostru,
capitolul III, a fost publicată încă din 1935 de A. Sacerdoțeanu4. Ni se pare
plină de neprevăzut circulația cărților vechi românești de-a lungul veacurilor,
în spațiul românesc și nu numai.
Precizăm că anumite aspecte legate de circulația exemplarelor descrise și
referințele bibliografice pentru anumite toponime sau locașuri de cult
menționate în însemnări, ex-librisuri și alte elemente lămuritoare cu privire la
circulație, se regăsesc în cadrul descrierii colecțiilor, individual, în capitolul III
al lucrării de față. De aceea, în acest capitol destinat fenomenului în ansamblu
al circulației cărții vechi românești în spațiul nord-dobrogean vom prelua ca
atare informațiile semnificative și unele însemnări, făcând trimitere la colecția
și poziția în catalog a exemplarelor invocate.
2
3
4

F. Dudaș, Memoria vechilor cărți românești, Oradea, 1990, p. 14.
[I.C.E.M. XII. 12].
A. Sacerdoțeanu, Însemnări de la Mavrodin-Teleorman, RI, 21, 1935, nr. 4-6, p. 118.
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Se cuvine să amintim că în anul 1980 la Mănăstirea Cocoș s-au
concentrat fondurile de carte de patrimoniu din parohiile tulcene. Înainte,
majoritatea parohiilor românești din județ aveau una sau mai multe cărți vechi
românești, precum și numeroase exemplare tipărite după 1830. Din 19 parohii
județene provin exemplarele de carte românească veche (1697-1830) de la
Cocoș, alăturate după 1980 cărților din biblioteca mănăstirii. De altfel, cele mai
multe însemnări de circulație pe exemplare de carte românească, păstrate
până azi în spațiul nord-dobrogean, sunt pe cărțile din patrimoniul acestei
mănăstiri. La Mănăstirea Celic Dere s-au adus cărțile și manuscrisele de la
Mănăstirea Adam, jud. Galați, pe la 1960-1962 când aceasta din urmă a fost
desființată. La Mănăstirea Adam cărțile din diferite centre tipografice
ajunseseră pe diverse căi, îndeosebi prin donații făcute de înalți prelați precum
mitropolitul Veniamin al Moldovei sau Calinic, episcopul de Huși, conform
însemnărilor privitoare la circulație. De altfel, cărțile din patrimoniul
Mănăstirii Celic Dere conțin multe însemnări făcute în zona Moldovei înainte
de anul 1835, pe când unele exemplare se aflau în posesia maicilor de la
Mănăstirea Florești-Vaslui, ulterior ajunse la Adam.
Probabil circulația și folosirea cărților românești în Dobrogea începe din
secolul al XVII-lea. Însă multe din aceste cărți s-au distrus, odată cu ele
pierzându-se și posibilele consemnări făcute pe filele acestora. Relațiile au fost
permanente între Țările Române și populația românească, uneori mai intense,
alteori mai restrânse, fără să fi fost întrerupte vreodată. Cărțile se tipăreau
pentru toți românii, la baza acestui fenomen stând unitatea etnică, unitatea de
limbă, de tradiții culturale și religioase, indiferent de evoluția istorică a
provinciilor românești.
Multe cărți de proveniență moldoveană sau din Țara Românească,
ajunse în Transilvania, Banat sau în altă provincie, fac cale întoarsă și revin în
bibliotecile mai importante din țară ori în anticariate. De aici, unele cărți vechi
aflate în colecțiile municipiului Tulcea au fost transferate sau achiziționate
după anul 1960. Conform însemnărilor, un exemplar al Cazaniilor5 lui Ilie
Miniat (București, 1742) din colecțiile I.C.E.M. Tulcea a circulat din Țara
Românească în Bucovina, iar din ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea
cartea a circulat printre românii din localitatea Ivancăuți (regiunea Cernăuți) a
ducatului autonom al Bucovinei, unde a avut mai mulți proprietari. Probabil
volumul a ajuns, în secolul al XX-lea, într-un anticariat bucureștean o dată cu
5

[I.C.E.M. XIII. 13].
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plecarea vreunui român din Bucovina. Alte exemplare de carte românească au
circulat din Moldova în Țara Românească și ulterior în Dobrogea. Astfel,
Molitvenicul bogat de la Neamț, 1848, din colecția preotului Neculai Felix
Lucian, a aparținut, conform însemnărilor, arhimandritului Nicodim
Munteanu de la Iași, apoi a intrat în posesia preotului C. Nazarie. Acesta a
donat-o preotului Hrisantie Popescu la București, de la care a ajuns în posesia
starețului Mănăstirii Cernica, Ioil Babaca.
Pe de altă parte, numeroase cărți găsite în nordul Dobrogei provin din
Țara Românească, prin filiera moldoveană. Paisprezece exemplare imprimate
în tipografii muntene, aflate în patrimoniul Mănăstirii Celic Dere, au circulat
aici dinspre Moldova. De exemplu, în anul 1828, în aceeași zi de 21 august,
mitropolitul Moldovei Veniamin donează Mănăstirii Florești-Vaslui două
tipărituri bucureștene, Cuvintele6 Sfinților Vasile cel Mare și Grigore Teologul
(București, 1826) și Cuvintele7 lui Ioan Gură de Aur (București, 1827). Mărturie
stau însemnările, aproximativ identice, de pe foile exemplarelor păstrate la
Celic Dere: Această carte cu Cuvinte ale Sfântului Ioan Gură de Aur, prin /
mijlocirea noastră, de cătră Preasfințitul Mitropoli(t) / al Ungrovlahiei, Kir Grigorie,
s-au hărăzit iubito-/ rilor de fapte bune și îndatorirea ca cetitoriul / să și urmeze celor
cetite. Și noi cu a-/ceasta îndatorire o afierosim Monastirei Florești. / Veniamin
Mitropolitul Moldaviei, 1828, august 21.
Un alt aspect al circulației cărții românești este și fenomenul invers,
respectiv prezența cărții din Transilvania (de la Alba Iulia, Blaj, Brașov și
Sibiu) în Țara Românească și Moldova8. Cartea tipărită în Transilvania și la
Buda a circulat în Moldova sau în Țara Românească, iar de aici în Dobrogea.
Tipografia Universității din Buda a contribuit la ridicarea nivelului cultural al
intelectualității din Principate prin răspândirea cărților cu tematică diversă,
prin calitatea materialului tehnic și prin implicarea unor oameni înzestrați,
reușind să devină una dintre cele mai productive edituri din Europa centrală
și de est9. Și centrul tipografic de la Brașov imprimă la începutul secolului al
XIX-lea cărți destinate românilor de pretutindeni10. Una dintre cele mai

6
7
8
9

10

[Celic Dere LIX. 69].
[Celic Dere LX. 71].
A. Socolan, op. cit., p. 113.
Sámuel Domokos, Tipografia din Buda: Contribuția ei la formarea științei și literaturii
române din Transilvania la începutul secolului al XIX-lea, Szeged, 1994, p. 59.
CRMNIM, p. 26-27.
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răspândite lucrări brașovene, cu un aspect grafic deosebit, este Ușa pocăinței
(1812), sprijinită financiar de frații Constantin și Ioan Boghici. Un exemplar al
acestei ediții11 se păstrează la Mănăstirea Celic Dere, fiind adus din Moldova,
de la Mănăstirea Adam din Galați.
Alte cărți au ajuns prin filieră sibiană în Moldova, foarte probabil prin
colportori, iar ulterior în nordul Dobrogei. La numai doi ani de la imprimare,
o Evanghelie12 de la Sibiu (1806) se afla deja la Galați, în posesia părintelui
Panait de la Biserica „Sf. Ilie”, iar la 1871 se găsea la Mănăstirea Cocoș, unde se
păstrează și astăzi. Liturghierul13 imprimat la Sibiu, în 1814, a circulat în nordul
Dobrogei cel puțin din anul 1894, când românul Costandache Mircea din
Zebil, jud. Tulcea, a cumpărat cartea pe care a donat-o bisericii din localitatea
tulceană Somova: Această sfâ(n)tă ca(r)te / ce să numește Litu(r)ghie / s-a(u)
cu(m)părat de robul lui Dumnezeu / Co(s)tandache Mircea / din Zebil. Și s-au / dăruit
la biserică / la Somova și cine să va / i(s)piti să o fure, să fie / afurisi(t) de către toți
[…]. 1894 ianu[arie] 18. Însemnarea dovedește faptul că, și în Dobrogea,
oameni de rând sau cu dare de mână cumpărau cărți pe care le dăruiau
bisericilor, după propria lor dorință.
Fenomenul colportajului, chiar dacă nu este susținut documentar în
Dobrogea, este probat de circulația cărților și de însemnările de pe filele
acestora. Cărțile ajungeau în localitățile nord-dobrogene, uneori la a doua sau la
a treia mână negociate, transportate de mocani sau de negustori ce funcționau
drept colportori de carte, de la care erau cumpărate de preoți ori de oameni ai
locului, uneori și legate pe cheltuiala lor proprie, apoi dăruite bisericilor. Astfel,
Adunarea Cazaniilor14 (Viena, 1793), păstrată la Mănăstirea Cocoș, a circulat în
Transilvania și a fost cumpărată din Brașov de „du(m)nealui Ghioc? sin Ion Petcu.
Au cu[m]părat din Brașov (și) au / dat 77 de lei”, în anul 1836. Pe la mijlocul
secolului al XIX-lea cartea a ajuns în județul Tulcea, unde a circulat în mai multe
sate (Calica, Parcheș, Mahmudia) fiind dăruită de preoți bisericilor din
localitățile amintite. De asemenea, Mineiul lunii lui Ianuarie15 (Neamț, 1830) a fost
legat în anul 1897 pe cheltuiala familiei Anton și Ecaterina Ionescu din MăcinTulcea, familie care a dăruit apoi cartea bisericii satului.
11
12
13
14
15

[Celic Dere XXXIV. 36].
[Cocoș XI. 12].
[I.C.E.M. XLII. 44].
[Cocoș VI. 6].
[Cocoș XLVIII. 68].
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Circulația cărții vechi românești în spațiul nord-dobrogean poate fi
urmărită sub trei aspecte: prin prisma ponderii cărților păstrate, în funcție de
provincia și centrele tipografice de proveniență; pornind de la însemnările
marginale cu privire la exemplare în sine, însemnări de cumpărare, de dăruire,
de posesie, de protejare a cărții etc.; semnalarea unor exemplare care au
circulat în spațiul nord-dobrogean, dar care nu se păstrează în colecții tulcene.
1. Răspândirea cărții vechi românești în spațiul nord-dobrogean după
centrele tipografice de proveniență
Cele mai multe cărți care se păstrează în prezent în nordul Dobrogei
provin din tipografiile moldave, 90 de exemplare din cele 214 cercetate.
Circulația cărților dinspre Moldova în jumătatea de nord a Dobrogei a fost
mult mai intensă față de celelalte direcții de răspândire, având în vedere și
filiera moldoveană de pătrundere a cărților imprimate în alte centre
tipografice din țară și străinătate. Numeroase exemplare au fost dăruite de
către slujitori ai bisericii și înalți prelați de dincolo de Dunăre, dar mai ales din
Moldova. Această provincie a avut un aport important în susținerea vieții
monahale nord-dobrogene încă de la începuturile sale, din prima jumătate a
secolului al XIX-lea, în ciuda administrației otomane de aici.
Centrele tipografice moldave de proveniență sunt Iași și Neamț. Iașul,
cu o tradiție din prima jumătate a secolului al XVII-lea, a continuat să imprime
și în secolul al XIX-lea, în timp ce prima carte care vede lumina tiparului la
Mănăstirea Neamț este volumul pe septembrie din ediția Vieților Sfinților
(1807-1815), în anul 1807.
Alte 61 de exemplare de carte veche românească provin din 8 centre
tipografice străine, față de 45 de exemplare imprimate în Țara Românească și
numai 18 exemplare, cele mai puține, scoase în tipografii transilvănene.
Tipografiile străine cu reprezentare în colecțiile nord-dobrogene, în
ordine cronologică, sunt: Uniev [Mejgorie-Ucraina] (secolul al XVII-lea);
Lipsca [Leipzig] (secolul al XVIII-lea); Movilău [Peștera-Republica Moldova]
(secolul al XVIII-lea); Paris (secolele XVIII - XIX); Viena (secolele XVIII - XIX);
Buda (secolul al XIX-lea); Chișinău (secolul al XIX-lea) și Sankt Petersburg
(secolul al XIX-lea). Cele mai multe exemplare din aceste tipografii (22 ex.), se
păstrează la I.C.E.M. Tulcea.
Se știe că la Viena s-au tipărit cărțile necesare românilor ortodocși din
imperiu, reprezentând încercarea de a întrerupe circulația cărții românești din
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Principate în Transilvania și totodată o metodă de control a tiparului destinat
acelorași români ortodocși. Circulația cărții, însă, nu a fost întreruptă.
Tipografia Exarhicească din Chișinău a început tipărirea cărților
românești prin dispoziția și îngrijirea Exarhului Gavriil Bănulescu-Bodoni,
deschiderea tipografiei fiind aprobată la 4 mai 1814. Orice carte bisericească
apărută în tipografia din Chișinău urma să treacă de aprobarea Sinodului
rusesc16. Singurul exemplar tipărit la Chișinău din colecțiile tulcene este
Liturghierul17 din 1815, cumpărat în anul 1835 de către călugărul Veniamin, de
la un călugăr din Mănăstirea Sf. Spiridon-Iași: Această sfântă Letu(r)ghie am
cumpărat-o eu de la e(r)mona(h) / Seleve(s)tru, șezând el în mito(c) la Sfâ(n)tu(l)
Spirido(n) în tâ(r)gu [Iașilor], / și am legat-o eu de i(z)no[a]vă cu prețul 30 lei.
Veniami(n) E(r)mona(h) 835.
Din centrul tipografic de la București provin 27 de cărți din cele 45
imprimate în Țara Românească, păstrate până azi în colecțiile noastre. Din
punct de vedere cronologic, în acest centru tipografic s-a imprimat de-a lungul
secolelor XVII-XIX. Tipografia Domnească din București și-a început
activitatea în anul 1687, în Sfânta Mitropolie, iar cel care a investit în
materialul tipografic necesar imprimării primei traduceri a Bibliei de la 1688 a
fost domnitorul Șerban Cantacuzino18. Două exemplare ale Bibliei lui Șerban
Cantacuzino se găsesc în colecții nord-dobrogene. După 1694 tipografia din
București s-a mutat la Snagov, unde Antim Ivireanul a fost și stareț între anii
1696-1704, iar în anul 1701 activitatea tipografică se mută, din nou, de la
Snagov la București19. Din tipografia de la Snagov se păstrează 3 cărți vechi
românești în nordul Dobrogei. De asemenea, amintim tipografiile de la
Târgoviște (secolul al XVII-lea), de la Buzău (secolele XVII-XVIII) și de la
Râmnic (secolele XVIII-XIX).
Pentru Transilvania, reprezentative sunt patru centre tipografice:
Bălgrad [Alba Iulia] (secolul al XVII-lea), Blaj (secolele XVIII - XIX), Brașov și
Sibiu, care imprimă în secolul al XIX-lea. În anul 1648, în cetatea Bălgradului a
văzut lumina tiparului prima traducere integrală a Noului Testament, legată de
numele mitropolitului Simion Ștefan al Ardealului, mare cărturar aflat în
16
17
18
19

CRMNIM, p. 28.
[Celic Dere XLIII. 45].
Bădără-Tiparul, p. 62-63.
Lăcrămioara Manea, Carte românească veche (secolul al XVII-lea) în colecțiile
Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea. Considerații, RSl, 42, 2007, p. 238-239.

344
https://biblioteca-digitala.ro

Circulaţia cărţii vechi româneşti (manuscrisă şi tipărită) în spaţiul nord-dobrogean

serviciul ridicării culturale a neamului său. În Predoslovia cătră cetitori, atribuită
mitropolitului Simion Ștefan, acesta subliniază necesitatea tipăririi de cărți
pentru toate țările române și crearea unei limbi literare unice, care să fie
înțeleasă de către toți românii20.
În scopul realizării unei priviri de ansamblu asupra situației celor 214
exemplare provenite din 19 centre tipografice românești și străine, prezentăm
mai jos circulația cărții pe tipografii, grupate pe secole în cadrul provinciilor.

Situația centrelor tipografice și distribuția exemplarelor pe colecții tulcene:
Moldova (90 exemplare = 42,52%):
1. Iași cu 21 cărți (Celic Dere - 10; Cocoș - 6; I.C.E.M. - 3; B.Sf.Î. - 1; C.P. 1) tipărite în secolele XVII - XIX;
2. Neamț cu 69 cărți (Cocoș - 36; Celic Dere - 27; I.C.E.M. - 6) tipărite în
secolul al XIX-lea.
Tipografii din străinătate (61 exemplare = 28,04%):
3. Uniev [Mejgorie-Ucraina] cu 1 carte (I.C.E.M.) tipărită în secolul al
XVII-lea;
4. Lipsca [Leipzig] cu 1 carte (I.C.E.M.) tipărită în secolul al XVIII-lea;
5. Movilău [Peștera-Republica Moldova] cu 1 carte (C.P.) tipărită în
secolul al XVIII-lea;
6. Paris cu 2 cărți (I.C.E.M.) tipărite în secolele XVIII - XIX;
7. Viena cu 13 cărți (I.C.E.M. - 8; Celic Dere - 2; Cocoș - 1; C.C.D. - 1; C.P.
- 1) tipărite în secolele XVIII - XIX;
8. Chișinău, Republica Moldova cu 1 carte (Celic Dere) tipărită în
secolul al XIX-lea;
9. Buda cu 36 cărți (Celic Dere - 15; Cocoș - 12; I.C.E.M. - 7; B.Sf.Î. - 1;
C.C.D. - 1) tipărite în secolul al XIX-lea;
10. Sankt Petersburg cu 6 cărți (Celic Dere - 3; I.C.E.M. - 3) tipărite în
secolul al XIX-lea.
Țara Românească (45 exemplare = 21,02%):
11. Snagov cu 3 cărți (I.C.E.M. - 2; Cocoș - 1) tipărite în secolul al XVII-lea;
20

Ibidem, p. 232-233.
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12. Târgoviște cu 1 carte (I.C.E.M.) tipărită în secolul al XVII-lea;
13. Buzău cu 2 cărți (I.C.E.M.) tipărite în secolele XVII - XVIII;
14. București cu 27 cărți (I.C.E.M. - 10; Celic Dere - 9; Cocoș - 7; C.C.D. - 1)
tipărite în secolele XVII - XIX;
15. Râmnic cu 12 cărți (Celic Dere - 5; I.C.E.M. - 5; Cocoș - 2) tipărite în
secolele XVIII - XIX.
Transilvania (18 exemplare = 8,42%):
16. Bălgrad [Alba Iulia] cu 2 cărți (I.C.E.M.) tipărite în secolul al XVII-lea;
17. Blaj cu 9 cărți (I.C.E.M. - 5; Cocoș - 3; Celic Dere - 1) tipărite în secolele
XVIII - XIX;
18. Brașov cu 3 cărți (Celic Dere - 1; Cocoș - 1; I.C.E.M. - 1) tipărite în
secolul al XIX-lea;
19. Sibiu cu 4 cărți (I.C.E.M. - 2; B.Sf.Î. - 1; Cocoș - 1) tipărite în secolul al
XIX-lea.

Situația pe centre tipografice după numărul de exemplare păstrate
în spațiul nord-dobrogean:
Tipăriturile de la Neamț - 69 exemplare;
Tipăriturile de la Buda - 36 exemplare;
Tipăriturile de la București - 27 exemplare;
Tipăriturile de la Iași - 21 exemplare;
Tipăriturile de la Viena - 13 exemplare;
Tipăriturile de la Râmnic - 12 exemplare;
Tipăriturile de la Blaj - 9 exemplare;
Tipăriturile de la Sankt Petersburg - 6 exemplare;
Tipăriturile de la Sibiu - 4 exemplare;
Tipăriturile de la Brașov și Snagov - câte 3 exemplare;
Tipăriturile de la Bălgrad, Buzău și Paris - câte 2 exemplare;
Tipăriturile de la Chișinău, Lipsca, Movilău, Târgoviște și Uniev - câte 1
exemplar.
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2. Însemnări cu privire la circulație culese din colecții tulcene
În urma studierii însemnărilor de pe cărțile vechi românești aflăm date
importante în ceea ce privește circulația acestora, uneori de la tipografie până
în momentul intrării în colecțiile noastre.
Cartea a circulat de la un proprietar la altul, de la o mănăstire sau de la o
biserică la alta, a fost fie vândută și cumpărată, fie dăruită, fie răscumpărată și
readusă la locul ei, fie legată pe cheltuiala unor oameni de bună-credință și
păstrată cu sfințenie de cele mai multe ori. Foarte multe exemplare conțin
însemnări manuscrise așternute pe părțile libere ale cărților, mai ales în partea
inferioară a foilor, însemnări care se întind de la câteva rânduri până la pagini
întregi. Unele dintre acestea se referă la exemplarul respectiv și cuprind date
privind proprietarii succesivi, vânzarea-cumpărarea, dăruirea, răscumpărarea,
privind prețul și circulația cărții între provincii ori între sate alăturate21.
Cele mai vechi însemnări de circulație culese din cărțile aflate în colecții
nord-dobrogene datează din secolul al XVII-lea. Pe exemplarul Cazaniei lui
Varlaam22 de la Mănăstirea Celic Dere aflăm o însemnare slavo-română, din
păcate ilizibilă pe alocuri, localizată în Moldova în timpul domnitorului Vasile
Lupu (1634-1653) și datată 1644, la numai un an de la imprimarea cărții. Un alt
exemplar al Cazaniei23 poartă o însemnare de cumpărare și afurisenie din anul
1688, clarificându-ne prețul, „drept 14 florinți” și timpul, „în zilele lui Apafi
Mihail Craiul Ardealului”. Așadar, cartea a circulat din Moldova în
Transilvania, apoi în Țara Românească unde a avut mai mulți posesori, în anul
1979 fiind achiziționată de către muzeul tulcean de la Melania IonescuNicoară din București. Deși aceste însemnări nu au un caracter local, sunt
valoroase pentru realitățile altor zone istorice și dovedesc circulația cărților
de-a lungul secolelor XVII - XIX.
Consemnări locale atât de timpurii nu am aflat pe exemplarele păstrate
până în prezent. Cea mai veche însemnare de circulație din spațiul norddobrogean datează din anul 1839, pe Chiriacodromionul24 (București, 1801)
păstrat la Cocoș: S-au legat în legătoria ierm[onahului] den S. Mănăstire Cocoş /
1839 iulie 23 duminică. Plata 12 lei = este de legat. În prima jumătate a secolului al
21
22
23
24

M. Mitu, Slavona românească – studii și texte, București, 2002, p. 65.
[Celic Dere I. 1].
[I.C.E.M. I. 1].
[Cocoș IX. 10].
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XIX-lea, la mănăstire se aflau și alte cărți românești dăruite de înalți prelați ai
Moldovei. Mărturie stau două însemnări de danie, prima pe Evanghelia25 de la
Neamț (1821) donată de mitropolitul Veniamin la 15 martie 1841, iar cea de-a
doua pe un exemplar din Chiriacodromionul26 de la Neamț (1811) donat de
starețul Neonil la 9 mai 1844 Mănăstirii Cocoș. În ceea ce privește prezența
cărților românești în bisericile tulcene, avem cea mai veche însemnare din anul
1845, pe un exemplar din Octoihul27 de la Buda (1811), tirajul pentru
Transilvania, cumpărat și dăruit cu martori bisericii vechi de lemn din
localitatea Sabangia: Această s[fântă] carte / s-au plătit […] / robul lui D-zeu /
Oancea Moroianu / ca să-i … [foaia ruptă] / sufletului lui și la tot / neamul lui, cu
prețul / 350 de lei și l-a dăruit la Sf. besearecă din satul Sapa(n)gia [Sabangia, jud.
Tulcea] […] / Eu, Radu, lui martor / Eu, Niculae Cruceru, lui martor. / Scris-am eu,
Gheorghie dascălu, / cu zisa celor mai sus, 84528. Ulterior cartea a circulat în mai
multe sate nord-dobrogene. Pentru a doua jumătate a secolului al XIX-lea
consemnările locale sunt tot mai numeroase, aducându-ne informații prețioase
cu privire la vechimea bisericilor românești din localități și la cunoașterea
toponimiei. Multe din însemnări sunt scrise cu alfabet chirilic, în Dobrogea
românii folosind scrierea chirilică și după încetarea stăpânirii otomane.
Pentru o imagine cât mai clară a însemnărilor cu privire la circulație, le
vom grupa astfel: însemnări de cumpărare, danii de cărți la biserici și
mănăstiri, însemnări de circulație între satele nord-dobrogene, însemnări de
posesori și însemnări de legare și de protejare a cărții.
2.1. Însemnări de cumpărare și circulație
Un loc aparte în șirul însemnărilor îl au cele cu privire la proveniența
cărților, la preocuparea de către diverse categorii de oameni de a cumpăra
cărți în limba română, în semn de prețuire acordată acestora. Românii
Dumbravă și Gligorie din satul Urșua, neștiutori de carte, dau fiecare câte 5,
respectiv 4 florini pentru cumpărarea de către întreg satul, la 1705, a
Chiriacodromionului29 de la Bălgrad (1699), cu o sumă deloc de neglijat la șase
ani de la tipărirea lui: Să ştie de această sfântă carte / pre cu(m) o a(u) cu(m)păra(t)
25
26
27
28
29

[Cocoș XLI. 58].
[Cocoș XIV. 16].
[Cocoș XV. 23].
Manea-Valoarea, p. 359-360.
[I.C.E.M. IX. 9].
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satul în 20 de florinţi, / iar eu Dumbravă a(m) da(t) singu(r) pre această sfântă carte /
5 florinţi şi 25 de bani, ca să aibu pom[ea]/ nă […]; Eu, Gligorie di(n) uliță a(m) da(t)
/ singur 4 florinți de am / agiutori(t). Că am luatu-o / acea(s)tă sfâ(n)tă ca(r)te ca să(mi) fie po/ mană mie și soți[ei] mi[ele], / Ioana, și bă[i]ețilo(r) mei, / vlea(t) 1705. /
(S)cris-a(m) eu, pătru pop [= protopop] To(a)der di(n) Urșua30. Valoarea cărților
fiind mare, se făceau astfel de consemnări, uneori întărite prin semnăturile
preoților, protopopilor și ale altor persoane, ca martori. Din Transilvania
exemplarul a ajuns la București și, în cele din urmă, în Dobrogea.
O altă însemnare de cumpărare și circulație dinspre Moldova a unui
exemplar din Octoihul31 tipărit de Duca Sotiriovici la Iași (1749) ne informează
că: Acea(stă) dumnezeiască [carte] împodobită cu glasu(ri) / ce să numește O(c)toi(h)
es(t)e a pări(n)telui Bănică / ot sa(tul) Osman Aga [Moldova?], cu(m)părată prin
ostenea-/ la Sfinției Sa(le), drept preț 10. Și am scris / e(u) cu mâna de țărână, 1806,
mart(ie) 10 / Gheorghe Da[…] ot Costești [?]32.
Zece exemplare din ediția Vieților Sfinților (Neamț, 1807-1815), păstrate
la Mănăstirea Celic Dere, poartă aproximativ aceeași însemnare: Această carte,
luna lui / septembrie, ce cuprinde întru / sine Viețile tuturor sfinților / dintru aceeași
lună, o am cumpă-/ rat cu drept banii noștri / pentru știința urmașilor. / Ca să nu să
înstrăineze, am iscălit cu / a me[a] nevrednică mână, Teodor ieroschimonah / 1826 ot
Orgoești. Însemnările au fost făcute în anii 1825-1826 de către Teodor,
ieroschimonah din Schitul Orgoești-Vaslui. Cărțile au ajuns după anul 1835 în
mănăstirea de la Adam-Galați și de aici în nordul Dobrogei.
Însemnarea din 1844, de pe foaia de gardă a Cuvintelor33 lui Teodor
Studitul (Râmnic, 1784), ne arată că Isidor Ciubotaru s-a tocmit asupra
prețului cărții pe care o cumpără din București, de la un negustor de pește ce
vindea cărți în prăvălia sa: Această ca(r)te a Sfântului Teodu(r) Studitu(l) / este
cu(m)părată de mine din București de la / pețcărie peste drum de la u(n) pesca(r) cu
lei 12 / adică lei doisprezece tocmit și cine s-ar ispiti / ca să o fure să n-aibă parte ca să
vază fața lui Hri(s)tos / 844 martie 5, Isidor Ciubotaru34. De multe ori se recurge în
însemnări la anumite expresii de afurisenie, dacă aceste cărți ar fi înstrăinate
fără consimțământul posesorului, donatorului sau al colectivității.
30
31
32
33
34

Manea-Însemnări, p. 18.
[Cocoș II. 2].
Manea-Valoarea, p. 359.
[I.C.E.M. XXIV. 24].
Manea-Însemnări, p. 19.
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Lucrarea cărturarului Polyzois Kontos, Învățături de multe științe35,
imprimată la Sibiu (1811), a circulat din Transilvania în Moldova, iar la 13
noiembrie 1981 este donată muzeului tulcean de preotul Alexe Andrei din
localitatea Revărsarea, jud. Tulcea. Conform însemnărilor, cartea a fost
cumpărată în anul 1842, în 1873 se afla în proprietatea preotului Chivu, elev la
seminarul Socola din Iași, iar apoi se găsește mulți ani în posesia familiei
preotului Alexe Andrei.
Viețile Sfinților din luna lui August36 (Neamț, 1815), păstrat la Mănăstirea
Cocoș, este un exemplar valoros din punctul nostru de vedere, aparținând la
un moment dat preotului român Ion S. Bonjug (1846-1891), care a trăit şi a
slujit în comuna Congaz (azi Rândunica, jud. Tulcea). Însemnarea din 1884 ne
dă această informație: Această carte este proprietatea mea cumpărată de la dascăl
Ştefanache din Galaţi cu preţul de lei 25, la anul 1884, luna Noiembrie, ziua 9. Preot
Ion S. Bonjug. Mai mult, cartea a circulat prin localități tulcene, deoarece la 14
ianuarie 1945 cântărețul Bisericii „Sf. Gheorghe” din satul Turda, jud. Tulcea,
consemna pe foaia liberă faptul că citise „toată această sfântă carte”.
Așadar cărțile, vândute și cumpărate, au circulat dintr-o provincie în
alta, ajungând din Transilvania în Dobrogea, fie prin Moldova, fie prin Țara
Românească, iar altele direct din Moldova sau din Țara Românească.

2.2. Danii de cărți la biserici și mănăstiri
Însemnările de danie către locașurile de cult sunt cel mai des întâlnite pe
foile cărților românești din colecțiile tulcene și grăitoare pentru proveniența,
circulația și prezența cărții vechi în spațiul nord-dobrogean. Cărțile erau
dăruite de înalți prelați sau de alți slujitori ai bisericii precum și de boieri sau
de către oameni de rând. Mitropolitul Moldovei Veniamin Costache a trimis
exemplare atât mănăstirilor moldovene, cât și celor din nordul Dobrogei după
cum am mai arătat. Uneori, responsabilii de ediții (editorii) se ocupau și cu
răspândirea cărților, trimițându-le către biserici și mănăstiri. Alte exemplare,
ajunse în mănăstiri, erau dăruite parohiilor tulcene de către monahi. Spre
deosebire de toți aceștia, oamenii de rând și cu posibilități cumpărau mai întâi
cărțile, după care le dăruiau bisericilor „pentru pomenirea sufletelor lor”.
35
36

[I.C.E.M. XXXVIII. 40].
[Cocoș XXXI. 43].
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Din însemnarea de pe foile Triodului37 de la Buzău (1700) aflăm că, după
un an de la imprimare, Acest Triod cumpăratu-l-am eu Drăguşin şi l-am dat sfintei
besearici den mahalaua / Radului […], care iaste făcută de preotu […], cu / fămeaia
lui, Ioana preoteasa, pentru pomeana părinţilor noştri / şi a noastră. […] mart[ie], 7
dni, văl[eat] 7209 [1701].
Evanghelia38 tipărită la București, în anul 1750, l-a avut ca proprietar pe
marele spătar Constantin Dudescu, fiul marelui logofăt Radu Dudescu, și a
fost dăruită Bisericii „Sf. Andrei” din satul Frunzănești (comuna Fundeni, jud.
Ilfov), care fusese construită de cei doi boieri între 1732-173339. Că este așa o
demonstrează următoarea însemnare de la 1751: Această / sf(â)ntă / și
du(m)nezeiască / Eva(n)ghelie / iaste a du(m)nealui / Co(s)ta(n)din Dudescu(l) / ve(l)
spă(tar) / și s-a(u) da(t) / la biseareca / de la Frunzănești / la să(pt)[embrie], 25 dni,
7259 [1751]40. Cartea ajunge în colecțiile noastre ca urmare a unei achiziții
dintr-un anticariat bucureștean.
Alte trei însemnări cuprinse în paginile cărților de la Mănăstirea Celic
Dere ne arată cum înalți prelați ai Moldovei și călugări au făcut danii Mănăstirii
Adam din Galați. Pe unul din cele trei exemplare ale Noului Testament41 (Skt.
Petersburg, 1817) scrie cu alfabet chirilic: Această carte au dăruit-o preo-/ tul
mona(h) Grigorie Sf. M[ănăsti]ri Adam, / pentru pomenirea sufletului la / ace(s)t lăcaș.
Dumnezeu să-l ierte. A doua însemnare este datată 1837, an în care mitropolitul
Veniamin (1803-1808 și 1812-1842) dăruiește un Tipic42 (Neamț, 1833): Această
Dumnezeiască carte, Slujba Învierii a Săptămânii / luminate s-au dat în dar de sfințitul
mitropolit / Kiriu, Kiriu Veniamin Co(s)taki spre pomenire a D-sa / Monastirii Adam la
leat 837, aprilie 20 și / spre a să ști s-au scris de mine mai mic păcătos [semnătura
indescifrabilă]. Episcopul de Huși Calinic oferă în 1881 un exemplar din
Liturghierul43 de la Iași (1868): Această sfântă și dumnezeiască Liturghie am hărăzit-o
Bisericii Sf. Monastiri Adam din eparhia noastră, spre amintire. Callinic, Episcopul
Hușului, 1881, octomv. 24. Cartea are pe prima pagină și ștampila ex-libris
«Calinic * Episcop al Hușului * 1879 Mart. 22».

37
38
39
40
41
42
43

[I.C.E.M. X. 10].
[I.C.E.M. XVI. 16].
Stoicescu-Bibliografia I, p. 317.
Manea-Însemnări, p. 18.
[Celic Dere XLVIII. 52].
BRM I-15896, p. 894. Păstrat la Mănăstirea Celic Dere, nr. inv. 438.
BRM III-32945, p. 106. Păstrat la Mănăstirea Celic Dere, nr. inv. 418.
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Pe Kecragarionul44 Sfântului Augustin (Neamț, 1814) citim: Acest
Kecragario(n), împreună cu u(n) Kiriacodro-/ mio(n), cu un Ceaso(s)lov mare, cu o
Liturghie și cu / o Psa(l)tire s-a(u) dărui(t) Schitului Horaița / de Preasfințitu(l)
Mi(t)ro(po)li(t) a(l) Moldaviei / Kirio Kirio Veniamin spre veacinica / Sa pomenire și a
to(t) neamu(l). 1823, iu(lie) 2045. La nouă ani de la imprimare exemplarul se
găsea la Schitul Horaița din jud. Neamț, oferit tot de mitropolitul Moldovei,
care a suportat cheltuielile de tipărire a ediției. Un ieromonah de la acest schit
dăruiește mai târziu cartea Mănăstirii Cocoș, așa cum reiese din însemnarea
ilizibilă, nedatată și nesemnată, din partea inferioară a paginilor 1-9.
Și Mănăstirea Florești din Moldova primește două danii de carte la 29
mai 1833, din partea înaltului prelat al Țării Românești, mitropolitul Grigorie.
Este vorba de un exemplar din Cuvintele46 lui Vasile cel Mare și Grigore de
Nazianz (București, 1826), respectiv de Patericul47 de la București (1828), aflate
la Celic Dere. Cărțile au însemnări asemănătoare drept mărturie: Patericul
acesta s-au afierosit de Preasfințitul mitropo-/ lit al Ungrovlahiei Kiriu Kir Grigorie
soborului de maice / ce să află în Sfânta Monastire Florești, unde să prăznuiaște /
Sfântul prooroc Ilie. Anul 1833, mai 29.
Slujitori ai credinței și oameni de rând au dăruit bisericilor norddobrogene numeroase exemplare de carte românească, acestea găsindu-se în
prezent la Mănăstirea Cocoș sau chiar în parohiile cărora le-au fost destinate.
Astfel, la Biserica „Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil” din localitatea Valea
Teilor48, jud. Tulcea, se păstrează un Penticostar49 (Sibiu, 1841) care, la numai zece
ani de la tipărire, este cumpărat de dascălul Ion Vrânceanu și dăruit bisericii vechi
din Meidanchioi, după cum reiese din următoarea însemnare de pe foile
exemplarului: Această sfântă carte / ce se numește Penticostariu / s-au învrednicit de au
/ cumpărat robul lui / Dumnezeu / Ioan Vrânceanu / ca să-i fie pomenire / sufletelor / și o
dăruiaște / la Sf. besearecă / la Medea(n)ghi(oi) / și cine se va întâmpla / ca să o mute de la
această / sfântă besearecă să fie afurisit / de ziua Sf-lor părinți / de la soborul din Necheia, /
anul 1852, ianuarie 12 zile. Scris-am eu Gheorghie Dascălu din Sarighiol50.

44
45
46
47
48
49
50

[Cocoș XXIV. 35].
Manea-Valoarea, p. 361-362.
[Celic Dere LIX. 70].
[Celic Dere LXIII. 74].
Până în anul 1965 localitatea s-a numit Meidanchioi.
BRM III-44756, p. 814.
În prezent, localitatea Valea Nucarilor din jud. Tulcea.
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La Biserica „Sfântul Dumitru” din orașul Babadag, jud. Tulcea, am
identificat un colligat ce cuprinde Idiomelarul51 tipărit la Mănăstirea Neamț (18561857), vol. 2-3, cu însemnarea: Acest grup Idiomelariu în trei / volume la un loc s-au
hărăzitu / în Dobrogea la Biserica / Sf-lui M. M. Dimitrie Izvorâtoriul de mir / din orașul
Babadag de / D-lui Dimitrie Suceveanu și soția / sa Ecaterina. 1883 Noiembrie 17 / s-au
dat prin diaconul Bisericei / Tălpălarii52 din Iași, Dimitrie Simionescu, / și cine va
îndrăzni se o vinde [sic!] sau / se o fure se fie sub judecata lui / Dumnezeu și a tuturor
Sfinților. Așadar, ediția este trimisă în dar bisericii din Babadag în anul 1883, chiar
de către editorul lucrării Dimitrie Suceveanu, prin intermediul diaconului
Dimitrie Simionescu de la Biserica Tălpălari din Iași. Lipsește în prezent partea I,
deși reiese din însemnare că s-au dat bisericii toate cele trei volume ale
Idiomelarului. Probabil de aceea lucrarea a fost legată ulterior.
Alte însemnări demonstrează că enoriașii donau bisericilor tulcene cărți
provenind din Moldova, Țara Românească și Transilvania. Bisericii din satul
Beștepe îi este dăruit în 1862 Mineiul lunii lui Decemvrie53 (Sibiu, 1856), din
partea familiei Ignat Vasile. De asemenea, doi români din Măcin cumpără și
dăruiesc bisericii vechi din oraș, la 1881, un Penticostar54 (Neamț, 1834): Această
carte Penticostar este cumpărată de doi frați din orașul Măcin, la anul 1881 martie în
10, anume Ioan Antonescu și Iene Antonescu și să dă iar în orașul Măcin la biserica
românească, spre a servi la sfintele slujbe cele trebuincioase din Sfânta scriptură, ce au
lăsat Creatorul nostru Dumnezeu, în acest timp. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne-a
ajutat nouă de a dărui această carte la această sfântă biserică și cu ajutorul bunului
nostru Dumnezeu credem că va fi primită în sălașul său. Ioan Antonescu, Iene
Antonescu55. O altă însemnare atestă că dascălul Neculai Popovici de la
Mănăstirea Neamț este cel care a vândut cartea celor doi, în 1881.
Două cărți s-au dăruit și bisericii din localitatea Niculițel, ambele
păstrate la Cocoș. Un Liturghier56 de la Neamț (1860) a fost cumpărat „pentru
biserica din Niculițel” de „dumnealui Teofil Petcu și soția sa Parascheva și
51
52

53
54
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BRM IV-66077 și 66078, p. 428.
Biserica Tălpălari din Iași cu hramul „Nașterii Maicii Domnului”, fosta biserică a
breslei tălpălarilor de la care își trage numele, a fost construită de Iordache
Cantacuzino la mijlocul secolului al XVII-lea și restaurată în secolul al XIX-lea
(Stoicescu-Repertoriul, p. 478-479).
BRM III-37167, p. 353. Păstrat la Mănăstirea Cocoș, nr. inv. vechi 14.
BRM III-44754, p. 814. Păstrat la Mănăstirea Cocoș, nr. inv. vechi 920.
Manea-Valoarea, p. 361.
BRM III-32950, p. 107. Păstrat la Mănăstirea Cocoș, nr. inv. vechi 403.
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fiica sa, Stela” la 24 februarie 1883. Exemplarul din Urmare întru Dumineca
Paștelui57 (Neamț, 1814), în 21 aprilie 1891, i s-au dăruit P[ărintelui] Șerban / preot
din comuna / Niculițel, / să fie la bisearică.
Amintim aici și însemnarea de donație către biserica din Văcăreni, jud.
Tulcea, de pe foile unui exemplar din Mineiul lunii lui Ianuarie58 (Neamț, 1830),
urmată de pomelnicul celor doi : Această carte e(s)te a robi(lor) lui Du(m)nezeu /
Dumitru să(n) Cule și Iva(n) să(n) Ioan / și dată Sfi(n)tei bisărice la Văcă-/ reni. Vii,
Dumitru Pe(t)cu Mă(r)gărita Mitu / Neculaiu Ioa(nu) și cu to(t) nea(mul) […]59.
O altă localitate tulceană care apare în însemnări este Somova. Mai
multe familii de enoriași au cumpărat în decembrie 1874 două cărți din ediția
Vieților Sfinților imprimată la București (1835-1836), fiecare la prețul de 68 lei,
pe care le-au dăruit bisericii. Pe prima, Viețile Sfinților din luna lui Februarie60
(1835), am aflat următoarea însemnare cu alfabet chirilic: Această sfântă,
dumnezeiască carte / ce să numește Viețile Sfinților / este cumpărată de Dumnealor /
Petcu Stan și Tudora, femeea / răposatului Gheorghe Stan și s-au / dăruit la Biserica
Sfinților Arhangheli [din Somova] / spre pomenirea lor în veci, Amin. / Iar cine să va
ispiti ca să o / înstrăineze să fie supt afurisenia / celor 7 canoane a Sf[intelor] / soboare
ecumenice. 1874, decembrie 1. Prețul 6861. A doua carte, Viețile Sfinților din luna lui
August62 (1836), are alți cumpărători-donatori, dar același destin: Această sfântă
și dumnezeiască / carte ce să numește Viețile Sfinților / este cumpărată de d-lor /
Iordache, Gheorghe și Semion / împreună cu soțiile sale / Leana, Sanda și Tora / și
dăruită la „Sfinții Arhangheli” / în satul Somova, spre pomenirea / lor în veci, Amin.
/ Anul 1874, decembrie / Preț 68 lei63.
Danii de cărți au făcut înalți prelați mănăstirilor nord-dobrogene, încă
de timpuriu. Astfel, starețul Neonil dăruiește Mănăstirii Taița din Munții
Măcin, distrusă de cerchezi pe la 1878, patru exemplare din ediția Mineiului de
la Neamț (1845-1846). Mineiele64 poartă aceeași însemnare datată 28 ianuarie
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[Cocoș XXVII. 38].
[Cocoș XLVIII. 70].
Manea-Valoarea, p. 366-367.
BRM IV-71509, p. 756. Păstrat la Mănăstirea Cocoș, nr. inv. vechi 296.
Manea-Valoarea, p. 360-361.
BRM IV-71515, p. 756. Păstrat la Mănăstirea Cocoș, nr. inv. vechi 289.
Manea-Valoarea, p. 361.
Cele patru exemplare sunt: Mineiul lunii lui Aprilie, 1846 (BRM III-37124, p. 351-352;
nr. inv. vechi 11); Mineiul lunii lui Mai, 1846 (BRM III-37125, p. 352; nr. inv. vechi
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1852: Acest Mineiu s-au afierosit Sfintei Monastiri Taița / Cu hramul Adormirea
Maicii Domnului / de cătră Sf. Sa Părintele Neonil, / Arhimandrit și Stareț Sf.
Monastiri / Neamțul și Secul. 1852 Ghenarie 28. Din fericire exemplarele nu au fost
distruse, ci se păstrează la Mănăstirea Cocoș, aduse aici din parohia NifonTulcea65. Oricum, însemnarea explică faptul că așezământul monahal Taița, în
scurta sa istorie, a jucat un rol de seamă în viața culturală a românilor norddobrogeni. Și cei care au slujit la Mănăstirea Taița au continuat întru credință
mulți ani după 1878 precum ultimul egumen al mănăstirii, arhimandritul
Dosoftei Crihană. De asemenea, fostul cântăreț de la Mănăstirea Taița cumpără
în anul 1912 o Psaltire66 (Iași, 1835), conform însemnării de pe foaia de gardă a
exemplarului: Această Psaltire am vândut-o lui Domn-Dascăl Neculai Popovici,
cântărețul de la M-rea Taița. Ierom. Ieronim Popa din M-rea Neamț, 1912 Iulie 1.
La 14 ianuarie 1857 starețul Natanail de la Neamț trimite Mănăstirii
Cocoș „de peste Dunăre din Turchiea” un Prolog: adecă Adunare în scurt din
Viețile Sfinților pe decembrie-ianuarie-februarie67 (Neamț, 1855).
În secolul al XX-lea, alte cărți au fost dăruite, primite și apoi purtate,
prin diverse împrejurări, spre Mănăstirea Cocoș. Astfel, ieromonahul Nectarie
Labeș din Episcopia Constanței oferă mănăstirii în 1924 o Carte foarte folositoare
de suflet68, imprimată la Buzău în 1838.
2.3. Însemnări de circulație între satele nord-dobrogene
După cum am mai afirmat, cărțile vechi românești au circulat și între
localitățile nord-dobrogene. Însemnările de circulație de pe foile unui
exemplar din Adunarea Cazaniilor69 (Viena, 1793) ni se par relevante din acest
punct de vedere: Anul 1857 iunie 4, / am venit în [I]saccea, / preotul Dar[i]e
Crăciun; Această sfântă carte / ce să numeaște Cazanii / este a lui Vasile Bârlădeanu /
din satul Caleca [Calica, azi Iazurile, jud. Tulcea] / și s-au încredințat de
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12); Mineiul lunii lui Octombrie, 1845 (BRM III-37130, p. 352; nr. inv. vechi 17) și
Mineiul lunii lui Noiembrie, 1845 (BRM III-37131, p. 352; nr. inv. vechi 18).
Localitatea Nifon se află în zona Munților Măcin, unde, probabil, cărțile au fost
salvate din calea prădătorilor la 1878.
BRM III-49462, p. 1088. Cartea se păstrează la Mănăstirea Cocoș, proveniență Parohia
Nifon, nr. inv. vechi 114.
BRM III-49298, p. 1077. Păstrat la Mănăstirea Cocoș, nr. inv. 200.
BRM I-10709, p. 590. Păstrat la Mănăstirea Cocoș, nr. inv. 711.
[Cocoș VI. 6].
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dumnealui / la mâna mea anume / a preotului Dar[i]e Crăciun / ca cum unde voi fi eu
/ acolo să fie și această / sfântă carte. / Însă au fost dăruite la Biserica Sfinților
Apostoli / din satul Parkiș [Parcheș, jud. Tulcea] și iarăși s-au dăruit la biserica din
satul / Mahmudia cu hramul Sfântului exarh Nicolae în vremea / când au fost
protopop în Parkiș preotul Costache […] / La anul 1869, Mai 770. Cartea a circulat în
Transilvania, a fost cumpărată din Brașov în anul 1836, iar pe la mijlocul
secolului al XIX-lea a ajuns în județul Tulcea, unde a circulat în mai multe sate
și a avut mai mulți posesori.
Pe foaia de gardă a Octoihului mare71 de la București (1792) citim: 1874
februarie 12. Această carte ce se numește Octoih este a Bisericei satului Pecineaga
[jud. Tulcea] cu hramul „Sfinții Voievozi” și am dat-o din lipsă la satul Ostrovu
[jud. Tulcea]. Și noi iscăliți de mai jos suntem răspunzători pentru acest Octoih. Eu
Radu Vladu răspunzător, Eu Stan Neculai răspunzător72. Însemnarea ne arată
circulația cărților între sate apropiate nord-dobrogene precum Ostrov și
Peceneaga, aflate în apropierea Dunării, în amonte de Brăila.
De altfel, se constată că circulația cărților a fost mai puternică în zonele
dinspre Dunăre, în nord, nord-estul și vestul județului, adică în acele zone
deschise tuturor legăturilor și intens locuite de către români.
2.4. Însemnări de posesori
O altă categorie de însemnări din care putem urmări circulația cărților
este cea a însemnărilor de proprietate. Cartea folositoare de suflet73 a lui Nicodim
Aghioritul, tipărită la Iași (1819), a circulat în Moldova și a fost achiziționată în
1821 de preotul Teotoi din satul moldovean Albești. Ulterior cartea a avut mai
mulți proprietari clerici, ultimul consemnat fiind arhimandritul Glicherie
Lovin, duhovnic la Mănăstirea Adam, în data de 6 februarie 1950. Gheorghe
Ghimpulescu din Galați este posesorul unui exemplar din Cartea de rugăciuni
pentru cerere de biruință74 (Iași, 1809), la 1864: Gheorghiie Ghimpulescu, cântăreț
anul 1864, noiembrie 21, / Galați. La Monastirea Maica Precista, cântăreț pe vremea
iguminilor greci.
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Manea-Valoarea, p. 360.
[Cocoș V. 5].
Manea-Valoarea, p. 363.
[Celic Dere LIII. 63].
[I.C.E.M. XXXV. 37].
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Cărțile erau purtate de către posesori asemenea obiectelor de valoare,
uneori la distanțe foarte mari, mutările fiind consemnate ca atare. Astfel,
însemnarea de pe foaia liberă a Ceaslovului75 de la Neamț (1848) ne arată
circulația acestui exemplar, prin intermediul posesorului Nicolae Cornea, din
sudul Transilvaniei în nordul Dobrogei: Acest Ceasoslov este a lui Nicolai Cornea,
comuna Sohodol, plasa Bran, județul Făgăraș. Mutat în anul 1921 în satul Nifon,
comuna Balabancea, județul Tulcea76.
Didahiile (Iași, 1837) care se păstrează la Mănăstirea Cocoș intră în
proprietatea preotului N. Păseanu din 1956: Proprietatea mea, am cadou această
de suflet folositoare [carte] de la preot Ieromonah Ghedeon Josan, spre amintire. 14
Iunie 1956, Ziua de Înălțarea Domnului. Pr. N. Păseanu77.
Însemnările se referă și la instituții posesoare la un moment dat precum
bisericile și mănăstirile nord-dobrogene. Unul din cele opt exemplare de la
Cocoș ale Octoihului78 de la Buda (1811) are următoarea însemnare: Această
sfântă și dumneze-/ iască carte ce se numește / Octoih este a bisericii cu hramul
Sfântului / Nicolai, de la anul 1811. Și am scris la anul 1897, noiemvrie 30, comuna
Văcăreni. La fel și Patericul79 de la București (1828) a aparținut obștii Mănăstirii
Cocoș cel puțin din anul 1853: Această carte anume Pateric iaste a obștii / Sfintei
Monastiri Cocoșu, și cine ar / îndrăzni a o înstreina din acest sfânt lăcaș / să fie
neiertat până îl va întoarce înapoi. 1853, noiembrie 17. Nu cunoaștem în ce
împrejurări cartea a circulat din Țara Românească în nordul Dobrogei.

2.5. Însemnări de legare și de protejare a cărții
Datorită folosirii îndelungate și circulației cărților, la zeci ori sute de ani
de la imprimare se păstrează unele consemnări cu privire la legarea
exemplarelor, prețul, eventual numele legătorului, beneficiarul etc. Păstrarea și
protejarea cărților de către români în secolele trecute erau lucruri firești, iar în
caz contrar faptele ar fi fost de neiertat, după cum se spune într-o însemnare de
la 1848, de pe una din paginile Îndreptării legii80 (Târgoviște, 1652): Oricine va citi
75
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BRM I-11665, p. 644. Păstrat la Mănăstirea Cocoș, nr. inv. vechi 213.
Manea-Valoarea, p. 363.
Manea-Valoarea, p. 362.
[Cocoș XV. 22].
[Cocoș XLVII. 67].
[I.C.E.M. III. 3].
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pă această sfântă carte / şi nu o va păstra, acela nu va putea avea ertare / de păcate,
măcar de ar face multe bunătăţi. / [semnătura indescifrabilă] 1848.
Cea mai veche însemnare de legare a cărții culeasă din colecțiile tulcene
datează din anul 1792, din care aflăm că s-a legat pentru a treia oară
Chiriacodromionul81 de la București (1732): […] [Această] ca(r)te adi(că)
[Chiriaco]dromio(n) / s-a(u) lega(t) a treia oa(ră) de ce(l) ma(i) pros(tu) și /
neînvăța(t) între meșter(i), Ștefan dascăl. / S-a(u) lega(t) această sfântă [carte] în
1792, mar(tie), 10 dni82. Ne-a reținut atenția și însemnarea din lucrarea
Arhiepiscopului Bulgariei Teofilact, Tâlcuire la ceale patru evanghelii83 (Iași,
1805): Această Tâlcuire am cumpărat-o eu Simeon de la preotul Ştefan din Cracăul
Negru / cu 25 de lei, / dezlegată am cumpărat-o / şi am dat 10 lei de am legat-o la anul
1817 martie, în 2084. La doisprezece ani de la imprimare cartea se găsea încă
„dezlegată” în posesia preotului Ștefan din localitatea Cracăul Negru, jud.
Neamț. A fost cumpărată cu 25 de lei și legată cu alți 10 lei, așadar cu aproape
jumătate din prețul de cumpărare, potrivit însemnării.
Și Cazania lui Varlaam85 (1643) a fost legată undeva în Transilvania, în anii
1839-1840. Mai aproape de Dobrogea a fost legat un Aghiazmatar86 (Iași, 1845):
Acest Aghiazmatar l-am cumpărat eu de la Iconomu Costache din târg, cu preț 16 lei
și l-am legat eu de iznoavă, luna fevruarie, Veniamin Duhovnic la mănăstirea Adam.
De asemenea, o familie de creștini din parohia Măcin a suportat în 1897
cheltuielile de legare a unui exemplar din Mineiul lunii lui Ianuarie87 (Neamț,
1830), care aparținea bisericii: Mineiul lunii Ianuarie este al Bisericii / Sf. Apostoli
din Măcin, astăzi 25 decemvrie / anul 1897 l-au adus de la legător, a căruia /
cheltuială am făcut noi, Anton și Ecaterina / Ionescu cu fiii noștri Iorgu, Olga, Vasile,
/ Ion pentru sănătate și bună sporire. Însemnarea demonstrează faptul că în zonă
existau meșteri legători pe care comunitatea se putea baza. Cartea, legată în
piele, se păstrează la Mănăstirea Cocoș.
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[I.C.E.M. XI. 11].
Manea-Însemnări, p. 19.
[Cocoș X. 11].
Manea-Valoarea, p. 359.
[I.C.E.M. I. 1].
BRM I-619, p. 37; CRD, p. 76 (Celic Dere). Păstrat la Mănăstirea Celic Dere, nr. inv.
434.
[Cocoș XLVIII. 68].
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3. Exemplare care au circulat în spațiul nord-dobrogean
și nu se păstrează în colecții tulcene
Există autori care au publicat câteva exemplare de carte românească
veche în colecții zonale, volume care, conform însemnărilor, au circulat și în
spațiul nord-dobrogean. Sunt cărți imprimate în secolele XVII - XIX care au
circulat în nordul Dobrogei, unele, conform însemnărilor, chiar pe la începutul
secolului al XVIII-lea. Astfel, cea mai veche informație cu privire la circulația
unei cărți românești în spațiul nord-dobrogean, până în prezent, o avem pe
filele unui exemplar din Învățături creștinești (Snagov, 1700), care se păstrează
la Biblioteca Academiei Române București. În ceea ce privește colecțiile
tulcene, am precizat anterior că cea mai veche însemnare de circulație în
spațiul care ne interesează datează abia din anul 1839, pe un Chiriacodromion,
București, 1801, legat și păstrat la Mănăstirea Cocoș.
Cartea Învățături creștinești fusese cumpărată de la Țarigrad, cu doi taleri,
de un anume Soare Ceauș, copil de casă la curtea lui Constantin Brâncoveanu.
Pe foile de la începutul și de la sfârșitul volumului au făcut însemnări, în anul
1707, pe când se aflau în localitatea Babadag-Tulcea, diacul Eustatie de la
curtea lui Antioh Cantemir domnul Moldovei și logofătul Soare: Az Soare
logofăt am scris aice ca să se știe de cându eram la Baba, la pașa Saraschieriul, cu
Sterie vel căpitan, capichehae ot Baba. Și era domnu în Țara Muntenească Basaraba
Brâncovean, fevruarie 5, let 7215 [1707]88.
Alte trei cărți poartă însemnările arhimandritului Dosoftei Crihană, care
a slujit la Sulina și la Satu Nou (azi, C.A. Rosetti-Tulcea). Pe un Anastasimatariu
bisericesc (Viena, 1823) semnează: Arhim. Dosoftei Krihană din Sulina 1868 sep.
2489. În anul 1861 arhimandritul consemna moartea tatălui său, pe filele
Evhologhionului de la Sibiu, 1833: Să se știe de când a răposat tatăl meu Trandafir
Crihană, preot de la Biserica Prea Cuvioasa Paraschiva din comuna Codalbi, județul
Covurlui, la anul 1861 mai 4 zile […]. Arhimandrit Dosoftei Krihană, Sulina90. La
Satu Nou-Tulcea a circulat un Epitaf, București, 1853, cu următoarea
însemnare: Arh. Dosoftei Krihană: la 1866 Martie 17 am venit la Letea, Satu Nou91.
Cărțile i-au aparținut lui Dosoftei Crihană, care spre sfârșitul vieții se retrage
88
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I. Corfus, Însemnări de demult, Iași, 1975, p. 2-3; CRD, p. 99-100.
CRD, p. 101.
CRD, p. 102.
CRD, p. 102.
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la Galați și donează volume din biblioteca personală Bisericii „Sf. Împărați”
din Galați, unde a slujit fratele său, Mihai Crihană92. La 1978, când au fost
publicate de C. Cioroiu și A. Mocanu, cărțile se găseau la Biserica „Precista”
din Galați (la începuturi, mănăstire).
Specialistul Dan Râpă-Buicliu menționează un exemplar din Evanghelia
greco-română (București, 1693), care a circulat de la începutul secolului al XIXlea la Tulcea, păstrat în momentul publicării la Biserica „Precista” din Galați.
În anul 1821 cartea a fost cumpărată de la Tulcea, nu știm de către cine,
conform însemnării de la p. 4r: Această Evanghelie ce-am cumpărat-o de la Tulcea
în drept taleri 10, în vremea zaverei, 1821, iunie 12. În anul 1902 este donată
Episcopiei Dunării de Jos93 și astfel ajunge în județul Galați, conform
însemnării de la p. 10r: Oferită muzeului Sfintei Episcopii a Dunării de Jos de
ico(no)mul Z[enovie] Livovschi, preot la biserica catedrală din Tulcea, 19 iunie 190294.
Pe un exemplar din Mineiul lunii lui Septembrie (Buda, 1804), aflat în
colecțiile Muzeului Național de Istorie a Moldovei din Chișinău, există o
însemnare de la 1918, care ne arată că Mineiul se afla în posesia unui „cântăreț
Ștefan Barbu95 din Isaccea, județul Tulcea, Dobrogea”. Specialiștii de la
Chișinău presupun că a fost donat pentru nevoia bisericilor din Basarabia,
după anul 1918, fiind cunoscut ajutorul acordat de alte provincii românești, cu
donații de carte pentru nevoile culturale și spirituale ale neamului românesc
din Basarabia96.
Fără îndoială, însemnările prezentate în acest capitol demonstrează
circulația intensă a cărților românești în spațiul nord-dobrogean, în condițiile
administrației otomane de până la 1878 și a altor vitregii, îmbogățind de fapt
seria izvoarelor documentare cu privire la istoria poporului în general și a
celei locale în special.
92
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Lelia Postolache, Însemnări pe cărți de cult din județul Tulcea, Tulcea, 2010, p. 9.
Bisericile și mănăstirile din Dobrogea se aflau sub jurisdicția Episcopiei Dunării de
Jos din anul 1878.
D. Râpă-Buicliu, Cartea românească veche cu însemnări, în „Danubius”, 6-7, 19721973, p. 165. Preotul Zenovie Livovschi (1858-1933) a slujit la Catedrala „Sf.
Nicolae” din Tulcea între anii 1884-1916 (Lelia Postolache, Bisericile orașului Tulcea
și slujitorii lor, Slobozia, 2013, p. 159; biobibliografia preotului, p. 281-290).
Ștefan C. Barbu (n. ? - m. 1963, Isaccea) a învățat la Școala de cântăreți bisericești de
la Galați și a slujit vreme de mulți ani la Biserica „Sf. Gheorghe” din Isaccea (Lelia
Postolache, Însemnări pe cărți de cult, p. 32).
CRMNIM, p. 24.
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CAPITOLUL VII
VALOAREA INFORMATIVĂ A ÎNSEMNĂRILOR
DIN PUNCT DE VEDERE ISTORIC,
GEOGRAFIC, SOCIAL ȘI CULTURAL

În urma cercetării exemplarelor de carte românească, am constatat că o
serie de însemnări desprinse din colecțiile tulcene au valoare informativă din
punct de vedere istoric, geografic, social și cultural. Aceste consemnări, datate
și semnate sau nu, cuprind fapte istorice propriu-zise ori informații cu valoare
socială, culturală, date meteorologice și calamități naturale (cutremure,
inundații ș.a.), evenimente de natură astronomică, însemnări marginale
(cugetări, corecturi pe marginea textului), dar care atestă impactul acestora
asupra oamenilor și mentalitatea cititorului de odinioară.
Anumite explicații și referințe bibliografice, legate de localitățile în care
s-au consemnat unele evenimente sau legate de conținutul mărturiilor cu
valoare informativă, se regăsesc în cadrul descrierii colecțiilor, în capitolul al
III-lea, noi făcând trimitere la poziția în catalog a exemplarelor menționate.
Însemnări deosebite am mai aflat pe manuscrise și pe cărți românești
imprimate după 1830, prezente în colecții nord-dobrogene.
În studiul Istoria țării prin cei mici (1921)1 Nicolae Iorga sublinia
importanța pentru scrierea istoriei a însemnărilor de pe documente și cărți
manuscrise sau tipărite, ilustrând-o cu numeroase exemple, unele chiar editate
de el însuși. În cadrul materialelor studiate de noi, cele mai vechi însemnări cu
valoare istorică și documentară datează din a doua jumătate a secolului al
XVII-lea. Însemnările fac referire la anumite evenimente sociale și se găsesc în
1

Reprodus în N. Iorga, Despre cronici și cronicari, Ed. îngrijită de Damaschin Mioc,
București, 1988, p. 213-237.
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paginile pravilei Îndreptarea legii2 (Târgoviște, 1652), păstrată la muzeul
tulcean. Muntenii au consemnat aspecte care le-au reținut în mod deosebit
atenția în anii 1668 și 1676 precum șezători, umblarea seimenilor, risipirea
satului: Scris-am eu Radu log(o)făt din Cârstiian sin Opri(i) / cându au scris fost-au
în sat şăz(ă)tori văleat 7176 [1668]. / Iar scriseiu să-s ştie [în]tâmplându-să atuncea.
[…] Pisatie pop(a) Radu ot braniște iată / scrâşu să să ştie cându îmbla semeneci(i)
[seimenii] / şi satu(l) să răsăpise la văleat 7184 [1676]3. Este foarte probabil ca
după „risipirea” satului cartea să fi fost purtată prin Țara Românească,
judecând după consemnarea grămăticului Ducăi-Vodă: Să-s ştie de la Duca
Vodă că iară den ce / ştii şi iară şădem la Căpeneşti şi iar […]. / grămătic [semnătura
indescifrabilă]. / Iar să-s ştie văleat 7184 [1676].
În ceea ce privește cea mai veche însemnare care să reflecte evenimente
sau aspecte culturale locale, aceasta datează de la 1868-1869 și îi aparține
ieromonahului Dosoftei Crihană. Cartea pe care Crihană a făcut numeroase
consemnări cu caracter familial este Psaltirea prooroc împăratului David4, tipărită
la Iași, 1835, care, de altfel, i-a aparținut potrivit însemnării de posesiune și
ștampilei ex-libris «Arhim. Dosoftei Chrihană * 1880».
Pentru a reda mai bine valoarea informativă a consemnărilor pe care le
prezentăm în acest capitol, vom grupa mărturiile în: însemnări cu caracter
istoric, însemnări despre fenomene și calamități naturale, însemnări care
surprind evenimente sociale, însemnări marginale și cu caracter cultural.
1. Însemnări cu caracter istoric
Câteva însemnări, unele lapidare, ne informează asupra unor
evenimente istorice, fie ele cunoscute în general, fie mărturii cu privire la
istoria locală, dezvăluindu-ne întâmplări mai mult sau mai puțin știute de
istorici, dar legate de trăirile celor care le-au lăsat.
O scurtă și seacă mențiune avem pe verso-ul foii de titlu a Istoriei pentru
începutul românilor în Dachia5 (Buda, 1812), lucrare scrisă de Petru Maior:

2
3

4

5

[I.C.E.M. III. 3].
Lăcrămioara Manea, Colecția de carte românească veche a Institutului de Cercetări EcoMuzeale Tulcea. Catalog (I), Peuce S.N., 9, 2011, p. 609.
BRM III-49462, p. 1088. Exemplarul se păstrează în colecțiile I.C.E.M., nr. inv. 548,
fiind adus în anul 1977 din parohia Bisericii „Sf. Împărați” de la Galați.
[C.C.D. II. 2].
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Venirea ungurilor în Panonia, 1285. Informația este probabil desprinsă din însăși
lucrarea istorică. Concisă este și însemnarea cu privire la căderea
Constantinopolului, făcută în Moldova, pe filele unui manuscris6 care se
păstrează la Mănăstirea Celic Dere: La anul 1453 s-au luat Țarigradul de turci.
Despre evenimentele din Moldova, legate de revoluția română de la
1848-1849, avem mențiuni pe forzațul Chiriacodromionului7 tipărit la București
(1801), în condițiile în care exemplarul se afla la Mănăstirea Cocoș unde s-au
consemnat următoarele fapte: La 21 Iulie 1849, miercuri pe la 12 ceasu(ri) la
amia(z) s-au cetit fe(r)manul / de domnie lui Grigore Ghica V[oie]v[o](d), în ființa
comisarilor împărătești / Duhamel, general din partea Rosiei și Foat-Efendi din partea
Porţii Otomane. În 1848 Iulie 28, au sosit ruşii în Moldova puindu-să la Copo(u) cu /
corturile. Şi la 1848 Septe(m)vre 16, vineri, au sosit turcii la / Eş, 2500, cu tunuri şi
cavalerie. În 1849, Septemvre 19, au venit turcii la Eș și / la No(em)vre s-au dus8.
Dincolo de valoarea sa documentară, însemnarea demonstrează faptul că
legăturile și interesul pentru soarta românilor de o parte și de alta a Dunării
erau vii, în ambele sensuri.
Un Octoih9 (Buda, 1811), care se afla în parohia Văcăreni-Tulcea cel puțin
din anul 1897 conform unei însemnări, are pe foaia de gardă o altă însemnare
cu valoare istorică: 1913, Iunie 24 s-au întâmplatu războiul româno-bulgar, au luat
Silistra și celelalte județe10.
Însă, cele mai importante și mai interesante rămân însemnările
referitoare la momentele epocale ale istoriei neamului precum Primul Război
Mondial din 1914-1918, mai ales când mărturiile sunt locale.
În localitatea Valea Teilor-Tulcea, la Biserica „Sfinții Voievozi Mihail și
Gavriil” se păstrează un Evhologhiu11 (Sibiu, 1833) pe a cărui foaie de gardă
citim: Amintire / În ziua de 15 August 1916 au fost / mobilizarea armatei române /
pentru desrobirea fraților / români de peste Carpați și / Nistru. D-zeu să ajute lor, /
virejilor ostași, pentru izbânda / și realizarea scopului nostru / început. Preot C.
Georgescu, com. Camber, satul Armutlia12, jud. Tulcea, 1916 August 17. Imprimată

6
7
8
9
10
11
12

Ms. nr. 13 (vezi capitolul V).
[Cocoș IX. 10].
Manea-Valoarea, p. 364.
[Cocoș XV. 22].
Manea-Valoarea, p. 365.
BRM II-20727, p. 273.
Azi, comuna Mihai Bravu, localitatea Turda, jud. Tulcea.
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în Transilvania, cartea se găsea la 1915, conform altei însemnări, în posesia
ieromonahului Clement Georgescu, care a păstorit în satul Armutlia, apoi în
localitatea Meidanchioi (azi, Valea Teilor) între anii 1919-1923.
Se știe că, în timpul ocupației militare din 1916-1918, turcii au comis
atrocități în unele localități din nordul Dobrogei precum la Isaccea,
evenimentele fiind consemnate ca atare și pe cărți. Un Minei pe luna
Septembrie13 (Neamț, 1831) păstrat la Mănăstirea Cocoș poartă următoarea
însemnare: 1916, luna Decembrie, în timpul războiului european, turcii din Isaccea
au intrat în această biserică și au înțepat cu cuțitele icoanele Domnului Iisus Hristos
și Maicii Domnului. Cântăreț Popescu, 1916, Decembrie 20. Pe același Minei și-a
consemnat mai târziu șederea în Isaccea cântărețul Petre Gheorghiu: Iar în luna
septembrie 1945 am fost și eu pe aici ca cântăreț, Petre Gheorghiu, refugiat din
Basarabia14.
2. Însemnări despre fenomene și calamități naturale
Numeroase nenorociri provocate de calamități naturale (secetă, ploi,
vânt, cutremure, fenomene cerești) au afectat societatea românească în secolele
trecute. Omul medieval și modern s-a aflat întotdeauna în postura de victimă,
astfel de evenimente provocând adesea dereglări ale vieții sociale și panici
colective. Despre acestea s-au păstrat însemnări, deși puține la număr, pe cărți
și manuscrise din colecții nord-dobrogene.
2.1. Cutremure
Știri concrete despre cutremurele de pământ din Țările Române există
din a doua jumătate a secolului al XV-lea, începând cu cele din Moldova, din
anul 1471, când s-a prăbușit unul din turnurile de apărare ale cetății Suceava,
și din 1472, care a provocat pagube însemnate Mănăstirii Neamț15. Din sutele
de cutremure care au urmat, mai mici sau mai mari, pe cărțile noastre am
întâlnit mențiuni despre mișcările seismice cuprinse între anii 1738-1934,
uneori mai multe consemnări pe același exemplar, alteori același cutremur
menționat pe foile mai multor cărți.
13
14
15

BRM III-37117, p. 351.
Manea-Valoarea, p. 365.
Dudaș-Însemnări, p. 113.
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Inedite sunt însemnările de pe filele manuscrisului Capete și învățături
ale Sf. Calist Xanthopol și Ignatie din cartea Raiul, păstrat la Mănăstirea Celic
Dere, cu privire la cutremurele din 31 mai 1738, respectiv din 14 octombrie
1802. Astfel, la sfârșitul manuscrisului citim: Să se știe de când au fost un
cutremur mare la văleatul cel mare 7246 [1738], mai 31. Mai jos: Să se știe de când
cutremurul de la Vinerea mare leat 1802, octombrie 14. Florian Dudaș
menționează în registrul cutremurelor de pământ din Transilvania faptul că,
la 31 mai 1738, un seism puternic s-a simțit la București și Brașov16.
Însemnarea noastră, localizată în Moldova, probabil la Mănăstirea Adam din
Galați, lărgește spațiul geografic în care s-a simțit acest mare cutremur.
Pentru data de 14 octombrie 1802, același autor înscrie cutremurul din
perimetrul Moscova-Lvov-Constantinopol, care a provocat distrugeri în Țara
Românească, Transilvania și Banat17. Acum există mărturia că acest cutremur
s-a simțit și în Moldova.
Aducem în atenție și însemnarea făcută de Constantin Bejan, pe foaia
de gardă a Cazaniilor18 lui Ilie Miniat (1742), cu privire la marele cutremur
din 11 ianuarie 1838 când: […] pămâ(n)tu sa(u) [sic!] cutremurat / la vreme din
no(a)pte / la 9 ceasuri. Consemnarea s-a făcut în Moldova sau în Bucovina,
unde seismul s-a simțit foarte puternic. Același cutremur este menționat și
pe pagina 295 a Triodului19 de la Buzău (1700): […] pentru ca să să ştie că la /
anul 1838, luna ian(ua)rie 11, zioa marţi, seara pe la / 4 ceasuri din noapte s-au
cutremurat pământul / foarte tare, în care s-au dărâmat multe bise-/ rici […]. De
data aceasta, evenimentul ar putea fi localizat în Banat ori în sudul
Transilvaniei, unda seismică repetându-se și făcând ca acest cutremur să fie
semnalat pe cărți vechi românești la ore diferite, în zone diferite20.
Despre cutremurele din sud-estul Transilvaniei, care au avut loc la 5 și
29 august 1893, avem o consemnare pe un exemplar din Molitvenicul21 de la
Blaj (1815): An 1893, la 5 august seara, ora 4¾ și la / 29 august dimineața, ora 5¾

16
17
18
19
20
21

Dudaș-Însemnări, p. 116.
Dudaș-Însemnări, p. 117-118.
[I.C.E.M. XIII. 13].
[I.C.E.M. X. 10].
Cf. Dudaș-Însemnări, p. 120.
[Cocoș XXIX. 40].
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s-au / întâmplat cutremure foarte mari / spre știință. Conform acesteia, în anul
1893 cartea se afla încă în Transilvania, ulterior ajungând în județul Tulcea22.
Următorul cutremur, reflectat și în însemnări locale, este cel moldav din
19 august 1894, care s-a resimțit puternic în toată țara, inclusiv în nordul
Dobrogei, zona Galați-Isaccea-Tulcea. Studiile științifice sunt confirmate de
următoarea însemnare de pe forzațul Acatistului23 imprimat la Râmnic, 1784,
păstrat la Mănăstirea Cocoș, cu proveniență din parohia Măcin: În anul 1894,
august 19, ora 2 și 20 p.m., vineri, a fost cutremur mare. Au crăpat zidurile
bisericilor, și la noi la „Sf. Împărați” [hramul Bisericii din Măcin-Tulcea]
aseminea, și la alte biserici și case. Preot Alex. I. Florea24. Despre amploarea și
pagubele acestui cutremur mai avem o mărturie, inedită și foarte grăitoare, pe
vol. VII din Contele de Monte-Cristo25 al lui Alexandre Dumas, editat la
București (1858), aflat în patrimoniul muzeului tulcean. Mihăescu G., arendaș
în comuna Costienii Mari, jud. Râmnicu-Sărat, foarte probabil posesorul cărții
în acel moment, scria la 19 august 1894: Anul 1894. Luna August 19. Ziua vineri
pe la ora 2 și 15 min. Mă găseam ca arendașiu în comuna Costienii Mari, jud.
Râmnicu-Sărat, Plasa Grădiștea de Jos; s-au cutremurat pământul așa de tare, încâtu
suna și clopotul în turla Biser(i)ci(i), băngănăindu de 3 ori și într-un izvoru unde
pașiuna și bea boi(i) de la pluguri apă; că în acest timpu mă găseam la pluguri.
Colcotea apa în acest izvoru, parcă ferbea în colcote și boi(i) au rupt-o la fugă peste
câmpu. În orașe și capitală,
s-au făcut mai multe pagube prin dărămături de
plafo(a)ne și crăpături de ziduri. 1894, August 19, G. Mihăescu.
Pe Psaltirea26 de la Movilău (1796), din colecția preotului Felix Lucian
Neculai, se păstrează două însemnări, inedite, despre cutremurele din 23-24
septembrie 1908 și, ultimul care va fi amintit în acest context, din 16-17 martie
1934. Însemnările nu le-am putut localiza, însă ambele seisme s-au simțit
puternic în toată țara, conform seismologului Ion Atanasiu. Astfel, pe foaia de
gardă, Moroșanu Gheorghe consemna: În sara de 23 spre 24 Septembrie / anul
1908 s-a cutremurat Pământul / încât dârdâiau ferestrele foarte tare / şi încât şi
sticlele în dulap să păleau / una de alta şi oamenii din somn s-au / sculat de frica
cutremurului. / Această întâmplare s-au făcut drept la / miezul nopţii la ora 12 din
22
23
24
25
26

Manea-Valoarea, p. 365-366.
[Cocoș IV. 4].
Manea-Valoarea, p. 365.
BRM II-19360a, p. 191. Păstrat la I.C.E.M., nr. inv. 335.
[C.P. I. 1].
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noapte. Moroşanu Gheorghe. Douăzeci și șase de ani mai târziu, pe aceeași foaie,
Matei Bratosin nota: În seara de 16 spre 17 Martie / anul 1934 s-a cutremurat
pământul / foarte tare de zărnăiau geamurile, / la ora 10 jumătate. Matei Bratosin.
2.2. Anomalii climatice
Două informații climatologice datează din secolul al XIX-lea. Pe Cartea
folositoare de suflet27 a lui Nicodim Aghioritul (București, 1799), duhovnicul Ion
consemna faptul că, în anul 1865, de Crăciun, nu era zăpadă: Spre știință s-a
însemnatu întru această carte că în anul 1865, luna dechembrie în 25, a stat locul
negru fără să ningă măcar o picătură. Duhovnic Ion. Credem că „locul negru” era
în zona Mănăstirii Adam din jud. Galați, de unde provine exemplarul în
colecțiile Mănăstirii Celic Dere.
Cea de-a doua însemnare cu caracter local apare pe Acatistul28 de la
Râmnic (1784), din care aflăm, de la preotul Florea din Măcin, că anul 1893 a
fost unul cu intemperii: Preut Alex. I. Florea, 1893, mai 28. În anul 1893, în luna
mai, au fost multe ploi încât nu se mai putea prăși29. De altfel, și Florian Dudaș
menționează în registrul anomaliilor climatice din Transilvania că, la 1893,
„sfârșitul primăverii și vara au fost ploioase”30.
2.3. Fenomene astronomice
Pe Chiriacodromionul31 tipărit la București, 1801, păstrat la Mănăstirea
Cocoș, avem consemnarea unui fenomen astronomic și anume apariția
cometei din martie 1843, observată în zona Galațiului: La 1843 mar[tie] 5,
vine(ri) sara pe la 1 cea(s) și 1/2 s-au arătat spre apu(s) în / partea Austriii, pi ce(r), 1
stâlp ca o gri(n)dă lumino(s). Însă lu(mi)na lui era / ca un nour di fu(m) lumino(s).
Galații32. Dincolo de imaginația și descrierea metaforică a fenomenului ceresc
de către scriptor, subliniem faptul că se mai păstrează însemnări cu privire la
această cometă pe exemplare de carte veche românească păstrate în zona
Bihorului.
27
28
29
30
31
32

[Celic Dere X. 10].
[Cocoș IV. 4].
Manea-Valoarea, p. 365.
Dudaș-Însemnări, p. 85.
[Cocoș IX. 10].
Manea-Valoarea, p. 364.
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Abordând cazuistica însemnărilor de pe cartea românească veche din
ținuturile Sălajului, având drept conținut fenomenele naturale de orice fel,
cercetătorul Ioan Oros analizează că, de obicei, consemnările erau făcute
imediat după consumarea evenimentului, mai rare fiind cele „retroactive”,
bazate pe memorie. De asemenea, se constată în interpretarea acestor
însemnări o structură a lor (data și ora fenomenului, descrierea acestuia,
efectele sau impresia, șocul produs asupra oamenilor), o deprindere în a
observa și a nota toate aceste anomalii, care țin de cultura și de tradiția orală a
trăitorilor din secolele trecute33.
3. Însemnări care surprind evenimente sociale
Din această categorie, cele mai numeroase sunt însemnările care cuprind
date familiale, uneori înfățișându-ni-se ca niște adevărate „cronici” de familie
ale semnatarilor. Unul din cele două exemplare ale Acatistului34 de la Râmnic,
1819, păstrat la I.C.E.M. Tulcea, are foi recto-verso cu o serie de astfel de
însemnări ale aceluiași preot, Ion. Acesta a avut Acatistul în posesie mulți ani
după îmbrățișarea carierei duhovnicești, începând cu 1835. Cartea a fost
„martoră” la decesul soției și la cel al nurorii preotului: Să se știe de când au
murit Maria, preoteasa mea, în curgerea anulu(i) 1839, martie 29, luni sara la cină.
Rogu în săptămâna luminată pe ea să o pomenească, iară D[om]nul să / miluiască. Și
pre mine robul lui Dumnezeu, / preotul Ion duhovnicul, să mă pomenească […]; Să se
știe de când au murit norumea Marica / în curgerea anulu(i) 1849, septe(m)vrie 26.
Zece ani mai târziu vor fi consemnate alte două momente din viața
duhovnicului, nașterea și botezul nepoatei sale: Să se știe de când e născută fi[i]ca
lui Licsandru, fiul meu, la leat 1859, febr[uarie] 5. / Și s-au botezat / dechevrie 5 / de
Sfântul Anas-/ tasie. Nașii au ținut-o / în brațe / și i-au dat numele / Nastasia.
De asemenea, pe Acatistul35 imprimat la Buda, în 1819, aflat în patrimoniul
Bisericii „Sfinții Împărați” Tulcea, citim pe pagina 62: La 1820, noiembrie 20, s-a
năs/ cut Alecsandru Musescu [?]; Babaca s-a născut la luna februarie, anul 1845.
Alte evenimente sociale, surprinse în însemnări, sunt cele din mediul
mănăstiresc precum această înșiruire a clericilor decedați în intervalul 184433

34
35

I. M. Oros, Dimensiuni ale culturii moderne în Țara Silvaniei (secolele XVII - XIX). Cărți
și proprietari, Cluj-Napoca, 2010, p. 155-156.
[I.C.E.M. XLVII. 50].
[B.Sf.Î. II. 2].
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1850, de pe fila unui manuscris copiat în Moldova și păstrat la Mănăstirea
Celic Dere: Să se știe de când au răposat părintele Sofronie Vieru, 1844 aprilie 17; Să
se știe de când au răposat părintele Gherman Olariu, 1845 februarie 11; Galaction
monah s-au săvârșit la anu 1847 septembrie 5 zile; Dometian popă s-au săvârșit la
anul 1847 iunie 18; […]; Nicodim Ieroshimonah s-au săvârșit la 1850 februarie 8 zile.
Am amintit la începutul acestui capitol despre Psaltirea de la Iași (1835),
din colecțiile muzeului tulcean, pe foile căreia Dosoftei Crihană (n. 1843
[1840?], com. Cudalbi, jud. Galați - m. 1920, Galați) a consemnat numeroase
evenimente din viața și activitatea sa de dinainte și de după exercitarea
funcției de egumen la Taița (18 februarie 1877 - 28 septembrie 1878), ultimul
înainte de distrugerea mănăstirii de către cerchezi. Duhovnic vestit în spațiul
nord-dobrogean, strâns legat de istoria acestor locuri, arhimandritul Dosoftei
Crihană revine la Sulina în anul 1881, ca paroh al vechii catedrale
„Sf. Nicolae” din oraș36. La Sulina este atestat, conform însemnărilor și
documentelor bisericii, până spre anul 1910.
Deoarece nu se cunosc prea multe despre Dosoftei Crihană, însemnările
inedite din această carte ne dezvăluie noi aspecte cu privire la familia
arhimandritului. Prima consemnare cu alfabet chirilic și cerneală neagră
datează din anul 1868, din care aflăm că: Această Pisaltire este dr(e)aptă a mea. A
supt iscălitul / Iero[monah] Dosoftei și cine o va înstrăina / să fie îndatorat de a mă
pomeni la sfintele liturghii / și rugăciuni și aceasta am însămnat. 1868, mai 25 /
Dosoftei Ieromonah. În prezentare cronologică, un an mai târziu va consemna
despre moartea fratelui, Petrache Crihană, care a fost dascăl în localitatea Satu
Nou, din comuna Letea, jud. Tulcea: Să se știe de când au răposat fratile mieu
Petrachi Chrihană. / Fostul dascăl în Satul Nou din Letia sau Ortachioi, în / anul
1869, în luna lui februarie în 24 de zile la / zăce ceasuri turcești noaptea. Și pentru
aceasta am / însemnat, Dosoftei C[rihană] Ieroshimonah. În partea inferioară a
paginii 76, la 1872, consemna despre decesul mamei: Să se știe de când au
răposat maica mea Singlitikia [?] / Shimon[a]hia la Monastirea Adam la anul 1872 oc/
tomvrie 27 zile. Ier[omonah] Dosoftei Crihană. Legat de acest eveniment și
conform rânduielilor creștine, aflăm din însemnările arhimandritului: Să se știe
de când am dezgropat pe mama la Mon[astirea] Adam / la anul 1880, Iunie 3 zile la
care am însemnat. Arhimandritul Dosoftei Crihană. Momentele istorice de la 1878
nu l-au lăsat indiferent, dacă judecăm după următoarele cuvinte: Să se știe de
36

Pr. Eugen Drăgoi, Monahismul în Dobrogea din secolul al XIX-lea până în anul 1918, în
„Analele Universității Dunărea de Jos”, Galați, Seria 19, Istorie, 8, 2009, p. 82.
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când au intrat România stăpânitoare în / Dobrogea, la veleatul 1878 No(i)embrie 23
de zile / și pentru aceasta am semnat ca să se știe / pe veitorime. 1878. Arhimandritul
Dosoftei Crihană. Pe când se afla la Sulina, nota pe pagina 132 a Psaltirii: Să se
știe de când am posu ochelari / în vârstă de 45 ani, pentru care am însămnat / spre
știință. 1888 Iulie 15. Dosofteiu Crihană Arhimandrit, Sulina. Însemnarea ne dă și
ipoteza că anul nașterii sale este 1843, nu 1840 conform altor surse. Ultima
însemnare datează din anul 1919, fapt care demonstrează că această carte a
păstrat-o până spre sfârșitul vieții, găsindu-se apoi la Biserica „Sf. Împărați”
din Galați, iar din 1977 la Tulcea.
O altă carte cu semnătura arhimandritului Dosoftei Crihană se păstrează
la Mănăstirea Cocoș. Este vorba de un exemplar din Mineiul lunii lui Mai37
(Neamț, 1846), care provine din orașul Sulina, purtând următoarea însemnare:
Acest Mineiu este propriu bisericei catedrale române din urbea Sulina, plătit din casa
comunală, 1882, Iunie 25, Arhim. D. Crihană38.
4. Însemnări marginale și cu caracter cultural
Însemnările marginale, care ne pot dezvălui mentalitatea cititorului din
secolele trecute, sunt accidentale pe filele cărților din colecțiile norddobrogene. Se păstrează unele versuri scrise de către posesori precum
Invocațiunea preotului N. Dărvănescu, așternută la 1939 pe coperta interioară a
Evangheliei39 de la Snagov (1697), scurte informații cu privire la titlul sau
autorul anumitor cărți, o rețetă populară cu modul de preparare și de
administrare a unui leac din secolul al XIX-lea etc., însă nu am considerat
oportună transcrierea tuturor acestora în lucrarea de față, valoarea lor
informativ-documentară fiind nesemnificativă în raport cu cele prezentate.
Totuși, pentru frumusețea exprimării, redăm următorul îndemn către cititori,
așternut pe foaia de gardă a Chiriacodromionului40 de la Neamț, 1811, păstrat la
Mănăstirea Celic Dere: Chiriacodromion adi(că) tâ(l)cu(l) apo(s)tolului și cu
voroave / spre tâ(l)cuirea apo(s)tolului, de învățătură foa(r)te folosi-/ toare de suflet și
umilicioasă și adăpătoa(re) de apa / cea stătătoare a vieții cea vecinice, că cine va be
din/ tr-însa nu va înseta în veaci. / Deci citește-o cu sârguință și cu luare-aminte / și
37
38
39
40

Nr. inv. vechi 9.
Manea-Valoarea, p. 363.
[I.C.E.M. VIII. 8].
[Celic Dere XXX. 32].
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împlinește cu lucrul ce te învață / că ea drept te-a povățuit la împărăția cerurilor. / O,
preaiubitule cititor!
Ultima însemnare la care ne vom opri este o „reamintire” cu prilejul
unei vizite din anul 1907, la o biserică ce fusese reparată anterior de către
inginerul I. Măinescu. Locul vizitei nu este precizat, dar consemnarea s-a făcut
pe Apostolul41 de la București, 1784, păstrat în colecțiile I.C.E.M. Tulcea:
Reamintire, Subsemnatul Picher am venit / împreună cu Domnul Inginer I. Măinescu
/ cu care a stăruit de a făcut la / această biserică sfântă o reparație / generală, fiind
preot bătrânul / și neobositul Gheorghe Alesandrescu, / care a pus o mare activitate în
/ toată viața lui pentru această / sfântă biserică, căci ajunsese / în ruină. Picher cl. I,
1907 mai 24.
Desigur, cărțile românești din colecțiile nord-dobrogene, mai ales cele
imprimate după 1830, păstrează numeroase alte însemnări care merită să fie
aduse în atenția noastră prin extinderea cercetărilor. Cu toate acestea,
mărturiile dezvăluite până în prezent demonstrează pe deplin valoarea lor
documentară din punct de vedere istoric, geografic, social și cultural.

41

[I.C.E.M. XXII. 22].
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CAPITOLUL VIII
VALOAREA ÎNSEMNĂRILOR PENTRU ISTORIA
LEXICULUI ROMÂNESC

În Țările Române limba slavonă devine limbă de cult, alături de greaca
bizantină, după ce anterior se folosise latina. Slavona a îndeplinit la noi funcția
pe care a avut-o latina în centrul și apusul Europei, devenind o limbă de
cultură. Ea nu a ajuns niciodată să fie însușită de pături largi ale populației
românești, rămânând ca limbă de cult (în biserică) și limbă oficială (de
cancelarie), deși cultura românească scrisă s-a dezvoltat la început în limba
slavonă. Se știe că începuturile literaturii române din secolul al XIV-lea sunt în
această limbă a culturii medievale, în care s-a scris și ulterior, în secolele
XV-XVII.
Dacă ne referim la prima carte românească tipărită în limba slavonă,
amintim Liturghierul lui Macarie a cărui imprimare a început din porunca
domnitorului Radu cel Mare al Țării Românești (1495-1508) și s-a terminat în
10 noiembrie 1508, în timpul domniei lui Mihnea Vodă cel Rău (1508-1509).
Tipografia lui Macarie, deschisă la Mănăstirea Dealu-Târgoviște la începutul
secolului al XVI-lea, este a treia tipografie chirilică din Europa, după cea de la
Cracovia (1491) și cea din Cetinje (Muntenegru, 1493), plasându-se cronologic
înaintea celor de la Praga (1517), Veneția (1519), Vilnius (1525) precum și
înaintea altor tipografii sud-slave ori rusești1.
Însă, cultura slavonă sprijinită de Biserica din Constantinopol, care
vedea în slavonism un scut de apărare împotriva catolicismului, scade în
importanță prin cărțile tipărite la noi în limba română, începând de la mijlocul
1

C. Ittu, Ieromonahul Macarie, tipograful heruvimic, în „Îndrumător pastoral”, Tulcea, 3, 2011, p.
400.
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secolului al XVI-lea. Sfârșitul acestui secol și primele decenii ale veacului al
XVII-lea, cu domnii scurte, războaie, tulburări interne și boierimea care încă
predomina social și economic, nu au fost favorabile pentru continuarea
acțiunii de tipărire și de promovare a cărții românești, începută de Coresi în
Transilvania. Cu toate acestea, nu încetează orice activitate culturală, fiind
continuată traducerea de cărți românești și de copiere de texte românești vechi
precum se știe din literatura de specialitate2.
Biruința limbii poporului nu a putut fi împiedicată ci doar întârziată
până spre jumătatea secolului al XVII-lea, secol ce înregistrează două etape de
evoluție a tiparului, fiecare cu aspecte și particularități proprii, anume 16351656 și 1673-1716. În Țara Românească, Matei Basarab (1632-1654) a tipărit
cărți pentru toți românii și cărți slavonești pentru ortodocșii din Peninsula
Balcanică. Cu toate aceste ultime încercări, se constată decăderea tot mai
pronunțată a culturii slavone. În Moldova tot ceea ce s-a imprimat în această
perioadă la Iași este în limba română, cea mai prețioasă lucrare fiind Cazania
lui Varlaam.
Ponderea tipăriturilor românești dovedește că limba națională intră în
drepturile ei, în ciuda prezenței cărților slavonești până la începutul secolului
al XIX-lea. Dacă în secolul al XVI-lea din cca. 34 de titluri imprimate 28 sunt în
slavonește, un calcul aproximativ al cărților tipărite în Țările Române în prima
jumătate a secolului al XVII-lea ne sugerează că, din 43 de cărți, 23 s-au tipărit
în limba română, 13 în slavonă, 5 în limbile slavonă și română, iar două în
limba greacă3. În perioada 1673-1716 din cele peste 100 de titluri imprimate,
descrise în primul volum al Bibliografiei românești vechi, constatăm că 43 sunt în
limba română, numai 3 în slavonă și 15 în slavonește și românește. Din cele
peste 450 de tipărituri din secolul al XVIII-lea, descrise în al doilea volum din
BRV, doar nouă sunt în limba slavonă și două în slavonește și românește.
Pentru intervalul 1801-1830 avem aproximativ 900 de descrieri în BRV, în
volumele II - III, dintre care trei lucrări sunt în limba slavonă și anume: Isaac
Syrul, De suflet folositoare carte4 (Neamț, 1812); Ceasoslov5, ediția I (București,
1825); Ceasoslov6, ediția a 2-a (București, 1828), iar Rânduiala sfințirii apei7 (Buda,
1816) o lucrare cu text paralel român-slavon-grec.
2
3
4
5
6

D. Simonescu, V. Petrescu, Târgoviște – vechi centru tipografic românesc, Târgoviște, 1972, p. 29.
O. Șchiau, Cărturari și cărți în spațiul românesc medieval, Cluj-Napoca, 1978, p. 49.
BRV III-820, p. 71-72.
BRV III, p. 577.
BRV III-1362, p. 575-577.
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Cu toate acestea, după biruința limbii române în biserică, fenomen ce are
loc la începutul secolului al XVIII-lea, românii fac uz de slavonisme în limbaj
și acestea merită semnalate ca atare pentru valoarea lor lingvistică și literară.
În colecțiile tulcene nu am aflat tipărituri românești vechi în limba
slavonă ci doar câteva ediții în limbile slavonă și română, considerate stadii
de evoluție a traducerii în română pentru o parte a literaturii liturgice. Două
manuscrise sunt în slavonă, copiate în prima jumătate a secolului al XIX-lea,
care se păstrează la Biblioteca Județeană „Panait Cerna” și la Mănăstirea
Celic Dere.
În schimb, am constatat prezența unor cuvinte și expresii vechi de
origine slavonă în însemnări datând din secolele XVII-XIX, de pe manuscrise
sau tipărituri din colecții tulcene. Unele au fost uzitate până spre sfârșitul
secolului al XIX-lea, altele au rămas chiar în limba română vorbită. Aceste
expresii rare și cuvinte se dovedesc foarte importante pentru etimologi și
istorici ai culturii române, putând să reprezinte, în urma cercetării, atestări
anterioare, variante fonetice noi, cuvinte și derivate necunoscute sau cu
sensuri neînregistrate de dicționarele limbii române vechi8.
De altfel, prezența cuvintelor de origine slavonă în vocabularul limbii
române reprezintă una din marile probleme ale lingvisticii noastre și care a
atras preocuparea multor filologi, care au scris despre „slavonismele lexicale
ale limbii române” cât și despre evoluția lor semantică9.
În ceea ce ne privește, în acest capitol nu vom face etimologia
slavonismelor întâlnite ori evoluția lor fonetică și semantică ci le vom semnala
ca atare, făcând apel la exemplarele cu însemnări în care apar acestea.
Expresiile și cuvintele asupra cărora ne vom opri sunt din diverse domenii: al
cărții și tiparului, etnografic, religios și cronologic.
În afară de slavisme vechi și slavonisme, firești în textele religioase – fie
tipărite, fie însemnări ale unor posesori, cei mai mulți preoți – semnalăm mai
întâi două cazuri interesante din punct de vedere lexical, în care sunt implicate
cuvinte românești de alte origini.
Astfel, însemnarea din 1676 pe Îndreptarea legii (Târgoviște, 1652) îi
aparține lui „popa Radu ot braniște”. Este termenul românesc învechit de
origine bulgară braniște (< bulg. branište „pădure oprită” cf. DA, I, partea I, p.

7
8
9

BRV III-918, p. 155-156.
Mitu-Studii de etimologie, p. 117-118.
M. Mitu, Slavona românească – studii și texte, București, 2002, p. 76-77.
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641; DERDSR, p. 21-22), cu sensul de pădure, loc de pășune și de fâneață
oprite doar pentru uzul curților domnești. Sate cu numele „Braniștea” sunt
numeroase azi în țara noastră precum și prezența lui în onomastică. Acest
termen s-a format în limbile slave de sud (limba bulgară) de la participiul
pasiv al verbului брати „a lua”, respectiv бранъ „luat, oprit” + suf. -ište
folosit pentru termenul dat.
În aceeași însemnare sunt pomeniți seimenii, membri ai gărzii personale a
domnitorului, plătiți ca mercenari pentru paza și protecția orașelor și a curții
domnești; termenul apare aici sub forma semeneci: „[…] să să ştie cându îmbla
semeneci(i) [seimenii] şi satu(l) să răsăpise la văleat 7184 [1676]”. Nu apare în
această formă nici în DLR, X, partea a 2-a, p. 647, nici în dicționarul lui Emil
Suciu (< tc. seğmen, seymen)10. Presupunem că termenul semeneci este o
românizare lexicală a turcismului seimen + suf. românesc -ic (-ec), prin analogie
vocalică. Din punct de vedere istoric, se pare că însemnarea ne relatează o nouă
stare de revoltă, fuga locuitorilor satului respectiv la vederea seimenilor, trimiși
deseori în timpul domniei despotice a Ducăi-Vodă (1674-1678) pentru a ridica
noi biruri de la țărani. Situația în Țara Românească devenise de nesuportat, iar
cei care se opuneau erau ridicați și închiși de către acești „jandarmi” ai domniei.
Fuga celor prigoniți rămăsese singura formă de apărare.
Cazania lui Varlaam din patrimoniul I.C.E.M. Tulcea are următoarea
însemnare de cumpărare şi afurisenie, datată 1688: „Această svântă carte,
kniga ocitelnu, este a lui popa Văsâi din Vis[…] şi o au cumpărat dereptu 14
florinţi în zia[lele] lui Apafi Mihail Craiul Ardealului şi cine o va fura să fie
treclit şi proclit cu toată casa lui […]”. Expresia folosită aici, kniga ocitelnu „carte
de învăţătură, cazanie”, şi mai ales forma ocitelnu (cu „o” iniţial) este mai rar
întâlnită în însemnări. De cele mai multe ori, în cataloage, în însemnări pe
exemplare din Evanghelia cu învăţătură (Alba-Iulia, 1641), Evanghelia învăţătoare
(Govora, 1642), pe Chiriacodromion (Bălgrad, 1699) sau pe renumita Cazanie a
lui Varlaam, cărţi foarte răspândite de altfel, se foloseşte numai adjectivul de
origine slavonă ucitelnă (< slavon. оучитєлъно, -а „învăţătoare” cf. MituStudii de etimologie, p. 128; DLR, XII, partea a 2-a, p. 14), care se alătura mental
la termenii evanghelie sau carte (< slavon. кънига „scriere, carte” cf. SVSR, p.
422), substantivele cedând locul adjectivului simţit ca substantiv11. În cazul

10

11

E. Suciu, Influența turcă asupra limbii române, II. Dicționarul cuvintelor românești de origine turcă,
București, 2010, p. 657.
Mitu-Studii de etimologie, p. 128.
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nostru, am putea traduce expresia kniga ocitelnu prin cuvântul „cazania”
pentru a evita repetiţia voită sau nu a autorului însemnării: „această sfântă
carte, carte de învăţătură …”. De la ucitelnă la ocitelnă s-a putut ajunge, fie sub
influenţa articolului proclitic feminin „o” din formula o ucitelnă, cele două
vocale contopindu-se în una singură, fie prin simpla alternanță fonetică u / o12.
În legătură cu trăinicia acestui slavonism, prof. Mihai Mitu ne dă şi o
explicaţie. Preoţii români, care mai ştiau slavona în perioada de declin a
slavonismului românesc, aflaţi în faţa unui exemplar al „cazaniei” sau
„evangheliei învăţătoare” în limba română căutau să-i găsească echivalentul
slavon, aşa ajungându-se la slavonismul ucitelnă13.
O altă expresie prezentă în aceeaşi însemnare de la 1688 este treclit şi
proclit „de două ori blestemat şi afurisit” (< slavon. трьклѧтъ, трєклѧтъ,
трєклєтъ „blestemat, afurisit” cf. DLR, XI, partea a 3-a, p. 573-574; проклєтъ
„afurisit, blestemat” cf. DLR, VIII, partea a 5-a, p. 1562-1563; SVSR, p. 441)
uzitată în aşa-zisele însemnări de afurisenie, care îşi propuneau să apere
cartea. Termenii, deși diferiți, au același sens și sunt folosiți de regulă
împreună în astfel de însemnări, tocmai pentru a accentua ideea enunțată.
Blestemele îi aveau în vedere pe toţi cei care ar fi putut schimba, într-un fel
sau altul, destinul cărţii. Aici se poate aduce în discuţie mentalitatea
românească medievală, precum şi dreptul proprietarilor de cărţi, laici ori
clerici, de a blestema, fiind cunoscute prescripţiile canoanelor. Cele două
culegeri de legi apărute la jumătatea secolului XVII – Pravila lui Vasile Lupu,
1646 şi Îndreptarea legii, 1652 – conţineau reglementări clare cu privire la
blestemul religios, văzut ca o anatemă14, dar considerăm că subiectul este de
prisos. Cert este că expresia de origine slavă apare tot mai rar în însemnările
româneşti din prima jumătate a secolului al XVIII-lea.
Pe filele Triodului de la Buzău, 1700, păstrat la I.C.E.M. Tulcea, în
însemnarea de la 1701 se spune că exemplarul a fost dat „[…] sfintei besearici
den mahalaua Radului vel hram pr(ea)p(o)d(oa)bna Paraschiva […]”. Construcția
vel hram preapodoabna Paraschiva „marele hram al cuvioasei Parascheva” derivă,
de asemenea, din limba slavonă. Termenul preapodoabna (< slavon.
прѣподобьнъ „cuvioasă, cucernică” cf. DLR, VIII, partea a 4-a, p. 1253) poate
fi pus în legătură numai cu Sf. Paraschiva. Dacă vechiul adjectiv preapodoabna nu

12
13
14

Mitu-Studii de etimologie, p. 129.
Mitu-Studii de etimologie, p. 127-128.
D. H. Mazilu, O istorie a blestemului, Iași, 2001, p. 277 şi nota 287, p. 313.
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s-a păstrat până astăzi, substantivul hram (< v.sl. храмъ, -а „hram, patronul
unei biserici” cf. DA, II, partea I, p. 411-412; SVSR, p. 455) îl întâlnim în
numeroase însemnări datate în secolele XVIII - XIX, termen religios uzitat și în
vorbirea actuală. La 1869 Adunarea Cazaniilor (Viena, 1793), aflată în colecțiile
Mănăstirii Cocoș, este dăruită „[…] la biserica din satul Mahmudia [jud. Tulcea]
cu hramul Sfântului exarh Nicolae”. De multe ori, termenul apare în însemnări
însoțit de verbul popular a prăznui (< slavon. праздьновати, празновати „a
serba” cf. DLR, VIII, partea a 4-a, p. 1237-1238). În colecțiile tulcene, cea mai
veche însemnare în care apar cei doi termeni este din anul 1743, pe foile unei
Evanghelii de la București, 1742, care ne spune că exemplarul a fost donat
bisericii din satul Zbrăglezile, jud. Teleorman, „un(de) să prăznuiaște hramu(l)
Sfâ(n)tulu(i) mucenic Gheo(r)ghie”. La 1826, primul volum al Cuvintelor și
învățăturilor lui Efrem Syrul (Neamț, 1818) s-a dăruit „sfintei mo[nastiri]
Florești, sfintei biserice ce prăznuiaște hramul Sf. mo[nastiri], prorocul Ilie […]”.
Exemplarul se păstrează la Mănăstirea Celic Dere.
Pe pagina 536 din Îndreptarea legii (Târgoviște, 1652), în însemnarea de la
1676, aflăm un alt cuvânt de origine slavă, verbul pisatie (< slavon. писати „a
scrie” cf. SVSR, p. 443). Popa Radu a folosit, în acelaşi text, verbul „a scrie” în
slavoneşte şi în româneşte, drept dovadă că, din obişnuinţă, preoţii români mai
foloseau termeni slavoni în viaţa de toate zilele, în a doua jumătate a secolului al
XVII-lea: „Pisatie pop(a) Radu ot braniște iată scrâşu să să ştie […]”.
Un alt cuvânt vechi apare în expresia „s-au prestăvit la oşti” (< slavon.
прѣставити сѧ „a muri” cf. DLR, VIII, partea a 5-a, p. 1509; SVSR, p. 443),
folosită în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea într-una din însemnările de
pe foile Cazaniilor lui Ilie Miniat (1742), aflată în patrimoniul muzeului tulcean:
„[…] s-a(u) da(t) ace(st) Minia(t) mănă(s)tirei Pu(t)nei u(n)de a fost și metania
sa, pentru pomenire[a] su(f)letului său, care s-a(u) pre(s)tăvi(t) la oști în
po(s)lușania mănă(s)tirei”. Sesizăm în însemnare și substantivul poslușanie (<
slavon. послоушаниѥ „ascultare” cf. DLR, VIII, partea a 4-a, p. 1103-1104),
aici cu sens de ascultare sau slujbă pe moșiile mănăstirești. Poslušanije este
infinitivul lung de la slavon. послоушати „a asculta”. Termenii vechi nu s-a
păstrat în lexicul limbii române.
Verbul a hărăzi (< v.sl. харизати „a dărui, a dedica” cf. DA, II, partea I,
p. 362), care s-a păstrat până astăzi, este uzitat în mai multe însemnări din
secolul al XIX-lea. Astfel, apare într-o însemnare din Cuvintele lui Vasile cel
Mare și Grigore de Nazianz (1826), de la Mănăstirea Celic Dere: „Această carte
cu Cuvinte […] s-au hărăzit iubitorilor de faptă bună cu datorire că cetitoriul să
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și urmeze celor cetite. […] 1828”. În același loc se păstrează și Liturghierul de la
Iași (1868) cu o însemnare din anul 1881: „Această sfântă și dumnezeiască
Liturghie am hărăzit-o Bisericii Sf. Monastiri Adam din eparhia noastră, spre
amintire. Callinic, Episcopul Hușului”. Bisericii din orașul Babadag, în anul
1883, i-a fost dăruit Idiomelarul tipărit la Mănăstirea Neamț, 1856-1857: „Acest
grup Idiomelariu în trei volume la un loc s-au hărăzitu în Dobrogea, la Biserica
Sf-lui M. M. Dimitrie Izvorâtoriul de mir din orașul Babadag […]”.
Sintagma de iznoavă „din nou” s-a format prin compunere din prepoziția
из (< slavon. изъ „din, de la” cf. SVSR, p. 418) și adjectivul новъ (< slavon.
нова „nou” cf. SVSR, p. 430). Forma românească isnoavă, simțindu-se ca un
substantiv, a primit prepoziția „de”, cf. DA, II, partea I, p. 933. Construcția
apare în două însemnări din secolul al XIX-lea, pe cărți din colecțiile
Mănăstirii Celic Dere, nepăstrându-se în limba română. Pe Liturghierul de la
Chișinău (1815), însemnarea din anul 1835 ne spune că: „Această sfântă
Letu(r)ghie am cumpărat-o eu de la e(r)mona(h) Seleve(s)tru, șezând el în
mito(c) la Sfâ(n)tu(l) Spirido(n), în tâ(r)gu [Iașilor], și am legat-o eu de
i(z)no[a]vă cu prețul 30 lei”. A doua însemnare apare pe un Aghiazmatar (Iași,
1845), legat din nou de duhovnicul Veniamin de la Mănăstirea Adam: „Acest
Aghiazmatar l-am cumpărat […] și l-am legat eu de iznoavă, luna fevruarie,
Veniamin duhovnic la mănăstirea Adam”. Sesizăm în însemnarea de mai sus
și cuvântul vechi de origine slavonă metoc (mitoc, metoh) (< slavon. мєтохъ cf.
DLR, VI, fascicula a 6-a, p. 455), cu sensul de mică mănăstire subordonată
administrativ unei mănăstiri mai mari, înțeles păstrat până azi în limba
română. Termenul apare în documentele slavo-române încă din prima
jumătate a secolului al XVI-lea15.
Substantivul sin (< slavon. сынъ, синъ „fiu, fiul lui…” cf. DLR, X,
partea a 3-a, p. 950; SVSR, p. 450) apare într-o însemnare de la 1668 pe
Îndreptarea legii, 1652: „Scris-am eu Radu log(o)făt din Cârstiian sin Opri(i)
[…]”. O însemnare de afurisenie, scrisă în partea inferioară a paginilor 1-9 din
Evanghelia de la Sibiu (1806), păstrată la Mănăstirea Cocoș, este semnată în
anul 1808 de „Panait sin Panait”. Pe Mineiul lunii lui Ianuarie tipărit la 1830,
care se păstrează la aceeași mănăstire, însemnarea de posesiune și donație este
făcută de „Dumitru să(n) Cule și Iva(n) să(n) Ioan”. Așadar, termenul vechi
precede numele tatălui și intră în componența numelui de familie al copiilor.

15

DERDSR, p. 141.

378
https://biblioteca-digitala.ro

Circulaţia cărţii vechi româneşti (manuscrisă şi tipărită) în spaţiul nord-dobrogean

Alți trei termeni religioși de origine slavă, folosiți în secolul al XIX-lea, se
păstrează până azi: duhovnic, proroc și sobor. Substantivul duhovnic „confesor”
derivă din slavonescul доуховьникъ cf. DLR, I, partea a 6-a, p. 1543, frecvent
folosit în însemnări prezente pe cărți din diverse colecții tulcene. Exprimările
sunt de forma: „[…] când m-am făcut duhovnic, 1835. P[reot] Ion duhovnic”;
„a(m) iscălit Teodor duhovnic”; „părintele duhovnicul Vlasii Zăhărescu” ș.a. De
asemenea, cuvântul proroc (< slavon. пророкъ „profet” cf. DLR, VIII, partea a
5-a, p. 1635), prezent în documentele slavo-române din secolul al XVI-lea16,
apare la 1833 pe două cărți din patrimoniul Mănăstirii Celic Dere: „Acest
Exaimeron al Sf. marelui Vasilie s-au afierosit de Preasfințitul mitropolit al
Ungrovlahiei Kiriu Kiriu Kir Grigorie, soborului de maice ce să află în sfânta
monastire Florești, unde să prăznuiaște Sfântul proroc Ilie. Anul 1833, mai 29”
(Cuvinte, București, 1826 și Pateric, București, 1828). În însemnare apare și
cuvântul sobor, cu sens de „adunare”, care derivă din slavonul съборъ,
соборъ, cf. DLR, X, partea a 4-a, p. 1154-1155.
La 1743, un exemplar al Evangheliei de la București (1742) îi aparținea
„dumnealu(i) jupa(n) [foaia ruptă și restaurată în partea inferioară], ve(l)
cap[itan] za lefegii, care a dato [sic!] la beseareca dumnealu(i) de la satu(l)
Zbrăgleaze[le] […]”. Termenul jupan, înțeles aici ca titlu de seamă dat unui
boier sau dregător din Țara Românească, se știe că apare pe cea mai veche
inscripție slavă de pe teritoriul românesc, datată 943, descoperită în apropierea
localității Mircea Vodă, jud. Constanța, unde se vorbește despre un „жоупанѣ
Dimitrie”, conducător al populației locale17. Termenul provine din v.sl.
жоупанъ „conducător” cf. DA, II, partea a 2-a, p. 57.
Adjectivul vel (< slavon. вєл[ии] „mare” cf. DLR, XIII, partea I, p. 264265; SVSR, p. 408), ca element de compunere, s-a folosit în construcţii precum:
„vel hram preapodoabna Paraschiva” (Triod, Buzău, 1700), „vel capitan za
lefegii” (Evanghelie, Bucureşti, 1742) ori „vel spătar” (Evanghelie, Bucureşti,
1750). Însemnările datează din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, iar
cărțile se păstrează la muzeul tulcean.
De asemenea, constatăm şi o serie de prepoziţii slave învechite, care
calchiază construcţii româneşti: ot (< slavon. отъ „de, din, de la” cf. DLR, VII,
partea a 2-a, p. 371), za (< slavon. за „de, despre, la” cf. DLR, XIV, p. 1), vov (din).
Acestea sunt prezente în însemnări din a doua jumătate a secolului al XVII-lea
16
17

DERDSR, p. 195.
M. Mitu, Slavona românească, p. 25.
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până la începutul secolului al XIX-lea, sub forma: „ot sa(tul) Osman Aga”
(Octoih, Iași, 1749), „ot Galați” (Evanghelie, Sibiu, 1806), „za lefegii” (Evanghelie,
București, 1742), „vov Ciorănești” (Îndreptarea legii, Târgoviște, 1652).
Şi bine cunoscutele elemente de datare folosite pentru această perioadă în
tipărituri, uzitate în numeroase însemnări până târziu, sunt tot de origine slavă:
leat (< slavon. лѣто „an, dată” cf. DLR, IV, p. 500-501) sau văleat (vleat, veleat) (<
slavon. въ лѣто cf. DLR, XIII, partea I, p. 266-267) şi dni (< slavon. дьнь „zi” cf.
SVSR, p. 415). Arhimandritul Dosoftei Crihană consemna evenimentele din
Dobrogea „la veleatul 1878, Noiembrie 23 de zile” (Psaltire, Iași, 1835, colecțiile
I.C.E.M. Tulcea), folosirea termenului nefiind cea firească, văleatul reprezentând
de regulă anul de la Facerea lumii. Am întâlnit, însă, situații similare și anterior
anului 1878, precum și mențiuni cronologice firești: „văleat 1794” (Cazanii,
Râmnic, 1781), „leat 1809” (Prăvălioară, București, 1781), „7 dni, văleat 7209
[1701]” (Triod, Buzău, 1700), „8 dni, leat 7251 [1743]” (Evanghelie, București,
1742), „25 dni, 7259 [1751]” (Evanghelie, București, 1750) etc.
Unele dintre aceste cuvinte românești de origine slavă au fost uzitate
până târziu, dar nu s-au păstrat în limba română, precum sintagma de iznoavă
sau termenul văleat. O serie de verbe și substantive vechi s-au perpetuat până
în limba vorbită actuală, din care amintim: a hărăzi, a prăznui, duhovnic, hram,
proroc, sobor.
Considerăm că toate aceste slavonisme lexicale din limba română, care sau dovedit viabile prin variantele lor fonetice, sensuri şi forme gramaticale
mai rare, pot să ofere un material interesant pentru studiul „interferenţelor
lingvistice româno-slave”18.
O altă categorie de termeni, care apar în materialul cercetat, este cea a
cuvintelor cu alte forme decât cele din DEX și DLR. Astfel, într-o însemnare
localizată în Transilvania, la 1705, apare verbul (a) ajuta (DEX, p. 22) sub forma
am agiutorit (Chiriacodromion, Bălgrad, 1699), probabil o formă locală folosită,
neîntâlnită în dicționarele limbii române. La sfârșit semnează „pătrupop [=
protopop] To(a)der di(n) Urșua”. Forma populară pătrupop o adăugăm la
aceea de „potropop”, aceasta din urmă semnalată în DEX, p. 863, ca variantă
pentru substantivul masculin protopop, „protoiereu”.
În însemnarea cu privire la cutremurul din 19 august 1894 făcută de
arendașul G. Mihăescu, din județul Râmnicu-Sărat, apar alți doi termeni în
alte forme decât cele date de dicționare: „[…] suna și clopotul în turla
18

Ibidem, p. 66.
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Biser(i)ci(i), băngănăindu de 3 ori și într-un izvoru unde pașiuna și bea boi(i) de
la pluguri apă […]”. Forma a băngănăi pentru verbul (a) bălăngăni, adică a
suna tare clopotul, nu apare în DEX și DLR; este menționată însă forma a (se)
bălăbăni, cf. DEX, p. 90. În ceea ce privește verbul a pășuna (DEX, p. 766), de
asemenea nu cunoaște forma a pașiuna folosită în consemnarea amintită.
Pentru adverbul „nicăieri”, variantelor regionale din dicționar (nicăierea,
nicăirea, nicăiri, nicăiurea cf. DEX, p. 694) le adăugăm și forma nicăire, culeasă
dintr-o însemnare de la 1826 de pe Viețile Sfinților din luna lui Iunie (Neamț,
1813), din colecțiile I.C.E.M.: „Această carte […] am cumpărat-o cu drepț banii
noștri, de nicăire răpită sau asuprită”.
Termenul pisaltire este folosit într-o însemnare pe Psaltirea de la
Movilău, 1796, aflată în posesia preotului Neculai Felix-Lucian, din Tulcea.
Substantivul „psaltire” (< slavon. псалтырь cf. DLR, VIII, partea a 5-a, p.
1700-1701; DEX, p. 865) apare numai cu varianta saltire, la care noi alăturăm și
forma pisaltire. Pe același exemplar, Matei Bratosin nota: „anul 1934 s-a
cutremurat pământul foarte tare de zărnăiau geamurile”. Forma verbului „a
zornăi”, zărnăiau, la modul imperfect, nu se regăsește în DEX, p. 1191.
În foaia de titlu a Triodului imprimat la Buzău, 1700, citim: „Triodion, ce să
zice Tripeasneță”. În DLR, XI, partea a 3-a, p. 620, apare explicația cuvântului
„tripesneț” (< slavon. трєпѣснєць „triod”), nu și termenul tripeasneță.
De asemenea, aducem în discuție și doi termeni care nu apar în DLR,
respectiv verbul a (se) ocârdui și substantivul pontagier. Primul apare în
manuscrisul nr. 23 (Mănăstirea Cocoș), copiat de Ștefan Ivanovici la 1849,
după Îndreptarea păcătoșilor tipărită de diaconul Damaschin la Iași, 1768. De la
foaia 141 începe capitolul „Cum se cade a să ocârdui cel ce să pocăiaște după
ispovedanie”. Verbul „a se ocârdui” nu apare în DLR. Presupunem că
termenul are înțelesul de „a se conduce” ori „a se îndrepta” pe calea cea bună
cel care regretă și-și mărturisește păcatele. Nu excludem și faptul că acest
cuvânt ar putea fi o transcriere greșită din partea copistului, fiind necesară
colaționarea cu tipăritura în cauză, care nu se află în colecțiile tulcene.
Termenul pontagier apare în însemnarea de pe Evanghelia de la Sibiu,
1806, din patrimoniul Mănăstirii Cocoș. Însemnarea de posesor a fost făcută
de părintele Panait, în anul 1808: „Această sfântă Evanghelie este a părintelui
Panait, legătoriul de cărți și pontagieru ot Galați de la Sf. Ilie […]”. Rămâne de
văzut ce ar putea însemna cuvântul „pontagier”, care nu se regăsește în DLR.
Ar putea fi vorba în acest caz de o variantă a substantivului „pontator”, adică
o persoană care înregistrează prezența lucrătorilor sau calitatea produselor
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efectuate de aceștia cf. DLR, VIII, partea a 4-a, p. 1028; DEX, p. 823. Al doilea
sens al termenului „pontator” dat de dicționare, acela de persoană care
pontează bani la jocurile de noroc, este exclus în cazul unui preot, la începutul
secolului al XIX-lea. Probabil „pontagierul” din Galați ținea cheltuielile unei
instituții, sarcină care putea intra în preocupările unui preot.
Valoarea literar-estetică a însemnărilor
Dacă istoricul subliniază caracterul de „cronică a țării prin cei mici” (N.
Iorga), iar lingvistul reține termeni noi, neînregistrați în dicționare sau termeni
cu alte forme ori sensuri, așa cum am demonstrat anterior, literatul,
esteticianul literar poate reține unii termeni sau expresii cu încărcătură
afectivă suplimentară, dată de autorul însemnării; ele țin de „arta literară”,
încântă, dau o anumită savoare, fie ca arhaisme, fie ca purtătoare de sensuri
sau nuanțe de sens mai rare și chiar unice. De exemplu, Voicu Roșculeț scria la
1874 pe foaia de titlu a Bibliei de la Blaj, 1795 (I.C.E.M. XXVIII. 28): „[…] am
visat că am trecut jumătate de jumătate din viața mea, care face toți anii
vieții mele șaizeci”.
O altă expresie curgătoare îi aparține duhovnicului Ion, care scrie la 1865
pe Cartea folositoare de suflet, București, 1799 (Celic Dere X. 10): „[…] a stat locul
negru fără să ningă măcar o picătură”. Pe foaia de gardă a Chiriacodromionului
tipărit la 1811 (Celic Dere XXX. 32), citim: „Chiriacodromion […] de învățătură
foa(r)te folositoare de suflet și umilicioasă și adăpătoa(re) de apa cea stătătoare
a vieții cea vecinice”. Sesizăm aici folosirea adjectivului învechit „umilicioasă”,
care cere o atitudine evlavioasă, format din verbul „umili” + sufixul „-icios” cf.
DLR, XII, partea a 2-a, p. 139.
Expresia „această carte […] s-au hărăzit iubitorilor de faptă bună” o aflăm
din însemnarea de la 1828 de pe Cuvintele lui Vasile cel Mare, București, 1826
(Celic Dere LIX. 69). Menționăm, de asemenea, și următoarea sintagmă: „Această
sfântă carte, ce să numeaște Cazanii, este a lui Vasile Bârlădeanu din satul Caleca
și s-au încredințat de dumnealui la mâna mea, anume a preotului Dar[i]e
Crăciun, ca cum unde voi fi eu, acolo să fie și această sfântă carte”. Apare în
însemnarea de la 1869 din Adunarea Cazaniilor, Viena, 1793 (Cocoș VI. 6).
Pe filele ediției de la 1858 a Contelui de Monte-Cristo, arendașul G.
Mihăescu evocă ziua cutremurului din 19 august 1894 într-un tablou plin de
sensibilitate și valoare literar-estetică, cu uz de termeni în forme vechi,
cunoscute și necunoscute de dicționarele limbii române: „[…] suna și clopotul
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în turla Biser(i)ci(i), băngănăindu de 3 ori și într-un izvoru unde pașiuna și
bea boi(i) de la pluguri apă; că în acest timpu mă găseam la pluguri. Colcotea
apa în acest izvoru, parcă ferbea în colcote și boi(i) au rupt-o la fugă peste
câmpu”. Pe Psaltirea de la Movilău, 1796, Moroșanu Gheorghe consemna
cutremurul din 23-24 septembrie 1908: „[…] dârdâiau ferestrele foarte tare şi
încât şi sticlele în dulap să păleau una de alta […]”. Folosirea expresiei
populare a se păli „a se lovi, a se izbi” (< v.sl. палити cf. DLR, VIII, partea I, p.
254) dă savoare acestei însemnări.
Alteori, autorii însemnărilor se exprimau în versuri precum preotul N.
Dărvănescu la 1939, când scrie pe coperta interioară a Evangheliei de la Snagov,
1697 (I.C.E.M. VIII. 8) trei strofe cu titlul Invocațiune: În astă carte Sublimă
Sfântă / Voia-ți Divină noi o vedem / Milă bogată, îndurare multă, / La tine,
Do[a]mne, noi implorăm! […].
Valoarea literar-estetică a însemnărilor nu poate fi ignorată, căci, dincolo
de frumusețea graiului românesc, toate aceste cuvinte și expresii pun în
valoare mentalitatea omului din secolele trecute.
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Așa cum se prezintă astăzi fondurile de carte veche românească din
spațiul nord-dobrogean și mai ales proveniența acestora, putem spune că au
existat mai multe etape în ceea ce privește circulația acestor cărți:
 circulația din timpul stăpânirii otomane, însă multe tipărituri și
manuscrise au fost distruse cu prilejul celor șase războaie ruso-austro-turce și
datorită jafurilor cerchezilor;
 circulația de după Războiul de independență din 1877-1878, pe
fondul întemeierii mănăstirilor, al dezvoltării învățământului, întăririi
legăturilor economice, sociale, culturale și politice cu românii din stânga
Dunării, perioadă din care au ajuns până în zilele noastre puține cărți tipărite
în secolul al XVIII-lea și mai numeroase din secolul al XIX-lea;
 o circulație contemporană nouă, încă vie, începând din a doua
jumătate a secolului al XX-lea, influențată de înființarea bibliotecilor și a
muzeelor precum și de dorința creării de colecții valoroase de către noile instituții,
de concentrări sau transferări de fonduri, de diverse tranzacții cu cărți între
particulari, dar care împreună au sporit considerabil tezaurul nord-dobrogean.
Dat fiind numărul mic al cărților păstrate, care au fost tipărite în secolele
XVII - XVIII (13, respectiv 40 de exemplare), și acestea intrate în colecțiile
tulcene, laice sau religioase, relativ târziu, pe diverse căi (donații, achiziții) și
filiere, nu putem trage concluzii certe legate de numărul și circulația lor în
aceste secole. Cu siguranță a existat această circulație, dar fondurile au fost
distruse datorită contextului istoric și războaielor din Dobrogea. Multe cărți,
atât de la biserici cât și de la mănăstirile nord-dobrogene, s-au prăpădit în
timpul ocupației din anii 1916-1918 în județul Tulcea. S-au profanat sfinte
altare, au fost devastate, jefuite și incendiate biserici, s-au distrus arhive și
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cărți românești, au fost agresați și batjocoriți preoți și preotese, asasinați unii
dintre ei sau luați prizonieri în Bulgaria.
Totuși, numărul relativ mare al cărților imprimate în perioada 1801-1830
păstrate în nordul Dobrogei, anume 161 de exemplare descrise, și miile de
cărți tipărite după 1830 aflate în biserici și mănăstiri, arată că românii
dobrogeni, în ciuda stăpânirii otomane și a vitregiilor ulterioare, au avut
relații economice și culturale cu celelalte provincii românești, mai ales cu
Moldova. Faptul că 42,52 % din cele 214 exemplare cercetate provin din centre
tipografice moldave demonstrează faptul că lăcașurile de cult nord-dobrogene
erau în asentimentul înalților prelați ai Moldovei, că legăturile cu românii
moldoveni au fost trainice. Așadar, edițiile dinspre Moldova au avut o
circulație mai intensă în partea de nord a Dobrogei, în timp ce pentru județul
Constanța, dacă luăm studiul din 1978, mai mult de jumătate din cărți provine
din tipografii muntene, în timp ce cărțile dinspre Moldova sunt cele mai
puține, sub zece exemplare. Nu același lucru putem afirma despre tipăriturile
transilvănene, numai 18 păstrate până în prezent în colecții tulcene, și acestea
majoritatea ajunse în nordul Dobrogei prin filiera moldoveană.
Până în anul 1980 majoritatea parohiilor din județul Tulcea aveau în
patrimoniu carte veche românească, câte unul sau mai multe exemplare,
precum și numeroase volume tipărite după 1830. Începând cu anul 1980 la
Mănăstirea Cocoș s-au concentrat majoritatea acestor fonduri, care s-au
alăturat cărților din biblioteca mănăstirii. Dacă luăm numai cazul Mănăstirii
Cocoș, fără a exclude din acest fenomen celelalte colecții, în patrimoniul său,
din 70 de exemplare de carte veche românească (1697-1830) 37 de volume
provin din nu mai puțin de 19 parohii județene, iar alte cca. 1000 de titluri
românești și străine tipărite după 1830 se adaugă din alte zeci de parohii și
localități nord-dobrogene. Așadar, cu secole în urmă, răspândirea cărților
românești pe diferite căi s-a făcut uniform, în mai toate satele din județul
Tulcea, fenomen întărit și de însemnările de circulație așternute pe foile
multor cărți.
Dacă cele mai vechi însemnări de circulație culese din cărțile aflate în
colecții nord-dobrogene datează din secolul al XVII-lea, cele mai vechi însemnări
cu caracter local am arătat că datează din prima jumătate a secolului al XIX-lea
(o însemnare de legare la Mănăstirea Cocoș, în anul 1839, a Chiriacodromionului
de la București, 1801). Relevante ni se par numeroasele însemnări de danie către
biserici și mănăstiri, venite din partea înalților prelați ai Moldovei și nu numai,
precum și însemnările de circulație între satele nord-dobrogene.
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Din cele 175 de ediții descrise, 38 se regăsesc în patrimoniul mai multor
instituții, fapt care explică circulația și frecvența anumitor cărți de cult în
spațiul nord-dobrogean. Astfel, din Viețile Sfinților pe luna lui Septemvrie
(Neamț, 1807) am aflat exemplare în patrimoniul celor două mănăstiri precum
și în colecția Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea. Conform situației
prezente a fondurilor, ediția cea mai răspândită în județul Tulcea este Octoihul
de la Buda (1811), din care am identificat la Cocoș opt exemplare, două făcând
parte din tirajul pentru Țara Românească, respectiv șase din tirajul pentru
Transilvania. Această carte a circulat intens în nordul Dobrogei, dacă avem în
vedere faptul că toate exemplarele de la mănăstire provin din parohii tulcene.
Pe de altă parte, am constatat că localitățile de răspândire de unde s-a
concentrat cartea veche românească la Mănăstirea Cocoș sunt situate mai ales
în nordul, nord-estul și în vestul județului, zone dinspre Dunăre intens locuite
de către români. Zona centrală, de podiș, a fost locuită de-a lungul secolelor
îndeosebi de turco-tătari și de ucraineni. De asemenea, nici în așezările din
Delta Dunării nu avem dovedită o circulație prea intensă a cărților românești,
regiunea canalelor Dunării fiind dintotdeauna destul de anevoioasă. Acest
spațiu de răspândire este surprins de noi în harta localităților în care se
păstrează fonduri de carte veche românească (Planșa I).
Sigur, în Dobrogea de nord s-au păstrat relativ puține manuscrise (26) și
cărți românești vechi (214) față de alte zone istorice. Ne explicăm această
realitate prin însăși istoria locului, apăsarea jugului otoman, vitregiile abătute
asupra românilor de aici în toate timpurile și prin faptul că nu putem vorbi de
o activitate tipografică locală până după Războiul de independență. Abia la 22
iunie 1879 vede lumina tiparului prima publicație tulceană, intitulată Steaua
Dobrogei, urmată de numeroase alte ziare și reviste. Din acest punct de vedere,
subliniem totodată că nu putem vorbi aici de carte veche românească cu
circulație numai în Dobrogea, așa cum se poate discuta în cazul celorlalte
provincii sau regiuni istorice românești.
În afara acestor concluzii legate de circulație și răspândire, care au
rezultat din descrierea cărților și a manuscriselor precum și din interpretarea
însemnărilor, pentru șaptezeci și opt de ediții aflate în colecțiile tulcene am
constatat o serie de îndreptări și completări la Bibliografia românească veche.
Majoritatea îndreptărilor noastre sunt legate de paginație, de responsabilii de
ediție sau de unele greșeli strecurate în foile de titlu, iar completările aduse
sunt legate de conținut, ilustrații și ornamente nemenționate până în prezent
în alte cataloage de ediții.
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De asemenea, patru tipărituri dedicatorii, în limba neogreacă, ale unor
autori străini, originale sau traduse în grecește de erudiți profesori ai
Academiilor Domnești de la Iași și București, le propunem ca adăugiri la
Bibliografia românească veche. Acestea sunt: Evghenie Vulgaris, Ē Logikē,
Leipzig, 1766; Fr. Ch. Baumeister, Logikē, Viena, 1795; Gavriil Kallonas,
Paidagōgia, Viena, 1800; Joseph J. Lalande, Epitomē Astronomias, vol. I - II,
Viena, 1803.
În mănăstirile nord-dobrogene întemeiate în prima jumătate a secolului
al XIX-lea nu se cunosc copiști sau traducători vestiți, așa cum s-au dezvoltat
în adevăratele școli și scriptorii mănăstirești medievale din nordul Moldovei
ori din Țara Românească. Cele 26 de manuscrise din colecțiile tulcene au fost
redactate sau copiate pe teritoriul românesc, cu excepția jurnalului de călătorie
al prințului Nicolae Caradja (1848-1876), care a făcut parte din biblioteca lui
Constantin I. Karadja. Cel mai vechi manuscris, datat [sfârșitul sec. al XVII-lea
- începutul sec. al XVIII-lea], se păstrează în cadrul colecțiilor Institutului de
Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, anume <Genealogia familiei Corvineștilor>.
Numeroase informații cu caracter istoric, informații despre cutremure,
anomalii climatice, fenomene astronomice, unele cunoscute, altele inedite,
sunt cuprinse în însemnări pe cărți și manuscrise. Pe lângă valoarea lor
documentară și informativă, astfel de consemnări sunt strâns legate de trăirile
și de mentalitatea oamenilor din secolele trecute.
Nu în ultimul rând, a fost subliniată valoarea însemnărilor pentru istoria
lexicului românesc. Mai multe expresii și cuvinte românești folosite în
însemnări, dintre care douăzeci și două de origine slavă, au fost detaliate în
această lucrare. De asemenea, au fost subliniate câteva cazuri interesante din
punct de vedere lexical: cuvinte românești de alte origini, cuvinte cu alte
forme decât cele din Dicționarul limbii române precum și cuvinte noi sau forme
care nu se regăsesc în Dicționarul limbii române.
Starea de conservare a colecțiilor tulcene, atât laice cât și religioase, este
în general bună, ceea ce înseamnă că acestea vor dăinui încă multe secole,
dacă vom lua anumite măsuri acolo unde ele se impun, iar generațiile
următoare le vor acorda atenția, respectul și prețuirea pe care aceste izvoare
scrise ale istoriei și civilizației românești le merită pe deplin.
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LISTA ILUSTRAȚIILOR
Planșa I. Harta - Localități nord-dobrogene în care se păstrează fonduri de carte
veche românească. Răspândirea cărții înainte de anul 1980 în județul Tulcea. /
Northern Dobrudja localities which still keeping funds of Old Romanian Books. The circulation of Books
before the year 1980 in Tulcea County.

Carte veche românească în patrimoniul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea /
Old Romanian Books in patrimony of Tulcea Eco-Museum Research Institute

Planșa II
Fig. 1. Pavilionul Bibliotecii / Library's building.
Fig. 2. Depozitul de carte veche / The old book store.
Fig. 3. Carte românească de învățătură, Iași, 1643 - Foaia de titlu „imprimat B” / Title page
”type printed B”.

Planșa III
Fig. 1. Îndreptarea legii, Târgoviște, 1652 - Pagina 536 cu însemnări / Page 536 with notes.
Fig. 2. Biblia N.T. Evanghelie, Snagov, 1697 - Eticheta «Ex libris Brancovan» / Ex-libris label
Brancovan.

Planșa IV
Fig. 1. Biblia N.T. Evanghelie, București, 1732 - Însemnare cu privire la legarea cărții /
Note on book binding.

Fig. 2. Ilie Miniat, Cazanii de prăznuire, București, 1742 - Însemnare despre cutremurul
din 11 ianuarie 1838 / Note on the earthquake from January 11th, 1838.
Planșa V
Fig. 1. J. L. Carra, Histoire de la Moldavie et de la Valachie, A Jassy [Paris], 1777 - Foaia de
titlu / Title page.
Fig. 2. Antonie Manuil, Tropaion tēs Orthodoxou Pisteōs, Viena, 1791- Foaia de titlu / Title page.
Planșa VI
Fig. 1. Nicolae Mavrocordat, Philotheou Parerga, Viena, 1800 - Foaia de titlu / Title page.
Fig. 2. Al. Mavrocordat Exaporitul, Phrontismata, Viena, 1805 - Ștampila «Biblioteca
Colegiului Sf. Sava» / Ex-libris stamp «Library College St. Sava».
Planșa VII
Fig. 1. Liturghier, Sibiu, 1814 - Foaia de titlu cu însemnare / Title page with note.
Fig. 2. Acatist, Buda, 1819 - Legătura originală, din piele, secolul al XIX-lea / Original
cover, on leather, of the 19th century.

Mănăstirea Celic Dere Tulcea / Tulcea Celic Dere Monastery
Planșa VIII
Fig. 1-2. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” sfințită la 22 octombrie 1932 /
”Adormirea Maicii Domnului” Church sanctified on October 22th, 1932.
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Fig. 3-4. Muzeul de Artă religioasă amenajat în pavilionul vechii școli de pictură / The
religious Art Museum arranged in old school's pavilion painting.

Fig. 5-6. Depozitul de carte veche și muzeul mănăstirii. Maica Aftene Miropia,
muzeograf / The old book store and monastery's museum. The nun Aftene Miropia.
Carte veche românească în patrimoniul Mănăstirii Celic Dere Tulcea / Old Romanian
Books in patrimony of Tulcea Celic Dere Monastery

Planșa IX
Fig. 1. Mineiul luna lui Dechemvrie, Râmnic, 1779 - Foaia 1 / Page 1.
Fig. 2. Nicodim Aghioritul, Carte folositoare de suflet, București, 1800 - Foaia 2 / Page 2.
Planșa X
Fig. 1. Mineiul luna lui Septemvrie, Buda, 1804 - Tirajul pentru Transilvania / The number
of copies for Transylvania.

Fig. 2. Biblia N.T. Evanghelie, Buda, 1812 - Ferecătura din metal aurit / Gold-plated metal
cover.

Planșa XI
Fig. 1. Biblia N.T., Sankt Petersburg, 1817 - Însemnare pe foaia de titlu / Note on title page.
Fig. 2. Biblia N.T., Neamț, 1818 - Însemnare pe foaia de gardă verso / Note on double side of
sheet guard.

Mănăstirea Cocoș Tulcea / Tulcea Cocoș Monastery
Planșa XII
Fig. 1. Clopotnița de la intrarea în mănăstire / Belfry of the entry at the monastery.
Fig. 2. Stăreția mănăstirii / Monastery's abbey.
Fig. 3. Biserica „Sfânta Treime” construită între 1911-1913 / ”St. Treime” Church builded
between 1911-1913.

Fig. 4. Clădirea dinspre est unde se păstrează colecțiile muzeale / The building east where
still keeping museum collections.

Fig. 5. Depozitul de carte veche / The old book store.
Carte veche românească în patrimoniul Mănăstirii Cocoș Tulcea / Old Romanian Books
in patrimony of Tulcea Cocoș Monastery

Planșa XIII
Fig. 1. Octoih, Iași, 1749 - Însemnare pe p. 699 / Note on p. 699.
Fig. 2. Acatist, Râmnic, 1784 - Gravura „Fecioara Maria cu pruncul” / Engraving ”Virgin
Mary with Jesus Christ”.

Planșa XIV
Fig. 1. Octoih, București, 1792 - Însemnare de circulație pe foaia de gardă / Note of the
circulation on the sheet guard.

Fig. 2. Apostol, Râmnic, 1794 - Exemplar cu completări manuscrise și ornamente la
sfârșit / Copy with handwritten completions and ornaments at the end.
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Planșa XV
Fig. 1-2. Chiriacodromion, București, 1801 - Însemnări și ornamente manuale pe
forzațurile exemplarului / Notes and manual ornaments on the inside cover of copy.
Carte veche românească în patrimoniul Bisericii „Sfinții Împărați” Tulcea / Old
Romanian Books in patrimony of Tulcea ”Sfinții Împărați” Church

Planșa XVI
Fig. 1. Biserica „Sfinții Împărați” construită între 1874-1876 / ”Sfinții Împărați” Church
builded between 1874-1876.

Fig. 2. Ceaslov, [sec. XVIII - 1830] - Gravura „Fecioara Maria cu pruncul”, p. 316 /
Engraving ”Virgin Mary with Jesus Christ”, p. 316.

Fig. 3. Liturghier, Sibiu, 1827 - Gravura „Sfântul Grigorie”, p. 176 / Engraving ”St.
Grigorie”, p. 176.

Colecții particulare / Private collections
Planșa XVII
Fig. 1. Psaltire, Movilău, 1796 - Însemnare despre cutremurul din 23 septembrie 1908 /
Note on the earthquake from September 23th, 1908.

Fig. 2. Psaltire, Movilău, 1796 - Gravura „Împăratul David cu lira”, f. [6v] / Engraving
”The Emperor David with lyre”, f. [6v].

Adăugiri la Bibliografia Românească Veche / Additions to the Old Romanian Bibliography
Planșa XVIII
Fig. 1. Evghenie Vulgaris, Ē Logikē, Lipsca Saxoniei, 1766 - Foaia de titlu și portretul
autorului / Title page and author's portrait.
Fig. 2. Evghenie Vulgaris, Ē Logikē, Lipsca Saxoniei, 1766 - Prefața dedicatorie închinată
domnului Moldovei Grigore Ghica / Preface dedicated to the Princes from Moldavia
Grigore Ghica.

Planșa XIX
Fig. 1. Frideric Ch. Baumeister, Logikē, Viena, 1795 - Foaia de titlu / Title page.
Fig. 2. Gavriil Kallonas, Paidagōgia, Viena, 1800 - Foaia de titlu și portretul autorului /
Title page and author's portrait.

Planșa XX
Fig. 1. Joseph Lalande, Epitomē Astronomias, Viena, 1803 - Foaia de titlu / Title page.
Fig. 2. Joseph Lalande, Epitomē Astronomias, Viena, 1803 - Epistola dedicatorie închinată
domnului Moldovei Alexandru Moruzi / Epistle dedicated to the Princes from
Moldavia Alexandru Moruzi.

Manuscrise în patrimoniul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea / Manuscripts
in patrimony of Tulcea Eco-Museum Research Institute
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Planșa XXI
Fig. 1. <Genealogia familiei Corvineștilor>, [sf. sec. XVII - încep. sec. XVIII].
Fig. 2-3. Nicolae Caradja (autor / author), Description d'excursion en sud de l'Allemagne et
en Suisse, [1865-1869] - Foaia de gardă cu însemnarea lui Constantin I. Karadja /
The sheet guard with note of Constantin I. Karadja; Prima pagină a manuscrisului cu
ex-librisul ștampilat Constantin I. Karadja / First page of manuscript with ex-libris
stamp Constantin I. Karadja.

Planșa XXII
Fig. 1. Ronetti-Roman (autor / author), Radu (variantă a poemului / version of poem), [ante
1878].
Fig. 2. Ronetti-Roman (autor / author), Radu (variantă a poemului / version of poem), 12/24
Iulie 1875.
Planșa XXIII
Fig. 1. Căpitan A. Galeriu (autor /author), Captivul. Dramă în 4 acte și 2 tablouri, 1881.
Fig. 2. Alexandru A. C. Sturdza (autor / author), Sponsalia. Chant alterné sur le mode
antique, 1893.
Manuscris slavon - Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea / Slavonian manuscript Tulcea County Library ”Panait Cerna”

Planșa XXIV
Fig. 1-2. <Psaltire slavonă>, [prima jum. a sec. al XIX-lea] - Foile 1 și 207 / Pages 1 and 207.
Manuscrise în patrimoniul Mănăstirii Celic Dere Tulcea / Manuscripts in patrimony of
Tulcea Celic Dere Monastery

Planșa XXV
Fig. 1. <Capete și învățături ale Sf. Calist Xanthopol și Ignatie din cartea „Raiul”>, 1738.
Fig. 2. <Cântări bisericești>, ms. greco-român, [cca. 1823] / Greek-Romanian manuscript.
Planșa XXVI
Fig. 1. <Urmarea îngerescului chip>, [prima jum. a sec. al XIX-lea].
Fig. 2. <Viața Sf. Vasile cel Nou>, ms. slavon, [1847] / Slavonian manuscript.
Manuscrise în patrimoniul Mănăstirii Cocoș Tulcea / Manuscripts in patrimony of Tulcea
Cocoș Monastery

Planșa XXVII
Fig. 1. Ștefan Ivanovici (copist / scribe), Îndreptarea păcătoșilor, 1849.
Fig. 2. Iustin Ioan Stavila (copist / scribe), Psaltirea prorocului și împăratului David, 1900.
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Planșa I. Localități nord-dobrogene în care se păstrează fonduri de carte veche românească.
Răspândirea cărții înainte de anul 1980 în județul Tulcea.

Lăcrămioara Manea
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Fig. 1. Pavilionul Bibliotecii.

Fig. 2. Depozitul de carte veche.

Fig. 3. Carte românească de învățătură, Iași, 1643 –
Foaia de titlu „imprimat B”.

Planșa II. Carte veche românească
în patrimoniul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
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Fig. 1. Îndreptarea legii, Târgoviște, 1652 – Pagina 536 cu însemnări.

Fig. 2. Biblia N.T. Evanghelie, Snagov, 1697 – Eticheta «Ex libris Brancovan».

Planșa III. Carte veche românească
în patrimoniul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
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Fig. 1. Biblia N.T. Evanghelie, București, 1732 –
Însemnare cu privire la legarea cărții.

Fig. 2. Ilie Miniat, Cazanii de prăznuire,
București, 1742–
Însemnare despre cutremurul din 11 ianuarie
1838.

Planșa IV. Carte veche românească
în patrimoniul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
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Fig. 1. J. L. Carra, Histoire de la Moldavie et de la Valachie, A Jassy [Paris], 1777–
Foaia de titlu.

Fig. 2. Antonie Manuil, Tropaion tēs Orthodoxou Pisteōs, Viena, 1791–
Foaia de titlu.
Planșa V. Carte veche românească
în patrimoniul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea

396
https://biblioteca-digitala.ro

Circulaţia cărţii vechi româneşti (manuscrisă şi tipărită) în spaţiul nord-dobrogean

Fig. 1. Nicolae Mavrocordat, Philotheou Parerga, Viena, 1800 – Foaia de titlu.

Fig. 2. Al. Mavrocordat Exaporitul, Phrontismata, Viena, 1805
– Ștampila «Biblioteca Colegiului Sf. Sava».

Planșa VI. Carte veche românească
în patrimoniul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
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Fig. 1. Liturghier, Sibiu, 1814 – Foaia de titlu cu însemnare.

Fig. 2. Acatist, Buda, 1819 – Legătura originală, din piele, secolul al XIX-lea.
Planșa VII. Carte veche românească
în patrimoniul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
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Fig. 1-2. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” sfințită la 22 octombrie 1932.

Fig. 3-4. Muzeul de Artă religioasă amenajat
în pavilionul vechii școli de pictură.

Fig. 5-6. Depozitul de carte veche și muzeul mănăstirii.
Maica Aftene Miropia, muzeograf.

Planșa VIII. Mănăstirea Celic Dere Tulcea
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Fig. 1. Mineiul luna lui Dechemvrie, Râmnic, 1779 – Foaia 1.

Fig. 2. Nicodim Aghioritul, Carte folositoare de suflet, București, 1800 – Foaia 2.

Planșa IX. Carte veche românească
în patrimoniul Mănăstirii Celic Dere Tulcea
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Fig. 1. Mineiul luna lui Septemvrie, Buda, 1804 – Tirajul pentru Transilvania.

Fig. 2. Biblia N.T. Evanghelie, Buda, 1812
– Ferecătura din metal aurit.

Planșa X. Carte veche românească
în patrimoniul Mănăstirii Celic Dere Tulcea
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Fig. 1. Biblia N.T., Sankt Petersburg, 1817 – Însemnare pe foaia de titlu.

Fig. 2. Biblia N.T., Neamț, 1818 – Însemnare pe foaia de gardă verso.

Planșa XI. Carte veche românească
în patrimoniul Mănăstirii Celic Dere Tulcea
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Fig. 1. Clopotnița de la intrarea
în mănăstire.

Fig. 3. Biserica „Sfânta Treime”

Fig. 4. Clădirea dinspre est,
unde se păstrează colecțiile muzeale.

Fig. 2. Stăreția mănăstirii construită între
1911-1913.

Fig. 5. Depozitul de carte veche.

Planșa XII. Mănăstirea Cocoș Tulcea
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Fig. 1. Octoih, Iași, 1749 – Însemnare pe p. 699.

Fig. 2. Acatist, Râmnic, 1784 – Gravura „Fecioara Maria cu pruncul”.

Planșa XIII. Carte veche românească
în patrimoniul Mănăstirii Cocoș Tulcea
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Fig. 1. Octoih, București, 1792 – Însemnare de circulație pe foaia de gardă.

Fig. 2. Apostol, Râmnic, 1794 – Exemplar cu completări manuscrise și ornamente la sfârșit.

Planșa XIV. Carte veche românească în patrimoniul Mănăstirii Cocoș Tulcea
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Fig. 1-2. Chiriacodromion, București, 1801 –
Însemnări și ornamente manuale pe forzațurile exemplarului.

Planșa XV. Carte veche românească în patrimoniul Mănăstirii Cocoș Tulcea
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Fig. 1. Biserica „Sfinții Împărați” construită între
1874-1876.

Fig. 2. Ceaslov, [sec. XVIII - 1830] – Gravura „Fecioara Maria cu pruncul”, p. 316.

Fig. 3. Liturghier, Sibiu, 1827 – Gravura „Sfântul Grigorie”, p. 176.
Planșa XVI. Carte veche românească
în patrimoniul Bisericii „Sfinții Împărați” Tulcea
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Fig. 1. Psaltire, Movilău, 1796 – Însemnare despre cutremurul din 23 septembrie 1908.

Fig. 2. Psaltire, Movilău, 1796 – Gravura „Împăratul David cu lira”, f. [6v].
Planșa XVII. Colecții particulare
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Fig. 1. Evghenie Vulgaris, Ē Logikē, Lipsca Saxoniei, 1766
– Foaia de titlu și portretul autorului.

Fig. 2. Evghenie Vulgaris, Ē Logikē, Lipsca Saxoniei, 1766
− Prefața dedicatorie închinată domnului Moldovei Grigore Ghica.
Planșa XVIII. Adăugiri la Bibliografia românească veche
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Fig. 1. Frideric Ch. Baumeister, Logikē, Viena, 1795 – Foaia de titlu.

Fig. 2. Gavriil Kallonas, Paidagōgia, Viena, 1800
– Foaia de titlu și portretul autorului.
Planșa XIX. Adăugiri la Bibliografia românească veche
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Fig. 1. Joseph Lalande, Epitomē Astronomias, Viena, 1803 – Foaia de titlu.

Fig. 2. Joseph Lalande, Epitomē Astronomias, Viena, 1803
– Epistola dedicatorie închinată domnului Moldovei Alexandru Moruzi.
Planșa XX. Adăugiri la Bibliografia românească veche
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Fig. 1. <Genealogia familiei Corvineștilor>, [sf. sec. XVII - încep. sec. XVIII].

Fig. 2-3. Nicolae Caradja (autor),
Description d'excursion en sud de l'Allemagne et en Suisse, [1865-1869].

Fig. 3. Prima pagină a manuscrisului cu
ex-librisul ștampilat Constantin I. Karadja.

Fig. 2. Foaia de gardă cu însemnarea
lui Constantin I. Karadja.

Planșa XXI. Manuscrise în patrimoniul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
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Fig. 1. Ronetti-Roman (autor), Radu (variantă a poemului), [ante 1878].

Fig. 2. Ronetti-Roman (autor), Radu (variantă a poemului), 12/24 Iulie 1875.

Planșa XXII. Manuscrise în patrimoniul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
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Fig. 1. Căpitan A. Galeriu (autor), Captivul. Dramă în 4 acte și 2 tablouri, 1881.

Fig. 2. Alexandru A.C. Sturdza (autor),
Sponsalia. Chant alterné sur le mode antique, 1893.

Planșa XXIII. Manuscrise în patrimoniul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
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Fig. 1. Foaia 1.
Fig. 1-2. <Psaltire slavonă>, [prima jum. a sec. al XIX-lea].

Fig. 2. Foaia 207.

Planșa XXIV. Manuscris slavon - Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea
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Fig. 1. <Capete și învățături ale Sf. Calist Xanthopol și Ignatie din cartea „Raiul”>, 1738.

Fig. 2. <Cântări bisericești>, ms. greco-român, [cca. 1823].

Planșa XXV. Manuscrise în patrimoniul Mănăstirii Celic Dere Tulcea

416
https://biblioteca-digitala.ro

Circulaţia cărţii vechi româneşti (manuscrisă şi tipărită) în spaţiul nord-dobrogean

Fig. 1. <Urmarea îngerescului chip>, [prima jum. a sec. al XIX-lea].

Fig. 2. <Viața Sf. Vasile cel Nou>, ms. slavon, [1847].

Planșa XXVI. Manuscrise în patrimoniul Mănăstirii Celic Dere Tulcea
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Fig. 1. Ștefan Ivanovici (copist), Îndreptarea păcătoșilor, 1849.

Fig. 2. Iustin Ioan Stavila (copist),
Psaltirea prorocului și împăratului David, 1900.
Planșa XXVII. Manuscrise în patrimoniul Mănăstirii Cocoș Tulcea
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ABREVIERI
1. BIBLIOGRAFII, CATALOAGE, CĂRŢI, DICȚIONARE
Arhim. SorescuMonastirile

Arhim. Roman Sorescu, Monastirile dobrogene,
București, 1914.

BRV I, II, III, IV

I. Bianu, N. Hodoş, D. Simonescu, Bibliografia
românească veche (1508-1830), I - 1903; II - 1910; III 1936; IV - 1944, Bucureşti.

BRVÎA

Mariana Iova (coord.), Bibliografia românească veche:
îmbogăţită şi actualizată, I (A - C), Târgovişte, 2004.

BRM I, II, III, IV

Bibliografia românească modernă (1831-1918), I - 1984;
II - 1986; III - 1989; IV - 1996, Bucureşti.

Bădără-Tiparul

Doru Bădără, Tiparul românesc la sfârșitul secolului al
XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea, Brăila,
1998.

Camariano-CioranAcademiile

Ariadna Camariano-Cioran, Academiile Domnești din
București și Iași, București, 1971.

Călători străini

Academia Română, Călători străini despre Țările
Române, vol. I-X, București, 1968-2001; Călători
străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea, Serie
Nouă, vol. I-VI, București, 2004-2010.

CRD

C. Cioroiu, A. Mocanu, Cartea românească în
Dobrogea înainte de 1877, Constanţa, 1978.

CRMNIM

M. Danilov, A. Grițco, L. Malahov, Cartea
românească în colecțiile Muzeului Național de Istorie a
Moldovei (1683-1918). Catalog, Chișinău, 2002.

DERDSR

Gh. Bolocan (coord.), Dicționarul elementelor
românești din documentele slavo-române (1374-1600),
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București, 1981.
DEX

Academia Română, Dicționarul explicativ al limbii
române, Ed. a 2-a, București, 1998.

DGLR

Dicționarul general al literaturii române, vol. I-VII,
București, 2004-2009.

DLR

Academia Română, Dicționarul limbii române, 5 vol.
(A - Lojniță), București, 1913-1949; Serie Nouă, 23
vol. (M - Z), București, 1965-2005; 9 vol. (D - E, J - L),
București, 2006-2010.

DTR

Pr. prof. M. Păcurariu, Dicționarul teologilor români,
București, 1996.

Dudaș-Însemnări

F. Dudaș, Însemnări pe bătrâne cărți de cult, București,
1992.

EB I

Dimitrios S. Ghinis, Elenikè bibliographia (1800-1863),
I, Atena, 1939.

Erbiceanu

C. Erbiceanu, Bibliografia greacă, Bucureşti, 1903.

Florescu-TCVR

A. Florescu, Tezaur. Carte românească veche: 15571830, Craiova, 2000.

Legrand II

Émile Legrand, Bibliographie hellénique XVIII-e siècle
(1701-1790), II, Paris, 1928.

Manea-CAAD

L. Manea, Contribuții la activitatea Academiilor
Domnești din București și din Iași. O tipăritură a lui G.
Kallonas, SD, 2, 2000, nr. 6-7.

Manea-CBRV

L. Manea, Contribuții la Bibliografia Românească
Veche. O tipăritură a lui Evghenie Vulgaris, Peuce
S.N., 7, 2009.

Manea-Ex-librisul

L. Manea, Ex-librisul Familiei Brâncoveanu în colecții
tulcene, Peuce S.N., 8, 2010.

Manea-Însemnări

L. Manea, Însemnări consemnate pe cărți vechi
românești, BB, 7, 2004, nr. 11.

Manea-Valoarea

L. Manea, Valoarea informativă a însemnărilor culese
din colecțiile de carte veche ale Mănăstirii Cocoș-Tulcea,
„Îndrumător pastoral”, Tulcea, 4, 2012.
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Mălinaș-CCRV
Mitric-CRVS

C. Mălinaș, Catalog de carte românească veche,
Oradea, 1993.
O. Mitric, Carte românească veche în județul Suceava
(1643-1830): Catalog, Ed. a 2-a, Suceava, 2005.

Mitu-Studii de etimologie

M. Mitu, Studii de etimologie româno-slavă, București,
2001.

Poenaru-CBRV

Daniela Poenaru, Contribuţii la Bibliografia
românească veche, Târgovişte, 1973.

Predescu

L. Predescu, Enciclopedia Cugetarea. Material
românesc: oameni și înfăptuiri, București, 1940.

Pr. prof. ComanPatrologie

Pr. prof. Ioan G. Coman, Patrologie, Sfânta
Mănăstire Dervent, 1999.

Râpă-BRVA

D. Râpă-Buicliu, Bibliografia românească veche.
Additamenta I (1536-1830), Galaţi, 2000.

Stoicescu-Bibliografia I,
II

N. Stoicescu, Bibliografia localităților și monumentelor
feudale din România, I. Țara Românească (Muntenia,
Oltenia și Dobrogea), vol. I-II, București, 1970.

Stoicescu-Repertoriul

N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităților și
monumentelor medievale din Moldova, București, 1974.

SVSR

P. Olteanu (coord.), G. Mihăilă, L. Djamo-Diaconiță,
E. Vrabie, E. Lința, O. Stoicovici, M. Mitu, Slava
veche și slavona românească, București, 1975.

Ştefan-CMMB

Ştefania-Cecilia Ştefan, Catalogul cărţii româneşti
vechi şi rare din colecţia Muzeului Municipiului
Bucureşti (1648-1829), Bucureşti, 2008.
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2. PERIODICE
AARMSI
AD

Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice,
Bucureşti.
Analele Dobrogei, Constanţa şi Cernăuţi.

Apulum

Apulum. Acta Musei Apulensis, Alba-Iulia.

Arh. D

Arhiva Dobrogei, Bucureşti.

BB

Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti.

BCIR

Buletinul Comisiei Istorice a României, Bucureşti.

BOR

Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti.

GB

Glasul Bisericii, Brăila.

MA

Mitropolia Ardealului, Sibiu.

MMS

Mitropolia Moldovei și Sucevei, Iași.

MN

Muzeul Naţional, Bucureşti.

Museum

Museum. Studii şi Comunicări, Argeş.

Peuce

Peuce. Studii şi Cercetări de Istorie şi Arheologie, Tulcea

Peuce S.N.
RA

Peuce. Studii şi Cercetări de Istorie şi Arheologie, Serie Nouă,
Tulcea.
Revista Arhivelor, Bucureşti.

RBNR

Revista Bibliotecii Naționale a României, București.

RI

Revista Istorică, București.

RIR

Revista Istorică Română, Bucureşti.

RSl

Romanoslavica, Bucureşti.

SCB

Studii şi Cercetări de Bibliologie, Bucureşti.

SD

Steaua Dobrogei, Tulcea.

SISEE

Studii istorice sud-est europene, București.

VB I

Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional. Cercetare şi
valorificare, I, Râmnicu-Vâlcea, 1980.
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3. ALTE ABREVIERI
B.A.R.

Biblioteca Academiei Române Bucureşti

B.Sf.Î.

Biserica „Sfinții Împărați” Tulcea

C.C.D.

Casa Corpului Didactic Tulcea

CE:

Circulaţia exemplarului

cf.

conform

col.

coloane

C.P.

Colecții particulare Tulcea

CR

Carte românească

CRV
Ed.
exempl.

Carte românească veche
Ediția
exemplare

EXL:

Ex-librisuri

f.

foi

[f]

foaie nenumerotată

f. n.

fără număr de inventar

I.C.E.M.

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea

il.

ilustraţii

Î:

Însemnări

jud.

județ

L:

Legătura

ms.

manuscris

N.T.

Noul Testament

nr. inv.

număr de inventar

num.

numerotată

OM:

Ornamente manuale

p.

pagini

[p]

pagină nenumerotată

P:

Provenienţa
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pl.

planşe

R

rânduri pe pagină/foaie

r

recto

SC:

Stare de conservare

sec.

secol

< slavon.

(derivă) din slavonul

suf.

sufix

< tc.

(derivă) din turcismul

v

verso

vol.

volum, volume

v.sl.

(cuvânt) vechi slav

V.T.

Vechiul Testament
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I. BIBLIOGRAFII, CATALOAGE, DICŢIONARE, ENCICLOPEDII
Bianu, Ioan, Hodoş, Nerva, Simonescu, Dan, Bibliografia românească veche
(1508-1830), tom I-IV, Bucureşti, Atelierele Socec & Co., 1903, 1910,
1936, 1944.
*** Bibliografia românească modernă (1831-1918), vol. I-IV, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984, 1986, 1989, 1996.
Bolocan, Gheorghe (coord.), Dicţionarul elementelor româneşti din documentele
slavo-române (1374-1600), Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1981.
Carataşu, Mihail, Un catalog necunoscut al Bibliotecii Mănăstirii Hurezu, în BOR,
87, 1969, nr. 5-6, p. 590-625.
Cândea, Virgil, Mărturii româneşti peste hotare: Mică enciclopedie de creaţii
româneşti şi izvoare despre români în colecţii din străinătate, tom I-II,
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1991, 1998.
Pr. prof. Coman, Ioan G., Patrologie, Ed. revizuită, Sfânta Mânăstire Dervent,
1999.
Danilov, M., Griţco, A., Malahov, L., Cartea românească în colecţiile Muzeului
Naţional de Istorie a Moldovei (1683-1918). Catalog, Chişinău, 2002.
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*** Dicționarul explicativ al limbii române, Ed. a 2-a, București, Editura Univers
Enciclopedic, 1998.
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425
https://biblioteca-digitala.ro

Lăcrămioara Manea

Dudaş, Florian, Vechile tipărituri româneşti din Ţara Bihorului, vol. I (1536-1760),
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Iova, Mariana (coord.), Bibliografia românească veche: îmbogăţită şi actualizată,
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Muzeul Judeţean Dâmboviţa, 1973.
Predescu, Lucian, Enciclopedia Cugetarea. Material românesc: oameni şi înfăptuiri,
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Budai-Deleanu, Ion, Opere, Ed. îngrijită de Gheorghe Chivu și Eugen Pavel,
București, Editura Academiei Române, 2011.
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Române, 1968-2001; Călători străini despre Țările Române în secolul al
XIX-lea, Serie Nouă, vol. I-VI, București, Editura Academiei Române,
2004-2010.
*** Dobrogea. Cincizeci de ani de viaţă românească (1878-1928), Bucureşti,
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Iorga, Nicolae, Inscripții din bisericile României, vol. II, București, Editura Socec,
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Mihăilă, București, Editura Academiei R.S.R., 1968.
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Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1971.
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1877; Prefaţă: Dan Simonescu, Constanţa, Tipografia „Dobrogea”,
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1984.
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1974.
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1864-1886, în vol. Monumente istorice şi izvoare creştine, Galaţi, Editura
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Manea, Lăcrămioara, Contribuţii la activitatea Academiilor Domneşti din Bucureşti
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Manea, Lăcrămioara, Colecţia de carte veche în patrimoniul Mănăstirii CocoşTulcea, în „Îndrumător pastoral”, Tulcea, 2, 2010, p. 390-400.
Manea, Lăcrămioara, Ex-librisul Familiei Brâncoveanu în colecţii tulcene, în Peuce
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THE CIRCULATION OF THE OLD ROMANIAN BOOKS
(HANDWRITTEN AND PRINTED)
IN NORTHERN DOBRUDJA AREA
- Abstract -

Key words: the circulation of the old Romanian books, Old Romanian Book
catalog, Northern Dobrudja area, contributions to the Old Romanian Bibliography,
manuscripts from the collections from Tulcea County, Cocoş Monastery, Celic Dere
Monastery, the informative value of the notations, Slavonian words and expressions.

The present paper deals with the issue of the circulation of the old
Romanian books (handwritten and printed) in the Northern Dobrudja area,
especially on the surface of the Tulcea County, starting from the scientific
value of the cultural heritage consisting of books preserved in this area, both
in the laic and religious institutions, but also in the private collections.
The object of this study is to identify and to describe 175 editions of 214
copies of old Romanian books (1643-1830) as well as 26 manuscripts, as a
result of our research over the years, regarding the identification of the
localities which still keep old Romanian books and also, the effective
interpretation of the heritage that laic institution, churches and Northern
Dobrudja monasteries own.
Because of the passing of time and the hardships of the centuries,
because of the long usage of books which consequently ended in the wear and
tear of the books and because of the fact that cult books written with Slavic
letters were replaced with Latin written ones, the old books have been
neglected and partially doomed to disappearance. Because of these reasons, it
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should be emphasized that reconstructing the circulation of the old Romanian
books in the Northern Dobrudja can only be done partially as the in facto books
are not vey numerous. The first manuscripts and printed books, as well as
many of those which appeared in the previous periods, have disappeared due
to many causes. However, research which solely focused on the circulation of
Romanian books, are very few. The description of the editions and copies,
with their particularities, has led to the realization of this reference book
(catalog) of old Romanian books from Tulcea County, similar reference books
already existing in other regions of the country.
For a better understanding of the local phenomenon, its distinctive
aspects, in the first chapter of the paper, Northern Dobrudja Spirituality.
Historical frame there is a brief presentation of the geographic area as well as
the history of Dobrudja, especially of the 1417-1877 period when the region
was under Turkish ruling. Regardless of that fact, the relationships between
the Romanians from Dobrudja and the Romanians from the left hand side of
the Danube border continued throughout the centuries. In the second part of
this chapter, reference is made to the Romanian culture from the Northern
Dobrudja. The existence of the Romanian churches, at first made of wood and
then of wall in the Northern Dobrudja villages, even from the 17th century
represented a way and a major factor for the circulation of the books in the
region. Next to the church, the role of the school and of the written culture
developed in this area is equally important for the need of spreading books
and textbooks.
In the II chapter, Old Romanian Books in Northern Dobrudja, it is said
that the editions from Moldavia had a more intense circulation in the
Northern part of the region rather than on the territory of the Constanta
County. Considering the 214 copies of old Romanian books, which are still
kept in collections in Tulcea, the situation of the provinces is as it follows:
42.52% are books printed by the Moldavian printing houses followed by
28.04% of books printed abroad. The books printed in Walachia are 21.02%
and the least, 8.42% come from Transylvania printing centres. Moreover, some
books kept in Northern Dobrudja come from Walachia through a Moldavian
channel and others circulated from Moldavia (they were printed there) in
Transylvania, then in Walachia and from here back in Dobrudja. In the
Northern Dobrudja monasteries’s patrimony, there are the most numerous
copies which were printed and then circulated in Moldavia: 42 at Cocoş
Monastery and 37 at Celic Dere. The circulation and the usage of books in
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Dobrudja started in the 17th century, since when some of them were printed
and continue to exist up to now. The oldest of them are: Varlaam's Cazania
(Iaşi, 1643) and the Bible (Bucharest, 1688), a copy of each of them in the
collections of Tulcea Eco-Museum Research Institute and of Celic Dere
Monastery.
The III chapter, Northern Dobrudja localities which still keeping
collections of old Romanian books represents the nucleus of the paper,
actually it is the catalog of the collections from Tulcea accompanied by their
history and the current institutions which own them. The most wide spread
edition from Tulcea County is Octoih from Buda, 1811, from which 8 copies
kept until nowadays have been identified at Cocoş Monastery. This edition
circulated intensely in Northern Dobrudja if one considers that all the copies
from the monastery come from Tulcea parishes.
In addition, as a research method, the catalog complies the International
Standard of the Bibliographical Description of Ancient Books (ISBD(A)), as
well as the desire to enrich the known information with footnotes which bring
forward not just the copies but also the editions. The bibliographic areas are
general notes (from the edition) and the specific notes (from the copy): the
description of the binding, the preservation state, ex-libris and notes, their
circulation.
The Tulcea Eco-Museum Research Institute collection includes 55 titles
in 61 copies, 6 of which are double or more copies of the same edition.
Chronologically speaking, 10 copies date back from the 17th century, 21
volumes were printed in the 18th century and 30 old Romanian books belong
to the 1801-1830 printing period. Here, three neo-Greek volumes, printed in
Vienna, have been introduced; they have been considered as equally
important as to join the rest of the other old Romanian books and which have
not been introduced in the monumental paper: Old Romanian Bibliography
(1508-1830). These are books signed by cultural personalities or printed at
their expense, which equally belong to our history and culture from the
Phanariot period, but which travelled through Europe, some copies being also
kept in the great libraries of the world. The editions are: Antonie Manuil from
Moldavlahia, Tropaion tēs Orthoudoxou Pisteōs, 1791; Nicolae Mavrocordat,
Philotheou Parerga, 1800; Alexandru Mavrocordat Exaporitul, Phrontismata,
1805.
The Celic Dere Monastery old Romanian book collection (Frecătei
commune, Tulcea County) gathers 63 titles in 74 copies, 11 of which are
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double. Chronologically speaking, only two of them date back from the 17th
century, 9 volumes were printed in the 18th century and 63 are from the first
decades of the 19th century.
At Cocoş Monastery (Niculitel commune, Tulcea County) 48 titles in 70
copies are still being kept, out of which only one copy dates back from the 17th
century (the Gospel from Snagov, 1697), 8 volumes were printed in the 18th
century and 61 old Romanian books go back to 1801-1830 printing period.
A small number of books, of unknown circulation, are kept in Dobrudja
in the possession of private people, books of an undoubted historical valued
due to their age and notes. The priest Neculai Felix Lucian's collection gathers
among others, quite a rare book, Psalter printed at Movilău (the Republic of
Moldavia) in 1796 in Mihail Strilbiţchi's printing house.
In the IV chapter, Contributions to the Old Romanian Bibliography,
bibliographical contributions which appeared throughout time are gathered
together. Besides corrections and addenda, four printings from the second half
the 18th century and the beginning of the 19th century have been drawn to the
public's attention. They are of a great historical value themselves but also for
the history of the Romanian culture from the Phanariot period. These are the
papers of foreign authors, original or translated in Greek by scholars from the
Noble Academies from Iaşi and Bucharest and at the same time, dedicated to
the Princes from Romanian Countries by the editors or the translators:
Evghenie Vulgaris, Ē Logikē, Leipzig, 1766; Fr. Ch. Baumeister, Logikē, Vienna,
1795; Gavriil Kallonas, Paidagōgia, Vienna, 1800; Joseph J. Lalande, Epitomē
Astronomias, vol. I-II, Vienna, 1803. Such textbooks translated or compiled
after the writings of great philosophers or scientists of those times, intensely
circulated in the upper classes of Europe.
Among the manuscripts mentioned in the V chapter, Romanian and
Slavonian Manuscripts in collections from Tulcea, the travelling journal of
Prince Nicolae Caradja should be pointed out (Description d'excursion en sud de
l'Allemagne et en Suisse écrite par Nicolas de Caradja, [1865-1869]), manuscript
which was a collection item of the great bibliographer and lover of books
Constantin I. Karadja (1889-1950).
In the VI chapter, Considerations regarding the circulation of old
Romanian books in Northern Dobrudja area, the author analyzes the problem
of the circulation of old books from the view point of the ones kept, starting
from the region and the printing centres they came from (19 foreign and
Romanian printing centres). Additionally, our research came across valuable
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notes with informative, historical and social value, the oldest of which date
back to the middle of the 17th century and the second half of this century.
Relying on the numerous notes from the copies from Tulcea, certain
conclusions could have been drawn regarding the circulation the old
Romanian books in the Northern Dobrudja.
In the next chapters, there was emphasized the informative value of the
notes from a historic, geographic, social and cultural view point as well as
their worth regarding the history of the Romanian vocabulary. Besides the old
Slavic words and Slavonicisms, other interesting cases have been pointed out,
lexically speaking: some Romanian words of other origins, terms with other
forms than the ones from the RLD (Romanian Academy, Romanian Language
Dictionary, 5 vol. (A - L), 1913-1949; New Series, 32 vol., 1965-2010) and even
words which do not appear in the RLD.
The last chapter, Conclusions, includes general considerations, results
from the analysis of the research. From the source of origin of the collections,
there were several stages regarding the circulation of the old books: the
circulation during the Turkish ruling, but many books and manuscripts were
destroyed during the 6 Russian-Austrian-Turkish wars and during the
Circassian thefts; the circulation after the Independence War 1877-1878, due to
the construction of monasteries, the development of the education, the
consolidation of the economic, social, cultural and political ties with the
Romanians across the Danube, a period from which few 18th century books
but more 19th century books still made it up to nowadays; a new,
contemporary and still alive circulation, starting from the second half of the
20th century, influenced by the establishment of libraries and museums in their
haste to create their collections, concentrations or funds transfers, all of which
enriched considerably the Northern Dobrudja heritage.
Considering the small numbers of kept books dating back from 17th - 18th
century (13 and 40 copies, respectively), and those entering the laic and
religious collections from Tulcea, rather late, no firm conclusion can be drawn
regarding their number and circulation throughout these centuries. However,
the relatively large number of the printed books in 1801-1830 kept in Northern
Dobrudja, especially 161 copies described and the thousands of books printed
after 1830 in churches and monasteries, all show that the Romanians from
Dobrudja, despite the Turkish ruling, had economic and cultural ties with the
other Romanian provinces, especially with Moldavia.
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It was observed that the localities where the books were spread and
from where old Romanian books at Cocoş Monastery were concentrated
especially in the North, North-East and West of the County, areas near the
Danube intensely inhabited by the Romanians. The central area, on the
plateau, was inhabited throughout the centuries by the Turkish people and the
Ukrainians. Also, there is no certain proof that in the settlements from the
Danube Delta, there is such an intense circulation of the Romanian books, the
Danube channels always being quite difficult to cross.
In Northern Dobrudja, relatively few manuscripts and old Romanian
books have been kept in comparison to other historical areas. This reality can
be easily explained with the help of the history of the place itself, the difficult
Turkish ruling, the hardships daunting the Romanians from this part of the
world almost in every historical period, and with the help of the idea that
there was no local typographic activity up to 1879, after the Independence
War.
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Mineiul luna lui Septembrie (română) Buda. 1804
Mineiul luna lui Mai (română) Buda. 1804
Mineiul luna lui August (română) Buda. 1804
Mineiul lunii lui Octombrie (română) Buda. 1805
Mineiul lunii lui Noiembrie (română) Buda. 1805
Mineiul lunii lui Decembrie (română) Buda. 1805
Mineiul lunii lui Ianuarie (română) Buda. 1805
Mineiul lunii lui Februarie (română) Buda. 1805
Mineiul lunii lui Martie (română) Buda. 1805
Mineiul lunii lui Aprilie (română) Buda. 1805
Mineiul lunii lui Iunie (română) Buda. 1805
Mineiul lunii lui Iulie (română) Buda. 1805
Mineiul lunii lui Ianuarie (română) Neamț. 1830
Molebnic (română) Iași. 1828
Molitvenic (română) Buzău. 1747
Molitvenic (română) București. 1794
Molitvenic (română) Blaj. 1815
Octoih (română) Iași. 1749
Octoih (română) București. 1792
Octoih (română) Buda. 1811
Octoih (română) Neamț. 1816
Pateric (română) București. 1828
Penticostar (română) Blaj. 1808
Philotheou Parerga (greacă) Viena. 1800
Phrontismata (greacă) Viena. 1805
Poemata Medica (greacă, latină) Viena. 1795
Pravilă de obște (română) Viena. 1788
Prăvălioară cu învățătură (română) București. 1781
Propovedanie la îngropăciunea oamenilor morți (română) Blaj. 1784
Risipirea Ierusalimului (română) București. 1821
Scara (română) Neamț. 1814
Schima monahicească (română) Neamț. 1815
Slujba Sfinţilor Constantin şi Elena (slavonă, română) Snagov. 1696
Strastnic (română) Buda. 1816
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[Cocoș VIII]
[I.C.E.M. XLII]
[Celic Dere XLIII]
[Celic Dere LI]
[B.Sf.Î. III]
[Celic Dere IV]
[Celic Dere V]
[Celic Dere VI]
[Celic Dere VII]
[Celic Dere XIII]
[Celic Dere XIV]
[Celic Dere XV]
[Celic Dere XVI]
[Celic Dere XVII]
[Celic Dere XVIII]
[Celic Dere XIX]
[Celic Dere XX]
[Celic Dere XXI]
[Celic Dere XXII]
[Celic Dere XXIII]
[Celic Dere XXIV]
[Cocoș XLVIII]
[Celic Dere LXII]
[I.C.E.M. XV]
[I.C.E.M. XXVII]
[Cocoș XXIX]
[Cocoș II]
[Cocoș V]
[Cocoș XV]
[Celic Dere XLV]
[Celic Dere LXIII;
Cocoș XLVII]
[Celic Dere XXVIII]
[I.C.E.M. XXX]
[I.C.E.M. XXXII]
[I.C.E.M. XXIX]
[I.C.E.M. XXV]
[I.C.E.M. XXI]
[I.C.E.M. XXIII]
[I.C.E.M. L]
[Celic Dere XLI;
Cocoș XXVI]
[Cocoș XXX]
[I.C.E.M. VII]
[Celic Dere XLVI;

Lăcrămioara Manea

Tableau géographique et politique (franceză) Paris. 1809
Tâlcuire la cele patru evanghelii (română) Iași. 1805
Theatron Politikon (greacă) Lipsca. 1776
Triod (slavonă, română) Buzău. 1700
Triod (română) Buda. 1816
Tropaion tēs Orthodoxou Pisteōs (greacă) Viena. 1791
Urmare întru Dumineca Paștelui (română) Neamț. 1814
Ușa pocăinței (română) Brașov. 1812
Viețile Sfinților din luna lui Septembrie (română) Neamț. 1807

Viețile Sfinților din luna lui Octombrie (română) Neamț. 1809

Viețile Sfinților din luna lui Noiembrie (română) Neamț. 1811
Viețile Sfinților din luna lui Decembrie (română) Neamț. 1811

Viețile Sfinților din luna lui Ianuarie (română) Neamț. 1812
Viețile Sfinților din luna lui Februarie (română) Neamț. 1812
Viețile Sfinților din luna lui Martie (română) Neamț. 1813

Viețile Sfinților din luna lui Aprilie (română) Neamț. 1813
Viețile Sfinților din luna lui Mai (română) Neamț. 1813
Viețile Sfinților din luna lui Iunie (română) Neamț. 1813
Viețile Sfinților din luna lui Iulie (română) Neamț. 1814
Viețile Sfinților din luna lui August (română) Neamț. 1815
Voroavă de întrebări și răspunsuri întru Hristos (română)
București. 1765
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Cocoș XXXIII]
[I.C.E.M. XXXVI]
[Celic Dere XXV;
Cocoș X]
[I.C.E.M. XVIII]
[I.C.E.M. X]
[Celic Dere XLVII;
Cocoș XXXIV]
[I.C.E.M. XXVI]
[Cocoș XXVII]
[Celic Dere XXXIV]
[I.C.E.M. XXXIII;
Celic Dere XXVII;
Cocoș XII]
[I.C.E.M. XXXVII;
Celic Dere XXIX;
Cocoș XIII]
[Celic Dere XXXI;
Cocoș XVI]
[I.C.E.M. XXXIX;
Celic Dere XXXII;
Cocoș XVII]
[Celic Dere XXXV;
Cocoș XVIII]
[Celic Dere XXXVI;
Cocoș XIX]
[I.C.E.M. XL;
Celic Dere XXXVII;
Cocoș XX]
[Celic Dere XXXVIII;
Cocoș XXI]
[Cocoș XXII]
[Celic Dere XXXIX;
Cocoș XXIII]
[Celic Dere XLII;
Cocoș XXVIII]
[Celic Dere XLIV;
Cocoș XXXI]
[Celic Dere III]

Circulaţia cărţii vechi româneşti (manuscrisă şi tipărită) în spaţiul nord-dobrogean

INDEXUL AUTORILOR ȘI AL TITLURILOR
DE CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ DIN JUDEȚUL TULCEA
Augustinus Aurelius, Sfântul
Kecragarion, Ediția I, 1814
[I.C.E.M. XLI; Celic Dere XL; Cocoș XXIV]
Barac, Ioan
Risipirea Ierusalimului, 1821
[I.C.E.M. L]
Cantemir, Dimitrie
Descrierea Moldovei, Ediția I, 1825
[I.C.E.M. LI]
Caracaș, Dimitrie Nicolae Luca
Poemata Medica, 1795
[I.C.E.M. XXIX]
Carra, Jean-Louis
Histoire de la Moldavie et de la Valachie, Ediția I, 1777
[I.C.E.M. XIX]
Demian, Johann Andreas
Tableau géographique et politique, vol. I - II, 1809
[I.C.E.M. XXXVI]
Efrem Syrul, Sfântul
Cuvinte și învățături, vol. I, 1818
[Celic Dere L; Cocoș XXXVII]
Cuvinte și învățături, vol. III, 1823
[Cocoș XLIII]
Golescu, Dinicu
Însemnare a călătoriei mele, 1826
[I.C.E.M. LII]
Grigore de Nazianz, Sfântul
Cuvânt pentru preoție, 1821
[Cocoș XLII]
Heineccius, Johann Gottlieb
Elemente de filozofie, logică și etică, 1829
[I.C.E.M. LIV]
Ioan Alexi, Episcop greco-catolic
Gramatica daco-română, 1826
[I.C.E.M. LIII]
Ioan Damaschin, Sfântul
Descoperire a pravoslavnicii credințe, 1806
[Celic Dere XXVI; C.P. II]
Ioan Gură de Aur, Sfântul
Cuvinte puține oarecare, 1827
[Celic Dere LX; Cocoș XLVI]
Ioan Scărarul, Sfântul
Scara, 1814
[Celic Dere XLI; Cocoș XXVI]
Isaac Syrul, Sfântul
Cuvinte și învățături, 1819
[Celic Dere LII; Cocoș XXXIX]
Kontos, Polyzois
Învățături de multe științe, 1811
[I.C.E.M. XXXVIII]
Macarie, Ieromonahul
Anastasimatariu, 1823
[C.C.D. III; Celic Dere LV]
Irmologhion, 1823
[Celic Dere LVI; C.P. III]
Maior, Petru
Istoria pentru începutul românilor în Dachia, Ediția I, 1812
[C.C.D. II]
Manuil Antonie
Tropaion tēs Orthodoxou Pisteōs , 1791
[I.C.E.M. XXVI]
Marlianus Ambrosius
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Theatron Politikon, Ediția a 2-a, 1776
[I.C.E.M. XVIII]
Mavrocordat, Alexandru Exaporitul
Phrontismata, 1805
[I.C.E.M. XXXII]
Mavrocordat, Nicolae
Philotheou Parerga, 1800
[I.C.E.M. XXX]
Micu Clain, Samuil
Propovedanie la îngropăciunea oamenilor morți, Ediția I, 1784
[I.C.E.M. XXIII]
Miniat, Ilie
Cazanii de prăznuire, 1742
[I.C.E.M. XIII]
Nicodim Aghioritul, Sfântul
Carte folositoare de suflet, Ediția I, 1799
[Celic Dere X]
Carte folositoare de suflet, Ediția a 2-a, 1800
[Celic Dere XI]
Carte folositoare de suflet, Ediția a 3-a, 1827
[Cocoș XLV]
Carte folositoare de suflet, Ediția I pentru Moldova, 1819
[Celic Dere LIII]
Scupoli, Lorenzo
Carte de suflet ce se numește Nevăzut război, 1826
[Celic Dere LVIII]
Simeon, Arhiepiscopul Tesalonicului
Voroavă de înrebări și răspunsuri întru Hristos, 1765
[Celic Dere III]
Teodor Studitul, Sfântul
Cuvinte, 1784
[I.C.E.M. XXIV]
Teofilact, Arhiepiscopul Bulgariei
Tâlcuire la cele patru evanghelii, 1805
[Celic Dere XXV; Cocoș X]
Vasici-Ungureanu, Pavel
Antropologia, 1830
[I.C.E.M. LV]
Vasile cel Mare și Grigore de Nazianz, Sfinții
Cuvinte puține oarecare, 1826
[Celic Dere LIX]
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INDEXUL CRONOLOGIC (1643-1830)

1643
1648
1652
1673
1688
1693
1696
1697
1699
1700
1732
1742
1747
1749
1750
1759
1765
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1784
1788
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1799
1800
1801
1804
1805
1806
1807
1808

[I.C.E.M. I; Celic Dere I]
[I.C.E.M. II]
[I.C.E.M. III]
[I.C.E.M. IV]
[I.C.E.M. V; Celic Dere II]
[I.C.E.M. VI]
[I.C.E.M. VII]
[I.C.E.M. VIII; Cocoș I]
[I.C.E.M. IX]
[I.C.E.M. X]
[I.C.E.M. XI]
[I.C.E.M. XII-XIII; C.C.D. I]
[I.C.E.M. XIV-XV]
[Cocoș II]
[I.C.E.M. XVI]
[Cocoș III]
[Celic Dere III]
[I.C.E.M. XVII]
[I.C.E.M. XVIII]
[I.C.E.M. XIX]
[Celic Dere IV]
[Celic Dere V]
[Celic Dere VI-VII]
[I.C.E.M. XX-XXI]
[I.C.E.M. XXII-XXIV; Cocoș IV]
[I.C.E.M. XXV]
[I.C.E.M. XXVI]
[Cocoș V]
[Cocoș VI]
[I.C.E.M. XXVII; Celic Dere VIII; Cocoș VII-VIII]
[I.C.E.M. XXVIII-XXIX]
[C.P. I]
[Celic Dere IX]
[Celic Dere X]
[I.C.E.M. XXX; Celic Dere XI]
[Celic Dere XII; Cocoș IX]
[I.C.E.M. XXXI; Celic Dere XIII-XV]
[I.C.E.M. XXXII; Celic Dere XVI-XXV; Cocoș X]
[Celic Dere XXVI; Cocoș XI; C.P. II]
[I.C.E.M. XXXIII; Celic Dere XXVII; Cocoș XII]
[I.C.E.M. XXXIV; Celic Dere XXVIII]
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1809
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
[sec. XVIII-1830]

[I.C.E.M. XXXV-XXXVII; Celic Dere XXIX; Cocoș XIII]
[I.C.E.M. XXXVIII-XXXIX; Celic Dere XXX-XXXII; Cocoș XIV-XVII]
[C.C.D. II; Celic Dere XXXIII-XXXVI; Cocoș XVIII-XIX]
[I.C.E.M. XL; Celic Dere XXXVII-XXXIX; Cocoș XX-XXIII]
[I.C.E.M. XLI-XLII; Celic Dere XL-XLII; Cocoș XXIV-XXVIII]
[Celic Dere XLIII-XLIV; Cocoș XXIX-XXXI]
[Celic Dere XLV-XLVII; Cocoș XXXII-XXXIV]
[I.C.E.M. XLIII; Celic Dere XLVIII; Cocoș XXXV-XXXVI]
[I.C.E.M. XLIV-XLV; Celic Dere XLIX-LI; Cocoș XXXVII-XXXVIII]
[I.C.E.M. XLVI-XLIX; Celic Dere LII-LIII; Cocoș XXXIX; B.Sf.Î. II]
[Cocoș XL]
[I.C.E.M. L; Celic Dere LIV; Cocoș XLI-XLII]
[C.C.D. III; Celic Dere LV-LVI; Cocoș XLIII; C.P. III]
[Celic Dere LVII]
[I.C.E.M. LI; Cocoș XLIV]
[I.C.E.M. LII-LIII; Celic Dere LVIII-LIX]
[Celic Dere LX-LXI; Cocoș XLV-XLVI; B.Sf.Î. III]
[Celic Dere LXII-LXIII; Cocoș XLVII]
[I.C.E.M. LIV]
[I.C.E.M. LV; Cocoș XLVIII]
[B.Sf.Î. I]
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INDEXUL TERMENILOR ȘI EXPRESIILOR DIN LIMBA SLAVONĂ

DNI „zile” (însemnări sec. XVIII)
DUHOVNIC „confesor” (însemnări sec. XIX)
A HĂRĂZI „a dărui, a dedica” (însemnări 1828)
HRAM, -UL „patronul unei biserici”
(însemnări sec. XVIII - XIX)

(DE) IZNOAVĂ „din nou” (însemnare 1835)
JUPAN „conducător” (însemnare 1743)
KNIGA OCITELNU„carte de învățătură” (însemnare 1688)
METOC, MITOC „cătun mănăstiresc” (însemnare 1835)
OT „de, din, de la” (însemnări 1676, 1806, 1808)
PISATIE „a scrie” (însemnare 1676)
POSLUȘANIE „ascultare, slujbă” (însemnare 1772)
A PRĂZNUI „a serba” (însemnări sec. XVIII - XIX)

[I.C.E.M. X. 10, XII. 12, XVI. 16]
[I.C.E.M. XLVII. 50;
Celic Dere X. 10, XXXI. 33, XL. 42]
[Celic Dere LIX. 69, LX. 71]
[I.C.E.M. X. 10, XII. 12;
Celic Dere L. 59;
Cocoș VI. 6, XIV. 16]
[Celic Dere XLIII. 45]
[I.C.E.M. XII. 12]
[I.C.E.M. I. 1]
[Celic Dere XLIII. 45]
[I.C.E.M. III. 3; Cocoș II. 2, XI. 12]
[I.C.E.M. III. 3]
[I.C.E.M. XIII. 13]
[I.C.E.M. XII. 12; Celic Dere L. 59,
LIX. 70, LXIII. 74; Cocoș XIV. 16]
[I.C.E.M. X. 10]
[I.C.E.M. XIII. 13]
[Celic Dere LIX. 70, LXIII. 74]

PREAPODOABNA „cuvioasa, cucernica” (însemnare 1701)
(S-A) PRESTĂVIT „a murit” (însemnare 1772)
PROROC „profet” (însemnări 1833)
SIN, SĂN „fiu, fiul lui…”
(însemnări 1668, sec. XIX)
[I.C.E.M. III. 3; Cocoș XI. 12, XLVIII. 70]
SOBOR „adunare” (însemnări 1833)
[Celic Dere LIX. 70, LXIII. 74]
TRECLIT ȘI PROCLIT „de două ori blestemat și afurisit”
(însemnare 1688)
[I.C.E.M. I. 1]
VĂLEAT, VLEAT, LEAT, VELEAT „an, dată”
(însemnări sec. XVII - XIX)
[I.C.E.M. III. 3,
IX. 9, X. 10, XII. 12,
XIII. 13, XX. 20, XXI. 21]
VEL „mare” (însemnări 1701, 1743, 1751)
[I.C.E.M. X. 10, XII. 12, XVI. 16]
VOV „din” (însemnare 1676)
[I.C.E.M. III. 3]
ZA „de, despre” (însemnare 1743)
[I.C.E.M. XII. 12]
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INDEX DE NUME

și Muntenia, patronaj, editor, traducător
104, 105, 122, 123, 180, 181; ~ Mitropolit al
Basarabiei, patronaj, prefațator, editor
195, 344.
Becicherechi, Mihail, tipograf 76.
Bobb, Ioan, Episcop al Făgărașului, patronaj,
editor științific 48, 93, 99, 179, 257, 258,
260, 266, 267.
Boghici, Constantin și Ioan, editori comerciali
185, 342.
Brâncoveanu, Constantin, domn al Țării
Românești, patronaj, editor 58-61, 63-64,
66, 150.
Brâncoveanu, Grigore, mare ban, traducător
129, 130.
Breitkoph, Bernard Christophor, tipograf 78,
308.
Budai-Deleanu, Ion, traducător 88.

RESPONSABILI DE EDIȚII
ȘI MANUSCRISE

Aaron, Petru Pavel, traducător 92.
Aelxlore, gravor 275.
Anatolie, ierodiacon, redactor 154, 155.
Andrean, Daniil, traducător 54-56.
Antim Ivireanul, ieromonah, tipograf-gravor
59-63, 67, 231, 344; ~ Mitropolit al Țării
Românești, patronaj 100.
Antonie, monah, tipograf 207, 209, 268.
Atanasie, drugar 177.
Atanasie Anghel, Episcop unit al Ardealului,
patronaj, editor comercial 64.
Atanasie cel Mare, Sf. 264.
Atanasie Moldoveanul, ieromonah,
traducător 60.
Atanasievici, Mihail Râmniceanul, preot,
tipograf 73.
Atanasievici, Constantin Râmniceanul, preot,
tipograf 81.
Augustin, Sf. 112, 113.
Avramie, Ioan, traducător 43, 77, 78.

Callimah, Alexandru, domn al Moldovei,
patronaj 157, 158.
Callimah, Ioan Theodor, domn al Moldovei,
patronaj 233.
Callimah, Scarlat, domn al Moldovei,
patronaj 112, 189, 190, 193, 194, 196, 198,
203, 205, 207, 255, 264, 268.
Calnochi, Ieronim, revizor 76.
Cantacuzino, Constantin, stolnicul, editor
științific 59.
Cantacuzino, Șerban, domn al Țării
Românești, patronaj, prefațator 42, 48, 58,
59, 150, 344.
Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei 48, 80,
126, 226.
Caracaș, Dimitrie, dedicator, prefațator 43,
95, 96.
Caracaș, Constantin, mare stolnic, editor
comercial 119.
Caradja, Nicolae 319, 324, 325, 387.
Caragea, Ioan, domn al Țării Românești,
patronaj, comanditar 117-119.
Carcalechi, Zaharia, prenumerant 133.
Carra, Jean-Louis 43, 79-81.
Cârlan, Petru, C. A. Rosetti-Tulcea 334.

Bacov Ioanichie, gravor 59, 66.
Banffi, Gheorghe, guvernator al
Transilvaniei, patronaj 64.
Barac, Ioan, prefațator, 124, 125.
Barbu Bucureșteanul, tipograf 74, 75.
Bart, Ioann, tipograf 109, 114, 243, 286.
Basarab, Matei, domn al Țării Românești,
patronaj 56, 373.
Bauer, Fréderic-Guillaume de, general 80.
Baumeister, Frideric Christian 307-309, 387.
Baumeister, Joseph, tipograf 91.
Băbeanul, Matei, tipograf 215, 217, 219, 276.
Bălăceanu, Constantin, mare logofăt, editor
119; ~ beneficiar 130.
Bănulescu-Bodoni, Gavriil, exarh al
Sinodului din Petersburg peste Moldova
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Chesarie, Episcop al Râmnicului, prefațator,
traducător 148, 152-154, 162, 166-172, 295.
Chesariie, prefațator, traducător 151.
Climent, Episcop al Râmnicului, editor 72-73.
Climent, ieromonah, tipograf 81, 86, 87.
Clinceanu, Răducanu, mare sluger, editor
comercial 119.
Comitetul Societății Biblice Ruse, patronaj,
editor comercial 122, 123.
Constantie, ieromonah, gravor 207, 219.
Corneli, Ioan, corector 164, 165.
Costa, Dimitrie Popp, parohul Aiudului și
protopopul Scaunului Arieșului, corector
258, 260, 267.
Costandin (Râmniceanul), preot, tipograf,
gravor 86, 87, 152-157, 236, 239.
Cozma, Mitropolit al Țării Românești,
patronaj 236.
Craiovescu, Nestor, mare clucer, redactor,
editor 117, 119.
Creangă, Ion 30.
Cuza, Varlaam, arhimandrit, redactor 122, 123.

Dosoftei, Mitropolit al Moldovei, editor
științific, traducător 42, 57, 59.

Ecaterina II, împărăteasă a Rusiei, patronaj
288, 290.
Efrem Syrul, Sf. 205, 206.
Eftimiu, Victor 318, 327.
Endrédi, Ioanichie, gravor 260.
Engelmann, Wenzel, gravor 184.
Eupraxia, stareță a Mănăstirii Adam 330.
Eustatievici, Dimitrie, cărturar, traducător 237.
Evloghie, monah, corector 234.
Evtimie Andreu, ierodiacon, tipograf 213.

Filaret, Episcop al Râmnicului, editor
comercial 81; patronaj 86, 87, 234;
prefațator, traducător 148, 152, 155, 156,
162, 164, 165, 171-174, 234, 295.
Filipescu, Alexandru, mare dregător,
beneficiar 130.
Floru, diortositor 151.
Francisc I, împărat, patronaj 114, 184, 199,
200, 248, 258, 260, 267, 286.
Francisc al II-lea, împărat, patronaj 93, 148,
163, 164, 179, 244.

Damaschin, diacon, tipograf 332, 381.
De Kürzböck, Iosif, tipograf 88.
Demian, Johann A., ofițer austriac 43, 106, 107.
Dimitrievici, Mihai, tipograf, diortositor,
gravor 120, 121.
Dimitrios, Paulu din Ioannina, editor 90, 91.
Dincă, Atanasie, arhimandrit, editor 86.
Dionisie, ieromonah, copist la Mănăstirea
Bogdana-Moldova 331.
Dionisie, Mitropolit al Ungrovlahiei, patronaj
editor comercial 271, 271.
Domețian, stareț al Sf. Mănăstiri Neamț și Secu,
patronaj, editor 126, 214, 218, 275, 278.
Dorothei, Episcop al Tyrionului, hagiograf
62, 63, 175.
Dositei, arhimandrit și stareț al Sf. Mănăstiri
Neamț și Secu, prefațator-dedicator 103.
Dosithei, Patriarh al Ierusalimului, editor,
prefațator-dedicator 59.
Dosithei Filitti, Mitropolit al Țării Românești,
patronaj, editor 91, 156-159, 161, 162, 166174, 185, 239, 241, 215.

Galaction, Episcop al Râmnicului, patronaj
120, 121.
Galeriu, A., căpitan 327.
Gavriil, Mitropolit al Moldovei și Basarabiei,
patronaj 108, 111, 182, 186, 187.
Gazi, Antim, arhimandrit, corector 314, 315.
Geanet, Ioan, mare logofăt, epigramist 90, 91.
Geistinger, Joseph, tipograf 129.
Gheorghe din Daia, protopop, editor
comercial 64.
Gheorghie, ierodiacon, așezătoriul slovelor 268.
Gheorghie, tipograf 234.
Gheorghie II, vistiernic, tipograf 121.
Gheorghie Râmniceanul, fiul lui Costandin,
tipograf, gravor 156, 157, 239.
Gherasim, ierodiacon, tipograf 157, 158, 176,
239, 240.
Gherbest, Damaschin, gravor 59.
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Gherman, ieromonah, diortositor 76, 84, 93.
Ghermanos din Nissa, editor științific 59.
Gherontie, monah, tipograf 103, 108, 126, 177,
181, 201, 203, 265.
Gherontie, dascăl, traducător, prefațator 113,
159, 161, 162, 175-177, 209, 275, 276.
Ghervasi, monah, gravor 202, 203, 205, 206, 275.
Ghica, Grigore, domn al Moldovei 307, 308; ~
domn al Țării Românești, patronaj 75,
141, 212, 215, 217, 219, 276.
Golescu, Dinicu 48, 127, 128.
Golescu, Gheorgache, mare dregător,
beneficiar 130.
Grecea, Nicolae, tipograf 123.
Greceanu, Radu, editor științific 59; ~ Șerban,
editor științific, prefațator 59, 60.
Grigore de Nazianz, Sf. (Grigore Teologul,
Bogoslovul, Nazianzineanul) 215, 272.
Grigorie, Mitropolit al Țării Românești,
patronaj, editor, traducător 81-84, 141,
151, 153-155, 212, 215-217, 219, 220, 276,
277, 291, 352, 379.
Grigorie, Mitropolit de Sidis, diortositor,
editor, 236.
Grigorie (Grigore), Stan, ieromonah, tipograf
74, 75, 233, 234.
Grigorie, ieromonah, gravor 84.
Grigorie, dascăl, traducător, prefațator 113,
159, 161, 162, 175-177, 209.
Grigorie, arhimandrit, traducător 264, 276.
Grigorie Râmniceanul, ierodiacon, prefațator
81; diortositor 87, 234.

Ignatie, monah, tipograf 103, 108.
Ilarie, arhimandrit și stareț al Sf. Mănăstiri
Neamț și Secu, editor 203, 210.
Ilarion, ieromonah la Episcopia Râmnicului,
traducător 215.
Ilia (Iliia) Anagnoste, gravor 50-52.
Inocentie, ieromonah, tipograf 278.
Inochentie, Episcop al Râmnicului, editor
comercial 72.
Inochentie, ieromonah, diortositor, editor
158, 240.
Ioachim, ieromonah, editor științific, tipograf
153-155, 234, 295.
Ioan, arhimandrit și stareț al Sf. Mănăstiri
Neamț și Secu, prefațator-dedicator 108; ~
editor 111, 182, 186.
Ioan, diacon, tipograf 158.
Ioann, arhimandrit, editor comercial 181.
Ioan Alexie, Episcop greco-catolic de Gherla
48, 128.
Ioan Gură de Aur, Sf. (Ioan Zlatoust, Ioannes
Chrysostomos) 216, 217, 272.
Ioan Damaschin, Sf. 177.
Ioan Scărarul, Sf. (Ioan Sinaitul) 191, 192.
Ioan Zugrav, gravor 244.
Ioanichie, Episcop 288, 290.
Ion, preot, gravor 159.
Iordan Capadochianul, grămătic, editor
științific 155.
Iosif, Episcop al Argeșului, editor, corector,
prefațator 109, 166-174, 201, 203, 248, 264.
Iosif al II-lea, împărat, patronaj 88.
Iosif, ieromonah, traducător, prefațator 205,
206, 208, 273.
Ipsilanti, Alexandru, domn al Țării
Românești, patronaj 81-83, 152, 153-156,
166, 167, 307.
Ipsilanti, Constantin Al., domn al Moldovei
311-313; ~ vicepreședinte al Comitetului
Societății Biblice Ruse, corector 116; ~
domn al Țării Românești, patronaj 148.
Irimia, Sandu, tipograf 73.
Isaac, monah, corector 108, 181.
Isaac, ieromonah, traducător 205, 206, 208,
273.

Heineccius, Johann Gottlieb 47, 129, 130.
Herfurth, Friedrich, tipograf 119, 185.
Höfel, Blasius, gravor 117.
Hristopoulos, Athanasios, mare logofăt,
redactor, editor, prefațator 117, 119.

Iacov, Mitropolit al Moldovei, patronaj, editor
comercial 157, 158, 233, 234, 239, 240.
Iacovici, Stoica, preot, tipograf, diortositor 67,
68, 138; ~ Radu, logofăt, tipograf 68.
Iancu, Nicolae, traducător-corector 126.
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Isaac Syrul (Isaac de Edessa) 207.
Isaia, schimonah, tipograf 278.
Iștvanovici, Mihai, editor, prefațator, tipograf
61, 64.
Ivanovici, Ștefan, copist (Iași) 320, 332, 333,
381.

Mavrocordat, Alexandru Exaporitul 43, 47,
49, 96, 98-101.
Mavrocordat, Nicolae, fiul lui Al.
Mavrocordat Exaporitul 43, 49, 77, 96, 97;
~ domn al Țării Românești, patronaj 98,
100; traducător (indicație eronată) 78.
Mavrocordat, Constantin, fiul lui Nicolae
Mavrocordat, domn al Țării Românești,
patronaj 67, 73; beneficiar 77.
Mălinescu, Iordache, editor 139.
Methodie, Episcop al Buzăului, editor 73.
Micu Clain, Samuil, prefațator, traducător 85,
92, 93, 122.
Mihai Zugravu, tipograf, gravor 54.
Mihailovici, Constantin, preot, tipograf 155; ~
Dimitrie, preot, tipograf, gravor 156, 157,
234, 239.
Mihălache, preot, tipograf 239, 240.
Mihnea Vodă cel Rău, domn al Țării
Românești, patronaj 372.
Milescu Nicolae, spătarul, traducător 59.
Mitrofan, Episcop al Hușilor, tipograf,
diortositor 59; ~ Episcop al Buzăului,
diortositor, tipograf 65, 66.
Molnar-Piuariu, Ioan de Müllersheim, editor,
dedicator, prefațator 163-165, 184, 199,
200, 248.
Moruzi, Alexandru Constantin, domn al Țării
Românești 89, 91, 95, 96, 100, 157, 159,
161, 162, 239, 309, 310; ~ domn al
Moldovei, patronaj, beneficiar 101, 175,
177, 314, 315.
Movilă, Petru, Mitropolit al Kievului,
patronaj 52.

Kallonas, Gavriil 306, 310-312, 387.
Kallonas, Gheorghie, corector și editor 311,
312.
Kallonas, Ignatie, corector și editor 311, 312.
Konstandas, Grigore, ierodiacon, editor,
prefațator 98.
Kontos, Polyzois, cărturar grec 109, 350.
Kymenites Sevastos, profesor din Trapezunt,
editor științific 59.

Lalande, Joseph Jérȏme (Ieronim Laland)
305, 313, 387.
Lavrentie, ieromonah la M-rea Hurezi,
diortositor 73.
Leopold I, împărat al Ungariei, patronaj 64.
Ligaridis, Pantelimon, profesor, traducătorcolaborator 55, 56.
Lupu, Vasile, domn al Moldovei, patronaj,
editor comercial, prefațator 52, 347.

Macarie, ieromonah, tipograf 372.
Macarie, ieromonah, dascăl de cântări,
traducător, compozitor 141, 211, 212, 291.
Macarie, ieromonah, traducător 208.
Maior, Petru, prefațator, cenzor 139, 140, 200.
Mairobert, Pidansat de, revizor 80.
Mandacaș, Toma, editor 307, 308.
Manusi, Atanasie Georgie, editor comercial,
prefațator 309, 310.
Manuil Antonie, mare serdar în Moldovlahia,
dedicator, prefațator, editor comercial,
traducător 43, 49, 89, 90.
Maria Tereza, împărăteasă a Austriei,
patronaj 76.
Marlianus Ambrosius 43, 77, 78.

Neameș, Vasilie, editor științific 99.
Nechifor, Mitropolit al Moldovei, patronaj
232.
Nectarie, Episcop al Râmnicului, prefațatordedicator, editor 156, 157, 239.
Nemișescu, Ioan, traducător 126.
Neofit Criteanul, Mitropolit al Țării
Românești, patronaj, editor comercial 6870, 72-75, 138.
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Nestor, mare dregător, beneficiar 130.
Nestor Ioanovici, Episcop de Arad 133.
Nichifor, Arhiepiscop al Astrahanului 161,
180, 241, 246.
Nicodim Aghioritul, Sf. (Nicolae Kallivurtzis)
cenzor, editor 159, 209, 213, 214.
Nicodim al Sinadelor, arhiereu, prefațator 90,
91.
Nicodim Greceanul, arhimandrit, traducător,
editor, prefațator 109.
Nicolae, tipograf 121, 275.
Novacovici, Ștefan, succesorul lui De
Kürzböck la Viena, editor, tipograf 184,
237.

Poteca, Eufrosin (Dimitrie Poteca), traducător,
dedicator 129, 130.
Pralea-Moldoveanul, psalt 123.

Racoviță, Mihail, domn al Țării Românești,
patronaj 68, 70; ~ Ștefan, domn al Țării
Românești, patronaj, beneficiarul
dedicației 151.
Radu cel Mare, domn al Țării Românești,
patronaj 372.
Rafail, monah, diortositor, gravor 154, 155,
185.
Rajić, Jovan, arhimandrit, traducător 237.
Rakoczy I, Gheorghe, principe al Transilvaniei, patronaj, editor comercial 54.
Rizu, Gheorghe, mare postelnic, epigramist
90, 91.
Rohan, Louis de, Le Prince, beneficiar 80.
Ronetti-Roman (Moise Roman, R. Moran)
318, 326.
Roth et Raymond, traducători, prefațatori,
editori științifici 107.
Rusu Sibiel, tipograf, gravor 54.

Onișor, Ioan, corector 164, 165.
Pafnutie, prefațator, traducător, tipograf 215,
219.
Papavici, Petru Râmniceanul, tipograf,
gravor 76, 114, 179.
Pavel, clopotar, tipograf 157, 158.
Pavlovici Romanov, Alexandru I, împărat,
patronaj 103, 108, 111, 181, 182, 186, 195.
Petrescu-Botoșeneanu, Antim, vicarul Sf.
Mitropolii a Moldovei și Sucevei, editor
comercial 219.
Petritzis, Ignatie, profesor, traducătorcolaborator 55, 56.
Petrovici, Dimitrie, tipograf, gravor 91, 158,
159.
Petrovici, Gheorghe, cenzor, tipograf 128.
Philippidis, Daniil D., traducător și dedicator
305, 313-315.
Pissideios, Serafim, arhimandrit, editor 77,
78.
Pleșoianu, Grigore, traducător 78.
Poniciu, Costachi, tipograf 176, 177.
Popovici, Dimitrie Mihai, tipograf, gravor
153, 154.
Popovici, Petru, gravor 260.
Popovici, Stan, editor 184.
Popovici, Teodor, așezătoriul slovelor 268.

Sandu, tipograf-gravor 234, 257, 258, 267.
Scupoli, Lorenzo 213.
Seker, J., litogravor 141.
Shraimvl, Frantz Antonio, tipograf 312, 313.
Silvestru, ieromonah, traducător 53.
Silvestru, arhimandrit și stareț al Sf.
Mănăstiri Neamț și Secu, prefațatordedicator 112, 193, 198; ~ editor 113, 203,
259, 262.
Simion Ștefan, Mitropolit al Ardealului,
editor științific, traducător, prefațator 53,
54, 344, 345.
Simion (Simeon), preot, gravor 158, 193, 202,
203, 207, 219.
Societatea literară „Petru Maior” 139.
Sofronie, Patriarh al Ierusalimului, hagiograf
63.
Sotiriovici, Duca, tipograf de la Thassos,
editor, tipograf 232.
Stanciu Toma, tipograf 162.
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Stavila, Iustin Ioan, poslușnic (Stavila, Isihie,
arhimandrit), copist la Mănăstirea Neamț
320, 333, 334.
Stoicovici, Iordache, tipograf 151.
Stratonic, ieromonah, tipograf 207, 209, 268.
Strilbițchi, Mihail, tipograf-gravor 103, 112,
113, 126, 181, 186, 189, 190, 194, 196, 255,
261, 262, 265, 289, 290.
Sturdza, Alexandru A. C. 318, 327.
Sturza, Ioan Alexandru, domn al Moldovei,
patronaj 126, 141, 212-214, 218, 273, 275.
Suceveanu, Dimitrie, editor 353.
Suțu, Maria 331.
Suțu, Mihail, domn al Țării Românești,
patronaj 84, 87, 234-236; ~ domn al
Moldovei, patronaj 208-210, 240.
Suțu,Alexandru, domn al Țării Românești,
patronaj 121, 271, 272.

Theofan Procopovici, teolog, Arhiepiscop al
Novgorodului 264.
Tomovici (Popovici), Stanciu, tipograf 83, 84,
158, 159, 161, 235, 236.
Topliceanu, Dimitrie, mare serdar, editor
comercial 119.
Tzweck, Joannes Bartholomeu, tipograf 117.

Varcosi, Nicolae, traducător 309, 310.
Varlaam, Mitropolit al Moldovei, traducător,
prefațator 49-52.
Vasici-Ungureanu, Pavel, medic, dedicator,
prefațator 132, 133; ~ Andrei, fratele lui
Pavel, beneficiar 133.
Vasile cel Mare, Sf. 215, 216.
Văcărescu, Ienăchiță, mare spătar, beneficiar
89, 90; ~ Alexandru (Alecu), mare stolnic,
fiul lui Ienăchiță Văcărescu, beneficiar 89,
90, 91.
Vellara, Nicolae 307.
Vendoti, Georgie, tipograf 96, 101, 310, 314,
315.
Veniamin Costache, Arhiepiscop și
mitropolit al Moldovei, patronaj, editor,
prefațator, beneficiar 102, 103, 108, 110,
112, 113, 126, 141, 175, 177, 181, 189, 190,
193, 194, 196, 198, 201, 203, 206-210, 212214, 216-219, 229, 255, 257, 259, 261, 262,
264, 268, 272, 273, 275, 278, 340, 341, 348,
351, 352.
Vezey, N., tipograf 200.
Vulgaris, Evghenie 113, 305-308, 311, 387.

Șincai, Gheorghe, corector 164, 165.
Ștefan, Mitropolit al Târgoviștei, editor,
prefațator 56.
Ștefan, Mitropolit al Țării Românești,
patronaj, editor comercial 67.
Ștefan, dascăl, legător 67.
Ștefan, ierodiacon, traducător 102.
Ștefan Stratimirovici, Arhiepiscop și
mitropolit al Bisericii Răsăritului din
Karlowitz, patronaj, beneficiar 162-165,
184, 199, 200, 248.

Teodor, Petru (Tisevici), tipograf-gravor 56.
Teodor, diacon, tipograf 158.
Teodorovici, Ioan, paroh român neunit,
tipograf 131.
Teodosie, monah, gravor 275, 279.
Teodosie Veștemeanul, Mitropolit al Țării
Românești, patronaj 59-61, 63, 66.
Teofan, monah, gravor 233, 234.
Teofilact, Arhiepiscop al Bulgariei, prefațator
210.
Theodori, Alexandru, corector 129.
Theodorus Török, tipograf 164, 165.

Zigadinos, Eftimie, traducător 175, 242.
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ALTE TITLURI DE CARTE VECHE
ȘI MANUSCRISE

Cazania lui Varlaam (Carte românească de
învățătură), Iași (1643) 16, 17, 36, 37, 42,
48, 50, 81, 148, 347, 373, 375.
Cazaniile lui Ilie Miniat, București (1742)
196, 340, 365, 377.
Cazanii, Râmnic (1781) 380.
Cazanii, București (1858) 17.
Ceaslov, Târgoviște (1715) 44.
Ceaslov [sec. XVIII - 1830] 44.
Ceaslov, Neamț (1840) 230.
Ceaslov, Neamț (1848) 357.
Ceaslov, [Sibiu] (1912) 288.
Ceasoslov, Ed. I, București (1825) 373.
Ceasoslov, Ed. a 2-a, București (1828) 373.
Cel mic și cel mare îngeresc chip, Neamț,
(1815) 229, 330.
Chiriacodromion, Bălgrad (1699) 16, 42, 50,
348, 375, 380.
Chiriacodromion, București (1732) 358.
Chiriacodromion, București (1801) 347, 359,
363, 367, 385.
Chiriacodromion, Neamț (1811) 229, 348, 370.
Combattimento spirituale (Lorenzo Scupoli),
(1589) 213.
Contele de Monte-Cristo (Alexandre Dumas),
vol. 7, București (1858) 366, 382.
Cronica lui Manasses, [sf. sec. XVI] (ms.) 318.
Cuvânt contra nicotinei, Iași (1786) 97.
Cuvinte, Râmnic (1784) 349.
Cuvinte și învățături (Efrem Syrul), vol. I,
Neamț (1818) 230, 377.
Cuvinte și învățături (Isaac Syrul), Neamț,
(1819) 147.
Cuvinte și învățături (Efrem Syrul), vol. III,
Neamț (1823) 230.
Cuvinte puține oarecare, București (1826)
147, 220, 341, 352, 377, 379, 382.
Cuvinte puține oarecare, București (1827) 341.
Cuvinte … cercetate cu deamăruntul și date
acum pe graiu îndreptat, Ed. a 2-a,
București (1940) 86.

Abecedarul turco-român, Rusciuc (1874)

31,
40.
Acatistul Născătoarei de Dumnezeu, Uniev
(1673) 36, 42.
Acatist, Râmnic (1784) 44, 366, 367.
Acatist, Râmnic (1819) 368.
Acatist, Buda (1819) 46, 368.
Adunare de poezii encomiastice, Lipsca
(1777) 307.
Adunarea Cazaniilor, Viena (1793) 342, 355,
377, 382.
Aghiazmatar, Iași (1845) 358, 378.
Anastasimatariu bisericesc, Viena (1823) 359.
Anthropologhia, Buda (1830) 42.
Antologhion, Ed. I, Iași (1755) 275.
Antologhion, Ed. a 2-a, Iași (1806) 275.
Antologhion, Ed. a 3-a, Neamț (1825) 230.
Apostol, București (1784) 371.
Apostol, Neamț (1851) 17, 230.

Biblia, București (1688)

36, 42, 48, 92, 344.
Biblia, Blaj (1795) 47, 48, 122, 382.
Biblia, Sankt Petersburg (1819) 48.
Bibliografia greacă, București (1903) 89.
Biblion psychophelestaton (Nicodim
Aghioritul), Veneția (1794) 159.

Canonul Sfântului Spiridon, Iași (1750)

329.

Carte ce să numește Puțul (Ioan Gură de
Aur), Buzău (1833) 148.
Carte folositoare de suflet, București (1799)
44, 148, 367, 382.
Carte folositoare de suflet, București (1800)
44, 148.
Carte folositoare de suflet, Iași (1819) 356.
Carte foarte folositoare de suflet, Buzău
(1838) 355.
Catavasier, Târgoviște (1714) 44.
Catavasier, Ed. a 2-a, Târgoviște (1715) 44.
Catehism, Blaj (1804) 44.

Darstellung der Oesterreichischen Monarchie
nach den neusten statistischen Beziehungen
(J. A. Demian), Viena (1804) 106.
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De suflet folositoare carte (Isaac Syrul),
Neamț (1812) 373.
Descoperire a pravoslavnicii credințe, Iași
(1806) 288.
Descrierea Moldovei, Neamț (1825) 48, 226.
Despre sfintele icoane (Teodor Studitul) 86.
Didahii, Iași (1837) 357.

Idiomelar, Neamț (1856-1857)

353, 378.
Il giovine istruito (Geminiano Gaeti) 90.
Irmologhion, Viena (1823) 288.
Istoria sfântă (Alexandru Mavrocordat),
București (1716) 100.
Istorie despre Arghir cel frumos și despre
Elena cea frumoasă (Ioan Barac), Sibiu
(1801) 124.

Elementa philosophiae rationalis et moralis
(Heineccius), (1745) 130.
Elemente de filozofie, logică și etică, Buda
(1829) 47.
Epitaf, București (1853) 359.
Epitomē Astronomias, vol. I-II, Viena (1803)
387.
Evanghelia cu învățătură, Alba-Iulia (1641)
375.
Evanghelia învățătoare, Govora (1642) 375.
Evanghelie, București (1682) 60.
Evanghelie, Snagov (1697) 42, 48, 230, 370, 383.
Evanghelie, București (1742) 138, 339, 377,
379, 380.
Evanghelie, Râmnic (1746) 157.
Evanghelie, București (1750) 351, 379, 380.
Evanghelie, Râmnic (1784) 157.
Evanghelie, Sibiu (1806) 342, 378, 380, 381.
Evanghelie, Neamț (1821) 229, 348.
Evanghelie greco-română, București (1693)
43, 48, 360.
Evhologhion, Sibiu (1833) 359, 363.

Floarea darurilor, Snagov (1700)

Îndreptarea legii, Târgoviște (1652)

16, 36,
357, 362, 374, 376, 377, 380.
Îndreptarea păcătoșilor, Iași (1768) 332, 381.
Însemnare a călătoriei mele, Buda (1826) 48.
Învățături creștinești, Snagov (1700) 39, 359.
Învățături de multe științe, Sibiu (1811) 350.
Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său
Teodosie, București (1843) 138.

Kecragarion, Neamț (1814)

352.

Letopisețul de la Bistrița, [sf. sec. XVI] (ms.)
38, 318.
Letopisețele Țării Moldovei (Mihail
Kogălniceanu), I-II, Iași (1845, 1852) 138.
Legiuirea lui Caragea, [Brașov], (1818) 230.
Liturghier slavonesc, Mănăstirea DealuTârgoviște (1508) 372.
Liturghie, Râmnic, Ed. I (1733) 72.
Liturghier, Râmnic, Ed. a 2-a (1747) 294.
Liturghie, Ed. I, Blaj (1756) 76.
Liturghier, Ed. a 2-a, Blaj (1775) 114.
Liturghier, Iași (1794) 229.
Liturghii, Sibiu (1814) 32, 342.
Liturghie, Chișinău (1815) 344, 378.
Liturghier, Neamț (1860) 353.
Liturghier, Iași (1868) 351, 378.
Logikē, Leipzig (1766) 387.
Logikē, Viena (1795) 387.

39.

Genealogia familiei Corvineștilor (ms.) 387.
Gramatica Daco-Romana, Viena (1826) 48.

Histoire de la Moldavie et de la Valachie,
[Paris], (1777) 43, 79.
Histoire des langues Romanes (A. BruceWhite), Paris (1841) 128.
Historische geografische und politische
Beschreibung der Moldau, Frankfurt und
Leipzig (1771) 80, 126.
Hronograf, Neamț (1837) 148.

Metodă nouă de scriere și cetire pentru
usulu clasei I primaria, Iași (1868) 30.
Mineiul luna lui Septembrie, Râmnic (1780)
148, 172-174.
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Mineiul lunii lui Septembrie, Buda (1804)
148, 360.
Mineiul lunii lui Septemvrie, Neamț (1831)
37, 364.
Mineiul lunii lui Octovrie, Buda (1805) 168174.
Mineiul lunii lui Octombrie, Neamț (1845)
355.
Mineiul luna lui Noemvrie, Râmnic (1778)
148.
Mineiul lunii lui Noiembrie, Neamț (1845)
355.
Mineiul lunii lui Decembrie, Râmnic (1779)
148, 171, 295.
Mineiul lunii lui Decembrie, Sibiu (1856) 35,
353.
Mineiul lunii lui Ianuarie, Neamț (1830) 230,
342, 354, 358, 378.
Mineiul lunii lui Februarie, Neamț (1831)
279.
Mineiul lunii lui Martie, Buda (1805) 295.
Mineiu pe luna lui Martie, Buda (1807) 163.
Mineiul luna lui Aprilie, Râmnic (1780) 148,
156.
Mineiul lunii lui Aprilie, Buda (1805) 295.
Mineiul lunii lui Aprilie, Neamț (1846) 354.
Mineiul pe luna lui Mai, Buda (1804) 148,
163, 165.
Mineiul lunii lui Mai, Neamț (1846) 354, 370.
Mineiul lunii lui Iunie, Neamț (1846) 17.
Mineiul lunii lui Iulie, Neamț (1847) 17.
Mineiul lunii lui August, Buda (1804) 148.
Mineiul lunii lui August, Neamț (1847) 17.
Molitvenic, Buzău (1747) 44.
Molitvenic, Blaj (1815) 365.
Molitvenic bogat, Neamț (1848) 288, 341.

O mie și una de nopți sau Halima, I-VIII,
Brașov (1836-1840) 125.
Octoih, Târgoviște (1712) 44.
Octoih, Iași (1749) 349, 380.
Octoihul mare, București (1792) 356.
Octoih, Buda (1811) 17, 19, 43, 229, 284, 348,
357, 363, 386.
Octoih, Neamț (1816) 147.
Octoih, București (1835) 230.
Octoihul mic, Sibiu (1839) 138.

Paidagōgia, Viena (1800) 387.
Pateric, Ed. I, București (1828) 352, 357, 379.
Pateric, Ed. a 2-a, Iași (1913) 219.
Penticostar, Sibiu (1805) 179.
Penticostar, Neamț (1834) 353.
Penticostar, Sibiu (1841) 352.
Philotheou Parerga, Viena (1800) 43, 49.
Phrontismata, Viena (1805) 43, 47, 49.
Poemata medica, Viena (1795) 43.
Pravila, Govora (1640) 33.
Pravile împărătești, Iași (1646) 55, 376.
Prăvălioară, București (1781) 380.
Prolog, Neamț (1855) 17, 31, 355.
Psaltire în versuri, Uniev (1673) 42, 57.
Psaltire, Movilău (1796) 288, 366, 381, 383.
Psaltire, Iași (1835) 355, 362, 369, 380.
Războiul nevăzut (Lorenzo Scuppoli), (1589)
159.
Rânduiala sfințirii apei, Buda (1816) 373.

Septuaginta, Frankfurt (1597)

92.

Steaua Dobrogei (1879) 386.
Strastnic, Buda (1816) 230.

Nomothesia tõu Karatza, Viena (1818)

43.
Noul Testament, Bălgrad (1648) 16, 36, 42,
344.
Noul Testament, Sankt Petersburg (1817) 46,
147, 351.
Noul Testament, Neamț (1818) 116, 147.

Tableau géographique et politique …, vol. 12, Paris (1809) 43.
Tâlcuire la ceale patru evanghelii, Iași (1805)
358.
Teatru politic, Buzău (1838) 78.
Theatrum Politicum, Roma (1631) 78.
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Theatron Politikon, Ed. I, Lipsia (1758) 77.
Theatron Politikon, Ed. a 2-a, Lipsia (1776) 43.
Tipic, Neamț (1833) 351.
Triod, Buzău (1700) 71, 351, 365, 376, 379-381.
Triod, Râmnic (1731) 38.
Triod, Râmnic (1761) 153.
Triod, Buda (1816) 199, 230, 265, 284.
Tropaion tēs Orthodoxou Pisteōs, Viena (1791)
43, 49.

Babaca, Ioil, stareț al Mănăstirii Cernica 341.
Babadag, jud. Tulcea, parohie 43, 229, 249.
Barbu Ștefan, cântăreț la Biserica „Sfântul
Gheorghe” din Isaccea 360.
Bănică, preot 233.
Bârlădeanu, Vasile din Calica (IazurileTulcea) 238, 355, 382.
Bejan, Constantin 71, 365.
Bejenaru, Zaharia C., familia, ex-libris 124.
Biblioteca Academiei Române București
(B.A.R.) 38, 39, 44, 49, 78, 81, 91, 98, 101,
102, 107, 119, 124, 129, 131, 132, 243, 318,
320, 359.
Biblioteca Așezământului Cultural „Nicolae
Bălcescu”, ex-libris 48, 107.
Biblioteca Colegiului Sf. Sava, ex-libris 48, 96,
101, 131.
Biblioteca Județeană „Panait Cerna” din
Tulcea 18, 317, 319, 328, 374.
Biblioteca bulgară „Săglasie” din Tulcea 38,
318.
Biblioteca Națională a României (Biblioteca
Centrală de Stat) 107, 325.
Biserica „Sfinții Apostoli” din Parcheș-Tulcea
238, 356.
Biserica „Sfinții Apostoli” din Măcin-Tulcea
279.
Biserica „Sfinții Arhangheli” din SomovaTulcea 354.
Biserica „Sfântul Dumitru” din BeștepeTulcea 35.
Biserica „Sfinții Împărați” Tulcea 16, 18, 41,
43, 44, 46, 78, 229, 251, 266, 284, 345, 346,
368.
Biserica „Sfântul Gheorghe” din Mavrodinu
(Zbrăglezile), jud. Teleorman 69.
Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din
Ivancăuți, Cernăuți 70.
Biserica „Sfântul Andrei” din Frunzănești,
jud. Ilfov 75, 351.
Bonjug, Ion S., preot din com. Congaz-Tulcea
263, 350.
Botezat, Eugenia, București 322.
Boțocan, Valeriu, București 92, 116.
Brancovan, ex-libris 48, 52, 61, 63.

Urmare întru Dumineca Paștelui, Neamț
(1814) 32, 354.

Viețile Sfinților pe luna lui Septemvrie,
Neamț (1807) 19, 183, 187, 188, 190, 191,
194, 197, 229, 343, 386.
Viețile Sfinților din luna lui Octomvrie,
Neamț (1809) 46, 294.
Viețile Sfinților din luna lui Noemvrie,
Neamț (1811) 294.
Viețile Sfinților din luna lui Decembrie,
Neamț (1811) 229.
Viețile Sfinților din luna lui Ianuarie,
București (1835) 230.
Viețile Sfinților din luna lui Februarie,
București (1835) 354.
Viețile Sfinților din luna lui Iunie, Neamț
(1813) 381.
Viețile Sfinților din luna lui August, Neamț
(1815) 229, 350.
Viețile Sfinților din luna lui August,
București (1836) 354.

POSESORI (DEȚINĂTORI) ISTORICI
ȘI ACTUALI

Aldea I. Aldea, ex-libris 93.
Alexe, Andrei, preot din Revărsarea-Tulcea
110, 350; ~ familia 110, 350.
Aramă, Dalila-Lucia 120, 122.
Ardeleanu, Tomiță, preot din Turcoaia, jud.
Tulcea 114.
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Braniște, Ene, preot prof. 150.
Brătianu, Ionel I. C., ex-libris 107.
Brâncoveanu, Mihai-Constantin, prinț 48, 53,
61, 63.

Ignat Vasile și soția lui, Aftinia 35, 353.
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
(I.C.E.M.) 18, 32, 36, 37, 41-44, 46-48, 65,
85, 98, 138, 139, 196, 284, 285, 294, 304,
317-319, 321, 322, 326, 339, 340, 343, 345,
346, 362, 366, 368, 371, 375, 376, 381, 383,
386, 387.
Ioan, Olimpia (Kentridis) 78, 308, 315, 319,
322, 323.
Ion, preot duhovnic 121, 122; Maria,
preoteasa lui 121; Marica, nora sa 122;
Licsandru, fiul lui Ion 122; Nastasia, fiica
lui Licsandru 122.
Ionescu-Nicoară, Melania 48, 53, 60, 61, 63,
66, 347.
Iosif Naniescu, Mitropolit al Moldovei și
Sucevei, ex-libris 48, 98.
Ivan săn Ioan 279, 378.
Izvoarele, jud. Tulcea, parohie 229, 231.

Calinic*Episcop al Hușului*1879 Mart. 22,
ex-libris 351.
Calloianu, Nicolaus 127.
Casa Corpului Didactic Tulcea 18, 41, 43, 138,
345, 346.
Catedrala „Sf. Nicolae” Tulcea 43, 229, 249.
Cârlan, Florin, Tulcea 288, 291, 334.
Ceamurlia de Jos, jud. Tulcea, parohie 229,
239.
Chivu, preot 110.
Ciubotaru, Isidor 87, 349.
Cornea, Nicolai din com. Sohodol, jud.
Făgăraș 357.
Cosma, Moise; ~ Mihai 86.
Crăciun, Darie 238, 382.
Cuculis, Grigore, Tulcea 106, 115, 313, 323.

Karadja, Constantin I., 324-326, 387.
Kentridis, Theodor, preot 78, 322.
Kentridis, Marula 322.

Dositeu, ieromonah, donator 246.
Dudescu, Constantin, mare spătar 75, 351.
Dumbravă, Sofiea 141.
Dumitru săn Cule 279, 378.
Džudžov, Mančo Nenov, preot 38, 318.

Mahmudia, jud. Tulcea, parohie 229, 238.
Măcin, jud. Tulcea, parohie 229, 235, 240, 245,
246, 269, 270, 279.
Mănăstirea Adam, jud. Galați 28, 29, 146, 148,
151-155, 157, 158, 160-162, 164-176, 179,
180, 182-188, 190, 191, 193, 194, 196- 198,
200, 201, 203-208, 210-214, 216-220, 319,
329-332, 340, 342, 351, 365, 378.
Mănăstirea Celic Dere, jud. Tulcea 17-19, 28,
29, 35, 36, 41, 43, 44, 46, 143-150, 152, 156,
158, 162, 164, 165, 167-170, 172-174, 176,
178, 180, 182, 183, 186, 187, 189-191, 193195, 197, 198, 201, 202, 204, 207, 208, 211,
213, 214, 219, 220, 288, 317, 319, 328, 331,
340-342, 345-347, 349, 351, 352, 358, 363,
367, 369, 370, 374, 377-379, 382.
Mănăstirea Cocoș, jud. Tulcea 29-32, 35, 37,
40, 41, 43, 44, 46, 226-230, 241-245, 247,
252-258, 260, 262, 263, 265, 268-270, 272275, 277, 278, 284, 317, 319, 332-334, 338,

Epifanie, arhimandrit 205.
Garvăn, jud. Tulcea, parohie 16, 43, 229, 261.
Gavriil, ieroschimonah 291.
Gavril, Vasile 290.
Gheorghi din Băiceni, preot 318.
Gherasim (Grigore), monah 241.
Glicherie Lovin, duhovnic la Mănăstirea
Adam 210, 356.
Grigorie, monah 201.

Halea, Radu din Cernatu, jud. Brașov,
cumpărător 93, 94; ~ Marina, soția 94.
Horaița, schit din jud. Neamț 257, 352.
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340, 342, 345-348, 352-355, 357, 358, 363,
370, 377, 378, 381, 382, 385, 386.
Mănăstirea Horezu (Hurezii), jud. Vâlcea 83.
Mănăstirea Florești-Vaslui 148, 206, 216, 217,
220, 340, 341, 352, 377, 379.
Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea, parohie 16,
229, 267.
Moisiu, Andrei D., preot din Botoșani 77.
Munteanu, Nicodim de la Iași, arhimandrit
341.
Muzeul Național de Istorie a Moldovei din
Chișinău 360.

Sigiliul Bisericei Parohiale „Nașterea Maicei
Domnului”. Jvancouty, ex-libris 48, 70.
Simion, preot din Ivancăuți 71.
Simion, Ignat din Tulcea 74.
Soare Ceauș 39, 359.
Somova, jud. Tulcea, parohie 16, 43, 115, 229,
248, 253, 271.
Stefanovici, Larion 328.
Sturza, Constantini Demetrii, ex-libris 132.
Sulschi, Gheorghe, preot la Izvoarele-Tulcea
73.

Ștefan, arhimandrit 203.

Nazarie, C., preot 341.

Ștefan, jupân din târgul Bârladului 246.
Ștefan, preot din Cracăul Negru, jud. Neamț
243, 358.
Ștefănescu, P., preot 277.

Neculai, Felix Lucian, preot 288, 341, 366,
381.
Niculițel, jud. Tulcea, parohie 229, 259, 279.
Nifon, jud. Tulcea, parohie 16, 43, 229, 249,
355, 357.
Nufăru, jud. Tulcea, parohie 229, 240.

Teotoi, preot din Albești 209, 356.
Tofan, Ion, preot paroh 250.
Turda, jud. Tulcea, parohie 229, 263.

Oncescu, Irovim, preot, donator 290.
Orghidan, H. C. 129.

Ursul, protopop din Iași 318.

Panait sin Panait, preot, legător de cărți la

Valea Teilor, jud. Tulcea, parohie 229, 233,

Biserica „Sf. Ilie” din Galați 244, 342.
Pangratia, monahie de la Mănăstirea Adam
209.
Parohia Bisericii Sf. Nicolae Ungureni
Craiova, ex-libris 83.
Pavel, monah 290.
Păseanu, N., preot 357.
Peceneaga, jud. Tulcea, parohie 229, 236, 258.
Perpessicius 128.
Popescu, Hrisantie, București, preot 341.
Poppovici, Gabriela 140.

276.
Vasilescu-Capsali, Nicolae 327.
Vasilie, preot 186.
Văcăreni, jud. Tulcea, parohie 16, 17, 43, 229,
250, 251, 279, 280, 354, 363.
Văsâi, popa 53, 375.
Visterna, jud. Tulcea, parohie 16, 229, 234.

Vrabie, Evdoesiea, monahie 141.

Xeniu, Evdochim, preot 208.

Roșculeț, Voicu V. din Cernatu-Brașov 94,

Zahariea, Epraesiea (Eupraxia) 141.

382; ~ Ioan V., fiul 94; ~ Gheorghe V. 94.

Zane, J. A., ex-libris 54.
Zebil, jud. Tulcea, parohie 229, 266, 276.

Sămion, preot din Ivancăuți 71.
Scarlat, G., preot 333.
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ALTE PERSOANE

Bonjug, Nichita, învățător, etnograf, publicist
263.
Bratosin, Matei 290, 366, 381.
Brănișteanu, D. 32.
Brâncoveanu, Constantin 52, 83, 96.
Brâncoveanu, Grigore Basarab 48.
Breazu, Monica 16.
Budai-Deleanu, Ion 88.
Buhuș, Iermoghen, arhimandrit 257.
Buluță, Gheorghe 30, 39.
Buzdugan, Ion, învățător 30.

Aaron, Florian 127.
Abdul Hamid al II-lea, sultan 26.
Abdul Medgid, sultan 143, 226.
Agachi, dascăl 30.
Agapia Șandru, monahie 180.
Alesandrescu, Gheorghe, preot 85.
Alexe, Flavian, arhimandrit 271.
Anastasie al Antiohiei 55.
Andras 53.
Andreescu, Ana 56.
Antim Ivireanul 61, 67.
Antim Nica, Arhiepiscop al Tomisului și
Dunării de Jos 228.
Antonescu, Ioan și Iene din Măcin,
cumpărători-donatori 353.
Apaffi, Mihail, principe al Transilvaniei 53,
347, 375.
Arbore, Alexandru P. 39.
Arghirescu, iconom, grămătic 220.
Aristin, Alexie din Rhodos 55.
Atanasie, schimonah, grămătic 71.
Atanasie Lisavenco, arhimandrit 143, 144.
Atanasiu, Ion 66, 235, 290, 366.
Athanarich 22, 228.

Cafsocalivitis, Neofit 306.
Calenic, preot duhovnic 204.
Calinic, Mitropolit al Proilaviei 25.
Calinic, Episcop de Huși 340, 351, 378.
Calistrat, preot din Putna, colportor 70.
Camariano-Cioran, Ariadna 78, 130, 306, 307,
309, 311, 313, 314.
Camariano, Nestor 89.
Cantacuzino, Iordache 353.
Cantemir, Antioh, domn al Moldovei 359.
Caradja, Constantin 325; ~ George 324, 325.
Caradja, Marcela Elena 326.
Caragiale, I. L. 326.
Caraioannis, Constantin 306.
Caratașu, Mihail 306.
Cartojan, Nicolae 32.
Casandra, fiica lui Alexandru Iliaș 96.
Casiana Mareș, stareță a Mănăstirii Celic
Dere-Tulcea 146.
Cândea, Virgil 79, 86, 304.
Cârstiianu, preot, colportor 139.
Chindriș, Ioan 85, 92.
Chiriachide, Vasile M., sculptor 322.
Chivu, Gheorghe 88.
Ciobanu, Radu-Ștefan 22.
Cioroiu, Constantin 17, 34, 36, 39, 360.
Coman, Ioan G., preot prof. 113, 177, 192,
205, 215, 217, 264, 272.
Condillac, Étienne Bonnot de, filozof 305.
Constantinescu, Mircea 284.
Constantinescu, Ștefan, dascăl 30.
Coresi, diacon 373.

Bacon, Francis, filozof 305.
Baubec, Agiemin 143.
Baubec Geafer, Deniz 143.
Baumann, Victor Henrich 22.
Bădără, Doru 35, 36, 44, 58, 344.
Bălășescu, Nicolae-Nifon 31.
Bănățeanu, Rodica 16.
Bănescu, Nicolae 241, 242, 339.
Bărbuleanu, Cintian 25.
Becheanu, Constantin și Nicolae 83.
Bergman, Wilhelm 47.
Berindei, Dan 88, 305, 309.
Bianu, Ioan 293.
Bignon, bibliotecar regal al Franței 97.
Bitoleanu, Ion 25, 26.
Bogdan, Ioan 38, 318.
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Corfus, Ilie 359.
Corvin de Hunyade, fam. 321, 322.
Corvin, Matias, rege al Ungariei 321.
Corvin, Ioan 321.
Cosma, dascăl din Dăeni-Tulcea 30.
Cosma Petrovici, Episcop 227.
Costache, protopop din Parcheș-Tulcea 238.
Costandache, Mircea din Zebil-Tulcea,
cumpărător-donator 115, 342.
Cotovu, Brutus 27, 39.
Crăciun, Darie, preot 237, 238, 355.
Crihană (Krihană), Dosoftei, arhimandrit 355,
359, 362, 369, 370, 380; ~ Trandafir, tatăl,
preot în com. Codalbi, jud. Covurlui 359;
~ Singlitikia?, mama, monahie la
Mănăstirea Adam din Galați 369; ~ Mihai,
frate, preot la Biserica „Sf. Împărați” din
Galați 360; ~ Petrache, frate, dascăl în
Satu Nou-Tulcea 369.
Cruceru, Niculae, martor 250.
Culea, Apostol D. 39.
Cuza, Alexandru Ioan 27, 122.

Duhamel, Jean Baptiste 306.
Dumbravă, colportor 64, 65, 348.
Dumitrașcu, Gheorghe 40.
Dumitru săn Cule, donator 279.
Duțu, Al. 152.

Eftimiu, Gheorghe, pictor 145.
Eminescu, Mihai 326.
Epraxiea Harjeu, stareță a Mănăstirii Adam
220.
Erbiceanu, Constantin 89, 95, 100, 214, 305,
307, 309, 313.
Eustatie, diac 39, 359.

Filip, preot din Nalbant-Tulcea 30.
Flavius, Iosephus (Iosif Flavie) 124, 125.
Florea, Alex. I., preot din Măcin-Tulcea 235,
366, 367.
Florescu, Alexandru D. 327.
Florescu, Aurelia 153, 163, 173, 196, 202, 207,
238, 293.
Frederich cel Mare, rege al Prusiei 306.
Fridmann, A. 32.
Furneos, Ioan, prof. la Academia Domnească
din Iași 130.

Daniil, stareț al Mănăstirii Cocoș-Tulcea 227.
David, împărat 328, 333, 334.
Dărvănescu N., preot 63, 370, 383.
De Bonnac, Usson, marchiz 97.
Dima, Virginia 318.
Dima-Drăgan, Corneliu 97.
Dimitrie, jupan 379.
Dincă, Atanasie, arhimandrit 86.
Dionisie, Arhiepiscop al Tulcii 26, 143.
Dobrescu, Toma, arhitect 145, 227.
Dometian, preot 329.
Domokos, Sámuel 341.
Donceff, Krumm; ~ Sava 32.
Drăgan, Nicolae, învățător 30.
Drăgoi, Eugen, preot 28, 143, 369.
Drăgușin, cumpărător și donator 66, 351.
Duca Vodă, domn al Moldovei 42; ~ domn al
Țării Românești 57, 362, 375.
Ducas, Neofit 305.
Dudaș, Florian 36, 37, 50, 65, 66, 163, 241, 244,
261, 293, 339, 364, 365, 367.
Dudescu, Radu, mare logofăt 75, 351.

Galaction, monah, Moldova 329.
Geacu, Sorin 143.
Gebhardi, Ludwig Albrecht 126.
Georgescu, Clement, preot 363, 364.
Georgescu, Ioan 30, 39.
Ghenovici, Cârstea, fost mare vornic 206.
Gheorghie, preot 115.
Gheorghie, dascăl, grămătic 250.
Gheorghie, dascăl din Sarighiol-Tulcea,
grămătic 352.
Gheorghiu, Petre, cântăreț din Isaccea 364.
Gherontie, călugăr, tipograf la Neamț 226.
Ghiață, Anca 23.
Ghica, Grigore Alexandru, domn al
Moldovei 79.
Ghica, Ion 38.
Ghimpulescu, Gheorghie, cântăreț 106, 356.
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Ghinis, Dimitrios S. 100, 305.
Ghioc? sin Ion Petcu, cumpărător 237, 342.
Gligorie, colportor 65, 348.
Graavesand 306.
Gracián, Balthazar 305, 311.
Grigorie al IV-lea, Mitropolit al Țării
Românești 126.

Labeș, Nectarie, ieromonah, donator 355.
Lăzărescu, Dan A. 79, 107.
Le Clerc, Jean, editor parizian 97.
Lecca, Octav-George 321.
Legrand, Émile 305, 306.
Leopold I, împărat al Ungariei 53, 100.
Lința, Elena 320.
Litinos, Jean 306.
Livovschi, Zenovie, preot 360.
Locke, John 305, 306, 311.
Lucian, Arhiepiscopul Tomisului 26.
Lupu, Daniela Luminița 87.

Heliade-Rădulescu, Ion 127, 128.
Hodoș, Nerva 293.

Iacob, Niculina 85, 92.
Iamandi, capuchehaia Moldovei 39.
Iancu, preot (Iași) 25.
Iliana, pruncă 71.
Ioana, soția lui Gligorie 65.
Ioana, preoteasă 66.
Ion, dascăl 82.
Ion, preot duhovnic 160, 379, 382.
Ion, Nicolae-Sorin, preot 17.
Ionescu, Anton și Ecaterina din Măcin 279,
342.
Ionescu de la Brad, Ion 24, 29, 38, 227, 229.
Ionescu, Gheorghe, preot 269, 277.
Iordache, Gheorghe și Semion, cumpărătoridonatori 354.
Iorga, Nicolae 23, 38, 39, 361, 382.
Iosif Gheorghian, Episcop al Dunării de Jos
27.
Iova, Mariana 45, 293.
Ipsilanti, Alexandru, domn 90.
Ipsilanti, Constantin, domn al Țării
Românești 109.
Irodeanu, Ignatie, călugăr la Mănăstirea
Cocoș-Tulcea 226.
Isaia, călugăr 226.
Ismail-Bey, guvernator 31.
Ittu, Constantin 372.
Ivan săn Ioan, donator 279.

Machidon, Marinela 40.
Malaxos, Emanuel 55.
Maloskitsky, D. P. 32.
Maloskitsky-Antonovici, D. P. 32.
Manea, Lăcrămioara 44, 47, 48, 53, 61, 65, 68,
69, 71, 75, 78, 82, 94, 98, 100, 101, 122, 147,
230, 304, 308, 309, 312, 314, 322, 344, 348,
349, 351-354, 356-358, 362-364, 366, 367,
370.
Mardare, Valeriu 216.
Mareș, Alexandru 322.
Mateescu, Tudor 25, 34, 36, 39, 144, 226, 317.
Mavrogheni, Nicolae, domn al Țării
Românești 90, 118, 269.
Mazilu, Dan Horia 376.
Măinescu, I., inginer 85, 371.
Mălinaș, Constantin 80, 92, 106, 153.
Măriuca 71.
Mehmed I, sultan 23.
Melchisedec Ștefănescu, Episcop al Dunării
de Jos 24, 27.
Mesiodax, Iosiph 306, 307, 311.
Micu Clain, Samuil 309.
Mierlan, Nicolae, învățător 30.
Mihailă 53.
Mihăescu, G., arendaș 366, 380, 382.
Mihăilă, Gheorghe 38, 318.
Mioc, Damaschin 361.
Mircea cel Bătrân 23, 34.
Mircea, Nicolae; ~ I., nepot al lui Nicolae
Mircea, paraclisier 114.

Karadja, Ioan 325.
Karaisaridis, Konstantinos 159.
Kriaras, E. 311.
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Miropia Aftene, monahie 147.
Miroslav, Corneliu 273.
Mitric, Olimpia 67, 68, 167-174, 179, 186, 195,
196, 202, 240, 293, 320.
Mitu, Mihai 20, 98, 152, 347, 374-376, 379.
Mocanu, Aurel 17, 34, 39, 360.
Moise Putnik, Arhiepiscop 93.
Moldoveanu, Nicu 140.
Moldoveanu, Valeriu 96.
Morărescu, Dragoș 54.
Moroianu, Ion, învățător 30.
Moroianu, Oancea, cumpărător-donator 250.
Moroșanu, Gheorghe, grămătic 290, 383; ~
Gh. Mihai, seminarist 290.
Moruzi, Constantin, domn al Moldovei 309.
Moruzi, Alexandru, domn al Țării
Românești, fiul lui Constantin Moruzi 89.
Moruzov, Simeon, preot 27.
Musescu?, Alecsandru 285.
Motoc, Ieronim, arhimandrit 143, 144, 146,
206.
Munteanu, Aurel 318.
Musuruș, Raluca 48.

Paisie, schimonah 143.
Paisie, stareț al Mănăstirii Cocoș 254.
Panait, preot, legător la Biserica Sf. Ilie din
Galați 244, 381; ~ sin Panait 244, 378.
Panaitescu, P. P. 38.
Panaret, Arhiepiscop al Tulcii 25-27, 227.
Pataki, Liliana Iudita, pictor 284.
Pavel, Eugen 88.
Pârvulescu, preot, grămătic 186.
Peiu, Nicolae P., legător de cărți din Bârlad
150.
Petcu, Stan și Tudora, cumpărători-donatori
354.
Petcu, Teofil și Parascheva, cumpărătoridonatori 353.
Petrescu, Constantin, institutor 31, 40.
Petrescu, Victor 373.
Petru, preot 77.
Petru, dascăl 77.
Picher 85.
Poenaru, Daniela 45, 49, 74, 86, 99, 106, 107,
161, 163, 164, 169, 175, 181, 185, 197, 201,
202, 211, 212, 218, 235, 243, 244, 247, 248,
271, 272, 275, 293.
Pop, Alexandru, profesor 38, 318.
Popa, Ieronim, ieromonah la Mănăstirea
Neamț, colportor 355.
Popa, Mircea 163.
Popa, Petre, învățător 30.
Popescu, cântăreț Parohia Isaccea-Tulcea 37,
364.
Popovici, Neculai, fost cântăreț la Mănăstirea
Taița, după 1878 dascăl la Mănăstirea
Neamț, colportor 353, 355.
Porfirie, ieroschimonah 329.
Postelnicu, Valentina 24.
Postolache, Lelia 263, 360.
Predescu, Lucian 90, 95, 97, 100, 105, 117, 124,
127, 128, 130, 132, 163.
Protopopescu, Lucia 88.
Purchot, Edme 306.

Natanail, stareț al Sf. Mănăstiri Neamț și
Secu 31, 355.
Neculai, Felix Lucian, preot 24.
Nedioglu, Gheorghe 144.
Neonil, stareț al Sf. Mănăstiri Neamț și Secu
229, 247, 348, 354.
Nichifor de Carpat, Mitropolit al Tulcii 26,
322.
Nicodim, ieroschimonah 329.
Nicolescu, Gheorghe 146.
Nifon Niculescu, Episcop 145, 227.
Nikitovici, Emanuil, paroh 70.

Olariu, Gherman, preot 328, 369.
Omar al II-lea, calif 177.
Oros, Ioan Maria 368.

Pahonea, cântărețul Bisericii „Sf. Gheorghe”

Racoviță, Constantin Cehan 70.
Radu logofăt sin Oprii 56, 378.

Turda, jud. Tulcea 263.
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Radu, preot, grămătic 56, 377.
Radu, martor 250.
Radu, Iulian, pictor 284.
Radu, Vlad, martor 236.
Rareș, Petru, domn al Moldovei 96.
Rădulescu, Adrian 25, 26.
Râpă-Buicliu, Dan 45, 49-51, 53-55, 58-61, 6466, 72, 74, 76, 77, 79-83, 88, 92, 93, 96, 97,
102, 105, 106, 112-114, 116-118, 122, 123,
125, 127, 128, 132, 139, 152-155, 157-174,
177, 182, 184, 189, 199, 200, 205-207, 213,
215, 232-234, 237-240, 243, 244, 247, 248,
257, 260, 264, 267, 273, 276, 286, 293, 309,
360.
Rizo-Rangabé, Eugène 325.
Roman, Ioan N. 39.
Roman, ieroschimonah 84.

Straje, Mihail 326.
Suciu, Emil 375.
Sultana, fiica lui Ioan Hrisoscoleos 96, 100.
Suțu, Eufrosina 325.
Suvorov, general rus 24.

Șchiau, Octavian 42, 373.
Școala Ardeleană 85.
Șerban, preot din Niculițel 259, 354.
Ștefan cel Mare, domn al Moldovei 146.
Ștefan L., preot 99.
Ștefan, Ștefania-Cecilia 45, 53, 55, 58, 60, 62,
64, 74, 84, 117, 118, 122, 124-127, 129, 140,
151, 159, 211, 212, 235, 294, 309.
Ștefanache, dascăl din Galați 263.
Ștefănescu-Mitu, Adriana 324, 326.
Știrban, Sofia 64.
Ștrempel, Gabriel 320.

Sacerdoțeanu, Aurelian 69, 163, 339.
Salomie, soția lui Dumbravă 65.
Satha, Konstantinou 311.
Scalcău, Paula 109, 117.
Schatz, Elena-Maria 326.
Schordan, prof. la Universitatea din Pesta
132.
Selevestru (Silvestru), ieromonah la
Mănăstirea Sf. Spiridon-Iași 196, 344, 378.
Silbermann, B. 32.
Simeon, colportor 243.
Simionescu, Dimitrie, diacon la Biserica
Tălpălari din Iași, colportor 353.
Simonescu, Dan 17, 30, 39, 293, 373.
Slăvescu, Victor 38, 227.
Socolan, Aurel 338, 341.
Sorescu, Roman, arhimandrit și stareț 143145, 226, 227.
Stamatuadis-Chiriachide, fam. 319, 322.
Stamatuadis, Meletios 322.
Stamatuadis, Chiriac 322.
Stan, Neculai, martor 236.
Stanciu din Ciorănești, grămătic 56.
Stern, Gr. 52.
Stoicescu, Nicolae 56, 57, 69-71, 75, 83, 92, 110,
178, 196, 206, 209, 243, 257, 289, 351, 353.

Tatai-Baltă, C. 76.
Tăvală, Emanuel 31.
Tenedos, E. 305.
Teodor, duhovnic 379.
Teodor, ieroschimonah din Orgoești-Vaslui,
grămătic 178, 183, 187-190, 194, 197, 349.
Teodosie Petrescu, Arhiepiscop al Tomisului
284, 288.
Teofil, Mitropolit al Țării Românești 33.
Theotokis, Nichifor 306.
Toader din Urșua, protopop, grămătic 65,
380.
Toader 115.
Tudor, Nichifor din Zebil-Tulcea 27.

Țară, Dumitru, teolog 92.
Urechia, V. A. 38.
Ursu, N. A. 126.
Urzescu, Dumitru, învățător 30.

Valeriu al Ipponiei, Episcop 113.
Vardalah, Constantin 305.
Vascenco, Victor 24.
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INDEX TOPONIMIC

Vasile, Paladi 32.
Vasilescu-Capsali, Nicolae 49, 89, 90.
Veniamin, ieromonah, cumpărător 196, 344.
Veniamin, duhovnic la Mănăstirea AdamGalați 358, 378.
Veress, Andrei 107, 118.
Vieru, Sofronie, preot 328, 369.
Visarion, egumen, legător de cărți, primul
stareț al Mănăstirii Cocoș-Tulcea 226, 227,
229, 242, 272.
Visarion Bălțat, Episcopul Tulcii 20, 29.
Visarion Scutaru, stareț al Mănăstirii CocoșTulcea 228.
Vlastares, Matei 55.
Voicu, T. 23, 24, 26.
Voltaire (François-Marie Arouet) 97.
Vrânceanu, Ion, dascăl, cumpărător-donator
352.
Vulpe, Gheorghe din Măcin-Tulcea 27.

CENTRE TIPOGRAFICE

Bălgrad (Alba Iulia) 16, 36, 42, 53, 54, 64, 341,
344, 346.
Blaj 34, 42, 48, 75, 76, 85, 92, 93, 98, 99, 147,
179, 199, 230, 238, 257, 260, 266, 267, 341,
344, 346.
Brașov 34, 42, 48, 118, 147, 185, 230, 269, 341,
344, 346.
București 17, 34, 36, 42, 47, 58-60, 67-70, 74,
75, 82-84, 91, 97, 109, 118, 119, 124, 125,
138, 147, 150, 151, 158-161, 215, 217, 219,
230, 235, 236, 241, 269-272, 276, 277, 344,
346.
Buda 19, 34, 43, 47, 118-120, 127-133, 138-140,
147, 148, 153, 156, 162, 163-174, 184, 198,
199, 230, 247, 248, 265, 266, 285, 295, 309,
341, 343, 345, 346.
Buzău 34, 42, 48, 65, 66, 73, 78, 344, 346.

Wolff, Christian 309.
Xenea Cuza, stareță a Mănăstirii Adam, jud.

Cetinje, Muntenegru 372.

Galați 220.

Chișinău (Tipografia Exarhicească),
Republica Moldova 42, 147, 194, 195, 343346.
Cracovia, Polonia 372.

Zaharia, Petru 32.
Zamfir, Dumitru-Constantin 17.
Zamfir, Modest, protosinghel 226-228.
Zăhărescu, Vlasii, preot duhovnic 191, 203,
214, 379.
Zogyer, Tudora 53.

Dubăsari, Republica Moldova 289.
Iași (Iassy) 16, 17, 34, 36, 42, 48, 49, 79, 81, 97,
103-105, 147-149, 157-159, 175, 177, 206,
207, 209, 212, 218, 219, 230, 232, 233, 239,
240, 267, 268, 275, 289, 291, 329, 332, 343,
345, 346.

Kiev, Ucraina 51.
Lipsca (Leipsia, Lipsiae, Leipzig) 34, 42, 43,
47, 77, 78, 80, 97, 113, 126, 231, 307, 308,
343, 345, 346.
Lvov, Polonia 42, 51.
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Mănăstirea Neamț 17, 19, 31, 32, 34, 37, 42,

TOPONIME

43, 47, 102, 126, 147, 153, 205, 226, 229,
230, 247, 248, 263, 278, 294, 320, 330, 334,
343, 345, 346.
Movilău (Peștera), Republica Moldova 42,
288, 289, 343, 345, 346.

Agighiol, jud. Tulcea 17-19.
Albești, Moldova 209, 356.
Alexandria 264.
Andro (Andros), Grecia 311, 312.
Anglia 109.
Antiohia 217.
Ardeal 132, 148, 163, 295.
Argamum, cetate 47.
Arhiepiscopia Tomisului și a Dunării de Jos 28.
Atena (Athènes, Athinais) 100, 215, 305, 311,
324, 325.
Austria 109, 241.

Neuchâtel 80.
Paris 34, 43, 47, 79, 80, 343, 345, 346.
Poceaev, Ucraina 323.
Praga, Republica Cehă 372.

Râmnic 34, 38, 42, 48, 72, 76, 120, 147, 148,

Babadag, jud. Tulcea 24, 25, 27, 29, 39, 359,

152, 156, 162, 230, 294, 295, 344, 346.

378.
Baia Mare 338.
Banat 66, 127, 148, 162, 340, 365.
Basarabia 24, 122, 143, 144, 244, 360, 364.
Basel (Bâle), Elveția 324.
Beștepe, jud. Tulcea 18, 35, 353.
Biblioteca Academiei Domnești din București 96.
Biblioteca Județeană Constanța 17.
Bihor, județ 241, 244, 367.
Biserica „Buna-Vestire” Tulcea 24, 78, 322.
Biserica „Sfinții Împărați” Tulcea 16, 18.
Biserica „Sfântul Atanasie” Niculițel, jud.
Tulcea 27.
Biserica „Sfântul Gheorghe” Tulcea 18, 24.
Biserica „Sfântul Dumitru” Babadag, jud.
Tulcea 19, 353, 378.
Biserica „Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil”
Valea Teilor, jud Tulcea 19, 352, 363.
Biserica „Sfânta Treime” Valea Nucarilor,
jud. Tulcea 19.
Biserica Tălpălari din Iași 353.
Biserica Ungureni din Craiova 83.
Bologna, Italia 100.
Brașov, jud. Brașov 90, 94, 124, 237, 238, 261,
320, 342, 365.
Brăila 25, 28, 30, 78, 236, 322, 356.
Bucovina, ducat 70-72, 340, 341, 365.

Sankt Petersburg 34, 43, 47, 123, 147, 237,
343, 345, 346.
Sibiu 32, 34, 35, 42, 48, 84, 97, 179, 230, 341,
344, 346.
Snagov 34, 39, 42, 48, 230, 344, 345, 346.

Târgoviște 16, 34, 36, 42, 48, 344, 346.
Tipografia Universității din Buda 43, 119,
127, 129, 132, 139, 162, 164-174, 184, 199,
247, 266, 285, 341.

Uniev (Mejgorie), Ucraina 34, 36, 43, 47, 57,
343, 345, 346.

Veneția 59, 78, 86, 109, 159, 372.
Viena (Vienne) 35, 43, 47, 48, 87, 88, 90, 96, 98,
101, 109, 116, 117, 129, 130, 138, 141, 147,
211, 230, 236, 237, 310, 312, 314, 315, 343,
345, 346.
Vilnius, Lituania 372.
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București (Bucarest) 17, 21, 25, 27, 30, 32, 36,
38-40, 45, 48, 53, 54, 56-58, 60-63, 65, 66,
68, 69, 71, 72, 75, 77, 79, 82, 84-89, 92, 94100, 103, 105, 107-109, 111, 112, 116-122,
125, 126-128, 130, 133, 138-141, 143-145,
152, 159, 185, 212, 227, 235, 290, 293, 304,
305, 310-312, 318, 320-323, 325-327, 347,
349, 361, 365, 374, 375, 387.
Budapesta, Ungaria 139, 325.
Bujor, Moldova 28.
Bulgaria 385.

Cracăul Negru, com. Crăcăoani, jud. Neamț
243.
Craiova 153.

Damasc, Siria 177.
Dăeni, jud. Tulcea 17, 27, 30.
Delta Dunării 21, 22, 29, 334, 386.
Dobrogea 15, 16, 21-27, 29-32, 33-40, 71, 77,
115, 143-145, 147, 150, 220, 226, 228, 229,
235, 236, 242-244, 250, 272, 288, 338, 340344, 348-350, 357-360, 363, 366, 378, 380,
384-386.
Dolina, jud. Botoșani 77.
Dolj, județ 293.
Dresda, Germania 324.
Dunărea, fluviu 21, 25, 34, 143, 229, 236, 343,
356, 384, 386.

Caleca (Calica), azi Iazurile-Tulcea 238, 342,
382.
Casa Avramide, Tulcea 46.
Catedrala „Sfântul Nicolae” Tulcea 17, 18, 24,
26, 27, 31, 360.
C. A. Rosetti, jud. Tulcea 288, 292, 334, 335.
Călmățui, Moldova 28.
Cânepești (Căpenești), jud. Gorj 57.
Cârstienești (Cârstiian), jud. Argeș 56, 378.
Ceamurlia de Jos, jud. Tulcea 16, 19.
Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării 46.
Cerna, jud. Tulcea 19, 30, 47.
Cernatu, jud. Brașov 93, 94, 261.
Cetatea-Albă 23.
Cezareea Capadociei 215.
Chilia (Licostomo) 23.
Chișinău, Republiva Moldova 105, 122.
Ciohorăni, Moldova 317.
Cluj-Napoca 37, 42, 50, 124, 163, 320, 368, 373.
Cocoș, schit, jud. Tulcea 229, 272.
Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural
Nord-Dobrogean Tulcea 46.
Congaz (azi, Rândunica), jud. Tulcea 263, 350.
Constantinopol 86, 97, 100, 155, 215, 217, 227,
272, 306, 309, 311, 363, 372.
Constanța, jud. Constanța 17, 22, 23, 27, 28,
34, 39, 40, 146, 147, 263.
Copou, Iași 242.
Cosoru?, sat 232.
Costești?, sat 233.
Covurlui, județ 28, 359.

Elveția 127.
Enisala, com. Sarichioi-Tulcea 21, 47.
Episcopia Constanței 28, 355.
Episcopia Dunării de Jos (Episcopia
Galaților) 28, 144-146, 360.
Episcopia Tulcii 26, 29, 288.
Europa 338, 341, 372.

Făurei 28.
Filiuci 82.
Florica-Argeș, conacul Brătienilor 107.
Focșani 28.
Franța 79, 109.
Frecăței, jud. Tulcea 17.
Frunzănești, com. Fundeni, jud. Ilfov 75.

Galați 25, 27, 28, 30, 106, 143, 241, 244, 293,
342, 360, 367, 369, 380, 382.
Gherla 139.
Goerlitz, Germania 309.
Golești 127.
Greci, jud. Tulcea 18, 19, 30.
Grumăzești, jud. Neamț 325.
Gurile Dunării 22, 23.

471
https://biblioteca-digitala.ro

Lăcrămioara Manea
Mănăstirea Sf. Ioan din București 126.
Mănăstirea Sf. Sava din Palestina 177.
Mănăstirea „Sfântul Spiridon” din Iași 70,
196.
Mănăstirea Sinai 192.
Mănăstirea Taița din Munții Măcin, jud.
Tulcea 317, 354, 355, 369.
Mircea Vodă, jud. Constanța 379.
Mitropolia Chișinăului și Hotinului 105.
Mitropolia Durostor-Cervensca 26.
Mitropolia Karpathos 26.
Mitropolia Munteniei și Dobrogei 29.
Mitropolia Proilaviei (Brăilei) 25.
Mitropolia Silistrei 25, 26.
Moldova (Moldavia) 29, 32, 34, 35, 37-39, 42,
43, 47, 53, 65, 71, 77, 79, 92, 110, 117, 126,
141, 147, 148, 159, 199, 209, 210-212, 216,
220, 226, 228-230, 242, 244, 263, 272, 275,
289, 314, 317-319, 328-332, 340-343, 345,
347, 350, 353, 356, 364, 365, 369, 373, 385,
387.
Moldovlahia 43, 49, 89, 101.
Muntenia 56, 104, 105.
Muzeul Delta Dunării Tulcea 110.
Muzeul de Etnografie și Artă Populară
Tulcea 46.
Muzeul de Istorie și Arheologie Tulcea 46.

Haga, Olanda 325.
Halle, Germania 95, 130.
Halmyris, cetate 47.
Haret, Spiru 227.
Hârșova, jud. Constanța 288.
Heidelberg, Germania 324.

Ialomița 28.
Ianina (Ioannina), Grecia 109, 306, 309, 310.
Iași (Iassy, Ieșii, Eș) 51, 52, 87, 100, 102, 110,
126, 196, 209, 216, 241, 242, 304, 307, 309,
313, 318, 320, 324, 325, 329, 332, 333, 359,
376, 387.
Ibida, cetate 47.
Iena (Jena), Germania 324, 325.
Iglița, jud. Tulcea 27.
Ilișeni (Ililișeni), jud. Botoșani 92.
Imperiul Habsburgic 70, 106.
Isaccea, jud. Tulcea 21, 24, 37, 237, 364.
Ismail, cetate 24.
Ivancăuți (Evancăuți), în Cernăuți-Ucraina
48, 70, 71, 340.
Izvoarele, jud. Tulcea 16, 73, 229, 231.

Karlowitz 100.
Liceul Andrei Șaguna, Brașov 94.

Nalbant, jud. Tulcea 27, 30.

Luncavița, jud. Tulcea 18.

Niculițel, jud. Tulcea 16, 22, 24, 27, 29, 32,
226, 228, 353.
Noviodunum, cetate 47.
Nufăru (Proslavița), jud. Tulcea 16, 21.

Mahmudia, jud. Tulcea 16-19, 342, 356,3 77.
Măcin, jud. Tulcea 24, 27, 30, 38, 235, 353, 366.
Mănăstirea Bistrița, Moldova 318.
Mănăstirea Caracal de la Athos 143.
Mănăstirea Dionisiu de la Athos 159.
Mănăstirea Florești-Vaslui 146, 206.
Mănăstirea Gura Motrului din Dolj 130.
Mănăstirea „Maica Precista” din Galați 106,
356, 360.
Mănăstirea Putna, schit 70, 71, 377.
Mănăstirea Saon, jud. Tulcea 29, 144, 146.
Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul” de la
Studion, Constantinopol 86.

Odese (Odessa) 99.
Oradea 128, 339.
Orgoești, schit, jud. Vaslui 178.
Osman Aga, sat 233, 349, 380.
Ostrovu, jud. Tulcea 236, 356.

Padova, Italia 100, 117, 306.
Panaghiuriște, Bulgaria 318.
Panciu, Moldova 28.
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Paris 305.
Peceneaga, jud. Tulcea 16, 236, 356.
Petersburg 104, 116.
Pisica, jud. Tulcea 30.
Ploiești 109.
Polonia 42, 79.
Pressburg (Bratislava) 106.
Principatele Române (Țările Române) 24, 29,
33, 36, 38, 43, 79, 89, 97, 100, 109, 122, 304,
305, 312, 338, 340, 341, 344, 364, 372, 373.
Putna, județ în Moldova 28.

Târgu Neamț, jud. Neamț 325.
Tecuci 28.
Telița, jud. Tulcea 143.
Timișoara 132, 163.
Tipografia lui Francisc de Schobeln, Brașov
118.
Traian, jud. Tulcea 19.
Transilvania 16, 17, 22, 24, 32, 33-37, 42, 43,
47, 53, 65, 77, 88, 97, 106, 107, 110, 124,
127, 132, 147, 162-165, 230, 238, 247-251,
261, 309, 319, 321, 322, 340-342, 344, 346,
347, 350, 353, 356-358, 364-367, 373, 380,
386.
Tulcea (Aegyssus), jud. Tulcea 21-29, 31, 35,
41, 43, 46, 74, 78, 89, 98, 106, 115, 143, 228,
235, 236, 238, 284, 288, 308, 313, 315, 317319, 321-323, 326, 328, 334, 335, 338, 340,
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