CARTEA ROM..\XEASCl \'ECHE ÎN BIBLIOTECA MAN ĂSTIRII PUTXA

- - - - - - - - OLDIPIA MITRIC

preţiosul

in
tezaur de Yalori biblioD
f ile aflat în posesia bibliotecii
niistirii Putna,
în rîndurile de
Mă

prezentăm,

fată,

fondul de carte românească Yc.hc.
D~-a lungul timpului, unele exemplare au
fost menţionate, fie în lucrări cc Yizau o
prezentare de ansamblu a ,·aiorilor spirituale existente în colecţiile mrtnăstirii,
fie ele însele constituind obiectul unor
studii. La momentul potriYit Yom face
cuvenitele precizări. De asemenea, existenţa unor exemplare cu mai puţine
lipsuri decît cele descrise în Bibliografia
româneasc,i veche 1 ne-a oferit posibilitatea consemnării plusurilor de conţinut.
Cuprins în intervalul anilor de tipărire
1652-1828, fondul de carte românească
\'eche de la Mănăstirea Putna este constituit din 75 de titluri si IO I de exemplare. Din secolul al X'vII-lea, biblioteca păstrează: un exemplar din lndreptarea legii, Tîrgovişte, 1652; un exemplar din Viaţa -~finţ?:lor, Iaşi, 1682- 1686
(Yol. I - III) 2 , exemplare din BIBLIA,
Bucureşti. 1688 3 şi un exemplar din
Tîlcuirca liturghiei, Iaşi, 1697 4 .
Tiparul secolului al XVIII-lca este reprezentat de 30 de titluri: Eva11ghclie,
Bucuresti, 1723 5 ; Ca:·aniile lui Ilie .11 iniat, Bu~uresti, 1742 G; JJcnticostar, Bucureşti, 1743' (două exemplare); ]>saltire,
Iaşi, 1743; Ceaslov, Rf1d;mţi, 1745 (două
exemplare); Pravoslavnica mărturisire,
Bucureşti, 1745 (două exemplare) 8 ;Jl11rgăritare, Bucureşti, 1746; Triod, Bucureşti, 1747;
Ca:-:anii, Rîmnic, 1748;
Octoih, Rîmnic, 1750; Tîrnosanie, Iaşi,
1752 (două exemplare) 9 ; Penticostar,
Iaşi, 1753 (două exemplare)1°; .Molitvenic,
Iaşi,
1754 11 ; Antologhion, Iaşi, 1755
(două exemplare) 12 ; Hrisovul lui Con-

stantin .11 ilzail Cc han Racovitâ Domnul

lvl oldovei, pentru desfiinţarea' vciciirit1tlui
şi a cuniţei pc vite, Iaşi, 1757 13 ; Liturghie,
Iasi, 1759; 14 Simeon Arh. Tesalonicului,

V droavil de întrebiiri şi riis punsuri întru,
Hristos, Bucureşti, 1765 (două exemplare); A ntologht'.on, Rîmnic, 1766; Penticostar, Rîmnic 1767; Bucuresti, 1769;
Octoih, Blaj. 1770 (două e~emplare);
Evanghelie, Blaj. 1776 (două exemplare);
Jl ineiul pe octomvrie, Rîmnic, 1776;
Octoih, Rîmnic, 1776 (dou;1 exemplare)
Triod, Rîmnic, 1777; Mineiul pe noiembrie, Rîmnic, 1778; Jfineiul pe decembrie,
Rîmnic, 1779; Jlineiul pc ianuarie,
Rîmnic, 1779 (două exemplare); JJ ineiul
pe februarie, Rîmnic, 1779; J1 ineiul pc
martie, Rîmnic, 1779 (dou;1 exemplare);
Jlineiul pe aprilie Rîmnic, 1780; Jfinei11l
pc mai, Rîmnic, 1780 (două exemplare);
Mineiul pe iunie, Rîmnic, 1780 (două
exemplare); Jfineiul pe iulie, Rîmnic,
1780; ;Mineiul pe august, Rîmnic, 1780;
Mineiul pe septemvrie, Rîmnic, 1780;
Penticostar, Bucureşti, 1782; Adunarea
cazaniilor, Viena, 1793 (două exemplare) 15 ; Biblia, Blaj, 1795; Ceaslov,
Iasi, 1797.
J)in secolul al XIX-iea, pînă în anul 1828,
enumerăm titlurile: Penticostar, Bucuresti,
1810; Chiriacodrom1:on, Bucuresti, 1801
(două exemplare); Slujba cuvio;ului Dimitrie de la Basarabov, Bucuresti, 1801;
::,.;eofit, Infruntarea jidovilor, I~şi, 1803;
Octoih Jlic, Cernăuţi, 1804; Octoih Jlic,
Iasi, 1804, ; Teofilact, Tîlcuire la cele
patru Evanchehi, Iaşi, 1805 (două exemplare); Liturghii. Blaj, 1807,; Vieţile Sf.
din luna septembrie, ~eamţ, 1807 (două
exemplare); Vieţile Sj. din lin,a octombrie,
~camt, 1809; Acatist, Sibiu, 1810; Chiriacodron;ion, Neamţ, 1811 ; Vfrţile Sf. din
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luna 11oie111brie, Neamţ, 1811, Vieţile !,J.
pe luna decembrie, Neamţ, 1811; Vieţii:·
Sf pclun.1ianuaric, ~eamţ, 1812; Vieţile
Sf. pe luna aprilie, !\'camţ, 1813; Vicţil,!
!'Jj. pe luna mai, :'\eamţ, 1813; Vieţile
Sf. pe luna iulie, Neamţ, 1814 (două
exemplare) ;- A r1'itare . .. pre scurt a dumnezecşWor dogme,
?\eamţ,
1816 (clou[t
exemplare); Soul Testament, Sf. Peterslmrg, 1817 (trei exemplare); Catavasier,
Bucla, 1818; Liturghii, Iaşi, 1818 (două
exemplare); E. Sirul, Cuvinte şi înviiţâ
turi, Neamţ, 1818, 1819, 1823 (ml. I -IH); Bibha, Sf.
Petersburg, 1819
(două exemplare); Jlolitvenic. Chişinrtu,
1820; Psaltire, Bucureşti, 1820; Rinduiala
sfinţirii bisericii şi a primirii ereticilor
în biserica nT sâ ritului, Chişinău, 1820;
Evanglzelistar, Iaşi, 1826; Octoih cu
Catavasier, Buda, 1826; Tipicon, Bucla,
.1826; Pateric, Bucureşti, 1828 (două
exemplare).
Relaţii cu privire la provenienţa, circulaţia şi preţul cărţilor, la existenţa unor
molime şi fenomene meteorologice sau
e,·enimentc istorice ne sînt oferite de numeroasele însemnări marginale. La un an
de la tipărire, Penticostarul de Rîmnic,
1767, (im·. 470), se afla deja în proprietatea Sihăstrici; ,,A ceastii carte este a
sfintei Săluzstrii a I) utnii, unde este !ir.imul
Blagoveştenii ... 1768, mart". Pe pagina
446 a lndreptârii legii (inv. 819) se consemnează: ,, I erei .V icolae ot Rimnic, leat
7275 = (1717)"; exemplarul aparţine mă
năstirii din anul 1724; ,,A.ceas/ii sf,'.ntâ
Pravile, este a nevredniciei noastre, smeritul Athanasie, episcopul de Roman, pre
care o am luat de la doao obrw:e precum
aratcf în foaia 528, iari'i mai pre urmii,
mâcar că au fost cu vicleşug acelor obraze
acea faptâ., noi cui şi cît s-au cuvinit am
făcut plata şi de la noi o dâ.m dar sfintei
mcf11iistiri Pufnii ... v leto 7232(= 1724),
av(gus~l 12. Atlzanasie, episcop de
Roman .
Între exemplarele cele mai preţioase
un loc aparte ocupă Biblia tipărită la
Bucureşti, în 1688 (inv. 496), dăruită
mitropolitului Dosoftei, pe cînd se afla
în această mănăstire, de către lnsusi
Constantin Brîncoveanu; , , Dăruitu-s-a~t
aceastii sfîntcl Biblie de M ariia Sa Ioan
Constandin al doilea B(asarab) Voevod,

Domnul şi oblâduitorul Ţării Munl( e1~eşti)
sale -p1Trintcl11i chfr Dosoftei, mitropoti:(t) Ţârii: Jloldovci; ca păstrcazl,
in manuscris original, cca ele-a treia ,·ersiune a poemului Domnii Ţ11rii Jloldm·ie
pc ultima filă a Predoslov1:ei şi p~ o filft
adăugată după ca 16 • Trei titluri de
carte veche românească sînt donate de
mitropolitul Iaco,·: Cazaniile lui Ilic
Jfiniat, Bucureşti, 1742 (inv. 483);
Triod, Bucureşti, 1747 (in\'. 469); f. l-5:
,, .. chir Iacov, carele au fost mitropolit a
toatâ Ţara Jloldovei. Şi din sfînta__shimcT
s-au numit Evtlzimie; sfintei sâluTstrii a
Pufnii, unde iaste hramul Bunavcstirca
Preasfintei ncFsccftoare de Dumnczcu . ..
la anii de la H (ri)s(tos) 1778, mai 13.
A cest preasfinţit pârinte, chir Evthimie,
au primit sfînta shimâ, mai 17. Şi dupcr ce
au priimit sfînta slzimii, a cincea ,::i, mai
15 zile, au riiposat în timpul marţi sara
spre miercurea ot danii Paştilor, cu fi ( ri)
s(tos) voscris şi s-an îngr0pat trupul în
::_ioa praznicului lncllţârii lu H ( ri )s (tos),
mai 17, 7779 ... *)" şi J>cnticostar, Iaşi,
1753 (inv. 479). Boierul Gheorghic von
Balosi donează, în 1827, 6 volume din
Vieţ1:te Sfinţilor tipărite la Neamţ; ,,La
amtl 1754, s1Tpt(embrie) 20, Ştefan Buhrtcscu donează schitului de la Putna un
Octoih, Rîmnic, 1750 (inv. 468). Unul din
exemplarele din Voroavâ. de întrebcfri şi
rc'ispunsuri întm Hristos, Bucureşti, 1765
a aparţinut preotului Ştefan l'oclitari
din Suceava; un Octoih de Rîmnic, 1776,
lui Iraclii Golembionchi, pc cîncl era
„şcoleri la sfînta m1lnii s ( tire) Put (na), în
27 avgztst, aim 1R33"; un Pateric, tipărit
la Bucureşti în 1828, este dăruit de pă
rintele Dimitrie Dan: ,,Aceastci carte c
dtiruitii de exarhul arhepiscopesc /Jimitrie
Dan, paroh greco-oriental în Straja, şi
anume bibliotecei sîntei monastiri Putna,
duminicii, în 18/31 ianuarie 7904; altele,
de pildă: Triod, Bucureşti l 769 şi Octoih,
Blaj, 1770 au aparţinut bisericii clin
Pojorîta, altele au fost cumpărate special
pentru mfoăstire: ,,pe drepţi banii mănâ
stirii".
Din categoria celorlalte însemnări le
redăm, ca fiind revelatoare, pc următoa
rele: ,,Anul 1874, la zi întîi a lu.1: mai,
omât la genunchi; şi penim câ să s1i
pomeniascâ. mulţi veci am însemnat aice.
sfinţii
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1814, mai ... " (Clziriacodromion, Bucu1801, inv. 503); ,,Anul 1858, 11<'?vrie 13 zile, s-au întîmplat lt'isatul săcul-ui
de postul Naş terii, gioi, fiind indiciul 1,
crugul soarelui 2, mîna anului 2, crugul
lunii 13, slova pashalii B, în zioa sfîntului
Ioan Gurii de Aur, şi s-au întîmplat de au
fost vreme foarte bumf şi liniştită, numai
boala vitelor era; au murit mai multe de 20
de boi aleşi la m ( ănâstirea) Gîrboveţul
(n. n. azi în Ucraina), iarti la anul 1859,
fevruarie 22, s-au întîmplat lei satul să eului
de brînzii de postu mare şi sara dupci 6
reşti,

ceasuri au tunat tare şi au fulgerat şi
furtunâ cit ploae au fost. intru aceasll'i zi
s-au hirotonit arhimandrit părintele I eronim* ...... Garboveţultti ,, (Noul Testament, St. Petersburg, 1817, inv. 472).
Deseori menţionată în studiile de specialitate, datorită fondului valoros de
manuscrise, biblioteca Mănăstirii Putna
este şi un important deţinrttor de carte
românească veche. Credem că am convins
de valoarea documentară a acestor cărti
precum şi de multiplele valenţe pe care le
au însemnările ce le însoţesc paginile.

:XOTE
1 I. Diam,, N. Hodos si Dan Simionescu, Bibliof!.l'afia românrnscă veche.' 1508- 1&30. Toma. I - IV,
Bncnreşti,
Editura Socec, 190J- 19-4-4 (se va
cita în continuare Il.R.\".).
2 Semnalat de
Mclkiseclec, O vizită la cîteva
mănăstiri şi biserici antice din Bucovina, Extras
<lin „Analele Academiei Homâne", seria II, tom
\"li, secţ. JI, Memorii şi notiţe, Bucureşti, 1885,
p. -4-4-46 şi de D. Dan, ,lfănăstirea şi comuna
Putna, Bucureşti, 1905, p. 8-4, vezi şi B.R.\".I,
(7-4), p. 2-46.
3 ScnmalatC' de D. Dan, op. cit., p. 83.
4 Ihiclcm, p. 8J.
5 Ibidem, p.
83.
,; Ibiclem, p. 8-4.
7 Ibidem, p. 84.
" Ibidem, p. 83; ·n·zi şi IlR. \". II (2-41), p. 85.
9 Semnalate
de D. Dan, op. cit., p. 84 şi
Teoctist, Mitropolit al l\Iolclo-,ei şi Sucevei, :\litropolitul Iacob Putncanul, J\,fănăslirw Nrnm/, 1978,
P· 2-4.
10 Unul din exemplare (i1n. 318) este semnalat,
cn redarea Prefeţei, în
Teoctist. . . op. cit.,
p. 98-99.
11 În IlR\". I\"., p. 247, se menţionează: (4) f. +51-4 p. Exemplarul nostru posedă 720 p. nefiind,
îns[t, complet. P. 515-720 cuprind: p. 515-522:
A celui întru sfinţi, părintelui nostru Ioan, Arhi, pi scopul Ţarigradu/ui; p. 522-540: Rugăciunea
pl'ntru casă ce să supără de duhuri reale: p. 540560: Rugăciunile, adecă blestemele ale marelui
Fasilie căiră cei cc pătimesc de la diavoli; p. 561583: Rugăciunile fo neploaie. Facirea lui Cal/ist,
patriarhul Tarigradului; p. 58-4-629: Urmarea
cei de ruţ!ăciime: Rugăciunea la rană de moarte;
p. 629-63-4: Rînduiala priciştaniei; p. 6.15-65 I:
l'ogrelumie în săptămîna cea luminată; P. 651666: Rugăciuni de multe trebi: p. 666-674: Rugă
ciuni pentru cei ce să întorc; p. 67-4-689; Ru!făciuni
wrele să ispiteaşte în vis; p. 689-693; Rînduială
fo preoţi. Învăţătura pre scurt; p. 694--698: Rugăi
ciune pentru cei ce sînt întru blestemuri; p. 699709: Molitve la naşterea Domnului nostru Js. Hs. la
fii cei duhovnice,~ti; p. 710- 720: Rfnduială la
blagoslovenie şi sfinţirea vaselor celor de sl11jbă.

12

Exemplarul cu nr. inv. 533 este semnalat
op. cit., p. 96-97, unde este
redată lnştiinţarea pentru moa.stele marelui mucenic
Jean cel .Vou de la Suceava.
13 În B. R. V. II (30-4), p. 139 este descris un
exemplar de (-4) f_ cuprinzîncl Hrisovul şi cartea·
de blestem a l,fitropolitului lacov al Moldovei.
Exemplarul complet posedă (5) f. Aceastft ultimă
filă cuprinde cartea cu afurisenie nedezlegată
a Mitropolitului Iacov şi împreună cu înfricoşat
blăstămul însoţesc hrisovul domnesc. Asenwnea
cărţii de blestem, sînt însoţite de semnătura şi
pecetea Mitropolitului Iaco-,. Data tipăririi, 1757,
martie I.
14 Semnalată în
Teoctist. . . op. cit., p. 60.
15 Cn exemplar, în-,. -497, semnalat de D. Dan,
op. cit., p. 84.
is Al. Elian, Dosoftei, preot laic, în „Contemporanul" nr. 21 (1076), 26 mai 1967, p. 3; J. R.
Mircea, :Uitropolitul Dosoftei, istoric al românilor,
în „Magazin istoric", IX, 1975, nr. 8, p. -46-47;
Idem, Dosoftei, un rapsod al istoriei Moldovei,
în „l\fa.nuscriptum", \"II, 1976, nr. I, p. 37 --46;
Dosoftei, Opere, I, Versuri, Ediţie critică. de ::>:. A.
l·rsu, Bucureşti, 1978.
* ... Text nesemnificafr,, fără ·1aloarc docuîn

Teocţist...

mentară.

caz, o lectură imposibilă
textului, grafiei ilizibile sau
deteriorării filelor prin tăierea marginilor Ia legat.
( ... ) Între paranteze drepte am întregit
...

Marchează, clupă

datorită

ştergerii

prescurtă.rile.

________ RE SUME ________
Dans cet article J'auteur signale l'ancien livre
roumain qui se trouvant dans Ies fonds de la bibliotheque du monastere Putna, constitue ele 75 titres
et JO I exemplaires (avant 1830, y compris).
11 presente aussi quelques notes marginales
que l'on peut lire sur Ies feuillcs des livres.
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