DATE DESPRE CARTEA
ROMANEASCA VECHE
DIN JUD EŢUL SATU MARE
A VRAl\1 A'NDEA
SUSANA ANDEA

Prc-zenţa şi circulaţia cărţii româneşti vechi în satele din Transilvania
s-au bucurat, încă din secolul trecut, de o atenţie deosebită, acestui însemnat capitol al culturii noastre consacrîndu-i-se numeroase studii şi
cărţi. Preocupările în această direcţie pentru judeţul Satu Mare le avem
materializate în cărţile de certă valoare ale lui Dariu Pop1, Florian Dudaş 2
şi Elena Bărnuţiu3 la care am asocia şi contribuţiile lui Aurel Socolan 1,
Victor Brătulcscut>, Doru RadosavG etc. Aceste lucrări şi altele, rod al
muncii de teren sau de bibliotecă, aduc date şi însemnări preţioase despre
şi de pe manuscrisele şi cărţile vechi răspîndite, la o anu.mită dată, în
parohii din Sătmar şi părţile învecinate.
Bogatele informaţii, unice în felul lor, obţinute prin cercetarea directă a tipăriturilor şi manuscriselor aflate pe la biserici, în colecţii ale
bibliotecilor publice sau particulare, în muzee şi în alte instituţii de cultură pot să fie completate, aşa cum au dovedit-o unele studii7, cu datele
oferite de diverse izv oare documentare. In acest sens, dorim să reţinem
1 Mărturii

mărene,
2

strl!moşeşti. Note paleografice pe margini de ciirţi bisericeşti silt-

Satu Mare, (1938].

Cartea veche româneascl! în Bihor. Sec. XVI-XVII, Oradea, 1977; Cazania
lui Varlaam în vestul Transilvaniei, Timişoara, l979.
3 Cartea veche româneascd din sec. XVIII în judeţul Satu Mare. Catalog selectiv, fSatu Mare, 1980}.
• Circulaţia cdrţii vechi româneşti în nord-vestu l Transilvaniei, în „Marmaţia" I (1969], p. 29-32.
5 Insemnări din cărţi vechi aflate în biblioteca Patriarhiei, în „Glasul biserici!", XIX (1960), nr. 3-4, p. 297-304.
6 Copii manuscrise ale „Cazaniei" lui Varlaam 1643 în nord-vestul Transilvaniei, în „Studia Unlversitatis Babes-Bolyal", Scries Historla, XXV (1980),
fasc. 2, p. 15-21.
7 Augustin Z. N. Pop, Bibliografia romanească veche, operă de colaborare naţionald, tn „StuJii şl cercetări de bibliologie", III (1960), p. 215-251; Liviu Patachi,
Cdrţi vechi româneşti. în Ţara Haţegului de pe o listd din 1857, în „Studii şi cerceUiri de bibliologie", III (1960), p. 282-287; Gheorghe Mindrescu, Informaţii
despre construcţiile şi inventarul bisericilor din fostul protopopiat Cristeştii Ciceului într-un protocol din anul 1846, 1n „Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei", X (1978). p. 189-209; Iacob Mârza, Cornel Tatai Balta, Răspincllrea tipări
turilor româneşti vechi tn Transilvania (miji. sec. al XVJJ-lea - primele decenii
ale sec. al XIX- Zea) în lumina unui material arhivistic, in „Acta Musei Napocensis", XVII (1980), p. 759-768.
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din inventarele parohii întocmite pentru 15 localităţi din judeţul Satu
Mare şi una din Bihor informaţiile referitoare la cartea românească
veche existenţă Ja data întocmirii inventarelor.
Localităţile pentru care folosim inventarele bisericeşti în vederea
reconstitu irii existentului de manuscrise şi cărţi vechi la anumite date
din secolul trecut şi ele la începutul secolului nostru, de cînd datează
inventarele utilizate în studiul de faţă, au aparţinut episcopiei greco-catolice a Gherlei. Această episcopie a fost înfiinţată în anul 1853, cuprinzind, după Bula papală de canonizare, 629 parohii şi filiale din dieceza
Făgăraşului şi 1..J-1 parohii şi filiale desprinse din dieceza Muncaciului, un
total de 773 comunităţi bisericeştis.
Prezentul studiu valorifică un număr de 17 inventare bisericeşti
provenite de la 16 parohii matre şi filiale - cea din Lcchinţa avînd două
inventare - la care se adaugă corespondenţa episcopiei de Gherla cu protopopul Ţării Oaşului în legătură cu exemplarul !ndreptlfrii legii (Tîrgovişte, 1652) de la mănăstirea Bixad. Inventarele repartizate pe localităţi
se prezintă astfel: cite unul pentru Babţa, Bătarci, Bîrsău de Jos, Bîrsău
de Sus, Botiz, Călineşti, Certeze, Craidorolţ, Gherţa Mare, Sărvăzel, Sudurău, Turţ, Unimăt, Vama şi Viişoara (singura localitate în judeţul Bihor) şi două pentru Lechlnţa. Sub raportul datei întocmirii lor inventarele se pot grupa: 4 din 1857, 1 din 1858, 1 din 1861, l din 1864, 1 din
1873, 1 din 1874, 1 din 1907, 1 din 1908, 2 din 1909, 1 din 1912, 1 din
1913, 1 din 1915 şi 1 din 1916, cu alte cuvinte din perioadele 1857-1874
şi 1907-1916, fapt care reflectă părţile prelucrate din bogatul fond arhivistic al episcopiei de Gherla.
Pentru o parte din aceste localităţi sătmărene avem date publicate
integral sau fragmentar, pentru cele mai multe însă informaţiile inventarelor de faţă îşi păstrează caracterul de inedit. Inventarele parohiale în
cauză au fost întocmite cu prilejul succesiunii preoţeşti, noul preot avind
obligaţia să înainteze forului episcopal catagrafia bunurilor mişcătoare
ş i nemişcătoare ale parohiei care i se în credinţa.
Cuprinsul inventarelor este în general acelaşi, fiind întocmit după
un anume tipic, cu descrieri amănunţite sau mai succinte, de la biserică
la bjserică, în funcţie de zestrea acestora şi de priceperea preotului şi a
cantorului. Inventarele consemnează date despre starea bisericii în exterior şi interior; despre veşmintele, vasele şi cărţile bisericeşti; despre
pămînturile şi banii bisericii; despre cimitire şi cruci şi, în final, despre
casa, edificiile şi pămînturile parohiale, cantorale şi şcolare. Descrierile
din inventare, privitoare la construcţia, planimetria, spaţiile interioare,
pictura pereţilor şi a icoanelor, modul de aranjare a mobilierului, feluritele veşminte şi materialele din care sînt confecţionate, antemise, sfeşnice,
policandre, potire şi alte obiecte din metal sau lemn, sînt cu atît mai vas Victor Bojor, Episcopii dtecesei gr. cat. de Gherla acum Cluj-Gherla (18561939), Tlrgu

Mureş,

1939, p. 44-55.
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loroase cu cît cele mai multe din bisericile de lemn cu inventarul lor
sînt dispărute pentru totdeauna. Terminologia arhaică a bunurilor inventariate are de asemenea o mare valoare pentru filologi şi istorici surprinzînd specificul zonal al civilizaţiei săteşti din Sătmar, civilizaţie puternic
ancorată într-o bogată tradiţie.
Din multitudinea de elemente cuprinse în inventarele bisericeşti reţinem, in continuare, doar pe cele referitoare la cărţi şi manuscrise. Dintre acestea locul de frunte revenea Evangheliei şi Liturghierului, aproape
nelipsite din orice biserică şi păstrate în altar, celelalte cărţi necesare
serviciului religios găsindu-se în strana bărbaţilor. De regulă, prin inventarierea cărţilor preotul reţine titlul, locul şi anul tipărJrii acestora, uneori adăugind elemente suplimentare de descriere, cum ar fi cele privitoare la starea, formatul, limba şi caracterele chirilice sau latine ale căr
ţilor. In unele cazuri inventarele nu înregistrează decît titlul cărţii, eventual şi alte elemente secundare, lipsind data şi locul tipăririi. Faptul s-ar
explica, în primul rînd, prin finalitatea înregistrării cărţilor, aceea de informare a forului episcopal despre existentul de căr ţi necesar e oficierii
serviciului religios. Inter esa conţinutul în sine al cărţii, faptul că este
Evanghelie, Liturghier, Cazanie, Apostol etc., şi mai puţin datele căutate
azi de cercetătorul cărţii vechi. In plus, inventarierea făcîndu-se în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la începutul secolului nostru,
puţini preoţi dintre cei tineri (căci aceştia succedau în parohii) stăpineau
bine cititul slovelor şi interpretar ea cifrică a acestora. adăugindu-se şi
înaltul grad de uzură al cărţilor care îngreuia de asemenea lectura corectă a datelor.
Cit priveşte numele sub care sînt înregistrate tipăriturile se constată
în multe cazuri că titlul nu este reprodus cu fid elitate, ci r edat de preoţi
sub o formă zonală şi tradiţională. Se resimte de asemenea car acterul latinizant al terminologiei, lucru explicabil prin frecventarea de către preoţi
a şcolilor din Blaj, Gherla etc., şcoli în car e se perpetua după mijlocul secolului al XIX-lea cur entul latinizant. Mai trebuie adăugat şi faptul că
inventarele în cauză cuprind numeroase tipărituri de Blaj, tipografia de
ajci aflîndu-se sub directa îndrumare a unor cărturari prom otori ai curentului latinizant. Astfel Antologhionul şi Minologhionul de cele mai multe
ori sint numite Minei, Cazaniei i se mai spune Pred'ici sau Carte de predici, Apostolului preotul din Călineşti îi zicea Epistolariu iar Strastnicului, Cartea patimilor etc.
Prelucrarea analitică a inventarelor de faţă am realizat-o avînd în
vedere şi urmărind facilitarea utilizării lor de cei interesaţi în istoria
problematicii cărţii româneşti vechi. Localităţile, cu unul sau mai multe
inventare, sînt redate în ordinea strict alfabetică a formei sub care apar
azi în Indicatorul localităţilor din Ro-rrid,nia (Bucureşti, 1974), renunţînd
la denumirea istorică, întrucît pentru zona de car e ne ocupăm şematis
mele diecezane şi Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania întocmit de Coriolan Suciu (I- II, Bucureşti, 1967-1968) oferă orientarea
necesară celui interesat de acest aspect al toponimiei. Elementelor topo-
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nimice ale inventarelor le succede cronologia sau data la care a fost întocmit inventarul. Urmează înscrierea, în ordinea alfabetică a titlurilor,
a cărţilor din inventar însoţite de locul şi anul tipăririi, a caracterelor
chirilice sau latine cu care sint imprimate, a determinativelor de veche
sau nouă, de bună sau slabă pentru utilizarea în oficierea serviciului liturgic, a formatului şi alte elemente mai puţin frecvente, cu caracter de
excepţie, cum ar fi cele despre data şi împrejurările procurării cărţii. In
inventare preoţii specifică cartea „scrisă cu mîna", pentru a o deosebi de
cea tipărită. Tipăriturile sînt aproape toate în limba română, specificîndu-se atunci cînd sînt „cărţi bisericeşti ruseşti". La sfirşitul prezentării
cărţilor din inventar, în paranteză, este dată cota documentului aflat la
Arhivele Statului din Cluj, Fond Episcopia greco-catolică Gherla.
în registrul alfabetic al localităţilor inventariate noi am încercat pentru fiecare inventar în parte să precizăm, în măsura posibilului, prin note
însoţitoare cele trei clemente bibliografice fundamentale ale cărţii: titlul,
locul şi anul tipăririi. Reuşita în această privinţă a fost mai mare, cu mai
multe şanse, acolo unde numărul de ediţii şi a locurilor de tipărire a cărţii
a fost mai restrîns. Unde lipseşte consemnarea oficinei şi registrul ediţii
lor este foarte larg ne-am mulţumit cu simpla consemnare a lipsei cărţi!
în Bibliografia românească veche (BRV) şi în Contribuţii la bibliografia
românească veche (CBRV) de Daniela Pocnaru, desigur, fără pretenţia
că avem de-a face cu o tipăritură necunoscută, ci cu gîndul la imposibilitatea circumscrierii în loc şi timp a cărţii în cauză. ln afară de cele două
lucrări fundamentale privitoare la cartea românească veche, referinţele
in note le-am făcut şi la alte lucrări şi studii care au adus precizări valoroase la istoria tipăriturilor noastre sau la difuzar ea acestora în judeţul
Satu Marc.
Titlurile cărţilor derivate dintr-un etimon comun le-am uniformizat
după normele Dicţionarului limbii române. Astfel, forme ca Antologiu,
Antologhion, Apostolier, Apostol, Evanghelie, Evanghelier, Molitvenic, Molitvelnic, Strajnic, Strastnic şi altele au fost reduse tacit la formele de
Antologhion, Apostol, Evanghelie, Molitvelnic şi Strastnic. Am păstrat
însă formele din inventar acolo unde denumirea nu derivă din acelaşi
etimon. Astfel am lăsat denumirea de Minei pentru Antologhion şi Minologhion, de Predici sau Carte de predici pentru Cazanie sau Chiriacodromion, de Polustav pentru Ceaslov, de Epistolariu pentru Apostol, de Cartea patimilor pentru Strastnic etc.
1n cazul tipăriturilor inventariate cu titlu, loc şi an de tipărire, dacă
elementele bibliografice îşi găsesc corespondentul în BRV, CBRV şi în
alte contribuţii, nu am pus la îndoială, neavînd motive, exactitatea celor
con~emnate în inventar, deşi nu este exclus, în unele cazuri, ca exactitatea să aibă la bază greşeli de lectură şi datare. Acest aspect al problemei
este verificabil numai pentru exemplarele cu însemnări privitoare la data
cumpărării cărţii şi la locul de păstrare al acesteia pe parcursul vremii.
Astfel Mineiul inventariat la 23 octombrie 1909 la Bătarci se poate cu
certitudine identifica cu tipăritura blăjeană Minologhion (1781), aceasta
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păstrîndu-se

azi la parohia Bătarci şi avînd însemnarea din 1782 prin
a fost cumpărată pentru biserica acestei parohii9 .
Cu toate inexactităţile şi caracterul incomplet al unor inventare, datele pe care le conţin rămîn utile şi pot completa informaţiile pe care le
avem din lucrările şi studiile publicate sau pe care le putem obţine prin
cercetarea tipăriturilor existente azi in diversele colecţii de carte românească veche, îndeosebi în bibliotecile parohiale. Valoarea şi utilitatea
celor 17 inventare din satele judeţelor Satu Mare şi Bihor rezultă cu
pregnanţă din numărul însemnat al tipăriturilor vechi româneşti şi
străine pe care le înregistrează. Dar trebuie avut în vedere faptul că
aceste inventare nu cuprind <lecit cărţile proprietate a bisericii, cele
personale ale preoţilor, cantor:lor şi ale unor credincioşi rămînînd
neconsemnate, incit existentul de carte românească veche în sat, la data
catagrafierii bunurilor parohiale, a fost mult mai mare 10. Oricum, datele
furnizate de inventare îşi păstrează rostul şi importanţa in efortul specialiştilor care încearcă să reconstituie istoria difuzării vechilor tipări
turi, mai cu seamă atunci cînd tipăriturile inventariate au dispărut fără
urmă. De aceea pe viitor se impune în mai mare măsură să se asocieze
muncii de teren şi una de arhivă, diferitele fonduri arhivistice bisericeşti
putînd oferi informaţii bogate pentru cunoaşterea circulaţiei cărţii româneşti şi a rolului acesteia în strîngerea legăturilor general româneşti de
pe un versant şi altul al Carpaţilor .
care

aflăm că

•

•

•

I. BABŢA, 31 mai
zugrăvit în anul 1843,

1907: inventarul consemnează că lăcaşul a fost
avînd următoarele cărţi: Apostol, 1777 (Maria
Tereza), chirilice1 ; Apostol, 1905, latine; Evanghelie, chirilice; Evanghelie,
latine, cumpărată in 1905; Minei, 1767, chirilice2; Octoih, Blaj, 1792;
Penticostar, Sibiu, 1805, chirilice; Strastnic, chirilice; Triod, 1813, chirilice3 (Arhivele Statului Cluj, Fond Episcopia gr. cat. Gherla, Doc. nr.
Elena Bârnuţiu, op. cit., p. 32.
Pentru exemplificarea am consemna că inventarul blsr-ri<'ii din Cristestii
Ciceulul reţinea la 11 martie 1846 un Apostoleriu, Biblia, Cazania, Minologhion°ul,
Triodul, Pentccostariul, Straşnicul, Evanghelia, 2 Lyturgii, Propovedania lui Klain,
Octoihul şi Molitvenicul, toate cărţi ale bisericii, .şi Psaltirea, Ceaslovul, Orologlonul, Catavasierul şi Octoihul, cărti ale cantorului George Moroşan. Inventarul
bisericii din Dobric înregistra la 11 martie 1846 Evanghella, Minologhionul rusesc,
Cazania de Ţara Românească, 2 Molitvelnice, Strastnicul, Llturgla, Orologhionul,
Testamentul Nou de Ţara Românească, o „carte de Deşierteciuni" şi Octoihul, cărţi
ale bisericii; Propovedania lui Maior a parohului George Both şi Apostolul, Octoihul, Ceaslovul, Catavasierul şi Psaltirea, toate cărţi ale cantorului George Kretza etc.
(Gheorghe Mindrescu, op. cit., p. 197-198).
0

10
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3068/1909. In continuare, deoarece întreg materialul provine din acelaşi
fond arhivistic, precizăm în paranteză doar numărul şi anul documentului).
1. Lipsă în BRV şi CBRV. Ediţii de Blaj, din vremea Mariei Tereza,
ale Apostolului sînt înregistrate în anii 1766 (BRV, IV/82), 1767 (BRV,
II/172) şi 1776 (BRV, IV/92). Dintre aceste ediţii singura descrisă este
cea din anul 1767. Exemplarul de faţă, prin confuzia posibilă în lectura
slovei-cifre a zecilor, poate data din 1767.
2. Lipsă în BRV şi CBRV. Din datele inventarelor utilizate în acest
studiu şi din însemnările publicate de Ioan Birlea şi Dariu Pop rezultă
că preoţii din nord-vestul Transilvaniei numeau frecvent Minei atît Antologhionul, cit şi Minologhionul, fapt explicabil, toate cele trei cărţi
cuprinzînd slujbele religioase ale sfinţilor de peste an. In consecinţă, Mineiul de faţă este identic cu una din ediţiile de sec. XVIII ale Mineiului~
Antologhionului

şi

Minologhionului.

3. Tipă rit la Blaj (BRV, III/84).
II. BATARCI, 23 octombrie 1909: Apostol; Catavasier; Ceaslov; Evanghelie, Blaj, 1900; Minei 1; Octoih mare2 ; Octoih mic; Penticostar; Strastnic şi Triod (3784/1910)3.
1. Azi parohia ortodoxă Bătarci deţine un exemplar incomplet din
Minologhion, Blaj, 1781 (Elena Bărnuţiu, Cartea veche românească din
sec. XVIII tn judeţul Satu Mare [Satu Mare, 1980], p. 32).
2. Aceeaşi parohie deţine în prezent şi un Octoih (Blaj, 1792) cumpărat pentru biserica satului în 18 iunie 1804 (Elena Bărnuţiu, op. cit.,
p. 34).
3. La o dată neprecizabilă în biserica Bătarciului a ajuns un exemplar din Liturghierul de Bucureşti (1741), azi păstrat la Comlăuşa, sat
aparţinător comunei Bătarci (Elena Bărnuţiu, op. cit., p. 9). In anul 1755
pentru biserica Bătarciului a fost cumpărată Cazania lui Varlaam (Florian
Dudaş, Cartea veche românească în Bfhor. Sec. XVI-XVII, Oradea,
1977, p. 129-130; Idem, Cazania lui Varlaam în vestul Transilvaniei, Timişoara, 1979, p. 44, 48, 63, 95, 116 şi 129).
III. BIXAD, 9 martie 1858; cu data de 22 februarie 1858 oficiul
episcopal Gherla scrie lui Alexandru Erd6ss, protopopul Caşului, să trimită „Pravila" de la Mănăstirea din Bixad (777/1858). In răspunsul din
9 martie 1858 Alexandru Erdoss arăta să această „pravilă românească"
nu se mai găsea în biblioteca mănăstirii (1131/1858). Este vorba de lndreptarea legii (Tirgovişte, 1652), exemplar a cărui circulaţie dinainte de
9 martie 1858 este bine cunoscută, ajungind ulterior la Cluj (Nedelcu
Oprea, Propuneri pentru editarea unui «Atlas al circulaţiei cărţii româneşti vechi», în „Tîrgovişte, cetate a culturii româneşti", Bucureşti, 1974,
p. 56 şi harta). Cu acelaşi prilej, în 22 februarie 1858, s-a cerut protopopului de Sighet, Alexandru Lâzâr să trimită „Pravila" care se afla la
biserica din Apşa de Mijloc (774/1858).
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IV. BIRSAU DE JOS, 27 mai 1861: Antologhion (Minei), Rîmnic,
1745; Apostol, Blaj, 1802; Catavasier, Bucureşti, 1724; Evanghelie, Sibiu,
1806; Liturghier, Bucureşti, vechi; Molitvelnic, Blaj, vechi; Octoih, Bucureşti, 1746; Penticostar, Sibiu, 1805; Predici, Blaj, 1784 1 ; Predici, Blaj,
18052; Predici, Rîmnic, 17253 ; Strastnic, Blaj, 1753 şi Triod, Blaj, 1813.
Biserica mai avea 14 „icoane pe iagă" şi 13 „icoane pe lemn" (1221/1861).
1. Samuil Micu, Propovedanie sau învăţături la îngropăc'iunea O.lm enilor morţi, Blaj, 1784 (BRV, II/287-288).
2. Ioan Bobb Carte de învăţături C'reştineşti, I-III, Blaj, 1805-1806
(BRV, II/454-455).
3. Lipsă în BRV şi CBRV. Probabil este o Cazanie de Rimnic, preotul citind greşit anul!
V. BIRSAU DE SUS, 7 mai 1916: Liturghier, chirilice (2906/ 1916).
VI. BOTIZ, 26 ianuarie 1873: Apostol1; Catavasier, rău; Cazanie,
foarte veche; Evanghelie, foarte veche2 ; Liturghier, foarte vechi; Minologhion3; Molitvelnic, foarte vechi 4 ; Octoih mic; Orologhion; Penticostar5 ;
Psaltire; Strastnic 6 şi Triod. Cărţi ruseşti: Apostol; Evanghelie, foarte
veche; Ivelicevnic; Liturghier; Minologhion; Molitvelnic; Orologhion şi
Strastnic. Despre biserică se consemnează că este din lemn cu două turnuri şi „foarte veche" (479/1873).
1. Dariu Pop în Mărturii strămoşeşti. Note paleografice pe margini
de cărţi bisericeşti sătmărene, Satu Mare, [1938], p. 28-29 înregistrează
un Apostol vechi, neidentificat cu însemnări dintre 1768-1849.
2. Probabil Evanghelia de Blaj (1765) consemnată de Dariu Pop,
op. cit., p. 28.
3. După terminologia folosi tă de preot pare a fi Minologhionul de
Blaj (1781).
4. Dacă este identic cu Evhologhionul consemnat de Dariu Pop,
op. cit„ p. 29, exemplar neidentificat, cu însemnare din 1732, rezultă că
avem o ediţie din Ţara Românească sau Moldova.
5. Dariu Pop, op. cit., p. 29 reţine un exemplar tipărjt la Blaj în
1768 cu însemnări din anii 1816-1817. Azi la parohia din Botjz se gă
seşte de asemenea un Penticostar de Blaj (1768) cu însemnare din anul
19-13 (Elena Bărnuţiu, op. cit., p. 24).
6. In prezent parohia ortodoxă Botiz deţine un Strastnic de Blaj
(1753) cu însemnarea: „Liber ecclesiae Vasvar Botisiensis, Anno 1809"
(Elena Bărnuţiu, op. cit„ p. 16).
VII. CALINEŞTI, 24 noiembrie 1864: Antologhion, Rimnic, 1737;
Biblia, 17951 ; Cartea patimilor, lipsă foaia de titlu2; Carte de predici, Rîmnic, 72563 ; Catavasier, lipsă foaia de titlu; Epistolariu, Blaj, 1767 4 ; Evanghelie, Blaj, 1776; Evhologhion, Blaj, 1784; Fafsoria, tipărit?!; Liturghier,
72675 ; Octoih, Rimnic, 1750; Orologhion, Rîmnic, 1753; Penticostar, Blaj,
72516 ; Psaltire, Bucureşti, 17647 ; Testamentul Nou, fără începutS şi Triod,
lipsă foaia de titlu 9 • Biserica avea un antimis din 1754 (1249/1864).
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Tipărită la Blaj.
2. Adică Strastnic.
3. Cazanie, Rîmmc, 1748 (BRV, II/105-107). Este posibil ca datorită
procurării acestei cazanii, biserica din Călineşti să fi vindut, la 13 mai
1767, satului Boineşti exemplarul mai vechi al Cazaniei lui Varlaam cumpărat la 23 martie 1667 (Pentru însemnările privitoare la tranzacţie vezi
Florian Dudaş, op. cit„ p. 141-142).
4. Adică Apostol.
5. 1759, putînd fi de Bucureşti, Rirnnic sau Iaşi (BRV, II/145-147
şi IV/ 75).
6. Azi parohia Călineşti deţine un Penticostar de Bucureşti (7251)
cumpărat de săteni în 1753 (Elena Bărnuţiu, op. cit., p. 9). Ediţii de Blaj
ale acestei tipărituri se cunosc numai din a doua jumătate a secolului al
XVIII-lca. Ediţia de la Rîmnic din 1743 este datată prin anul de la naşte
rea lui Hristos (BRV, II/73). Aşadar, preotul a trecut greşit în inventar
Blaj, în loc de Bucureşti (1743).
7. Lipsă în BRV şi CBRV. Ediţii din 1764 avem de la Blaj şi Rîmnic.
8. Posibil ediţia de la Bălgrad (1648).
9. Azi, parohia Călineşti deţine un Triod de Rîmnic (1731), exemplar complet (Elena Bărnuţiu, op. cit., p. 8).
VIII. CERTEZE, 2 noiembrie 1913: Evanghelie, latine; Liturghier,
chirilice, „pe jumătate ars"; Liturghier, latine şi Scriptură, chirilice'
(11816/1913)2.
l. Este ediţia de la Blaj din 1795, exemplarul fiind cumpărat în 1804
(Dariu Pop, op. cit„ p. 36-37), găsindu-se şi azi la parohia Certeze (Elena
Bărnuţiu, op. cit., p. 35).
2. Pentru biserica din Certeze, în anul 1856, au fost cumpărate două
tomuri din Mineiele tipărite la Sibiu: Mineiul pe iunie (1854) şi cel pe decembrie (1856) cf. Victor Brătulescu, !nsemnări din cărţi vechi aflate în
biblioteca Patriarhiei, în „Glasul bisericii", XIX (1960), nr. 3-4, p. 298299.
IX. CRAIDOROLŢ, 25 februarie 1857: Antologhion (Minei), Bucureşti, 1766; Apostol, Blaj, 1767 1 ; Catavasier, Blaj, 1793; Chiriacodromion,
Bucureşti, 1732; Evanghelie, Blaj, 1765; Evhologhion (Molitvelnic), Blaj.
1815, Liturghier, Blaj, 1807; Octoih, Blaj, 1792; Octoih, Blaj, 1825: Orologhion (Ceaslov}, Blaj, 1766; Penticostar, Blaj, 1768; Strastnic, nu se ştie
locul şi anul tipărirli; Triod, Blaj, 1813 şi Triod, fără foaia de titlu 2
(2037/1857).
l. Dari u Pop, op. cit., p. 43 consemnează la biserică un Apostol neidentificat cu însemnare din martie 1772.
2. Acelaşi Dariu Pop, op. cit., p. 43 înregistrează şi un Triod neidentificat cu însemnare din 7 martie 1757.
X. GHERŢA MARE, 12 februarie 1909: Apostol, nou, Apostol, vechi;
Evanghelie, nouă; Evanghelie, veche; Evhologhion, nou; Evhologion, vechi;

l.
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'Liturghier, nou; Liturghier, vechi; Minei; Octoih mare 1; Octoih mic;
Penticostar; Psaltire, veche; Triod, nou şi Triod, vechi (4835/1909) 2 •
L Azi parohia ortodoxă Gherţa Mare deţine un Octoih de Blaj (1770)
cumpărat la anul 1772 (Elena Bărnuţiu, op. cit., p. 25) şi lin Octoih tot
de Blaj tipărit la 1783 (Ibidem, p. 33).
2. Parohia Gherţa Mare posedă în prezent şi un Orologhion de Blaj
(1766) şi un Ceaslov de Rîmnic din 1767 (Elena Bărnuţiu, op. cit., p. 2021

Şi

23-24).
XI. LECHINŢA, 1908: Apostol, Blaj, 1767; Catavasier, Dlaj, 1824;
Evanghelie, Blaj, 1776; Evhologhion, Blaj, 1893; Liturghier, Blaj, 1870,
latine; Minei, Blaj, stare slabă; Molitvelnic rusesc; Octoih, Blaj, 1870, chirilice'; Penticostar, Sibiu, 180-12 ; Triod, foarte defectuos şi antimis sfinţit
in 1858 de episcopul Ioan Alexi (7971/1908fl.
1. La 1870 tiparniţa din Blaj lucra cu caractere latine, dovadă şi ediţia Liturghierului din acest an. Cum despre Octoih se precizează că este
tipărit cu caractere chirilice, înseamnă că preotul din neatenţie, inventariind acest octoih imediat după Liturghier (1870) şi Evhologhion (1893), a
trecut anul 1870, în loc de 1770.
2. Lipsă în BRV şi CBRV. Se pare că preotul a citit greşit slova-cifră a unităţilor, ediţie sibiană a Penticostarului din secolul al XIX-iea
fiind înregistrată de BRV una singură, din 1805.
3. Parohia deţine azi şi un Strastnic (Blaj, 1773) cumpărat la 1784
(Elena Bărnuţiu, op. cit., p. 28).
Inventarul bisericii din Lechinţa din 5 iunie 1912 consemna: Evanghelie, Blaj, chirilice; Liturghier, latine şi „alte cărţi în stare slabă''
(8962.'1912).
XII. SARVAZEL, iulie 1857: inventarul precizează că biserica a fost
constr;uită la 1783, pc vremea episcopului de Făgăraş Grigore Maior, iar
„cărţile se află toate fără nici un defect, ca Biblia. Testamentul Ve chi
şi 1\ou 1, Cazanie 2 etc." (1388/1857).
1. Posibil ediţia de Blaj din 1795.
2. Florian Dudaş, Cartea veche românească în Bihor, p. 174 înregistrează la Sărvăzel un exemplar din Chiriacodromionul de la Bălgrad
(1699). Acelaşi autor consemnează şi o Psaltire de Bucureşti din 1694
(Ibidem, p. 128).
XIII. SUDURAU, 22 iulie 1857: în biserica de piatră zidită la 1836 se
găsca o icoană a Sfintei Maria cu inscripţia latină din 15 februarie 1699
şi următoarele cărţi: Apostol, Ţara Românească in folio; Biblia, Blaj,
1795, in folio/ Catavasier, 1753, Ţara Românească, în octavo 1 ; Cazanie,
Bălgrad, 1699, in folio; Evanghelie, Bucureşti, 1760, in folio; Liturghier,
Blaj, 1807, in quarto; Minei, în „care se află sub tomu 5 scris de Popa
Nicolae a fi cumpărat la an 1788, 13 aprilie, fără a se şti locul şi anul
tipăririi", în folio 2 ; Molitvelnic, Blaj, 1784, în quarto; Octoih mare, 1750,
Ţara Românească , în folio3 ; Octoih mic, Blaj„ 1770, in quarto; Orologhion,
Blaj, 1786, in octavo; Penticostar, Blaj, 1768, in folio; Psaltire, fără în-
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ceput, nu se ştie locul şi anul tipăririi, in octavo: Strastnic, Blaj, 1753,
in folio şi Triod, Blaj, 1771, in folio (1 388/1857).
1. Rîmnic.
2. Mineiele de Rîmnic apărute între 1776-1780, începind cu tomul
pe luna octombrie (BRV, II/215, 226, 231, 233, 237, 241, 254, 256, 260,
262, 265 şi 267).
3. Rîmnic.
X IV. TURŢ, 13 februarie 1874: Apostol, Blaj, 1767; Catavasier, Blaj,
1793; Evanghelie, Blaj, 1765; Liturghier, I aşi, 72671 ; Liturghier, Sibiu,
1798; Minei, Rîmnic, 17372 ; Molitvelnic, Blaj, 17843; Molitvelnic, Blaj,
1868; Octoih mare, Rîmnic, 17504 ; Octoih mic, fără titulă; Orologhion,
fără titulă; Orologhion, Sibiu, „nu se ştie anul" ; Penticostar, Rîmnic,
1748ri; Triod, Bucureşti, 72556 şi 6 „cărţi bisericeşti ruseşti" (1263/1874).
1. 1759.
2. Azi parohia Turţ deţine un exemplar incomplet din Antologhionul
de Rîmnic din 1705 (Elena Bărnuţiu, op. cit., p . 6).
3. 1n prezent la parohia Turţ se află un exemplar incomplet din
Molitvelnicul tipărit la Blaj în 1757 (Elena Bărnuţiu, op. cit., p. 18) .
.4 Parohia Turţ deţine azi un Octoih de Bucu reşti din 17 46 (Elena
Bărnuţiu, op. cit., p. 12).
5. Lipsă în BRV şi CBRV. Preotul se pare că a citit greş it anul,
exemplarul de faţă fiind probabil acelaşi cu Penticostarul de Rîmnic
(1767) deţinut azi de parohie (Elena Bărnuţiu, op. cit„ p. 24).
6. 1747.
XV. UNIMAT, 30 decembrie 1915: Apostol, latine ; Evanghelie, chirilice; Evanghelie, latine; Evhologhion, chirilice; Evhologhion, latine;
2 Liturghiere; Minei, chirilice; Orologhion, latine; Penticostar, chirilice;
Penticostar, latine; Strastnic, chirilice şi Triod, chirilice (6475/1916).
XVI. VAMA, 17 februarie 1858: Apostol, Blaj, 1767; Cartea patimilor, Blaj, 18171 ; Catavasier, Blaj, 1769; Chiriacodrom ion, Bălgrad, 1699;
Evanghelie, Bucureşti, 12582 , Evhologhion, 17133; Evhologhion 17844 ; Liturghier, 12675 ; Liturghier, r omân, remniţian, 12766; Liturghier, rutean,
„fără început"; Medicina pastoralis de HakkeF; Minei, Blaj, 1751 ; Octoih,
Blaj, 1760; Penticostar, Blaj, 1768; Polustav, „fără hîrtia de început" 8 ;
Psaltire, 17939 ; Triod, Blaj, 1813 şi un antimis din 1718 sfinţit de episcopul Genadie Bizanczy (1341/1858).
1. Strastnic.
2. Recte 7258, adică 1750. Exemplarul a fost cumpărat în 1764 cu
20 de fl. Ulterior în Vruna a mai ajuns un exemplar din aceeaşi tipări
tură (Victor Brătulescu, op. cit., p. 299-300).
3. Tîrgovişte (BRV, I/551 şi IV/41).
4. Blaj.
5. Recte 7267, adică 1759, an din care avem descrisă o ediţie de Iaşi
a Liturghierulu·i (BRV, II/145-146), datat prin stilul bizantin. Gh. Bran
în Rarităţi bibliografice în bisericile maramureşene, în „Graiul Maramu-
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reşului", IV (1935), nr. 94, p. 3 consemnează, fără alte prec izări, un Liturghier de Bucureşti din 1759. In lipsa unor alte date despre această ediţie
bucureşteană considerăm exemplarul de la Vama tipărit la Iaşi.
6. Rccte 7276, adică 1768. De la această dată nu se cunoaşte ediţie
de Rîmnic a Liturghierului. Ediţii de Rîmnic din secolul al XVIII-lca se
cunosc din anii 1706 (Dimitrie Coravu, Precizii.ri şi contribuţii la Bibliografi.a românească veche, în „Mitropolia Olteniei", XX, 1968, nr. 9-10,
p. 722-731), 1733 (BRV, II/48), 1747 (BRV, Ir/99), 1750 (CBRV/38); 1759
(BRV, II/146-147); 1767 (BRV, II/173) şi 1787 (BRV, II/31 6).
7. A. M. Vering, Compendium medicinae pastoralis ... edidit Andreas
Hackell, Cassoviae, 1843, 273 p.
8. Ceaslov.
9. Viena.
XVII. VIIŞOARA, jud. Bihor, 1857: Apostol, Blaj, 1802; Catavasier,
Blaj, 1769; Cazanie, Bălgrad, 16991 ; Ceaslov, Blaj, 1778; Evanghelie, Rîmnic, 1746; Liturghier, Blaj, 1756; Minei, „scris cu mina, nu se ştie de
cine"; Molitvelnic, Blaj, 1815; Molitvelnic, Rîmnic, l 706Z; 2 Octoihuri,
Bucureşti, 1746; Penticostar, Sibiu, 1805; Psaltire, Blaj, 17783 ; Strastnic,
Blaj, 1773 şi Triod, Blaj, 1771 (1388/1857).
1. Exemplar neconsemnat de Florian Dudaş, op. cit.
2. Acest Molitvelnic a apărut împreună cu Liturghierul (Dimitrie
Coravu, op. cit., p. 722-731).
3. Lipsă în BRV şi CBRV. Ediţii de Blaj, din secolul al XVIII-lea,
ale Psaltirii avem înregistrate din anii: 1755 (ediţia I, cf. Barbu Teodorescu, Completări şi rectificări la Bibliografia românească veche, în „Glasul bisericii", XIX, 1960, nr. 11-12, p. 1043-1044 şi CBRV/46), 17561764 (edlţia II, CBRV/46), 1764 (fără precizarea edi ţiei, probabil a III-a,
BRV, Il/162), 1773 (ediţia IV, BRV, IV /90), 1780 (ediţia V, BRV, II/269)
şi 1786 (ediţia VI, BRV, II/315). Exemplarul din Viişoara poate fi din
1773, preotul citind greşit slova-cifră a unităţilor.
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DONNEES CONCERNANT LE LIVRE
ROUMAIN ANCIEN DU D:EPARTEMENT
DE SATU MARE
(Resume)

Les auteurs prescntent le r esultat partiel de la recherche portant sur
la diffusion du livre roumain ancien du departcment de Satu Marc, dans
la partic Nord-Ouest de la Transylvanie. Dans ce but on a utilise Ies
donnees de 17 inventaires d'eglise de 16 localites.
Les donnees de ces inventaires dcmontrcnt que le livre roumain ancicn, impr ime dans Ies Principautes Roumaines jusqu'en 1830, est repandu
dans toutes Ies provinces habitees par Ies roumains, Ies fronti eres politiques ne pouvant pas empecher sa circulation. Pour les besoins de l'eglise,
le livre ncccssaire au culte religicux a etc procure des imprimeries de
J assy (Moldavie), de Bucarest, de Rîmnic ct de Tîrgovişte (Val~chie),
d'Alba Iulia-Bălgrad, de Blaj et de Sibiu (Transylvanie) et de Vienne
de la monarchie autrichienne.
L'interpretation complexe des materiaux prescntes analytiquement,
sous forme de registre alphabetîque des localites inventariees, va etre
r calise dans une prochainc etudc concernant le livre r oumain ancîen du
Nord-Ouest de la Transylvanic.
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