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Precuvântare

Am purces la întocmirea acestui catalog din dragoste pentru cartea veche,
fructificând ocazia de-a înscrie i colec ia Muzeului Municipiului Bucureti în
Catalogul crii vechi româneti (1508-1830), aa cum a fost el conceput i
realizat, la ini iativa doamnei Mariana Iova - expert în bibliofilie i coordonator al
proiectului, - în sec ia de bibliologie a Institutului de Memorie Cultural Bucureti,
acum mai bine de 10 ani. Astfel c lucrarea de fa  reflect, ca mod de elaborare,
atât un format de descriere1, cât i dorin a întemeiat de a îmbog i informa iilestandard, specifice tiin ei catalografice, cu adnotri care aduc în prim-plan, în chip
copleitor, uneori, pentru echilibrul lucrrii, edi iile crora exemplarele în spe  le
apar in. În fapt, aceast metod mai pu in obinuit în practica alctuirii unui
catalog de colec ie, îndeplinete o dubl menire: nu doar ofer un tablou
„anamnetic”, al siturii exemplarelor în contextul propriu apari iei lor, reamintind
cititorului particularit i ale unor opere de marc ale artei tipografice româneti, ci
i contribuie la imaginea, sperm noi, gritoare, dac nu exhaustiv2, a
însemnt ii unui fond de carte veche i rar3, sporadic cercetat i valorificat4 pân

1

„Formatul bibliografic ROMARC”, sau MARC-ul românesc, elaborat de un colectiv de
specialiti în catalogare i prelucrare informatizat, din Biblioteca Na ional a României,
Biblioteca Central Universitar i Institutul de Memorie Cultural, Bucureti: Constan a
Dumitrconiu, Victor Du escu, Adriana Gagea, Mariana Iova, Dan Matei, Niculina
Petrescu, Marilena uteu, Eugenia Tudoric. CIMEC, 2000
2
Biblioteca documentar a MMB se bucur i de prezen a cr ii româneti de patrimoniu
(post 1830), precum i de cea a cr ii strine rare (pân la 1750).
3
Conceptul de carte rar se subsumeaz, pân la un punct, conceptului de bibliofilie, care
se refer, cu precdere, la specificul edi iei – fie ea o edi ie prim (dar i edi ii ulterioare
dictate de anumite considerente, care se disting printr-o varia ie de con inut, de ornamentic
sau de alt gen, de alte edi ii ale aceleiai lucrri), o edi ie aparte, cu elemente originale
(gravuri sau alte contribu ii unice), o edi ie cu tiraj limitat, omagial, sau rezervat unui
public restrâns (cum este cazul anumitor comunit i etnice i religioase) .a.m.d. În ce
privete raritatea exemplarelor, ea se poate datora unor circumstan e diverse, independente,
nu arareori, de factura produsului editorial. Exemplare rare sunt cele care con in însemnri,
autografe celebre, o legtur artistic semnificativ pentru o anumit epoc sau atelier de
legtorie (element care se aplic unui întreg tiraj sau face obiectul unei comenzi speciale)
etc. Din punct de vedere al vechimii, cr ile Muzeului acoper o arie cronologic
considerabil (trei secole de tipar românesc), iar din punct de vedere al rarit ii, colec ia
include specimene ale cror trsturi distinctive reies din descriere, conform criteriilor
enun ate mai sus. Raritatea i vechimea nu sunt no iuni interanjabile în orice situa ie, iar
cea dintâi nu poate constitui un criteriu de bibliofilie per se. Putem afirma c ceea ce
alctuiete, în mare parte, fondul de carte veche al Muzeului este deopotriv vechi i rar,
prin urmare foarte pre ios.
i
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în momentul de fa . Catalogul nostru ilustreaz concep ia conform creia
descrierea bibliografic se compune din dou elemente interrela ionate,
opera ionale în cadrul unui sistem informatic de eviden  i prelucrare a cr ii
vechi, dup modelul actual de structurare a Catalogului colectiv, i anume:
descrierea general i descrierea de exemplar. Primul tip de descriere, axat pe
caracteristicile ediiei5, este con inut în aa-numit „fi-mam”, sau fia unui
exemplar complet, în care aceste caracteristici sunt cel mai bine reprezentate,
constituind elemente de identificare neambigue, iar al doilea tip face obiectul unei
”fie-fiic”, raportat la cea dintâi, ca element ilustrativ al tirajului cercetat i al
unei statistici care îi stabilete anvergura. Particularit ile exemplarului, constând
în stare de conservare, ex libris-uri, note marginale, inser ii de file manuscrise sau
recuperri de text sub form manuscris, arat dinamica intrrii în circuit a unei
cr i, transformrile suferite în mâinile posesorilor, sub presiunea anumitor
împrejurri, aspecte care orienteaz i nuan eaz investiga ia bibliologic. Prezen a
descrierii generale sau „de edi ie” confirm i eviden iaz apartenen a exemplarelor
la un anumit tiraj – fie acesta, cel specificat pe foaia de titlu, fie dedus tocmai din
diferen ele care circumscriu exemplarul unei (sau unor) ini iative editorialtipografice alternative ori succesive tirajului ini ial. Astfel c cele dou descrieri se
completeaz reciproc, în special atunci când avem de-a face cu specimene care,
prin simplul fapt al existen ei lor, pot îmbog i sau rectifica ceea ce se tie, în
general, despre o edi ie dat. Este i cazul unor exemplare din colec ia Muzeului,
reprezentând titluri insuficient descrise în Bibliografia Româneasc Veche6, i care
ne-au servit, prin urmare, la completarea informa iilor-lips, adugându-se, modest,
la seria de contribu ii bibliografice aprute de-a lungul timpului. Relevan a acestor
informa ii este i ea, dubl: o dat pentru acurate ea unui alt proiect, mult mai
ambi ios i mai dificil, acela al reeditrii augmentate i emendate, a renumitei
Bibliografii, din care un prim volum s-a publicat în 20047, i o dat pentru
importan a colec iei ca surs de rarit i care, puse astfel în lumin, devin prilejuri i
subiecte de investigaie aprofundat. Ne referim la (vezi acas). Îns, în tot acest
demers, nu am neglijat nici descrierile „clasice”, adugând detaliilor din
Bibliografia Româneasc Veche, altele noi, pe msura interesului suscitat de
4

Prin intermediul câtorva articole publicate în volumele anuarului MMB „Materiale de
istorie i muzeografie”, semnate de cercettori precum Victoria Roman, Daniela Lal,
Elisabeta Anghelescu.
5
Manifestrii, în terminologia FRBR
6
În patru volume, primele trei, publicate în 1903-1936, îi au drept autori pe Ioan Bianu i
Nerva Hodo, ultimul, publicat în 1944, constând în adaosuri i îndreptri, pe Dan
Simonescu. Titlurile doar semnalate în Bibliografie (având, cel mult, reprodus dup
anumite surse, oglinda paginii de titlu) sunt aprute în tiparnia mitropoliei Ungrovlahiei:
Liturghierul din 1729, Octoihul din 1730, Liturghierul din 1746 i Rânduiala cum s
cuvine a cânta cei doisprezece Psalmi de osebi, 1820. Avem de-a face cu reeditri ale unor
lucrri liturgice anterioare. Ultimul titlu citat conine un text încorporat în Psaltirea
bucuretean din acelai an (1820), dar el a cunoscut i ediii de sine stttoare (Neam i
Bucureti).
7
„Bibliografia româneasc veche actualizat i îmbog it. Vol. I (A-C)”, Bucureti,
Institutul de Memorie Cultural; Târgovite, Complexul Na ional Muzeal „Curtea
Domneasc”, 2004
ii
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anumite caracteristici ornamentale sau de alte aspecte considerate relevante sau, cel
pu in, capabile de-a rescrie, într-un mod sugestiv, cartea de vizit a unei tiprituri.
Cartea româneasc veche i rar, aflat în Biblioteca documentar a
Muzeului Municipiului Bucureti numr 68 de titluri, în 91 de exemplare. Sursele
de provenien  sunt achizi ia (de la particulari) i anticariatul, dar exist i unele
dona ii. Un numr de 19 exemplare nu poart însemne de proprietate, în afara
tampilelor de anticariat, ale „Muzeului de Arheologie i Istorie”8 ori ale
„Muzeului Oraului Bucureti” – vechile denumiri ale aezmântului care a
precedat actuala institu ie muzeal. Nu tim, aadar, care au fost posesorii lor în
decursul timpului, pân la integrarea, dup caz, în stocurile destinate
comercializrii sau în colec ia de fa . Restul exemplarelor au circulat în perimetrul
bucuretean i în provincie, fie constituind cr i de danie domneasc, fie vândute i
cumprate în mod repetat, deseori de membri ai aceleiai familii, fie druite în
semn de recunotin , unor oameni de vaz. Istoria peregrinrii lor este una
„policrom”, atât din punct de vedere al contextelor, cât i al tipologiei umane,
suficient de divers.
Cea mai timpurie tipritur dateaz din 1648 (Noul Testament de la
Blgrad), iar cea mai „recent”, din 1829 (Oglinda sntii i a frumuseii
omeneti, de tefan Vasile Episcopescu). Tematica religioas este predominant:
cr i de ritual, de literatur patristic, de imnografie neobizantin, ereziologie i
polemic interconfesional; cea laic include filosofia, etica, istoria, dreptul,
filologia, geografia, beletristica (prelucrri), economia domestic i farmacologia
popular, medicina profilactic (în forma accesibil a stilului de popularizare) i
literatura ocazional cu caracter encomiastic. Limbile în care au fost redactate
aceste cr i sunt, preponderent, româna i greaca: limba român a Scripturii, a
cazaniilor, a sfintelor liturghii i a „rspunsurilor întru Hristos”, limba român a
colii Ardelene (prin Lexiconul de la Buda), a Gramaticii lui Heliade-Rdulescu, a
lui Dinicu Golescu i Alecu Beldiman, cum i a promotorilor deprinderilor
sntoase, i ai gospodrelii judicioase, din tratatele practice i „iatrofilosofice” ale
unor tefan Episcopescu i Gavril Vine chi; greaca bisericeasc, arhaic în
structur i lexic, a cr ii de cult (carte destinat mai cu seam „rhomeilor” din
cuprinsul turcocra iei), neogreaca în stil clasicizant (cu unele excep ii vernaculare),
a tratatelor istorice i filosofice, sau morale. Aflat ea însi sub pecetea
ambivalent a epocii fanariote (ca instrument sensibil al „convie uirii idiomatice”
româno-elene, i ca expresie a fluctuantelor moravuri), limba greac este pre uit i
cultivat pentru plasticitatea i complexitatea ei, atât de oamenii de cultur de
obârie elen, activi în Principate, cât i de ptura româneasc cult, într-un mod
„programatic”, asumat din vechime, indispensabil bunei educa ii; o lingua franca a
Balcanilor îmbog it de revenirea la valorile clasicismului i de noile dezvoltri în
câmpul cunoaterii tiin ifice, proprii Europei luminilor. Lucrrile în grecete sunt
8

Denumirea complet era Muzeul de arheologie i istorie a Bucuretilor. Reprezenta
organismul restructurat i actualizat al vechiului muzeu municipal, gzduit pentru o scurt
perioad între anii 1948-1950 în localul din os. Kiseleff nr. 3, alturi de Muzeul Na ional
de Art i Arheologie. Îi schimb titulatura în Muzeul de Istorie a Oraului Bucureti la 5
mai 1956 (aa cum ne informeaz Florian Georgescu i Paul Cernovodeanu, în monografia
cu acelai nume, Bucureti : [1960])
iii
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produsul unui militantism hrnit prin infuzii ideologice având drept miz mult
visata renatere na ional, important ferment al orientrii na ionaliste româneti.
Personalit i ale diasporei elene predau la Bucureti, iar cercurile intelectualit ii
valahe iau contact cu autori din Balcani i din zona de iradiere franco-germanoaustriac, prin tlmciri directe i intermediare, sau prelucrri, în limba român –
Elementuri de filosofie moral, de Neofit Vamva, Culegere de înelepciune, de D.
N. Darvaris, Prescurtarea istorii universale, de Athanasie Staghiritul, dup
Domairon, o alt Istorie universal pe scurt, a lui G.G. Bredow, Filosofia
cuvântului i a nravurilor, a lui J. Gottlieb Heineccius (tradus de Eufrosin
Poteca), toate concepute pentru uzul tineretului studios, spre care se îndreapt
aten ia unei întregi elite de spirite multilaterale, acordate la cerin ele vremii.
Preocupri legate de trecutul i configura ia politic-administrativ i teritorial a
„vechii Dacii”, pe de alt parte, se concretizeaz în serioase monografii,
fundamentate atât pe vechi izvoade, cât i pe cercetri mai noi: Historia tes palai
Dakias, de Dionisie Fotino, Historia tes Roumounias i Geographikon tes
Roumounias, a lui Daniil (Dimitrie) Filipide, reeditate ulterior de George Sion i
mai aproape de noi, de Olga Cicanci.
Pe lâng cr ile în român i greac, biblioteca se poate mândri cu: o edi ie
rar, în limba slavon, a Psaltirii (1754), realizat de Barbu Bucureteanul, la
ini iativa mitropolitului Filaret. i cu valoroasa edi ie Hamburg, 1745, a Istoriei
imperiului otoman, îngrijit de Lorenz Schmidt i imprimat de Christian Herold
cu caracterele lui Georg Piscator. În ea se regsesc cele 22 de portrete ale
sultanilor, gravate dup modelul schi at de principele Cantemir, ini ialele de o fin
execu ie, create de acelai principe artist, planul Constantinopolei cu imaginea
unuia dintre palatele în care acesta a locuit i biografia lui Dimitrie Cantemir, scris
de fiul su, Antioh, elemente preluate din edi iile anterioare, în limbile englez,
1734-35 i francez, 1743. Pe lâng aceste constante editoriale, exist o serie de
gravuri semnate Martin Tyroff, A.C. Wagner i G. D. Heuman, contribu ii
originale de o mare calitate. Ceea ce sporete valoarea acestei rarit i bibliofile în
colec ia Muzeului, sunt ex libris-urile unor membri marcan i ai familiei
budapestane Ballagi, în spe  – tatl, Ballagi Mór i unul din cei doi fii, Ballagi
Aladar – cu men iunea în clar a colec iei personale.
Centrele tipografice reprezentate sunt Bucureti, Târgovite, Snagov,
Buzu, Râmnic, Alba Iulia (Blgrad), Sibiu i Neam . O prezen  singular este
Biblia româneasc imprimat la Skt. Petersburg, în 1819, de Nicolae Grecea.
Centrele predilecte ale intelighen iei româneti, ca Leipzig, Buda i Viena, prin
oficinele de bun renume ale sfâritului de secol XVIII, început de secol XIX –
tipografia lui Karl Cristoph Traugott (Leipzig), Criasca Tipografie a Universit ii
Ungariei (Buda), tipografia lui Bartholomäus Zweck i cea a fra ilor Tounousli
(Viena), constituie marca unui segment valoros de titluri, cu autori precum Samuil
Micu Clain, Dionisie Fotino, Gheorghe Caragea, Dinicu Golescu. Cr ile de
muzic bizantin, traduse în românete, adaptate melodic i editate de ieromonahul
Macarie, prezente în colec ia Muzeului – Anastasimatarul bisericesc (edi ia pentru
Moldova), i Irmologhionul (edi ia pentru ara Româneasc) vd i ele lumina
tiparului la Viena, în 1823, în tipografia clugrilor armeni (mechitariti). Numele
tipografiei nu apare pe foaia de titlu îns noi am completat lacuna, între paranteze
drepte, sub forma: „Mechitaristen-Congregations-Buchdruckerei”, luând ca reper
iv
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frontispiciile altor tiprituri vieneze de secol XIX, unde apare emblema ordinului
mechitarist în calitate de tipograf-editor i difuzor de carte (cu variantele: „Druck
und Verlag der Mechitaristen-Congregation” i „(In) Commission der
Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung”), cum este, de pild, corpusul
liturgic întocmit de P.J. Dashian, aprut în 1879, Die Liturgien bei der Armeniern
sau mai vechea Ethnographisches Gemaޠhlde der slavonischen Militaޠrgraޠnze, a lui
Spiridion Jowitsch, (1835). Tomurile imnografice publicate la Viena, de ctre cel
considerat fondatorul muzicii psaltice româneti, urmeaz, cronologic (par ial, i
structural), celor alctuite i date la lumin în 1820 de ctre Petru Efesiul, profesor
la coala de cântre i bisericeti, de la Biserica elari, posesor al primei tipografii
de note muzicale din Europa oriental. Dintre cele dou titluri aprute în tiparni a
lui Petru Efesiul (un anastasimatar i un doxastar în nota ie chrisantic9, în limba
greac), biblioteca de ine un exemplar din cel dintâi - Noul Anastasimatar (Neon
Anastasimatarion).
De la evangheliile lui Antim Ivireanul la literatura laic de secol XIX, care
îmbin etosul christic tradi ional cu elementele unui „neo-umanism” asimilat în
doze ponderate i pitoreti, cr ile Muzeului ofer o palet generoas de titluri
deloc comune. Cartea de cult, majoritar, eviden iaz rolul unor personalit i
precum mitropolitul Grigorie IV zis „Dasclul” (pe numele de mirean Gheorghe
Miculescu, fostul ieromonah de la Neam , „coleg” al lui Gherontie, împreun cu
care a tlmcit din grecete i prefa at o serie de cr i de ritual i de teologie
dogmatic), Grigorie Râmniceanul (ajuns episcop al Argeului), Chesarie,
episcopul Râmnicului i Filaret (episcop al Râmnicului, apoi mitropolit al
Ungrovlahiei) - traductori, diortositori, editori i patroni dedica i, ai operei
liturgice pe care o sistematizeaz i adapteaz conform unor necesare exigen e de
fond, care includ, pe lâng criteriile canonicit ii i acurate ii terminologice, i
expresivitatea limbii române ca limb a serviciului divin. Reeditrile reflect
importan a acestor modele create cu râvn i druire. Predoslovia scris de
episcopul Chesarie al Râmnicului, crturar de seam al vremii sale, la Psaltirea din
1779, este reprodus cu fidelitate în nenumrate alte psaltiri, dintre care le amintim
pe cele care sunt prezente în colec ia Muzeului: edi iile 1784 i 1806. Biblia lui
erban Cantacuzino, cum i se mai spune, o regsim, cu prefacerile induse de un tip
mai riguros de cenzur ecleziastic, în edi ia 1819, de la Sankt Petersburg, prin
intermediul textului revzut i îmbunt it stilistic de Samuil Micu, din Biblia de la
Blaj, 1795. O circula ie a competen elor artistice i tipografice, între ara
Româneasc i Moldova, cu benefice reluri de mai vechi tipare structurale i
ornamentale, i de reciproc influen , marcheaz aceste produc ii i le situeaz
într-un continuum al valorii cr ii româneti, într-un unic trunchi spiritual, pe
deplin contientizat i asumat. Dintre tipografi i gravori se remarc, în func ie de
ponderea responsabilit ilor, ilustrate de aceast colec ie - Stoica Iacovici, Iordache
Stoicovici, Stanciu Tomovici (Popovici) Bucureteanul, Barbu Bucureteanul
(împreun cu tovarul su Grigorie), Constantin Athanasievici Râmniceanul, fra ii
Mihailovici, Constantin i Dimitrie, ieromonahii Gherontie i Grigorie i monahii
9

Pân la reforma conceput de profesorii protopsal i din Constantinopol, fusese în uz
sistemul semiografic al lui Ioan Damaschin, creatorul cr ii liturgice „Octoih” (Oktoechos,
în traducere: „opt tonuri”). Sistemul poart numele de „nota ie aghiopolit”.
v
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Constantie i Ghervasie, de la Neam . În zona implicrii mixte, laico-religioase,
sincron fenomenului de laicizare a tiparului muntenesc, apar numele eforilor
privilegiatei tipografii „de la Cimea” – Constantin Caraca, Dimitrie Topliceanu i
Rducanu Clinceanu, al cror sprijin în editare este atestat de existen a a cinci
titluri scoase în intervalul 1818-1927. Dintre acestea, mai însemnate sunt Legiuirea
lui Caragea (s-a dovedit îns c ea nu a fost imprimat la Bucureti, ci la Braov),
1818 i Psaltirea din 1820 – un adevrat monument de art grafic, de pur
„extrac ie” nem ean, asemntor Penticostarului din acelai an.
Din punct de vedere al mrcilor i notelor de proprietate, care ofer, mai
mult sau mai pu in explicit, o imagine asupra circula iei exemplarelor, i al
feluritelor însemnri manuscrise, care aeaz între filele acestora oglinda
fragmentar a unor perioade marcate de foamete, inunda ii, cutremure sau
frmântri sociale, se remarc, prin îmbinarea celor dou categorii de nota ii
personale – ex libris-ul autograf i consemnarea evenimen ial - în primul rând
Biblia de la Bucureti. Dup un periplu prin zona Mun ilor Apuseni, ea se întoarce
„acas” plin de mrturiile unor cunoscu i posesori de carte veche, care i-au lsat
semntura i pe filele unor tiprituri de secol XVII, apar inând, actualmente, unor
colec ii jude ene (Bihor i Alba). Este vorba de membri ai familiilor Anca, din
Soharu (Nicolae, Gheorghe, Moise, George Anca) i Felea (în special „Felea Ptru
lui Simionu”). Acetia sunt autorii unor adnotri de ordin autobiografic, politicosocial i meteorologic, dintre care le re inem, pentru exemplificare, pe cele de la p.
107: „Au tunatu in ianuar in 11 de doao zi anulu 1895 i au fost zpadâ forte
mare fârâ mâsura. Felea Petru 1898”, 455: „În anul 1916 în 30 Detember [sic] sau încoronat impratu nou in Austria i-n Ungaria cu numele Franiscu Carol. i
am scrisu eu George Anca de suvenire ca s afle copii[i] la btrâneile loru.
George Anca” i 691: „În anul 1917 s-au lucratu clopotile de la toate bisericile
din Ardeal de au fâcut turnuri pentru rsboiu. Am scris eu în luna lui Ianuarie
15/1917. George Anca din Soharu” .
Exemplarul Bibliei a intrat ulterior, prin achizi ie, în posesia generalului
diviziei de grniceri din perioada interbelic, Teodor Nicolau, pe care îl regsim ca
de intor istoric al înc dou cr i din colec ia Muzeului: Evanghelia de Snagov,
1697 i Liturghierul de Bucureti, 1729. De asemenea, exemplarul a fcut parte din
fondul de carte al colii Primare din Sohodol (Valea Verde), jude ul Alba, aa cum
o demonstreaz tampilele aplicate, din loc în loc, pe marginea superioar a
paginilor.
Dintre alte exemplare care au circulat în Transilvania i Banat, majoritatea
imprimate în tiparni a domneasc a mitropoliei Ungrovlahiei, amintim Apostolul de
Bucureti, 1683 (primul din cele dou exemplare, cel de-al doilea indicând un
parcurs mehedin ean), donat de erban Cantacuzino unei mânstiri, a crei
denumire nu o mai putem deslui din cauza ajustrii foii, ajuns apoi în posesia
bisericii din comuna Cre eti-Alba. Exemplarul Cheii înelesului (Bucureti, 1678)
a circulat în Lipova, jude ul Arad; tot în Arad, în parohia ortodox a Chereluului
petrec o perioad din existen a lor i exemplarele cr ilor blgrdene Noul
Testament, 1648 i Chiriacodromion, 1699, acesta din urm purtând pe forza mai
multe autografe ale înv torului comunei, Grigore Gaborovici. Dintre tipriturile
bucuretene de secol XVIII, Liturghierul, 1729, proprietate, aa cum am mai spus,
a generalului Teodor Nicolau, cantonat cu divizia sa la Aiud, ajunge la acesta prin
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dona ia din 24 octombrie 1930, a preotului paroh ortodox Ioan Lepdu din
Ohabamâtnic, Cara-Severin, una din victimele persecu iilor declanate de
autorit ile austro-ungare pentru refuzul de-a participa la atacul împotriva Serbiei,
în preajma primului rzboi mondial. Dar exemplarul s-a aflat, la un moment dat, i
în posesia preotului greco-catolic Avram Bljan, din Arad, i a preotului Mihail
Raini din Nevrincea, jude ul Timi. Tot în Cara-Severin, la Gârciu, sau Greci, pe
la 1756, se afla i unul din cele dou exemplare ale Evangheliei de Bucureti, 1750
iar Octoihul din 1730 este atestat în localitatea hunedorean Cstu, conform
adnotrilor dasclului greco-rsritean Ioan Samoilescu. Înainte îns ca exemplarul
s fie devin bun parohial, el fusese cumprat de preotul locului, Iosif, de la un diac
din Sadu (jud. Sibiu), ca s-i fie siei „uric”. În zona Clujului a circulat Psaltirea de
Bucureti, din 1806 (vechea comun Frsinelu, azi Buteni, lâng Huedin) iar
Liturghierul de Bucureti, 1741, în comuna Hudac, jude ul Mure, vândut de un
anume Bucur jupânului Iacob, precupe , „cu 13 horgoi i un pitac”.
Alte exemplare cu adnotri bogate în informa ii sunt Evanghelia de
Snagov, 1697 i Voroav de întrebri i rspunsuri întru Hristos, Bucureti, 1765.
Cel dintâi a circulat în Buzu, în familia popii Dragomir, apoi în Goleti, Arge,
aflându-se temporar în mâinile preotului Cârstea Gust, apoi în cele ale preotului
Mitre, dar el ajunge i la un anume Kostis Altiparmeli (Altiparmeni) din Bitolia,
Macedonia, la sfâritul secolului al XIX-lea i la un profesor protoiereu
Bârldescu, care-l va dona generalului Nicolau, în 1930. Interesant este aventura
acestui exemplar, cumprat, vândut, rscumprat i iar vândut în dou perioade
marcate de foamete – cea din 1748 i cea din anii 1800-1802; pre ul acestuia
variaz, în func ie de împrejurri – de la 5 la 60 de taleri, înainte de-a atinge pragul
„rezonabil” de 17 taleri (sau „lei”), cu care i-l cumpr preotul Miron Omuslu din
Cârciu, de la feciorul popii Mitre. Acest preot, Mitre, semneaz adnotrile de
posesor dar i pe cea care încredin eaz memoriei colective, la f. 180v, astfel de
evenimente: „S (se) tie de când au robit turcii ara Munteneasc i a(ra)
Moldovii pn unde au putut ajunge. Popa Mitre maiu dni 1 177010”. Cel de-al
doilea exemplar în discu ie, din opera lui Simeon, episcopul Thessalonicului, a
circulat mai întâi local, ca proprietate a logoftului de divan Badea, care l-a primit
la scurt timp dup ce cartea vzuse lumina tiparului, din mâna mitropolitului
Ungrovlahiei, Grigorie al II-lea, ca s-l doneze apoi, cu dubla formul a
blestemului (pentru cel ce ar înstrina cartea) i binecuvântrii (pentru însetatul de
cunoatere duhovniceasc), i cu întritura pecetei, bisericii cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (al crei ctitor sau epitrop, se subîn elege c ar fi fost). Tot în
secolul al XVIII-lea, ajunge în posesia unui preot Nicolae sin protopop Florea
(conform însemnrii datate 1772). Ulterior, exemplarul ajunge în localit ile Boroia
(jude ul Suceava) i Rzboieni (jude ul Neam ), în secolul al XIX-lea, aa cum o
atest însemnrile preo ilor Petru i Tofan. Preotul Petru ot Boroia ob ine cartea de
la fratele su, clugrul Mitrofan, din mânstirea Bisericani, prin dona ie. Dup ce
ne furnizeaz acest detaliu, preotul se simte dator s fac, în cadrul aceleiai note, o
serie de precizri privind perioada în care s-a produs achizi ia i refacerea legturii
cr ii, dar i anomaliile climatice ale intervalului descris: „i mi l-au legat diaconu
Gavril Brat cu ase lei în anul 1823 martie 21 i Domn era atuncea Ion Sandu
10

Pe fondul rzboiului ruso-turc din 1768-1774.
vii

www.cimec.ro

Sturza voevod i mitropolit Veniamin în Moldova i Patele au fost april 28 i omt
au fost i pân() dup sf(â)nt(ul) Gheorghie i piatr mare ca nucile au fost într-o
joi în luna lui mai în trei zile. Preot Petru ot Boroia 1823 mai 5” (forza ul
anterior). Exemplarul ajunge, în cele din urm, înainte de a se întoarce în capital,
la preotul Constantin Bobulescu, important i deosebit de activ teolog i istoric
format la Iai, preot paroh al bisericilor bucuretene „Sf. Ecaterina” i „Sf. Nicolae
Tabacu”, contributor la Bibliografia Româneasc Veche prin câteva semnale
publicate cu precdere în periodicul „Spicuitor în ogor vecin” (numerele din 1920).
Autograful su se afl la f. [4]r a exemplarului. Tot în nordul Moldovei, în
parohiile Buhalni a i Horodite a circulat i Liturghierul de Bucureti, 1746, druit
bisericii din prima localitate men ionat, de prezvitera Elena Alexandrescu în
septembrie 1894. Prezen a exemplarului la Horodite, toponim comun jude elor
Iai i Orhei (în Basarabia), este atestat prin adnotrile „preutului” Constantin,
care rememoreaz venirea sa în „satul cuconului Alixandru postelnic în Horodite”
când „înbla veleatul 7278” (1770).
În categoria exemplarelor purttoare de ex libris-uri i mrturii mai
însemnate, se înscriu i Îndreptarea Legii, Târgovite, 1652 (al doilea exemplar din
colec ia Muzeului), Prescurtarea istorii universale, Bucureti, 1826, Psaltirea de
Râmnic, 1784 i Liturghierul de Râmnic, 1787. Doi eminen i juriti ai începutului
de secol XX sunt consemna i prin intermediul notei de pe una din primele file de
gard ale Îndreptrii Legii – (Ioan) C. Filiti (donatorul) i Matei Iosefachi
(beneficiarul dona iei) – cu men iunea Bucuresci, 15 iunie 1914. Un „iconom” din
„inutul Ei”, Gheorghe Pavlu, îi pune frumoasa pecete inelar lâng nota de
posesor, pe trei exemplare (reprezentând volumele 2, 3 i 4) ale Prescurtrii istorii
universale, la 1840. Însemnarea, prezent pe p. 2-9 ale cr ii, are o grafie clar i
elegant, semn al unei min i cultivate. Între f. 77-78 ale Psaltirii de Râmnic, 1784,
am gsit inserat o not. Afirma ia donatorului, Al. Filloreanu, cum c aceast
Psaltire ar fi fost tiprit în timpul domniei lui Matei Basarab este, desigur, fals,
îns interesant este mrturia pstrrii ei din „tat-n fiu” i mai ales persoana
vizat de acest gest, generos, al renun rii benevole la un bun patrimonial, i
anume: Gheorghe Ttrescu, membru al guvernului Brtianu în calitate de primministru al României în anii 1934-1938. Liturghierul de Râmnic, 1787, posed i el
mrturia de-a fi apar inut fratelui starostelui brutarilor din Bucureti, Manea, în
urma achizi ionrii exemplarului contra sumei de 3 taleri. Diacul Ion, brat Manea
brutarul mai consemneaz dou eclipse, una de Soare i una de Lun, din 1787 i
1788.
Un supralibros aplicat pe cotorul cu binduri aurite, al volumelor din
Historia tes palai Dakias, Vienna, 1818, dezvluie (firesc) numele unui proprietar
grec, D. Chrysochoiadis – apar inând, posibil, diasporei vieneze dei nu este exclus
ca el s fi fcut parte din ptura cult a diasporei bucuretene... Nu avem indicii
clare în acest sens. O alt semntur în grecete încheie nota de posesor din
Historia tes Blachias, 1806 – cea a lui Stratonic Leurdeanu („Leordeanos”),
probabil unul din rarii membri ai strvechii familii boiereti Leurdeanu.
Ar mai fi multe de spus despre crile vechi româneti din colecia
Muzeului i despre particularitile lor. Considerm c am dat suficiente detalii în
cadrul fiecrei descrieri. Suntem, cu toate acestea, contieni c cercetarea noastr
nu se oprete aici, cu întocmirea acestui catalog, cci el constituie doar preambulul
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unor necesare dezvoltri, în care, bunoar, comparaiile i corelaiile cu alte
fonduri bucuretene de carte veche, ar deschide unul din fgaele pasionante ale
investigaiei bibliologice i pretextul creionrii unei imagini fidele, a
„patrimoniului municipal” de valori bibliofile.
Adresm, în finalul acestei prefee, cele mai calde mulumiri conducerii
Muzeului, domnul director Ionel Ioni i colectivului bibliotecii documentare în
frunte cu doamna Nicoleta Micheu, pentru amabilitatea de a-mi fi acordat atât
permisiunea, cât i rgazul consultrii exemplarelor, conducerii Institutului de
Memorie Cultural – domnului director Dan Matei pentru implicarea în
tehnoredactarea volumului, i directorului adjunct, dna Irina OberländerTârnoveanu, precum i efei seciei de bibliologie a institutului, dna Robertina
Stoica, pentru încurajare i importante sugestii, nu mai puin colegelor de breasl i
prietenelor Marta Cordea (Biblioteca Judeean Satu-Mare), Ligia Caranfil
(Biblioteca Academiei) i Ruxandra Nazare (Biblioteca Judeean Braov) pentru
promptitudinea i solicitudinea cu care mi-au oferit sprijinul lor.
Încheiem cu unul din îndemnurile tipografului Stoica Iacovici, nelipsite din
crile sale: „Iar cei ce v vei întâmpla a citi bucurai-v în Domnul, i v rugai
pentru noi, i ce greale vei afla, veri în cuvinte veri slove, îndreptai cu duhul
blândeelor, nepuindu-ne în ponos”.

tefania-Cecilia tefan

ix

www.cimec.ro

x

www.cimec.ro

Not

În cadrul descrierii bibliografice generale se întâlnesc vedete uniforme de
titluri i autori. Sintagmele titlu uniform i titlu uniform local aparin codului local
de catalogare, în curs de definitivare, aa cum se regsete el în ediia 2004 a
Bibliografiei româneti vechi îmbogite i actualizate (Vol. I, A-C, Târgovite),
pentru secolele al XVII-lea i al XVIII-lea.
În plus, noi înine am prefigurat, aici, vedetele uniforme pentru secolul al
XIX-lea, adugând sau modificând, pe alocuri, aceste elemente descriptive, pentru
secolele anterioare. Ele i-au dovedit i îi vor vdi, în continuare, utilitatea, ca
puncte uniforme de acces în versiunile on-line, atât a Bibliografiei, cât i a
Catalogului Colectiv al Crii Vechi Româneti - din care catalogul nostru este
parte integrant. Ambele lucrri, interrelaionate, sunt concepute i structurate
conform normelor internaionale în uz. Am considerat oportun s punem în valoare
i complexitatea unei descrieri bibliografice, prin evidenierea unor componente
specifice, implicit a limbajului bibliografic.
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ABREVIERI

Terminologie de specialitate:

ant. = anterior, anterioar
post. = posterior, posterioar
cop. = copert
f. = foaie
il(ustr). = ilustraii
o = oglinda paginii
p. = pagin
r = recto
R = nr. de rânduri pe pagina tiprit
ms. = manuscris
mss. = manuscrise
v = verso
f. de tit. = foaie de titlu
f. de tit. r = foaie de titlu recto
f. de tit. v = foaie de titlu verso
f. de gard = foaie de gard
forza lib. = forza liber (foaia liber a forzaului, alb sau ornamentat pe recto)
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Referine:

BRV = Ioan Bianu, Nerva Hodo, Dan Simonescu. Bibliografia româneasc veche
(1508-1830). Bucureti, Ed. Socec, 1903-1944. 4 vol.
BRV Additamenta = Dan Râp-Buicliu. Bibliografia româneasc veche.
Additamenta. I (1636-1830). Galai, Ed. Alma Galai, 2000
BRU = Andrei Veress. Bibliografia româno-ungar (1473-1838). 3 vol.
Bucureti, Ed. Cartea Româneasc, 1931-1935
CBRV = Daniela Poenaru. Contribuii la bibliografia româneasc veche.
Adugiri i corijri. Târgovite, Muzeul Judeean de Istorie, 1973
Petrik = Géza Petrik. Magyarország bibliográphiája 1712-1860: könyvészeti
kimutatása a Magyarországon s hazánkra vonatkozólag külföldön megjelent
nyomtatványoknak = Bibliographia Hungariae 1712-1860: seu Catalogus
librorum in Hungaria, et de rebus patriam nostram attingentibus extra
Hungariam editorum. Budapest, 1882-1892. 4 vol.
Trausch = Joseph Trausch. Schriftsteller-Lexikon über biographisch-literärische
Denk-Blätter der Siebenbürger Deutschen. Braov, 1868-1871
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1648
Biblia N.T. (român). 1648
1
Noul Testament sau împcarea, au leagea nou : izvodit cu mare socotin 
den izvod grecescu i slavonescu, pre limba rumâneasc / cu îndemnarea i
porunca... mrii sale Gheorghie Raco i, [de Simion tefan, Daniil Andrian
Panonianul i monahul Silivestru]. — Blgrad [Alba Iulia] : întru a Mrii sale
tipografie, 1648. — 336 f. : il. (2 col.) ; 2° (28 cm), 34 R (23 x 14 cm)
* Pagin de titlu: NOUL TESTAMENT. // sau, // ÎMPCAREA, AU LEAGEA
NOAO. // alui Iisus Hristos. Domnului nostru. // Izvodit cu mare socotin  den //
izvod Grecescu i slavonescu, pre // Limba Rumâneasc, Cu îndemnarea i //
porunca, deînpreun cu toat cheltuiala, // A marii sale // GHEORGHIE RACO I,
// CRAIUL, // Ardealului, i proci // Tipritu-s-au întru a mrii sale // Tipografie,
Dentâiu nou // în Ardeal în cetatea // BLGRADULUI. // Anii, dela întruparea
domnului i mântuito // riului nostru Is. Hs. 1648 // Luna lui Ghenariu, 2.
* Prima traducere integral a Noului Testament în limba român, preluat în Biblia lui
erban Cantacuzino (1688) dar ڍi în ediڏiile ulterioare ale Bibliei. Anumite studii
atribuie traducerea lui Simion tefan, altele, ieromonahului Silvestru i fra ilor
Greceanu. Cert este c ea apar ine mai multor traductori. Gravorii care au împodobit
cartea au fost identifica i de Drago Morrescu - Rusu din Sibiel i Mihai Zugrav.
* Pe foile liminare se afla dou predoslovii ale mitropolitului Simion tefan: una
adresat principelui Rákoczy i una cititorilor. Volumul cuprinde un important material
isagogic reprezentat de cele 23 de predoslovii sau introduceri. În ansamblul redac ional
al textului se remarc sistemul gloselor marginale, considerat "o premier lexicografic
na ional", cu implica ii deosebite asupra determinrii inova iilor lingvistice, asupra
istoriei terminologice a limbajului scripturistic în variant româneasc, cu posibilitatea
identificrii surselor strine utilizate. Astfel, s-a constat c traductorii au folosit, pe
lâng alte surse, un izvor grecesc i unul latin (acesta din urm imprimat la Vene ia, în
1587, cu titlul "Biblia ad vetustissima exemplaria", având la baz textul Vulgatei). În
plus, predosloviile prezint i un pronun at spirit polemic anticalvin.
* Volumul este grupat în caiete a câte 6 foi, cu signatur chirilic (pe foile 2, 3 i 4 ale
fiecrui caiet). S-au utilizat 3 corpuri de liter chirilic. Titlul cr ii în chenar sub ire
fitomorf. Pagina de text este încadrat într-un chenar simplu, în partea de mijloc i în
cea de jos, liniile dublându-se i triplându- se în partea de sus i spre exterior.
Caracteristici grafice i structur: Stema mitropoli ilor Ardealului pe verso-ul foii de
titlu i un fragment din "Ioan cap. 17, sth 3" i "Vtoro zakon, cap 4, sth 2". Pe foaia [2]r
începe "Predoslovia" dedicat lui Gheorghe Rákoczy, de ctre Simion tefan. Pe f. [4]v
se afl gravura cu Sf. Treime în medalion. F. [5]r - [6]r: "Predoslovie ctr cetitori", text
care se termin în cul- de-lampe. Câte o viniet floral cruciform decoreaz finalul
fiecreia dintre cele dou prefe e semnate de mitropolit. Foaia [6] este alb pe verso.
Evangheliile sunt precedate, fiecare, de câte o "predoslovie" (cu con inut biografic). La
f. 1 debuteaz "Predoslovia Ev[an]g[e]hlii lui Svânt Mathei". Evanghelia acestuia se
deschide sub un frontispiciu bogat, fitomorf, inspirat din motivul pomului vie ii: lujer
central terminat în partea de sus, în afara cadrului, cu trei lobi i lateral, dou flori mari
de bujor, orientate spre exterior, cu frunze late, rsfrânte. Este prezent o ini ial roie,
ornat, "C", de 3,2 x 3,5 cm. Acest tip de majuscul se regsete la începutul fiecrei
evanghelii. În cuprinsul volumului, ini ialele sunt negre, încadrate, ornate cu diverse
motive vegetale. Ca ornament deosebit se remarc vinietele mari, de final, din
1
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antrelacuri i motive fitomorfe secundare, alternând cu vinietele cruciforme, singulare,
ca prezen , în tipriturile româneti, i care preced sau succed fiecrui text evanghelic.
Evanghelia dup Matei se termin la f. 39v, cu o astfel de viniet fitomorf din
împletituri. F. 40 - predoslovia la Ev. dup Marcu, pân la 40v (viniet dubl, i.e.
viniet cu antrelacuri surmontat de o alt viniet, de mici dimensiuni). Letrin la
începutul Evangheliei, ("Î"), de 3,5 x 3,7 cm. i frontispiciu similar celui antedescris. F.
64r - introducerea la Evanghelia dup Luca, terminat cu o viniet din împletituri.
Letrina de la începutul acestei Evanghelii este istoriat: un personaj în veminte
arhiereti (poart epitrahil decorat cu cruci) i decora ie secundar din motive vegetale
care depete conturul literei. Dimensiuni: 3,5 x 4,7 cm. Acelai motiv antropomorf se
regsete la f. 75r (un "Î", cap. 17), i la f. 102v (un "IA", cap. 20), de data aceasta cu
negru. O alt letrin istoriat, "M", deschide predoslovia la Epistola soborniceasc a Sf.
Ap. Iacob: personajul principal ocup spa iul interior al literei, ale crei haste verticale
sunt sprijinite de doi îngeri (3,5 x 4 cm.). Astfel de majuscule istoriate (cu arhiereu) apar
i la f. 202r ("Predoslovie de Pavel i de cr ile lui"), f. 206r (începutul Epistolei ctre
Romani), f. 240r (la începutul celei de-a doua Epistole ctre Corinteni), f. 257v
(începutul Epistolei ctre Efeseni), f. 284r (începutul celei de-a doua Epistole ctre
Timothei), fiind caracteristice ornamenticii de carte transilvnean (cf.
Chiriacodromionul de la 1699). Pe f. 105r - Evanghelia dup Ioan, care debuteaz cu o
letrin ornitomorf ("D", reprezentând dou psri care ciugulesc într-un boschet ).
Motivele ornitomorfe includ i reprezentri ale psrii Phoenix - un "A", la f. 199r
(predoslovia la Cartea lui Iuda Apostolul) i un "D" la f. 291r (dimensiuni: 4 x 3,7 cm.).
Letrin zoomorf (un cal), "E", la f. 120v, de 3 x 3,5 cm., la începutul capitolului al 11lea (aceeai letrin i la f. 256v, unde începe predoslovia la Epistola ctre Efeseni). La
începutul celei de-a doua Epistole soborniceti a lui Petru, o letrin, "S", cu volute
vegetale, de 3 x 3,5 cm., la f. 187r; aceeai letrin se regsete la începutul primei
epistole soborniceti a Ap. Ioan, f. 190r (cu negru). Alte letrine xilogravate, fitomorfe,
încadrate: un "C", la f. 193r, un "Î", la f. 224r, ini iala "P", atât la la f. 251r, cât i la
287v; la f. 203v, unde începe "Apocalipsis a lui Ioann", se afl o ini ial roie, "A", de
3,7 x 3,5 cm., profilat pe un vas cu flori i bogate foliaje. Revenind asupra vinietelor,
cele cruciforme apar: la finalul biografiei Sf. Ioan Evanghelistul, f. 104v, o viniet ale
crei bra e orizontale sunt ceva mai lungi decât restul, la f. 134v (sfâritul predosloviei
la Faptele Apostolilor), la f. 173r (marcând sfâritul pr ii introductive a Faptelor), la f.
186v (sfâritul predosloviei la cea de-a doua epistol soborniceasc a Sf. Ap. Petru), f.
201v (sfâritul primului capitol din "Cartea lui Iuda Apostolul"), f. 223v (sfâritul
primei Epistole ctre Corinteni a Sf. Ap. Pavel), f. 283v (sfâritul primei Epistole ctre
Timothei, a aceluiai), f. 303v (sfâritul Epistolei ctre Evrei) i la f. 320v, unde se
sfârete "Sfântul Testament Nou". Vinietele cu antrelacuri, prezente în prima parte a
cr ii, pot fi admirate i la f. 180r (sfâritul Epistolei Ap. Iacob), la f. 192 v (sfâritul
primei Epistole a Ap. Ioan), la f. 198v (sf. celei de-a doua Epistole a lui Ioan), unde
apare înso it de un epilog în limba slavon; la f. 200 r, unde se încheie predoslovia la
Epistola Ap. Iuda, la f. 205v, unde se încheie predoslovia la epistolele lui Pavel i la f.
239r, unde ia sfârit prima Epistol ctre Corinteni. În ce privete frontispiciul care
orneaz începutul Evangheliilor, el se regsete la f. 206r, unde debuteaz Epistola Sf.
Pavel ctre Romani i la f. 251r, la începutul Epistolei ctre Galateni. Ultima sec iune a
Noului Testament are propria predoslovie, intitulat "Summa Apocalipsisului a lui
Ioann" (f. 203r). În continuarea Noului Testament, între f. 321r i 330v, este imprimat
un text în limba slavon, "S"bornik dvaja desiatim em", sub acelai frontispiciu
fitomorf descris anterior. Referitor la frontispicii, acestea etaleaz, aa cum afirm Ana
Andreescu în "Arta cr ii", motivul pomului vie ii, în ipostaze diferite: lujer central uneori în torsad, depind cadrul - din care pornesc dou inflorescen e simetrice,
2
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foliaje bogate sau tulpini terminate cu fructe (rodii, ananas), figurat pe console - f. 3r,
41r, 65r, 108r, 321r etc. Un vas cu tije înfrunzite, luxuriante, i consol, la f. 135r. La
sfâritul Apocalipsis-ului Sf. Ioan, o cruce floral cu acronimul Mântuitorului (f. 320v).
În mare, ornamentica este calchiat dup tipriturile de la Ostrog, lucrate în oficina lui
Ivan Feodorov.
* Titlurile capitolelor sunt imprimate cu rou, inclusiv titlul dedica iei.
* Citat în: BRV. - vol. I, 54; BRV Additamenta, p. 167-173
* Publicri ulterioare: Noul Testament : tiprit pentru prima dat în limba român la
1648 de ctre Simion tefan, mitropolitul Transilvaniei. — Reeditat dup 340 de ani /
din ini iativa i purtarea de grij a Prea Sfin itului Emilian, Episcop al Alba Iuliei . —
Alba Iulia : Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei, 1988 (908 p.)

Noul Testament de la Blgrad (român). 1648 [titlu uniform local]
Simion tefan, arhiepiscop i mitropolit al Blgradului, Vadului i
Maramureului. editor comercial ; prefaator ; tipograf ; traductor
Silvestru [ieromonah, fost egumen la Mn. Govora] . traductor
Daniil Andrean (Panonianul). traductor
Mihail Zugravul. gravor în lemn
Rusu (din Sibiel). gravor în lemn
Rákoczy György al II-lea, principe al Transilvaniei. comanditar ; prefaator
Tipografia Principelui Transilvaniei (Blgrad [Alba-Iulia])
Exemplare:
a.
. — [6] f., 330 f.
* Exemplarul de fa  a circulat pe teritoriul Ardealului (mai exact în jude ul Arad
de astzi). Acest fapt reiese atât din vechile însemnri, cât i din plicul descoperit
între filele acestuia, ce con ine un fragment dintr-un act oficial în limba german,
purtând numrul 159/1914. Pe plic se afl o tampil circular cu textul: "Sigiliul
oficios alu par. gr. cat. române DE APATELEK", i tampila oficiului potal din
Kerül s (Cherelu), din 23 august 1914. Cât privete informa ia c exemplarul ar fi
apar inut unei biserici parohiale, din sat ul "Oi(e)", aa cum se specific în
însemnrile de mai jos, ea nu poate fi validat, deocamdat, de niciun indiciu. Nu
am putut identifica o localitate cu denumirea respectiv
* Legtur original în piele maro-rocat, pe tblii de lemn, cu ornamente presate:
medalion cu Rstignirea, în câmpul central al primei coper i, în ram triplu liniar
dublat de un chenar fitomorf lat i anturat de mici fleuroane; coperta posterioar
prezint, în centru, un chenar cu compartimente verticale, despr ite de câte trei
linii i ornate cu motive fitomorfe i geometrice. Chenarul marginal este format
din linii triple intersectate. Cotorul are 4 nervuri profilate. Urme ale fostelor
încuietori metalice.
* Conservare: legtur: coper ile au depozite de cear, sunt ptrunse de cari.
Legtur restaurat (inclusiv forza urile) ; corp: complet ca numr de file, dar cu
text lacunar. Stare proast de conservare: cearcne de ap, pigmenta ie fungic,
hârtie îmbrunit, depozite de cear (în special f. 34-40, 62-70, 101-104), patin
vulgar, col uri rupte (f. 103, 104, 120, 127, 131, 134); galerii de insecte între file,
f. 303-320; text completat de mân - caietul 27. Filele 3, 4, 5 desprinse în partea de
sus, din blocul cr ii, idem f. 132 (cu remargina ie empiric lateral i text
completat de mân). Foi cu pierderi mari de text: f. de titlu, f. 321-324, 327, 328,
329, 330, în special în partea inferioar. Unele însemnri neterminate, trunchiate i
unele încercri de condei (f. 280, 289). Fragmente epistolare pe forza ul anterior,
datând din 1816, i pe cel posterior, din 1813 [restaurat în laborator: transfer pe alt
3
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suport - f. de titlu, col uri refcute - f. 321-330 (aceast secven  legat în alt
ordine decât cea original: dup f. 324, urmeaz o foaie alb cu f. pu in text, apoi f.
329, o foaie fr coloncifr, cu remargina ie inferioar, apoi f. 328, 327, 330);
consolidri.]
* Însemnri: „Aceast carte este a biseri(cii) Oi [?]” , alfabet: chirilic [f. [2]r-3r, f.
[6]v]
* Însemnri: „Acest t(e)stamest [sic] este a steanilor din Oie i cine ar îndrzni
s-l fure s fie [text lips] i cine are s-l de[pr]teze de la biserica Oi s fie afurisit
de 3 sute de sfin i prin i dela nichiia 3 sute i opt[s]przece dela diaconie...” ,
alfabet: chirilic [f. 294r, jos-297r]
Biserica parohial greco-catolic (Cherelu [Kerül s]) (jud. Arad]). (sec. al XIXlea) [deintor anterior]
Inv. 27635

1652
Îndreptarea legii (român). 1652
2
Îndereptarea legii cu Dumnezeu carea are toat judecata Arhiereasc i
împrteasc. Pravila Sfin ilor Apostoli : lâng aceasta i ale sfin ilor dascli ai
lumii : Teologhia Dumnezeetilor Bogoslovi / scrise mai 'nainte i tocmite, cu
porunca i înv tura blagocestivului împrat Ioan Comnenul, de Alexie Aristinu ;
iar acum prepus toat pre limba româneasc cu nevoin a i osârdia i cu toat
cheltuiala a prea sfin itului tefan ; [de monahul Daniil Andrean din Panonia]. —
Acum de întâi prepus toat de pre elineate pre limba rumâneasc. — Târgovite :
în Tipografia prealuminatului[...] Domn Matei V[oevod] Bas[arab], în Sfânta
Mitropolie, 1652. — [24] f., 794 p. : il. ; 2° (29 cm) + 1 f. gravur, 21-36 R (22,5 x
15,5 cm)
* Pagin de titlu: ÎNDEREPTAREA LEGII // cu Dumnezeu. // carea are are toat
judecata // Arhiereasc i împrteasc de toate vinile // Preo eti i Mireneti. // Pravila
Sfin ilor Apostoli, // aceale 7 Sboare // i toate ceale Nemeastnice. Lâng aceasta i ale
sfin ilor Dascli, ai Lumii. Vasil veli. Timothei Nic. Nicolae. // Teologhia
Dumnezeetilor Bogoslovi Scrise mai 'nainte // i tocmite, cu Porunca i înv tura //
Blagocestivului împrat Kyr Ioan Comninul. de cuvânt. // Diacon al Marii Beseareci a
lui Dumnezeu i Pzitor de Pravile, Kyr // Alexie Aristinu, iar acum // deîntâi prepus
toat de pre elineate pre Limba Rumâneasc // cu nevoin a i userdia i cu toat
cheltuiala a prea sfin itului // de Hristos. Kyr TEFAN cu // mila lu Dumnezeu
Mitropolitul Târgovitei // Exarh Plaiurilor i a toat Ungrovlahia: // În Târgovite în
Tipografia prealuminatului mieu Domn Ioan Matei V. Bas. // în sfânta Mitropolie în
casa Nl rii Domnului Nostru Isus Hristos // mir : 2. Vleat 7160 a lui Hs. 1652. Va
Pori veli.
* Titlul pr ii a II-a: "NOMOKANON CU DUMNEDZEU Având adunate pre toate
Canoanele, ale Sfin ilor Apostoli, i ale Sfintelor a apte Sboar ale Lumii, i ale
celorlalte Sboare, carele s-au fcut pre în bogate locure, carele s chiam Nameastnice.
Dup aceea i a Marelui Vasilie, i ale altor Sfin i Brba i i Prin i purttori de
Dumnedzeu, alctuit cu ruga i îndemnarea Blagocestivului împrat : Kyr Ioan
Comninul. De cuvântatoriul Diacon al Marii Beseareci a lui Dumnedzeu i pzitoriul de
Pravil Kyr Alexie Aristinul. Iar acum prin osteneala i prin rugciunea i prin toat
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convingerea mitropolitului tefan, din nou traduse din limba elineasc pe limba proast
româneasc, prin osteneala prea micului între monahi Daniil Andrian din ara
Panoniei".
* Conform informa iilor furnizate în BRV IV, p. 201, "Îndreptarea legii" a fost tradus
în latinete (de fapt, în latin i german) de Paul Dobra, în 1722 (ap. "Wiener
Jahrbücher der Literatur", XXV, p. 158-167). Titlul ei este: "Regula legis uoluntate
diuinae accomodata" (mss la Mz. Brukenthal i B. Széchenyi, i.e. Biblioteca Na ional a
Ungariei, Budapesta). O traducere (fragmentar) a efectuat-o i Bartol. Kopitar, fiind
publicat în "Jahrbücher der Literatur", Vienna, 1824.
* Dan Râp-Buicliu, în BRV-Additamenta, p. 176, completeaz lista izvoarelor care-au
stat la baza alctuirii acestei pravile, i anume: Sintagma lui Matei Vlastares, "Nomos
Georgikos" - colec ie de legiuiri agrare de sorginte bizantin, codicele penal al lui
Prosper Farinaccius ("Praxis et theoricae criminalis", Veneڏia, 1607-1612),
Nomokanonul lui Porfirios, în manuscris (de la 1600), comentariul la Sinopsis-ul lui
tefan Efeseanul, de Alexie Aristinul (tot cu titlul de "Nomokanon"), i nu în ultimul
rând, - "Cartea româneasc de înv tur de la pravile împrteti i de alte giudea e",
Iai, 1646, al crei text servete ca baz a acestei noi pravile. Literatura juridic din
aceast perioad este întregit în 1714 cu apari ia tot la Târgovite a pravilei întocmite
de mitropolitul Antim Ivireanul: "Capete de porunc". Aceasta cuprinde reguli de
întocmire a foilor de zestre, a testamentelor, preo irea „rumânilor scpa i din erbie” etc.
* Tot Dan Râp-Buicliu afirm, op. cit., loc. cit., c posibilii colaboratori ai lui Daniil
Panonianul, traductorul surselor greceti, au fost ieromonahii greci Ignatie Petritzis i
Pantelimon (Paisie) Ligaridis. Un element care ar atesta implicarea personal a
panonianului în meteugul imprimrii cr ii ar consta în tipul de aliniatur a textului,
acelai ca în N.T. de la Blgrad, 1648.
* O particularitate de con inut este includerea primului formular epistolar în lb. român,
care reglementeaz modelele de coresponden  dintre clerici, dar i dintre clasa
boierimii i cea a oamenilor de rând (p. a I-a a corpusului). Modelul structurrii textului
ar fi legiuirea moldoveneasc a biv logoftului Eustratie (din Carte româneasc de
înv tur), pe care o încorporeaz, îns, într-o alt ordine tematic.
* Reproducem un fragment din "Îndreptarea Legii, Marea pravil a unit ii de neam.
Târgovite, 1652", articol semnat de Lect. Univ. Dr. George Coand, Membru al
Academiei Româno-Americane de Arte i tiin e din S.U.A., publicat în "Almanah
bisericesc", AN IX, nr. 101-102, septembrie- octombrie 2002: "Rostul acestei lucrri –
creia, printr-o confinitate tematic cu alte lucri tip "cod de legi" i se mai spune
"Pravila cea mare de la Targovite" - a fost acela c, "pre limba proast româneasc",
cum precizeaz traductorul ei din limba greac, Daniil Andrian Panonianul, s impun
în via a religioas i civil o seam de reguli juridice capabile s introduc ordinea în
întreaga societate, dar în spiritul epocii. [...] Lucrarea (un veritabil Codex Valachorum)
este un adevrat monument de cultur româneasc integrându-se perfect în revolu ia
Renaterii i recomandându-ne în Europa prin ceea ce, spiritual, eram noi atunci.
Baruch Spinoza îi va fi scris celebrul "Lalg teologico-politic", Nicolas de Malebranche
îi va fi publicat "Despre cutarea adevrului", Blaise Pascal ne va fi lasat "Scrisori
provinciale", iar Gottfried Wilhelm Leibniz îi va fi imaginat "De arte combinatoria".
[… ] Daniil Andrian Panonianul va fi fcut o oper, cci acea "ars combinatoria", o
practic obinuit oarecum în epoc, la care a apelat premeditat, i-a permis s reuneasc,
într-un aliaj legislativ i moral inedit, texte din Malaxos i din Pravila lui Vasile Lupu."
* Tiprit cu negru i rou, pe hârtie cu filigran, cu caractere de mrimi diferite. Pagina
de text în chenar dublu. Ornamentica este tributar tipriturilor mai vechi. Cartea este
bogat ilustrat cu frontispicii, ini iale i viniete xilogravate, de inspira ie baroc;
ini ialele sunt roii, încadrate, ornate fito i zoomorf (cum ar fi ini iala "K", passim, cu
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silueta unui cerb), i viniete (acestea din urm fie cruciforme, fie înf iând un cap de
înger de gâtul cruia atârn un lan terminat cu o cruce, de ex.- la p. 490, 504, 577, 636,
672 sau fr cruce, pe pat de foliaje palmate, la p. 445, 464, 486, 501, 508, 526, 536,
578; sunt prezente fructele de ananas, frunzele de acant, florile de câmp, spicele de grâu,
în diverse dispuneri i combina ii fanteziste - p. 175, 455, 473). Foaia [24] are recto-ul
alb. Pe verso este o gravur în plin pagin, cu titlul: "Pravednyi Sudia", cu legenda tot
în limba slavon, datat 7159 [1651] i semnat "PETRU THEODOR". Gravurifrontispiciu istoriate, nesemnate: la p. 429, deasupra sec iunii cu titlul: "Canoanele
Sfin ilor Apostoli", cu Sf. Petru i Pavel în prim-plan, în chip de "ctitori" ai Bisericii lui
Hristos (dim.: 12,2 x 14 cm.); la p. 447, frontispiciu cu Soborul de la Niceea, de 13,5 x
16,2 cm., deasupra "Canoanelor sborului de la Nicheea", în care împratul Constantin
cel Mare, aezat pe tron, îi sprijin tlpile pe spinarea ereticului Arie; alt frontispiciu cu
"Sborul de la arigrad", la p. 505, dim.: 13,5 x 16,5 cm.; frontispicii cu: al treilea sobor
din Efes, la p. 511 (14 x 14,5 cm.), al aselea sobor din Trulla, la p. 564, de 13,5 x 13,5
cm.; soborul din arigrad, p. 589 (13,5 x 14,3 cm.) i cel de-al aptelea sobor de la
Niceea (13,5 x 16,5 cm.), p. 638. O gravur cu Sf. Vasile cel Mare, la p. 658, semnat
jos, în partea stâng, - "TH P", la începutul sec iunii cu titlul: "Canoanele Sfântului i
Marelui Vasilie". Alte frontispicii: deasupra prefe ei mitropolitului tefan, al
Târgovitei, un frontispiciu cu 2 îngeri (f. [3]r); la prima pagin de text, un frontispiciu
cu Iisus Hristos în medalion, între alte dou medalioane mai mici înf iându-i pe sfin ii
apostoli Petru i Pavel (i decora ie secundar cu flori de câmp); la p. 455, unde începe
"Sborul Sfin ilor Prin i care s chiam Nameastnik", sec iune cu colontitlul: "Sborul
de la Ankira", se afl un frontispiciu cu foliaje rsfrânte înconjurând un lujer central,
vertical, cu vârf pentalobat. O variant prezint un potir în afara cadrului (p. 370).
Printre frontispicii se numr i cele cu fructe de ananas i consol, cu decora ie
secundar în afara cadrului (p. 425, de ex.) Alt tip de frontispiciu fitomorf este cel cu
albstrele i antrelacuri: la p. 477. Chiar dac semntura gravorului nu apare în toate
ilustra iile, este sigur c autorul acestora a fost Petru Theodor Tievici (cu excep ia
modelului Stemei arhiereti, realizat de mitropolitul tefan, el însui caligraf i
miniaturist format la mânstirea Bistri a, jude ul Vâlcea). Petru Theodor începuse din
1651 s realizeze gravuri cu teme istorice i religioase (portrete de sfin i, crturari i
împra i bizantini precum Constantin cel Mare, Iustinian) i scenele de sinoade
ecumenice prezente în carte
* Lucrarea prezint câteva tabele: la p. 171, un tabel cu detalierea fiecrui grad de
rudenie ("Împr irea rudeniei"), pentru cstoriile "dup lege". Între p. 397-410 se afl
"Tocmeala iderii înainte a Cuvioilor Patriarii, Mitropolii i Arhierii carile s afl
pn în zioa de astzi de snt supuse înpr iei arigradului (Roma, arigradul,
Alexandria, Antiohia, Ierusalimul carele s chema Elias...)". La p. 647 (fr coloncifr)
se afl un tabel intitulat "Grani a Mdraia a Sf[â]ntului Sbor a aptea". La paginile 733734 se afl nite simboluri de form triunghiular (un fel de "A" cu trei bare oblice),
plasate în interiorul unor "aforisme" tiprite cu rou (Dan Râp-Buicliu consider c
este vorba de o "plan cu simboluri", fr alte detalii referitor la semnifica ia acestora).
* Dup cele dou prefe e (semnate, una, de Daniil Andrean Panonianul, în slavon,
cealalt - de mitropolitul tefan) reproduse în BRV, urmeaz "Capetele cr ii acetiia de
Pravil" (cu colontitlul: "Catastihul acetii s[finte] i D[u]mn[e]zeeti Pravile"). Partea
de început a pr ii a II-a, intitulat "Nomokanon" (mai precis, Canoanele Sf. Apostoli),
ocup paginile 425-444. Lucrarea se continu cu seria canoanelor ecumenice i ale
prin ilor Bisericii, pân la sfârit (sub colontitlul: "Teologhia Sfin ilor i a
Dumnezeetilor Prin i").
* Greeli de numerotare: 172, imprimat "72" sqq, pân la 189. Pagina 191 este, de fapt,
181. De asemenea, p. 398 este imprimat "401", iar p. 379, "92"; 518 apare "514", 539
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apare "549".
* 1871 : Ed. Bucureti, îngrijit de Nicolae Blaremberg i Gheorghe Missail (doar textul
Nomokanonului, cu text româno-latin)
* 1885 : Ed. Bucureti, îngrijit de Ioan M. Bujoreanu, în : "Collec iune de legiuirile
României vechi i noui"
* 1912 : Ed. Bucureti, ed. S.G. Longinescu, în : "Legi vechi româneti i izvoarele lor"
* 1938 : Ed. critic în limba francez, nefinalizat - "Îndreptarea legii, Le code Valaque
de 1652", de C. A. Spulber
* 1957 : Ed. critic, Bucureti, Editura Academiei R.P.R., sub îngrijirea colectivului de
drept vechi românesc, condus de A. Rdulescu (în "Adunarea izvoarelor vechiului drept
românesc scris", 1013 p.).
* Citat în: BRV. - vol. I, 61; BRV. - vol. IV, p. 201; BRV Additamenta, p. 174-176

Pravila lui Matei Basarab [Târgovite] . 1652 [titlu uniform local]
Matei Basarab, domn al rii Româneti. comanditar ; patronaj
tefan, mitropolit al Târgovitei, exarh al plaiurilor i mitropolit al rii
Româneti. editor comercial ; gravor în lemn
Daniil Andrean (Panonianul). traductor
Theodor, Petru (Tievici). gravor în lemn ; tipograf
Mitropolia Târgovitei. Tipografia (Târgovite)
Exemplare:
a.
. — [24] f., 776 p. +
* Legtur în piele neagr pe lemn. Cotor cu 4 nervuri profilate; spa iul dintre
nervuri este ornamentat cu un model geometric (romburi).
* Conservare: legtur: stare bun de conservare. nit ptat de cerneal. Urma unei
închiztori metalice ; corp: incomplet, deteriorat, ptat de cear; marginile filelor
zdren uite. Cearcne de ap, în special pe paginile 170-178, în partea superioar
[în laboratorul Muzeului]
* Pentru descifrarea criptogramei reproduse mai jos am folosit ca reper “Observa ii
pe marginea aplicrii cheii greceti în textele slavo-române i româneti din
secolele al XV-lea – al XVIII-lea”, de Alexandru Mare, în: "Scriere i cultur
româneasc veche", Bucureti, EAR, 2005, (capitolul) VI Criptografie heraldic,
p. 359-367
* Ex libris: Georgie Popu a lui Aron [în alfabet latin, cu cerneal albastr] [p. 425]
* Ex libris: Lakatos Rizi [p. 427 [maneta paginii]]
* Ex libris: [criptogram] Vothcith [Isaia] e xlnthm [ermonah] ig [igumen] l[eat]
7222 [1713 pt. septembrie-decembrie sau 1714 pt. ianuarie-august] [p. 482, jos]
* Însemnri: „pate înainte la cel semn 7 la fa a 601 întorcând... [por iunea de
fil cu însemnarea a fost tiat]” , alfabet: chirilic [p. 600, marg. inf.]
* Însemnri: „caut îndrt la semnul… [cruce] întorcând trei foi” , alfabet: chirilic
[p. 604, marg. inf.]
* Însemnri: „mergi înainte la semnul acesta [cruce] întorcând opt foi” , alfabet:
chirilic [p. 625, marg. inf.]
Popu, George [fiul lui Aron] . ([Ardeal?]) [menionat pe: p. 425] [deintor
anterior]
Lakatos, Rizi. ([Ardeal]) [menionat pe: p. 427] [deintor anterior]
Inv. 21229

b.

. — 536 p. + (126 p. mss, 2 f. mss) + 37 f.
* Doi reputa i posesori ai acestui exemplar sunt eviden ia i de prima dintre
însemnrile prezente pe filele volumului: "C. I. Filiti" - pe care l-am identificat în
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persoana lui Ioan C. Filiti, (1879 -1941), istoric i jurist român, membru
corespondent al Academiei Române (1915). Din lucrrile sale citm: "Rolu
diplomatic al fanario ilor de la 1700 pân la 1821" i "Domniile române sub
regulament organic, 1834-1848". Despre aceast personalitate a se vedea "Ioan C.
Filiti, omul prin oper. Antologie i stud. introd. de Georgeta Filitti", Bucureti :
Pegasus Press, 2004 (colec ia "Elenismul în România"). Beneficiarul dona iei lui I.
C. Filiti este Matei Iosefachi - avocat (n.1875/1876 în Râmnicu Srat). Licen iat în
drept la Bucureti, fost avocat al statului în Bucureti (1918). Fondatorul "Gazetei
Tribunalelor", administrator-delegat la "Asigurarea Româneasc" i "Asigurarea
rneasc. Fcea parte i din "Banca de Depunere i Credit." Membru al partidului
Agrar (ap. Enciclopedia "Cugetarea", Bucureti, Editurile Saeculum I.O i Vestala,
1999, ed. anastatic a celei din 1940, s.v.)
* Text manuscris, cu negru i rou, par ial încadrat, pe primele 143 de pagini.
Pagina ia original a textului tiprit a fost corectat pentru a corespunde
succesiunii paginilor manuscrise. Textul tiprit începe pe pagina cu coloncifra
original 125 i continu, cu greeli de numerotare, pân la p. 526, unde se
sfârete "Soborul de la Chalkedon". Urmeaz o secven  de 2 foi albastre fr
text, între p. 526-531. Între p. 534-536, au mai fost intercalate la recompactare, un
numr de 35 de foi albastre cu filigran. Pagina 215 apare "205", 271, "268"; 533,
"787", 534, "788", 535, "533", 536, "534". Foaia numerotat 31, din secven a
amintit, are text manuscris recto-verso; titlul: "Scara pe[n]tru felurile de
cano[a]ne fietecare pe cap[itole]". La f. 35v - un "Index" al canoanelor din
întregul volum. F. 36r - indica ii tipiconale i lista cu
prescrieri canonice.
* Legtur în piele "stropit", maro-rocat, pe tblii lemn. Ornamente presate la
rece. Coperta anterioar prezint un medalion aproape indistinct tip mandorl, cu
tema "Rstignirii" (deasupra crucii un serafim), anturat de motive fitomorfe i
încadrat de o ram fitomorf cu col are vegetale. Coperta posterioar nu prezint
ornamente. Cotor cu impresiuni originale, 4 nervuri încadrate de linii ondulate;
spa iul dintre nervuri este ornat cu fleuroane. Forza marmorat - albastru vine iu,
galben i maro. Trei foi de gard la începutul volumului.
* Conservare: legtur: recondi ionat. nit decolorat ; corp: incomplet; foile
originale care s-au pstrat arat o îmbrunire a suportului, depozite de cear,
cearcne de ap închise la culoare (p. 125, 126), lipituri de remargina ie (p. 211214, lateral, cu pierderi de text, p. 270, 271, col ul din dreapta, jos, refcut; text
lips. P. 242 cu band transversal pe latura din dreapta; benzi care obtureaz
însemnri de posesor, la p. 513, 526). Patin vulgar. Pigmenta ie fungic: p. 535,
536. P. 533, 534 - grad avansat de uzur. Adnotri marginale (p. 426). F. 36r ms. socoteli. Însemnare pe verso-ul celei de-a treia foi de gard. Însemnri i pe versoul f. 35 ms. Încercri de condei la p. 465. Însemnare trunchiat la legarea din nou,
la p. 472. Însemnrile lizibile, netrunchiate sunt redate mai jos. Desene în peni  la
p. 447 (un soldat), p. 465, lâng vinieta cu serafim i cruce de Malta.
* Însemnri: „Lui Matei Iosefachi în semn de mare stim i afec iune. C. I. Filiti
Bucuresci 15 iunie 1914” , alfabet: latin [a treia f. de gard ant. v]
* Însemnri: „Aciast carte este pravila sfin ilor prin i lsat mie de preotul
printelui Ghi  rposatu pentru ca s i-o vând i neputând a o vinde mai cu pre
am fcut-o schimb cu alte cr i spre tiin  am însemnat 1870 iulie 1 Marin
Stanciu” , alfabet: chirilic [f. 35v]
* Însemnri: „sf(â)nt() i dumnezeiasc() pravil este [îns. se oprete aici]” ,
alfabet: chirilic [p. 510 [i.e. 522 a 2-a numer.]]
* Însemnri: „Aciast pravil este a mnstirii Dealului [restul însemnrii trunchiat
8
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la recompactarea i legarea din nou a volumului]” , alfabet: chirilic [p. 513]
* Însemnri: „Scris-am eu logoftu Stoica I. din mahala vleatu 1814 7322 [scris
greit]” , alfabet: chirilic [p. 446]
* Însemnri: „archon Michail ek tou kyriou” , alfabet: grecesc [p. 465, lâng
viniet]
Filiti, I. C. (Bucureti, pân în 1914) [menionat pe: f. 3 de gard ant. v] [deintor
anterior]
Iosefachi, Matei. (Bucureti, 1914-) [menionat pe: ibidem] (donaie) [deintor
anterior]
Ghi [preot] . ([Târgovite sau Bucureti], pân în 1870) [menionat pe: f. 35v]
[deintor anterior]
Mnstirea Dealu (jud. Dâmbovia). ([sec. XIX]) [menionat pe: p. 513] [deintor
anterior]
Inv. 9886

1678
Cheia înelesului (român). 1678
3
Cheia în lesului : scoas pre limba rumâneasc / de Varlaam, mitropolitul
Ungrovlahiei ; [prefa a de mitropolitul Varlaam]. — i s-au tiprit întâiu. —
Bucureti : în mitropolia Bucuretilor, 1678. — [4], 108 f. : il. ; 2° (29 cm), 32 R
(21 x 13 cm)
* Pagin de titlu: CHEIA ÎN ELESULUI // Scoas pre limba rumâneasc cu osâr // dia
Preasfin itului Kyr Varlaam Mitropolitul Ungrovlahiei // în zilele Prea luminatului,
domn Io erban Voevod. // i s-au typrit întâiu în mitropolia Bucuretilor // Anii
Domnului 1678.
* Este prima carte ieit de sub teascurile proaspt înfiin atei tiparnice a Mitropoliei
Bucuretilor. Prefa a este semnat de mitropolitul Varlaam, la a crui ini iativ s-a
tiprit cartea, i care a i tradus-o. Stema Mitropoli ilor de pe verso-ul foii de titlu
substituie obinuita stem voievodal, ca urmare a conflictului dintre erban
Cantacuzino - care îl prefera pe Theodosie Vetemeanul - i acest vldic. Cartea era
cunoscut i sub titlul "Kliuci sau Cheia În lesului".
* Conform afirma iilor lui Dan Râp-Buicliu, xilogravorul Ioan Bakov (identificat drept
Ioanichie, originar din Bacu, cunoscut i ca Ioan Moldoveanul) ar fi reprodus cu
fidelitate foaia de titlu a tipriturii-surs, "Klju Razumenja", de Ioanikij Galiatovskij
(surs identificat de Dan Simonescu), aprut la 30 septembrie 1665 (ed. a II-a), la
Lvov (centrul Fr iei ortodoxe rutene), sub îngrijirea lui Mikhail Sliožka. Informa ia a
fost preluat din "Patru xilogravuri din anul 1658-1659", de Nestor VornicescuSeverineanu (MO, 1971, nr. 11-12, p. 804-804). Se pare c volumul a fost gândit s
cuprind înc 12 predici din cazania lui Galiatovskij (el se compune din 18 predici
edite), îns, dat fiindc la scurt vreme dup imprimarea cr ii, Varlaam a prsit
scaunul de mitropolit, aceast secven  nu a mai fost inclus în preconizatul tiraj
secund. Afirma ia lui Dan Simonescu se întemeiaz pe existen a acestor predici, sub
form manuscris, în legtura exemplarului tiprit, al "Cheii în elesului", apar inând
Bibliotecii Academiei (Ms. Rom. 4648). Gravura de frontispiciu ar fi fost realizat în
schitul Luca, la 1664; inscrip iile adiacente explic simbolistica gravurii. Dei
important pentru stadiul i evolu ia rela iilor româno-ucrainene, cartea nu a gsit ecou
în sufletele credincioilor "poate i pentru c omiletica tradus, dar neadaptat la via a
9
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local, nu putea impresiona prea mult" (D. Simonescu, op. cit. infra). Cu toate acestea,
în mediul transilvnean au fost atestate cópii manuscrise ale cr ii teologului ucrainean,
atât dup edi ia 1665, cât i dup edi ia 1678; interesant este circula ia predicilor
neîncorporate în edi ia bucuretean, al cror traductor pare s fi fost tot ierarhul
Varlaam, în anii pribegiei sale ardelene (1679-1680). Aceste "cazanii" au intrat ulterior
în componen a Chiriacodromionului de Blgrad, 1699 (ap. tefan Ciobanu, op. cit.
infra)
* Ana Andreescu afirm c scena "Duminica tuturor sfin ilor" (cu numele lui Bakov i
data, 1678) apare i în alte cr i bucuretene: în Antologhionul i Octoihul din 1736, în
Apostolul din 1743, scos de Ioan Stoicovici tipograful, dar i în Apostolul din acelai
an, tiprit de Dimitrie Pandovici (op. cit., loc. cit. infra.)
* Tiprit pe hârtie filigranat (blazon surmontat de o coroan), cu 3 corpuri de liter
chirilic), în pagin încadrat. Pe lâng ilustra iile descrise i reproduse în BRV, i
anume: gravura care încadreaz titlul lucrrii, realizat de Ivan Bakov, datat "1678",
Stema Mitropoli ilor Ungrovlahiei de pe verso-ul foii de titlu, i gravura de la f. [4]v, de
asemenea semnat i datat, cu legenda în slavon ("Nedelja Vskh’ svtykh" =
"Duminica tuturor sfin ilor"), de 12 x 13 cm., tipritura prezint o serie de frontispicii,
ini iale i viniete. Detalii: la f. 1r, deasupra titlului de intrare în materie, un frontispiciu
cu "Deisis" msurând 5,2 x 14,2 cm., în care medalioanele cu chipurile lui Iisus Hristos,
Fecioara Maria i Ioan Boteztorul sunt formate din tulpini terminate cu flori de garoaf
i rodii (ilustra ia va fi reprodus i în Evanghelia din 1682, Mrgritarele Sf. Ioan
Chrysostomul, 1691 dar i în Kiriakodromionul de Blgrad, 1699, preluat de Mihai
Itvanovici). Textul se deschide cu o ini ial fito-ornitomorf, de 3,5 x 4 cm. ("B").
Acest frontispiciu este reluat la f. 65v i 93v. Un medalion cu Maica Domnului pe fond
haurat, înconjurat de arabescuri vegetale pe fond negru, încadrat, cu ram exterioar
din flori stilizate, la f. 7v (dim.: 3,5 x 11 cm.). O variant a acestuia este "Vlul lui
Hristos", de aceleai dimensiuni (f. 10v). Deasupra celei de-a doua cazanii, un
frontispiciu fitomorf surmontat de alt ornament, central, cu decora ie secundar în afara
cadrului, la f. 12r (dim.: 5,5 x 12,2 cm.). Frontispiciu cu coroan din care se desprind
mldi e i 2 flori de câmp dispuse simetric - f. 16v, 32r, 61r, 86v. Un alt tip de
frontispiciu este cel în care chipul lui Hristos apare într-un medalion format din petale
de flori, la 21v. Dimensiuni: 3 x 13 cm. La f. 65v, o gravur cu Emanuel binecuvântând
cu ambele mâini, într-un medalion decorat cu câte dou mldi e înflorite, sus i jos, i
încadrat într-o ram liniar dublat de o alta, din motive florale stilizate (cf.
Evhologhionul de Buzu, tiprit de episcopul Mitrofan, în 1699 unde se regsete
aceast viniet). Dimensiuni: 7 x 6 cm. Dedesubtul medalionului, o viniet din linii
împletite formând o cruce în partea de sus, de inspira ie german. Sunt prezente i
frontispiciile de început de capitol, sau "frizele fitomorfe" de compozi ie tipografic.
Dintre viniete, se remarc vinieta din linii împletite surmontate de o cruce de Malta, f.
31v, 65v, 108r (- aici anturat de alte viniete mai mici, dispuse simetric). Viniete
tipografice din benzi stilizate dispuse în cul-de-lampe completeaz repertoriul grafic al
ornamentelor de final. Exist mai multe tipuri de ini iale: ini iale albe pe fond negru,
filigranate, de 2,5 x 2 cm.; ini iale mari, în genul celei cu pasrea Phoenix, un "S", f. 7v,
26v, de 3 x 4,5 cm.; "M"-uri profilate pe frunze de acant, la 16v, 43v (aceste ini iale
sunt neîncadrate). Ini ial cu doi gemeni, semiîncadrat, la f. 71v, de 3 x 3,5 cm.; cal i
clre , la 86v, de 3,2 x 3,3 cm. Alte ini iale: negre pe fond alb, decorate fitomorf, de
mici dimensiuni; fito-zoomorfe încadrate, de 3 x 2,7 cm. (f. 12r). La f. 32r, o pasre
Phoenix hrnindu-i puii, plus motive fitomorfe (3,2 x 2,7 cm.), preluat din
ornamentica unor tiprituri mai vechi, precum Pravila de la Govora, 1640, sau Mystirio,
1651. Un personaj fantastic (siren) anturat de foliaje ("Z"). Ini ial cu câine alergând la
f. 65v i motive fitomorfe. ; Numerotare greit a foilor
10
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* Citat în: BRV. - vol. I, 68; BRV. - vol. IV, p. 202; BRV Additamenta, p. 183-184
* Citat în: Dan Simonescu-- Din activitatea tipografic a Bucuretilor (1678-1830). —
Bucureti : Tipografia Cur ii Regale, 1935, p. 7
* Citat în: Ciobanu, tefan-- Din legturile culturale româno-ucrainene. Ioannichie
Galeatovschi i literatura româneasc. — În: Anal. Acad. Rom., s. III, lit., t. VIII,
Bucureti, (1938), p. 170-204
* Citat în: Andreescu, Ana-- Arta cr ii : Cartea româneasc veche 1508-1700. — Ed. a
II-a revzut i adugit. — Bucureti : Univers Enciclopedic, 2002, p. 94-106
* Citat în: Ana Andreescu-- Cartea româneasc în veacul al XVIII-lea : repertoriul
ilustra iilor. — Bucureti : Ed. Vremea XXI, 2004, p. 14, 18, 25

Varlaam, mitropolit al rii Româneti. traductor ; prefaator
Bakov, Ioanichie. gravor în lemn
Mitropolia rii Româneti. Tipografia (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — [4], 108 f.
* Cartea a circulat în jude ul Arad, aa cum se remarc din însemnarea de mai jos.
Cf. i Ioana Cristache-Panait. "Circula ia cr ii româneti vechi bucuretene în
Transilvania", Bucureti, Ed. Biblioteca Bucuretilor, 1998, p. 66 (îns cu o
transcriere eronat a denumirii localitii - "Lupoaia", în loc de Lipova). A circulat
i în Bucureti, fiind în posesia inginerului Fl. Dem. Baldovin i, posibil, în jud.
Iai, dup numele unui beneficiar al dona iei având ca obiect prezentul exemplar
(dup cum pare a indica însemnarea respectiv)- Raul Schiveni. În "Indicatorul
alfabetic al localit ilor din R.P.R.", Bucureti, Ed. tiin ific, 1956, Schiveni
apare drept o comun din fostul raion Murgeni, actualul jud. Iai.
* Legtura în piele cafenie pe lemn, cu ornamente presate la cald: medalion aurit,
pe coperta anterioar, cu Iisus Hristos Înv torul, anturat de motive vegetale.
Chenar fitomorf decorat cu 4 fiare aurite (fleuroane) în col uri. Coperta posterioar
- medalion cu Proorocul David pe tron, chenar identic, un fleuron sub medalion.
Chenarele florale ale coper ilor sunt dublate de cadre alctuite din linii punctate,
aurite. Chenare marginale simple, din linii duble. Cotor cu 5 nervuri profilate,
ornamentate i aurite (se mai pstreaz urme), fleuroane între nervuri. Urme de
încuietori metalice pe ambele coper i.
* Conservare: legtur: recondi ionat. Mici zone cu piele lips, tieturi
superficiale. ; corp: exemplar complet, bine pstrat.
* Ex libris: FL. DEM. BALDOVIN [ex libris tampil, circular, de culoare violet]
[f. [3]r]
* Însemnri: „pentru Raul Schiveni ? Ro: Pulf: Paricard. ? Dorel Stoican” , alfabet:
latin [f. [3] r]
* Însemnri: „Aciasta c(arte) este a lui Nicolae Iorgovici din Lipova” , alfabet:
chirilic [f. 1v - 2 r; 34v - 38r]
* Însemnri: „anul 1780 noemvrie 29 de zile au rpausat întru domnul împrteasa
i criasa vduva Mariia Th Teresiia [semnat indescifrabil]” , alfabet: chirilic [f.
36v]
Iorgovici, Nicolae. (Lipova, jud. Arad, [sec. al XVIII-lea]) [deintor anterior]
Baldovin, Fl. Dem. ((Bucureti), [sec. XX]) [menionat pe: f. [3]r] [deintor
anterior]
Stoican, Dorel. ([Iai?], [sec. XX]) [menionat pe: f. [3]r] [deintor anterior]
Schiveni, Raul. ([Iai?], [sec. XX]) [menionat pe: ibidem] [deintor anterior]
Inv. 46526
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1682
Biblia N.T. Evanghelie (român). 1682
4
Sv[â]nta i d[u]mnezaiasca evanghelie / den porunca, i cu toat cheltuiala,
prealuminatului...domn... erban Cantacuzino Voevod, ispravnic fiind...
Theodosie, Mitropolitul ri ; [prefa a de stolnicul Iordache Cantacuzino] ;
[ilustra ii de Damaschin Gherbest]. — Acum întâi s-au tiprit dipre orânduiala
grecetii Ev[an]ghelii. — Bucureti : în scaunul Mitropoliii Bucuretilor, 1682. —
[4], 175 f. (2 col.) : 4 il. ; 2° (27 cm), 35-36 R (22,5 x 15,5 cm)
* Pagin de titlu: SV[Â]NTA I D[U]MNEZAIASCA EVANGHELIE // Carea întracesta chip tocmit dipre orân- // duiala Grecietii ev[an]ghelii, acum întâi sau // Tiprit
// Den porunca, i cu toat cheltuiala, prea // luminatului, i prea înl atului domn i //
oblduitoriu a toat ara Rumâneasc // Io a rban C: voevod ; adevratul // nepot,
preabunului Btrân rban Basarab // Voevod. // Întru folosul, i în elegerea pravoslav// nicii Rumânetii Beseareci. // Ispravnic fiind prea svin itul Kyr. // THEODOSIE
Mitropolitul râi, i Exarh Laturilor. // În scaunul Mitropoliii Bucuretilor, //
Tiprindu-se // La anul dela sp[]seniia Lumii 1682.
* Este vorba de prima edi ie în care nu se mai respect ordinea neotestamentar a
evangheliilor, ci cea liturgic, de la Duminica Învierii (Evanghelia dup Ioan), pân la
Duminica a 6-a din Postul Mare, sau Duminica Floriilor (Evanghelia dup Marcu). Pân
la aceast dat erau în uzul bisericesc tetraevanghelele de tip slav, cu evangheliile în
succesiunea: Matei, Marcu, Luca i Ioan i cu indica ii tipiconale între zaceale i
pericope, aa cum precizeaz Tit Simedrea. Este cunoscut i un al doilea tiraj, cu ini iale
ornate doar pe fond negru (D. Râp trimite la un exemplar existent în biblioteca "G. T.
Kirileanu" din Piatra Neam ). Textul difer de cel din Evangheliile Noului Testament de
la Blgrad, 1648 i din Biblia de la Bucureti, 1688, fiind republicat în Evanghelia
greco-român din1693, aprut la Bucureti.
* Prefa a este semnat de erban Cantacuzino. Dan Râp-Buicliu afirm c textul
prefe ei îl are, de fapt, ca autor, pe Teodosie Vetemeanul, mitropolitul rii Româneti.
Paternitatea traducerii este atribuit de catre B. P. Hadeu, sptarului Nicolae Milescu.
Îns, din prefa a domnitorului aflm: "poruncit-am fratelui nostru Iordachie
Cantacuzino, vel stolnic, de o au îndereptat i o au azat precum umbla cea elineasc,
i întru toate asemenea, dupa orânduiala Bisericii Rsritului, alctuindu-se i svintele
cuvinte, spre mai aleas în elegere a limbii Rumâneti".
* Tiprit cu negru i rou, pe 2 coloane; pagina încadrat într-un chenar simplu, liniar,
tot astfel - fiecare coloan de text. Pe verso-ul foii de titlu se afl stema domnitorului
erban Cantacuzino. Ca ornamentic se remarc ini ialele înflorate, frontispiciile,
gravurile, atribuite lui Damaschin Gerbest (ca i stema, de altfel). Pagina de titlu în
ancadrament-poart, xilogravat, cu medalioane formate din corzi de vi -de-vie, în care
sunt figura i sfin ii apostoli (compozi ie similar, ap. Ana Andreescu, celor din
Antologhionul de Câmpulung, 1643, cu model polonez i Molitvenicului de-n eles, Iai,
1681). Partea superioar a ancadramentului are un "Deisis". Pe arcada por ii - serafimi.
Partea inferioar este ornat cu alte medalioane, în care apar figurile patriarhilor
veterotestamentari. Stema i însemnele domnitorului erban Cantacuzino, pe verso-ul
foii de titlu. Prefa a ocup f. [2]r- [3]r. Pe f. [3]v începe via a Sf. Ev. Ioan. La f. [4]v,
gravura cu acest evanghelist, în plin pagin (23 x 16 cm.). Urmeaz Evanghelia dup
Ioan, sub un frontispiciu cu Iisus Hristos (Pantokrator) în medalion, anturat de motive
fitomorfe (flori de bujor i frunze de acant). Gravura cu Sf. Ev. Matei se afl pe f. 20v
12
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(23,5 x 16 cm.) Pe foaia 21r, alt frontispiciu cu "Deisis" (repetat la f. 98r, preluat din
ornamentica Cheii în elesului). Ini iale mari, roii, înflorate, de 3,5 x 2,5 cm., la
începutul fiecrei evanghelii. F. 54r nu are text, având un rol pur decorativ: prezint
numai viniete negre i roii. Pe f. 55r, xilogravur cu Sf. Ev. Luca. Cea cu Sf. Ev.
Marcu se afl pe verso-ul foii 97. Minologhionul începe la f. 131r (sub un frontispiciu
cu Is. Hs. binecuvântând, încadrând titlul; 14 x 5,7 cm.). Lucrarea se încheie cu un
"Pinax" (tabla de materii). Ornamentele tipografice constau în frontispicii de capitol din
benzi duble, fitomorfe, variate ca model, i viniete cruciforme de final (vinieta din linii
împletite, terminate cu o cruce maltez în partea superioar, f. 79r).
* Citat în: BRV. - vol. I, 74; BRV Additamenta, p. 189; CBRV, p. 170
* Citat în: Andreescu, Ana-- Arta cr ii : Cartea româneasc veche 1508-1700. — Ed. a
II-a revzut i adugit. — Bucureti : Univers Enciclopedic, 2002, p. 93-107
* Citat în: Dan Simonescu-- Din activitatea tipografic a Bucuretilor (1678-1830). —
Bucureti : Tipografia Cur ii Regale, 1935, p. 7

Evanghelie [Bucureti] . 1682 [titlu uniform local]
Cantacuzino, erban, domn al rii Româneti. editor comercial ; patronaj ;
prefaator
Cantacuzino, Iordache, vel stolnic. traductor
Theodosie, mitropolit al rii Româneti. patronaj
Chiriac, ieromonah la Mn. Agapia. tipograf
Damaschin Gherbest. gravor în lemn
Sophronios, patriarh al Ierusalimului. autor al materialului însoitor;
hagiograf
Dorotheos, episcop al Thyrionului. autor al materialului însoitor; hagiograf
Mitropolia rii Româneti. Tipografia (Bucureti)
Exemplare:
a
. — [4], 174 f.
* Exemplarul a aparinut bisericii cu hramul "Sfin ii Îngeri", din Curtea de Arge.
* Legtur brâncoveneasc, în piele pe lemn, cu ornamente presate i aurite
(supravie uiesc câteva urme de aurire): pe coperta anterioar este un medalion tip
mandorl cu legenda "Voskres[e]nie H[risto]vo" ("Învierea Domnului"), iar pe
coperta posterioar, un medalion de form identic, cu Maica Domnului, pe tron,
între doi îngeri. Medalionul primei coper i este înconjurat de 6 serafimi; ornament
triunghiular la baza icoanei, între Sf. Ev. Luca i Ioan. Cele patru col uri ale
chenarului de pe ambele coper i sunt ocupate, în interior, cu figurile i simbolurile
celor patru evangheliti. În exterior, chenarul este decorat fitomorf. Cotor
împodobit cu fleuroane între cele 5 nervuri profilate i marcate liniar. Dou
încuietori intacte.
* Conservare: legtur: relativ bine conservat: atac de cari, învelitoare zgâriat i
tocit [forza refcut.] ; corp: exemplar complet (ca numr de file), deteriorat, cu
unele restaurri empirice i de laborator. Hârtie îmbrunit. File cu text lips: 168173. Deteriorate: 118-130 (rupte în partea de jos, înnegrite, cu cearcne de ap;
text completat de mân pe f. 127r, în partea superioar). Alt fascicul cu probleme:
f. 149- 156 - afectate de umezeal, ptate de cear, margini laterale i inferioare
zdren uite, rupte. File consolidate: f. de titlu i urmtoarele 15 foi. Remargina ie: f.
152, 156. De la f. 164 spre final, textul devine din ce în ce mai fragmentar. Foile
157-174 au col urile superioare reconstituite.
* Însemnri: „Tudose Stoica 1913” , alfabet: latin [f. 11r, 85r]
* Însemnri: „[Aceast carte este a] bisericii cei no unde ieste hramul sfin i îngeri
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în locul bisericii de pe deal” , alfabet: chirilic [f. 1v-2r]
* Însemnri: „Tudose Stoica Paracliseru Anul 1914 O[c]tom. 16 la biserica
sfin ilor îngeri din curte de Arge. Ace(a)st carte este a biserici Sfin ii îngeri din
orau curte de Argei” , alfabet: latin extins [f. 101v]
* Însemnri: „Tudose Stoica Paracliseru 1918 iunie 24” , alfabet: latin [f. 101v]
Biserica cu hramul "Sfinii Îngeri" (Curtea de Arge) (jud. Arge). (1914-)
[menionat pe: f. 101v] [deintor anterior]
Inv. 785

1683
Biblia N.T. Faptele Apostolilor (român). 1683
5
Apostolul cu Dumnezu Svântul : întru acesta chip tocmit depre
orânduiala grecescului Apostol. — care întru acesta chip tocmit depre orânduiala
greciescului Apostol, acum întâi sau tiprit. — Bucureti : în scaunul Mitropolii
Bucuretilor, 1683. — [5], 199 f. : il. ; 4° (26 cm), 32 R (21,5 x 12,5 cm)
* Pagin de titlu: APOSTOLUL // CU DUMNEZU SVÂNTUL // care întru acesta
chip tocmit depre orân // duiala Greciescului Apostol, acum întâi // sau Tiprit. // Den
porunca, i cu toat cheltuiala, prea // luminatului i prea înl atului domn i //
oblduitoriu a toat ara Rumâneasc // Io ERBAN C: Voevod, adevratul nepot //
prea bunului btrân rban Basarab Voevod. // Întru folosul i în leagerea pravoslav //
nicii Rumânetii Beseareci. // Ispravnic fiind prea sfin itul kyr THEODOSIE
Mitropolitul râi, i // Exarh Laturilor. // În scaunul Mitropolii Bucuretilor Tiprindul // La anul de la sp[e]seniia Lumii 1683.
* Colofonul: Damaschin Gherbest Tiparnicul, V leato de la zidirea lumii 7192, iar
dela Întruparea D(o)mnului nostru Is. Hs. 1683. M(se) a Noemvriie 13
* Prefa a este semnat de erban Cantacuzino. B. P. Hadeu a considerat c Nicolae
Milescu este prefa atorul, argumentând c ideile filosofice i-ar apar ine, de fapt,
sptarului, nu domnitorului.
* Tiprit cu negru i rou, pe hârtie filigranat (filigran zoomorf - un leu). Ornamentica
este executat de Damaschin Gherbest ("Stemarul"). Titlul lucrrii este încadrat într-o
gravur realizat de Damaschin Gherbest, cu Stema rii Româneti pe verso
(reprodus dup Evanghelia din 1682). Ancadramentul foii de titlu prezint elemente
exclusiv arhitectonice, de inspira ie vest-european. Urmeaz "Faptele Sfin ilor
Apostoli, la sf[â]nta i marea Duminic a Patilor"; pe f. [3]r se afl o viniet cul de
lampe din 2 benzi fitomorfe stilizate i un boboc de floare dedesubt. Pe verso-ul foii, o
gravur în plin pagin cu Sf. Ap. i Ev. Luca, purtând monograma gravorului "Ieromonah Damaschin Gherbest" i anul, 1683, cu cifre arabe (dup Evanghelia din
1682). Alte gravuri sunt cea cu tema trimiterii apostolilor la propovduirea Evangheliei,
pe f. 29 i cea înf iându-l pe Iisus în templu, la f. 147v, nesemnate i nedatate.
Gravura care-i înf ieaz pe apostoli la ieirea din Templu, pregti i de misiune, este
considerat "singular în peisajul graficii de carte", fiind o crea ie original a gravorului
care-i las ini ialele - "D.G." pe vârful piciorului stâng al ap. Pavel. Un frontispiciu
inedit din punct de vedere al inova iei cromatice, este cel de la f. 1r: figura lui Iisus
Hristos într-un medalion-aureol, anturat de dou medalioane mai mici, de form oval,
înf iând, în racourçi, dou capete de serafimi. Un alt frontispiciu se remarc la f. 138,
înf iând, central, Sfânta Treime, între dou flori de floarea soarelui. La f. 148r
începe"Minologhion"-ul, sub un frontispiciu cu flori i frunze în arabesc, pe 3 laturi; în
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centru, o lunet plasat într-un ancadrament cruciform cuprinde portretul Sfintei
Fecioare, realizat cu rou (pentru prima oar în grafica frontispiciilor). Aceste
frontispicii nu se mai regsesc în grafica tipriturilor ulterioare. Tipologia ini ialelor
const în letrine roii sau albe pe fond rou, din care se disting ini iala mare, "C",
înflorat care deschide textul, pe recto-ul primei foi, apoi letrinele "F", ornate cu frunze
de acant (dim.: 3,5 x 4,5 cm.) sau "Î(n)", tot cu motive fitomorfe. Sunt prezente viniete
tipografice de colontitlu i de final de capitol, din grupuscule florale, i frontispicii
tipografice de început de capitol, din benzi fitomorfe. Ca o particularitate, foaia 147r
prezint numai viniete negre i roii, având în centrul paginii un ornament cruciform.
* La sfâritul volumului (f. 199r - v) este prezent epilogul reprodus în BRV, vol. I :
"Sfâritul cu Dumnedzu al Apostolului, care sau azat depe Ap(os)to(lul) grecesc" i
colofonul reprodus mai sus.
* Citat în: BRV Additamenta, p. 189; BRV. - vol. I, 76; CBRV, p. 170
* Citat în: Andreescu, Ana-- Arta cr ii : Cartea româneasc veche 1508-1700. — Ed. a
II-a revzut i adugit. — Bucureti : Univers Enciclopedic, 2002, p. 94-107

Apostol [Bucureti]. 1683 [titlu uniform local]
Cantacuzino, erban, domn al rii Româneti. editor comercial ; patronaj
Theodosie, mitropolit al rii Româneti. patronaj
Damaschin Gherbest. tipograf ; gravor în lemn
Mitropolia rii Româneti. Tipografia (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — + [3] f., f. 1-4, 30-199 + 19 foi albe
* Exemplar citat în Ioana Cristache-Panait. "Circula ia cr ii româneti vechi
bucuretene în Transilvania", Bucureti, Ed. Biblioteca Bucuretilor, 1998, p. 86 (a
circulat în comuna Cre eti, jude ul Alba, este de prere autoarea). Localit i cu
numele de Cre eti apar in îns i jude elor Giurgiu, Gorj, Ilfov i Vaslui
* Reprezint unul din exemplarele druite de erban Cantacuzino bisericilor
parohiale din teritoriile de dincoace i dincolo de Carpa i (cf. însemnarea i
pecetea). În pofida afirma iei lui Dan Râp-Buicliu, care o men ioneaz folosind
anumite surse, gravura de la f. nu prezint nicieri semntura artistului. Lipsesc
cele 2 foi nenumerotate cu predoslovia lui erban Cantacuzino, adresat cititorilor.
Pân la f. 4 numerotat, textul este lacunar (f. 3 este completat cu text manuscris).
Urmeaz fasciculul de 19 foi albe filigranate, men ionate anterior, apoi lucrarea
continu de la f. 30 la f. 199.
* Legtur în piele maro pe lemn, cu ornamente presate la cald: medalion aurit, pe
coperta anterioar, cu tem aproape indistinct - Maica Domnului pe tron, între doi
îngeri. Chenar fitomorf dublat de unul simplu, liniar, fleuroane i cruci în col urile
chenarului interior. Coperta posterioar nu prezint ornamente. Cotor cu 5 nervuri
profilate, decorate cu frize vegetale stilizate; fleuroane între nervuri. nit galben.
Dou încuietori din piele i metal, func ionale (sec. XVII)
* Conservare: legtur: recondi ionat. Se mai observ guri de zbor în coper i.
Pielea original este tocit. Filigran cu ini ialele M C i contramarc sub forma
unui disc, vizibile în foile de gard. ; corp: incomplet. Hârtie îmbrunit, depozite
de cear, cearcne de ap, patin vulgar. Foile liminare sunt fragmentare,
transferate pe un alt suport. Unele file prezint benzi de remargina ie (cu unele
pierderi de text): f. 137,
marginea superioar, f. 152v, lipitur lateral; f. 170r, tiat, jos, f. 173r,
zdrenڏuit lateral, dar cu text neafectat. Pe verso, remargina ie total. F. 174 col ul inferior refcut. F. 184 rupt, jos (fragmentul desprins este intercalat între
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foile urmtoare). Fragilizate, cu lipituri: f. 186, 187 - col ul inferior rupt; de la f.
189 spre sfârit file fragmentare (text lacunar, col uri superioare i interioare
rupte), consolidate. F. 198r prezint un cearcn mare de ap.
* Ex libris [pecetea inelar în fum a lui erban Cantacuzino] [f. 83r]
* Însemnri: „Aciast (sic) Apostol este al mnstirii dar ca s fie… [probabil se
continua pe filele lips]” , alfabet: chirilic [f. 1r - 4v]
* Însemnri: „Acest Apostol este al besearecii dela Cre eti i orcine l-ar [fura] s
nu s poat ascunde pen(tru) cire” , alfabet: chirilic [f. 89v - 90v]
* Însemnri: „Ace(a)st() sfânt() carte iaste a besearicii din Cre eti i oricine ar
fura-o s nu s poat ascunde pen(tru) cire” , alfabet: chirilic [f. 136v]
Biserica parohial ortodox (Creeti) (jud. Alba). ([sec. al XVII-lea]) [deintor
anterior]
Inv. 46526

b.

. — [5], 200 f.
* Dup mrturia autobiografic a dasclului Radu Marinescu, din 1857,
exemplarul s-a aflat în parohia ortodox Orevi a Mare, jud. Mehedin i
* Legtur în piele pe lemn, original. Cotor cu 4 nervuri profilate.
* Conservare: legtur: în curs de restaurare. Coperta anterioar este foarte
deteriorat, cu o gaur în partea de sus, atacat de cari; învelitoarea este umflat.
Blat spart pe vertical. Urme de încuietori metalice. Forza distrus. Coperta
posterioar s-a desprins total (blat gol, fr învelitoare). Cotor cu piele tocit, guri
de cari. ; corp: exemplar complet, dar foarte deteriorat. Foaia de titlu este
fragmentar, desprins. Atac de roztoare i insecte. File zdren uite, cu pierderi de
text. Depozite de cear, cearcne de ap pe marginile superioare ale filelor i pe
muchie. Însemnri trunchiate - f. 61r, 65v, 74r. Unele încercri de remargina ie,
executate empiric. F. 196 desprins total de corpul cr ii; f. 197-199 par ial
desprinse. Idem ultima foaie de gard, pe jumtate rupt. Textul de pe f. 198 este
completat cu text manuscris.
* Ex libris: [trunchiat] D[in] [cr i]le lui Naum D[u]m[i]trescu [f. [82]v, marg. lat.]
* Însemnri: „Când murit-a popa Ion ia(nua)r(ie) 7264 [1756] psiam [în loc de
"pisah", i.e. "scris-am"] eu logoftu” , alfabet: chirilic [f. 85r - 92r, mrg. lat.]
* Însemnri: „Ohos (?) cu amar va fi când s va despr i sufletul de trup cu mult
fric va fi atunce ohos lume deart i îneltoare cum te ar i întâi dulce i la
urm amar” / Popescu Barbu, alfabet: chirilic [forza posterior fix]
* Însemnri: despre: încercri de condei / Popescu Barbu, alfabet: chirilic [forza
post. lib. v]
* Însemnri: „Eu Radu Marinescu am scris cu mâna de rân dar mâna va putrezi
dar conde[i]u v va pomeni fiind scri scris [sic] de acea mân eu Radu Marinescu
când am fost cântre la biserica satului Orevi a cu cumnatu meu Gh[eor]g[he]
Farfara cinci ani p urdii (?) i trind cum place lui Dumnezeu cu prio i i între noi
i am scris în anul 1857 dechemvere [sic] 24 seara spre doaozeci i patru i s fie
erta i cei vii i ceacee [sic] gâdesc [gândesc] bine întru to i vecii amin spre
odihn[]” , alfabet: de tranzi ie [forza post. lib. r]
Dumitrescu, Naum. ([sec. XX]) [menionat pe: f. [82]v, marg. lat.] [deintor
anterior]
Biserica parohial ortodox (Orevia Mare) (Vânju Mare) (jud. Mehedini). ([ante
i post]1857) [menionat pe: forza post. lib. r] [deintor anterior]
Inv. 1471
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1688
Biblia. V.T. N.T. (român). 1688
6
Biblia : adec Dumnezeiasca scriptur : care s-au tlmcit dupre limba
elineasc spre în leagerea a limbii rumâneti / [...] cu îndemnarea dumnealui
Costandin Brâncoveanul, marele logoft [...], cu porunca Prea bunului cretin, i
luminatului domn Ioan erban Ca[n]tacuzino voevod ; [pref. de Dosithei, patriarhul
Ierusalimului]. — Tipritu-s-au întâiu. — Bucureti : în Scaunul Mitropoliei
Bucuretilor, [de Episcopul Mitrofan], 1688. — 2 col. ([5] f., 932 p., [1] f.) : il. ; 2°
(42 cm), 59 R (30 x 18 cm)
* Pagin de titlu: BIBLIIA // adec // DUMNEZEIASCA SCRIPTUR // ale cei vechi
i ale cei noao leage // toate // care s-au tlmcit dupre limba elineasc spre în leagerea
// a limbii rumâneti cu porunca Prea bunului cretin, // i luminatului domn // IOAN
ERBAN, CA[N]TACOZINO BASARAB VOEVOD // i cu îndemnarea dumnealui //
COSTADIN BRÂNCOVEANUL MARELE LOGOFT // Nepot de sor al Mriei sale,
Carele dup prestvirea acestui mai // sus pomenit domnu, Putearnicul D[u]mnezu den
aleagerea atoatei // ri Rumâneti, Pre dumnealui l-au coronat cu domnia i stpânirea
atoat ara Ungrovlahiei. i întru zilele Mriei sale s-au // svârit acest dumnezesc
lucru. Carele i toat // cheltuiala cea desvârit o au rdicat. // Tipritu-s-au întâiu în
scaunul mitropoliei Bucuretilor, // în vreama pstoriei Prea sfin itului printe kyr
Theodosie // mitropolitul rii i exarhu laturilor, i pentru cea de obte priin , s-au
druit, neamului rumânesc. // La anul dela facerea lumii, 7197 // iar dela Spseniia
lumii, 1688 // în luna lui noemvri în 10, zile.
* Cuprinde dou prefe e: o prefa  apar ine lui erban Cantacuzino iar cealalt lui
Dositheos, patriarhul Ierusalimului, fiind dedicat domnitorului. Textul Noului
Testament provine din edi ia 1648, aprut la Alba Iulia, având la baz traducerea
mitropolitului Simion tefan, iar sursa folosit în cazul Vechiului Testament este
versiunea manuscris a sptarului Nicolae Milescu, alctuit în 1661-64 i revizuit de
fra ii Greceanu. Mrturiile care confirm paternitatea traducerii milesciene a pr ii
veterotestamentare, sunt, în primul rând, dou izvoade: Ms. 4389 al BAR (descoperit în
1915) – traducerea unei versiuni slave a V.T., fr influen e asupra textului edi iei 1688,
despre sptar se vorbete în "Predoslovia" acestuia i Ms. 45 (457 f.) din BAR ClujNapoca, descoperit în 1944, la Blaj – o copie revizuit a traducerii V.T., a lui N.
Milescu (copia protografului traducerii revizuite); înc o dat revizuit (de editorii
versiunii 1688), a intrat în corpusul Bibliei lui erban Cantacuzino, fr a fi men ionat,
îns, numele traductorului. Codicele precede cu minimum 2 ani data imprimrii
Bibliei, adic 1688. Data aproximativ: 1683-1686 (interval în care erau elaborate
pentru tipar alte traduceri din N.T., concretizate în Evanghelia de la 1682 i Apostolul,
1683, ambele scoase la Bucureti). Identitatea de structur dintre Ms. 45 i ed. 1688 este
ilustrat de sec iunea intitulat "catastihul cr ii acetiia" a codexului.
* Un anumit rol în definitivarea versiunii pregtite de sptar l-a avut mitropolitul
Theodosie Vetemeanul (dup mrturiile oferite în "Cuvântu înnaintea cr ii acetiia
ctr preasfin itul mitropolit", din cuprinsul Ms. 45). Preocuparea sptarului a fost s
concureze edi iile critice strine, conform criteriilor i exigen elor umaniste ale vremii,
aplicate de savan i forma i în mediul protestant. Izvodul însui este protestant – Biblia
de la Frankfurt din 1597, îngrijit de Francisc Junius sau Frederic Sylburg (retiprit la
Vene ia, la 1687, cu sprijinul lui erban Cantacuzino), apoi, includerea unui apocrif
respins de ortodoxie ("Tratatul despre ra iunea dominant", al lui Pseudo-Flavius
Josephus, care apare doar în câteva mss ale Septuagintei, fiind inclus pentru prima oar
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într-o edi ie biblic, de Lonicerus, în 1526; pe aceast cale textul ptrunde în literatura
noastr veche, în premier într-o edi ie oficial a Bibliei); de asemenea, aten ia acordat
aparatului critic este una minu ioas (dei acest aparat critic, emendat de primii revizori
ai textului milescian, nu se mai regsete în edi ia 1688). Scopul editrii Bibliei de la
Bucureti, inând cont de aceste aspecte, apare ca nefiind unul cultual, ci eminamente
cultural i, în particular, necanonic. "Apari ia unor interese culturale independente de
necesit ile imediate ale Bisericii la crturarii notri explic mai bine traducerea cr ii
decât ini iativa Bisericii. Traducerea lui Milescu i publicarea ei dateaz din perioada
introducerii limbii române în Biseric; dar textul Vechiului Testament nu era o cale de
introducere a limbii poporului în ritual, deoarece, cu excep ia Parimiilor, Psalmilor, i a
Celor nou cânturi, niciun alt text din acest monument al culturii ebraice nu are utilizare
ritual cretin, iar cr ile amintite fuseser traduse i publicate românete cu mult
înainte de 1688. Cu alte cuvinte, nici motive confesionale, nici rituale nu impuneau
traducerea i publicarea în grab a Vechiului Testament în limba român, în perioada
când au fost ele realizate. Edi ia din 1688 nu cuprinde elementele folosirii sale ca text
ritual: Noul Testament nu are obinuitele împr iri în pericope i zaceale. Biblia din
1688 nu a fost tiprit pentru citit în Biseric. Atât Psaltirea cât i Noul Testament erau
publicate în edi ii separate destinate ritualului i circulau în numeroase manuscrise "
(Virgil Cândea, op. cit. infra, cap. <<Traducerea integral a “Vechiului Testament”>>,
p.: 106-117). Patriarhia de Constantinopol (sub Dionisie), îi va da acceptul ca aceast
versiune s fie cea oficial a Bisericii române, între 7 aprilie 1686 – 12 octombrie 1687,
dup aceast dat, ara Româneasc fiind sub anatema noului patriarh, Iacov (datorit
simpatiilor filoluterane ale familiei Cantacuzino)
* Sursele folosite de sptarul Milescu, detaliate în Ms. 45, sunt: 1. ed. princeps, a V.T.,
publicat de Aldus, în 1518, pe care o reproduce fidel (folosind, în parte, i edi ia
poliglot Complutens, din 1517, cea mai veche ed. a V.T., creia îi adaug unele
comentarii), 2. ed. ulterioar (reimprimarea ed. aldine), Strassbourg, 1526 (J.
Lonicerus), 3. ed. Basel, 1585 (ed. Hervagiana, pref. de Philip Melanchton), cu
precedentele ei din 1550 i 1582, 4. ed. Frankfurt am Mein, 1597, 5. ed. Vene ia, 1687,
Nikolaos Glykys (la care epilogul 2 trimite, pe lâng trimiterea la “Franco fort”); în
afara acestora, a utilizat: 1. Biblia de la Ostrog, a cneazului Constantin, imprimat de
Ivan Fedorov, 1581, 2. izvoade latine – edi ii ale Vulgatei (Ms. 4389 men ioneaz ed.
Antwerpen, ale crei subdiviziuni de con inut sunt reproduse în respectiva traducere),
cum ar fi cele foarte cunoscute, Plantin, Anvers, 1583, Biblia lui Sixtus al V-lea, Roma,
1590, 3 vol., Biblia lui Clement al VIII-lea (Roma, 1592), cu reeditri ulterioare, 3. o
traducere în lb. latin a originalului ebraic al V.T. (posibil, fie ed. lui Tremellius i
Junius, Frankfurt, 1575-1579, a lui Piscator, Herborn, 1601-1618, 4. ed. ebraico-latin
de la Geneva – 1609, 1618 sau ed. Leyden, 1613). “[...] Ms. 45 cuprinde cea dintâi
versiune româneasc a întregului Vechi Testament, format din traducerea Septuagintei
dup textul aldin, transmis, cu modificri, prin edi ia Frankfurt 1597, traducere efectuat
de Nicolae Milescu i completat de dasclii locului cu variante dup Codex Vaticanus
i alte mss, luate din edi ia sixtin într-una din retipririle sale. Este o traducere cuvânt
cu cuvânt, criteriu de probitate dup filologii vremii”. Sub raportul inteligibilit ii,
acesta este inferior textului revzut de fra ii Greceanu i episcopul Mitrofan (ibidem, p.
125). Editorii versiunii 1688 au luat în calcul i edi ia englezeasc, Oxford, 1653 sau
Cambridge, 1665, dar i alte edi ii greceti, care au servit doar pentru compara ii. Au
fost eliminate adaosurile din edi ia englezeasc (explicabile prin lipsa textului aldin din
1597, pân la prima carte a Cronicilor). Referitor la sursele veterotestamentare
româneti , cum ar fi Paliia, Ortie, 1582, Virgil Cândea nu agreeaz teoriile care
stabilesc filia ii între versiunea Bibliei de la Bucureti i textele manuscrise i tiprite de
secol XVI, XVII (inclusiv Dosoftei), afirmând c ele reprezint izvoare insuficiente i
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improbabile. “Traducând Vechiul Testament Nicolae Milescu ia ca baz edi ii catolice
i protestante, convins c va ob ine astfel o versiune mai bun decât folosind
tradi ionalele codice ortodoxe. El aplic pentru prima oar, cu consecven , critica de
text în pregtirea unui text românesc” (ibidem, "Spiritul critic", p. 28)
* Revizorii textului lui Milescu au avut în fa a ochilor i ms. 4389, dovad c acesta din
urm con ine o apocrif neinclus în Septuaginta – IV Ezdra, redenumit “a treia”, fa 
de care “editorii” iau atitudine. Cu toate acestea, ei includ "Cartea a IV a Macabeilor",
tradus în românete prin "Pentru sângurul, iitorul gând") - “Tratatul lipsete din
Vulgata, din bibliile în traducere slavon, ca i din edi iile protestante în limbi moderne.
De remarcat c între versiunile Bibliei în limbi vernaculare, cea româneasc este singura
care, în câteva edi ii (1688, 1795, 1855) a inclus aceast carte atât de controversat i tot
singura care a fcut aceast excep ie în toate literaturile sacre ortodoxe (Biblia editat de
erban Cantacuzino la Vene ia, 1687, cuprinde tratatul, la p. 894-904; este îns o edi ie
în greaca veche, care o reproduce pe cea din Frankfurt, 1597)” (idem, „Despre ra iunea
dominant, prima oper filosofic publicat în limba român (1688)”, subcapitolul
"Traducerea româneasc i ra iunile ei", p. 181, op. cit. infra). "Peri tou autokratoros
logismou" (cf. lexiconul Suda, poz. Iota 503), a fost reeditat în Biblia de la Blaj, 1795 i
în Biblia de la Buzu, 1854-56, nu îns i în edi ia Sankt Petersburg, 1819. În versiunea
româneasc a tratatului apare termenul "filosofie", care circula deja la noi, în literatura
religios-sapien ial, tradus din slavon, cum ar fi, în "Cheia În elesului" (Bucureti,
1678) i în "Viea a i petrecearea svin iloru", de Dosoftei (Iai, 1682-86)
* În afara tratatului sus amintit, inclus în secven a p. 740-750, Biblia de la Bucureti
cuprinde, între psalmii 76 i 77, la p. 406, o alt traducere (din anii 1661-1665) a
sptarului, o epigram din 10 versuri: "Stihuri la dumnezescul David, o formul de
încheiere i un titlu al întregii Psaltiri: A armoniei sfinte, ca miiarea de dulce cântrile
lui David" (titlu menit, de fapt, a sta în fruntea întregii sec iuni psaltice). Epigrama, în
trimetri iambici de 12 silabe, cu cezura dup a 5-a silab, conform prozodiei bizantine,
se întâlnete în cele dou edi ii ale Bibliei greceti folosite de traductorii români din
secolul al XVII-lea, ambele existente în Biblioteca Academiei Române – Frankfurt
1597, p. 506 i Vene ia 1687, eadem pagina. A fost reimprimat i în "Psaltirea
greceasc" a lui Antim Ivireanu, din 1700. Ed. princeps, a stihurilor: Vene ia, Aldo
Manuzio, 1494. "În afara importan ei lingvistice sau literare, subliniem semnifica ia
cultural a versurilor traduse. Ele confirm caracterul laic i umanist al traducerii din
1688 a Bibliei" (Cândea, ibidem, cap. "O epigram greceasc tradus de sptarul
Nicolae Milescu", p. 220)
* O alt chestiune în legtur cu edi ia 1688, este presupusui tiraj dublu al Bibliei, pe
baza existen ei unor variante ale foilor de titlu i ale epilogului, numite de tip "A" i
"B". Alternan a acestor variante cu varianta predominant, cea în care apare numele lui
Constantin Brâncoveanu pe foaia de titlu, suscit îns ideea existen ei nu a dou tiraje
ale corpusului scripturistic, ci a dou categorii de exemplare apar inând aceluiai unic
tiraj, categorii care despart, simbolic, responsibilitatea cantacuzin (încheiat prin
decesul voievodului erban, în 1687) de cea brâncoveneasc, asumat o dat cu
preluarea domniei (la 20 octombrie 1688). Astfel, exemplarelor nedistribuite li se
ataeaz o nou foaie de titlu cu men iunea noului patron al vastului proiect editorial
întruchipat de Biblie, dar i un epilog îmbog it cu 16 rânduri, în care este detaliat
principala surs veterotestamentar, i anume - Septuaginta în ed. aldin, Frankfurt,
1575-79 (cf. BRV IV, p. 206-207 referitor la aceste exemplare). Adevrata dat de
încheiere a tipririi Bibliei este septembrie 1688, aa cum se specific, de altfel, în
colofon. Înaintea învestirii sale de ctre Înalta Poart (la 15 nov. 1688), Constantin
Brâncoveanu ini iaz un al doilea tiraj al foilor de titlu, schimbând i data ini ial a
tipririi (cu 10 noiembrie 1688). Exemplarul descris în BRV I, poz. 86, prezint o
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particularitate: aceea c este unul de tip B, dup foaia de titlu, etalând în acelai timp un
epilog de tip A (caracteristic categoriei cu interval de imprimare “noemvrie 7196 –
septevrie 7197”, în contrast cu data specificat în frontispiciu, semn c acestui exemplar
i s-a ataat doar, noua foaie de titlu, nu i un epilog modificat. În plus, investiga ia
bibliologic a semnalat existen a unui exemplar aparte, reprezentat de specimenul din
colec ia Patriarhiei, unde se regsesc atât epilogul A, cât i epilogul B. De aici rezult c
exemplarele Bibliei de la Bucureti prezint o diversitate tipologic datorat unor
ini iative succesive: prima ini iativ vizeaz „prelucrarea” pripit a unei pr i din seria
exemplarelor de tip A, dup decesul lui erban Cantacuzino, prin reataarea unei foi de
titlu (fr influen  asupra datei de finalizare a proiectului editorial), dat fiind
distribu ia întârziat a exemplarelor, iar cea de a doua vizeaz o ajustare ceva mai
minu ioas, cu schimbarea atât a foii de titlu, cât i a epilogului, ca elemente definitorii
(în care se include i un alt tip de viniet de final). Nu este deci vorba de dou tiraje ale
Bibliei propriu-zise, ci de interven ii care "actualizau", din punct de vedere istoric i
politic, contextul editrii Scripturii i îi revalorizau semnifica ia (a se vedea, în acest
sens, i “Tiparul românesc la sfâritul secolului al XVII-lea, începutul secolului al
XVIII-lea”, de Doru Bdr, Brila, Ed. Istros, 1998, p. 65). Deoarece, cel pu in pân la
o statistic atent considerat, a tuturor exemplarelor Bibliei lui erban Cantacuzino, atât
din ar, cât i din strintate, nimic nu ne îndrept ete, în mod temeinic, a afirma c
epilogul secund sau rândurile inserate în textul epilogului ini ial, scrise în 1687 (când
erban Cantacuzino tria înc, i când se tiprete cu contribu ia sa, Biblia vene ian a
lui Nikolaos Glykys, edi ie urmând aceluiai izvod septuagintic, men ionat la sfâritul
aa-zisului "tiraj B", i când, de asemenea, debuteaz imprimarea Bibliei de la
Bucureti), lipsete cu desvârire din exemplare apar inând primei categorii, unde i-ar
fi gsit, firesc, locul (n.n.)
* Caietele de câte 4 foi au ca signatur alfabetul chirilic repetat de trei ori. Textul
Bibliei este tiprit pe dou coloane iar prefe ele pe una singur. Mrimea literelor,
ancadramentul ini ialelor, dispunerea general a textului au drept model Biblia lui Ivan
Feodorov (Ostrog-Volynia, 1581). Hârtia este filigranat (cu dou tipuri de filigran:
unul cu 3 semilune în descretere i altul cu ini ialele P, A i motive florale stilizate), de
provenien  vene ian, acelai tip de hârtie pe care se va imprima i Evanghelia grecoromân, din 1693 i care va fi utilizat, bunoar, la copierea Liturghierului grecesc
comanditat de Constantin Brâncoveanu, în perioada 1693 -1697, de ctre ieromonahul
Calinic (V. Ms. 23 din colec ia Muzeului Na ional de Art, descris de Liana Tugearu în:
"Miniatura i ornamentul manuscriselor din colec ia de art medieval româneasc. Vol.
I : Manuscrise bizantine i greceti târzii", Bucureti, 1996, p. 161)
* Din punct de vedere al ornamenticii, se remarc compozi ia baroc a ancadramentului
Stemei, cu motive florale i heraldice i stema care înf ieaz o acvil bicefal timbrat
de o coroan, inând în ghiare sceptrul i sabia, iar pe pieptul acvilei, pe un scut sub
form de inim, corbul valah cu crucea în cioc între Soare i Lun. Ini ialele lui erban
Cantacuzino flancheaz stema. Frontispiciile sunt realizate din benzi fitomorfe stilizate
(desupra predosloviilor i la p. 933), dintr-un chenar lat, cu motiv angelo-fitomorf
timbrat de o cruce (la începutul "Facerii") i din alte benzi fitomorfe care deschid cr ile
Bibliei, preluate din edi ia Ostrog, 1581 (p. 241r, 363r, 529r, 901r, 921r). Alt tip de
frontispicii etaleaz o gam de motive vegetale care includ florile de bujor, de floareasoarelui, fructele de rodie, i mascheron. Vinietele prezint i ele modelul ucrainean linii duble, formând volute elipsoidale, terminate sus cu o cruce, sau modelul geometric
creat de gravorul elve ian Jost (Jodocus) Amman (autor al "Bibliorum utriusque
testamenti icones", Frankfurt, 1571), de asemenea preluat în Biblia de la Ostrog i
reprodus, bunoar i de Antim Ivireanu (în Biblia cantacuzin figureaz la p. 69, 152,
240, 264, etc.). De altfel, apud Drago Morrescu, Antim Ivireanul, împreun cu
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Damaschin Gherbest i Ioanikie Bakov, este responsabil de crearea ini ialelor i
vinietelor care împodobesc Sf. Scriptur. Ancadramentul tip poart, al titlului, prezint,
de asemenea, un model caracteristic ornamenta iei de carte slavo-ucrainene, din secolul
al XVII- lea.
* Publicri ulterioare: Biblia Adec Dumnezeiasc Scriptur a Vechiului i a Noului
Testament : Tiprit întâia oar la 1688 în timpul lui erban Vod Cantacuzino Domnul
rii Româneti . — Retiprit dup 300 de ani în facsimil i transcriere / cu aprobarea
Sfântului Sinod i cu binecuvântarea Prea Fericitului Printe Teoctist Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române . — Bucureti : Editura Institutului Biblic i de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, 1988 (990 p.) ; Monumenta Linguae Dacoromanorum.
Biblia de la Bucureti (1688) : (20 vol.). — Edi ie integral / [autor colectiv]. — Iai :
Editura Universit ii "Al. Ioan Cuza", 1988- ; Biblia 1688 : (2 vol). — Edi ie integral /
V. Arvinte, I. Caprou, Al. Gafton, Laura Manea, N.A. Ursu. — (Colec ia Cr i
Fundamentale ale Culturii Române). — Iai : Editura Universit ii "Al. Ioan Cuza",
2002 (1500 p.) ; Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. — Edi ie critic i
corpus adnotat / proiect realizat de Institutul de Filologie Român „A. Philippide” din
Iai, finan at de MEC, prin CNCSIS (2006 – 2007) ; în colaborare cu Facultatea de
Informatic a Universit ii „Al. I. Cuza” din Iai i Albert Ludwigs Universität din
Freiburg (Resurse lingvistice în format electronic), 2006- ; [Glykys, Nikolaos]. The
Holy Scriptures. The Old and New Testament : Facsimile of the Greek Bible published
in Venice in 1687. — Athens: Militos Editions, 2003 [reproducere a edi iei cantacuzine
de la Vene ia]
* Citat în: BRV. - vol. I, 86; BRV. - vol. IV, p. 206-207; BRV Additamenta, p. 194-201
[ofer o ampl bibliografie]
* Citat în: Cândea, Virgil-- Ra iunea dominant : Contribu ii la istoria umanismului
românesc. — Cluj : Ed. Dacia, 1979, p. 105-240
* Citat în: Cândea, Virgil-- Semnifica ia politic a unui act de cultur feudal. — În :
"Studii",16 (1963), nr. 3, p. 651-657
* Citat în: Cândea, Virgil-- Les Bibles grecque et roumaine de 1687-1688 et les visées
impériales de erban Cantacuz ne . — În : "Balkan Studies" 10 (1969), nr. 2, p. 351376
* Citat în: Morrescu, Drago-- Un xilograf moldo-valah: Damaschin Gherbest
stemarul. — În: "Arta", XXIX, 7-8, 1982, p. 24
* Citat în: Andreescu, Ana-- Arta cr ii : Cartea româneasc veche 1508-1700. — Ed. a
II-a revzut i adugit. — Bucureti : Univers Enciclopedic, 2002, p. 104

Biblia de la Bucureti. 1688 [titlu uniform local]
Brâncoveanu, Constantin, mare logoft, apoi domn al rii Româneti. editor
comercial ; editor
Cantacuzino, erban, domn al rii Româneti. comanditar ; patronaj ;
prefaator
Dositheos, patriarh al Ierusalimului. prefaator
Theodosie, mitropolit al rii Româneti. patronaj
Cantacuzino, Constantin [stolnic] . editor
Antim Ivireanul, ieromonah, apoi mitropolit al rii Româneti. gravor
Dosoftei, mitropolit al Moldovei. corector ; traductor
Milescu, Nicolae, Sptarul. traductor
Germanos din Nissis [director al Academiei greceti din Constantinopol] .
editor
Sevastos Kymenites [profesor din Trapezunt] . editor
Greceanu, Radu, logoft. editor
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Greceanu, erban, vtori logoft. editor
Mitrofan, episcop al Huilor. tipograf
Damaschin Gherbest. gravor în lemn
Bakov, Ioanichie. gravor în lemn
Mitropolia rii Româneti. Tipografia (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — [5] f., 932 p. +
* Prezentul exemplar al "Bibliei lui erban Cantacuzino" apar ine celui de-al
doilea grup de exemplare, care prezint ca etap final a imprimrii, data de 10
noiembrie 1688; privitor la patronajul lucrrii, pe pagina de titlu, privitor la
patronajul lucrrii, alturi de numele lui erban Cantacuzino apare cel al lui
Constantin Brâncoveanu, mare logoft, proaspt desemnat ca succesor al lui
erban Cantacuzino în scaunul de domnie (la 29 octombrie 1688).
* În exemplarul de fa , foaia care cuprinde "A CR ILOR DUMNEZEIE TII
SCRIPTURI DESLU IRE", este legat înaintea titlului. Recto-ul foii, de fapt verso-ul ini ial - este ocupat de însemnri manuscrise. În continuarea acestei foi
vine foaia de titlu, apoi prefa a lui erban Cantacuzino (f. [3]r - [4]v) i prefa a lui
Dosithei, Patriarhul Ierusalimului (f. [5]r - [5]v). Corpul Bibliei ocup p. 1 - 932
cu "Apocalipsis"- ului Sf. Ioan. Este prezent colofonul, pe jumtate ilizibil din
cauza deteriorrii foii i a interven iilor empirice. Dup p. 932 urma, ini ial, o foaie
nenumerotat cu epilogul lui Mitrofan. Sunt atestate dou tipuri de epilog în
exemplarele acestei Biblii: nu avem cum ti dac în exemplarul de fa  exista
epilogul descris în BRV sau epilogul mai amplu, cu uoare accente polemice, în
care se specific una din sursele importante ale edi iei 1688, utilizat de Nicolae
Milescu Sptaru pentru partea veterotestamentar a Scripturii - edi ia Frankfurt a
Septuagintei (1575-79).
* Exemplarul a circulat în Ardeal, ca multe cr i reprezentative ale secolului al
XVII-lea, cu precdere în jude ul Alba (Sohodol, Soharu, Abrud, Izbita) dar i în
Hunedoara (sat Duppiatr, com. Buce) - cf. Ioana Cristache-Panait, "Circula ia
cr ii româneti vechi bucuretene în Transilvania", Bucureti, Ed. Biblioteca
Bucuretilor, 1998, p. 92, care ignor, îns, celelalte localizri ale exemplarului i
Doina Braicu, "Circula ia pe meleaguri hunedorene a unor cr i româneti din
secolele XVI-XVII, pstrate în patrimonul cultural na ional sibian", în: "Sargetia.
Acta Musei Devensis", XVI-XVIII (1982-1983), p. 531-536; Doina Braicu face o
important afirma ie, la p. 535 a materialului, referitor la circula ia Bibliei lui
erban Cantacuzino: "Din cele 12 exemplare aflate în colec ia studiat, dou au
circulat prin meleagurile hunedorene, la Deva i în localitatea Duppiatr (Brad)".
Am avea astfel mrturia existen ei unui alt exemplar al Bibliei provenind din
aceeai parohie, admi ând c autorul însemnrii de pe acest exemplar, despre
decesul preotului Vasile din Duppiatr este un om al locului i c însui preotul
rposat activase în respectiva localitate (altfel spus, c nu avem de-a face cu un
simplu indiciu al obâriei).
* Interesant, în repertoriul însemnrilor, este prezen a membrilor familiei Anca,
semnatari ai unor note de posesor (sau de alt natur) descoperite, bunoar, pe
filele unor exemplare de carte veche româneasc din jude ele Alba i Cluj. Aa
este cazul cantorului Avram Anca din Soharu (M- ii Apuseni), care a de inut , la
1869, un exemplar din "Psaltirea în versuri" a lui Dosoftei (Uniev, 1673, inv.
2211), ap. Eva Mârza i Doina Dreghiciu, "Cartea româneasc veche în jude ul
Alba. Secolele XVI- XVII", 1989, p. 123, exemplarul de la Ciuruleasa. De la
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familia Anca, exemplarul Psaltirii de Uniev intr în posesia lui Gheorghe Felea
(semnat "Fellya"), din acelai sat Ciuruleasa, afltor la Viena în 1909, aa cum o
dovedete însemnarea din interiorul coper ii anterioare; al i alde Anca, posibili
membi ai unei ramuri clujene a familiei (din Poeni), care semneaz "Moissis
Ancha" i "Ioannu Anca" se regsesc ca vechi proprietari de carte (între 1836-42)
pe filele unui exemplar al "Teologhiei dogmatice" (Ioan Bobb, Blaj, 1811) - vezi
C. Mlina, "Catalog de carte româneasc veche 1643-1830" (Oradea, 1993), nr.
88, p. 96-97. Cât despre numele de Felea, el se regsete într-o însemnare din 1
decembrie 1918, identificat pe un caiet de "Cântece na ionale" scris în arealul
Mun ilor Apuseni, între anii 1870-1924, dup cum ne informeaz Florian Duda în
"Memoria vechilor cr i româneti", p. 383, poz. 1074: "Ioan Felea, mo miner,
împreun cu al i 159 de mo i din Mun ii Abrudului"
* Unul dintre posesorii acestui exemplar al Bibliei de la Bucureti este generalul
Teodor Nicolau (n. 3 septembrie 1879, la Sectura, Jud. Cluj, m.?), general al
brigadei de grniceri din M- ii Apuseni (Petre Otu, "Personalit i ale gândirii
militare româneti", Vol. II. Bucureti: Editura Academiei de Înalte Studii
Militare, 2001, p. 72).
* Legtur original în piele pe lemn, cu ornamente presate i aurite: pe ambele
coper i se afl un medalion ("Rstignirea"), înscris într-un ornament vegetal cu 8
lobi, anturat de alte mici medalioane florale; chenar fitomorf sub ire, cu portretele
celor patru evangheliti în col urile interioare, dublat de alt chenar exterior, tot
fitomorf. Cotorul are 6 nervuri profilate. Pielea avea, cândva, o nuan  închis de
culoare grena. Urme de încuietori metalice.
* Conservare: legtur: coperta anterioar este zgâriat, ptat pe mijloc de o
dung albicioas care se prelungete pân pe marginea superioar a coper ii.
Galerii de insecte. Marginea inferioar i o parte a acestei coper i lipsesc. Lateral
i lâng cotor se pot observa nite guri mici, grupate, de form regulat (6 în
total). Col urile coper ii sunt deteriorate. Tblia este dezgolit, în interior, fr
forza . Pielea cotorului este deteriorat: tocit, cu canale, absent pe mici por iuni
(nervurile, lâng prima copert), desprins (tot în zona nervurilor). Aceeai pat
alb-glbuie. Coperta posterioar este mai deteriorat decât prima: ptruns de cari,
învelitoarea de piele lips, sus i jos, tblie crpat vertical, pe mijloc. Modelul
imprimat nu se mai discerne. Se mai poate observa în partea de jos, a
ornamentului, un cap încoronat i o suit; în fundal, 2 cldiri crenelate i simbolul
Duhului Sfânt. Piele jupuit în partea superioar a ornamentului, pe interior. Col ul
superior al coper ii lipsete, cu tot cu blat. Învelitoarea col ului inferior s-a
desprins. A rmas foaia liber a forza ului nou, din hârtie poroas. ; corp:
exemplar incomplet, afectat de umezeal, cu cearcne de ap accentuate, cu
depozite de cear i pete de mucegai; numeroase note de lectur. File cu margini
zdren uite, desolidarizate, consolidate empiric prin lipituri, îmbrunite, fragilizate
(în special de la f. 900 spre sfârit). Începutul i sfâritul volumului au fost
restaurate.
* Ex libris: "ROMÂNIA. coala Primar Sohodol. Valea Verde" [p. 146, 590-591,
612 [18 tampile în total, unele cu text aproape ilizibil]]
* Ex libris: Aceast carte numit Biblie este a mea Gheorghe Anca lui Nicolae [p.
194, sus]
* Ex libris: Aciast carte este a lui popa Sofronie [cu caractere latine] [p. 475]
* Ex libris: TRAIAN SICUE ABRUD SAT JUD. ALBA [tampil] [p. 591]
* Ex libris: [tampil neagr, circular, cu blazon] "MAGYAR… KI… CYI…
ALTO V..." (text ilizibil) [p. 750]
* Ex libris: General Nicolae [Nicolau Teodor] 1937 [scris cu rou] [p. 821]
23

www.cimec.ro

* Însemnri: „Subscris de mine Moise Anca. În anul 1925 luna lui Februarie 29” ,
alfabet: latin extins [f. de gard ant.r]
* Însemnri: „Subscris de mine Nicolae Anca în anul 1926 luna lui Februarie 5” ,
alfabet: latin extins [f. de gard ant.r]
* Însemnri: „Cumprat de Generalul Nicolau Teodor comandantul Diviziei I
Vântori Munte din Aiud în anul 1936” , alfabet: latin extins [f. de gard ant.r]
* Însemnri: „S s tie c Preotul popa Vasilie de Duppiatr au rposat la Anul
1803 în 27 de zile luna lui Ianuarie” , alfabet: chirilic [f. [3]r]
* Însemnri: „Nicolae Jurca au pltit 7 f” , alfabet: latin extins
* Însemnri: „Pentru cartea asta Felea Petru lui Simion au pltitu 8 f[lorin i] 50
cr[ei ar]i la Nicolae Jurca lui Petru în Anulu 1894 in apriliea 23. F. P. [ini iale
caligrafiate]” , alfabet: latin extins [f. [3]r]
* Însemnri: „Io Felea Ptru lui Simionu m-am nscutu in luna lui octovra intr-a 4
in anulu 1864 i m-am cstoritu in luna lui Maiu in 14 in anulu 1889 [însemnare
încercuit]” , alfabet: latin extins [ibidem]
* Însemnri: „Felea Simionu Hrliea s-au nscutu in luna lui februarie intr-a 7 joi
sara la zece ore 1819 [însemnare încercuit, ornat cu o floare]” , alfabet: latin
extins [ibidem]
* Însemnri: „Felea Maria s-au nâsc[u]tu în luna lui octovru în 28 1892 [însemnare
” , alfabet: latin extins [ibidem]
* Însemnri: „Felea Iuli s-au nscutu în luna lui Septemvre in a 3 in 1893” ,
alfabet: latin extins [ibidem]
* Însemnri: „Felea Vasilie Filipu s-au nsc[ut] în luna lui noemvrie in 14 in anulu
1895 tri zile au tr[]itu” , alfabet: latin extins [ibidem]
* Însemnri: „Felea Avramu s-au nscutu în luna lui Decemvrie în 11 1896 in…
[foaie rupt]” , alfabet: latin extins [ibidem]
* Însemnri: „[p]salm 32.6… fapte 14.15, evrei 11.3” , alfabet: latin / . [4]r, marg.
inf.
* Însemnri: „Despre cele 10 porunci care au auzitr Moisi… 1813” , alfabet:
chirilic [p. 53]
* Însemnri: „au tunatu in ianuar in 11 de doao zi anulu1895 i au fost zpadâ
forte mare fârâ mâsura. Felea Petru 1898” , alfabet: latin extins [p. 107, marg.
sup.]
* Însemnri: „Subscris de mine Nicolaie Anca lui Gheorghe în anul 1930 luna
febru[arie] au fost cldur de puteai durmi la soare de nu au mai fost de mult timp
aa au vrut Dumnezeu s s milostiveasc ctr noi pctoi[i]. Subscris de mine
Anca lui Gheorghe” , alfabet: latin extins [p. 240, sub col. 2]
* Însemnri: „Veczel 16, 10, Lumi 20, Slnin 15, Sare 5, Mazere 13, Unsoare 10,
10 [total] 99” , alfabet: latin extins [p. 269, în manet]
* Însemnri: „Anu 1804 în luna l[u]i avgust în 23, au rposatu preuteasa lui popa
Paiu” , alfabet: de tranzi ie [p. 344, în manet]
* Însemnri: „Eu ca biat de coal Nicolaie Anca. În luna December în 20 s-au
fcut un povoiu mare i au tunat i fulgerat mai tare ca în dricu veri[i]. Eu ca biat
de 13 ani, am fost atunci” (1925), alfabet: latin extins [p. 344, deasupra textului]
* Însemnri: „În luna December 21 au fostu un povoiu [puhoi] de s-au spriatu
totu Abrudul câ oameni btrâni 70-80 de ani numai tiu sâ fi mai fostu de cându-i
Abrudu aa pedea[p]s dela Dumnezeu n-au mai fostu pentru pacatele oamenilor”
(1925), alfabet: latin extins [p. 359, deasupra textului]
* Însemnri: „Nicolaie Anca lui Gheorghe” , alfabet: latin extins [p. 363, sus]
* Însemnri: „Aceasta biblie au fost a mea Gheorghe Anca din Shoaru [Soharu]
nscut la anul 1849 iunie 24” , alfabet: latin extins [p. 362]
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* Însemnri: „Când se ridic vrjmaii asupra ta zi Psalmul 3.19, 30.31. Cându dai
de cium zi 90. Când ai czutu în pcat 50, 45, 46., 70, 72. Când mergi la judecat
20, 75. Când va cdea frica peste tine 6, 66, 76; când ai suprare de duh ne curat
37. Când cazi la mare [cercare] zi Psalm[ul] 69” , alfabet: latin extins [p. 382, jos]
* Însemnri: „În anul 1916 în 30 Detember [sic] s-au încoronat impratu nou in
Austria i-n Ungaria cu numele Fran iscu Carol. i am scrisu eu George Anca de
suvenire ca s afle copii[i] la btrâne ile loru. George Anca” , alfabet: latin extins
[p. 455, sub col. 1]
* Însemnri: „Subscris de mine Nicolaie Anca biat. Gheorghe Anca. Ana Anca.
Nicolaie A. Gh. A. Iafi A. Romolu A. Mari i A. Ioan A. Moise Anca. Neti” ,
alfabet: latin extins [p. 571]
* Însemnri: „În anul 1925, a fostu o iarn foarte uoar aa c în 15 februarie am
ezut jos pe pajite la soare. Moise [Anca]” , alfabet: latin extins [p. 578, 813]
* Însemnri: „La anul 1815 au rposat preuteasa l[u]i Sofronie” , alfabet: de
tranzi ie [p. 593, jos]
* Însemnri: „La anul 1803 în luna lui mai în 28 s-au nscutu Codinu” , alfabet:
chirilic [p. 652-653]
* Însemnri: „în 14 martie 1925 a fostu ger foarte mare” , alfabet: latin extins [p.
652- 653, sus]
* Însemnri: „La anul D[omnului] 1899 într-a 2 dzi a lui Februarie în dzioa de
stretenie au fostu o dzi ca vara i s-au jucatu copii[i] la lopt. Prin George Anca
epitrop” , alfabet: latin extins [p. 633]
* Însemnri: „În anul 1917 s-au lucratu clopotile de la toate bisericile din Ardeal
de au fâcut turnuri pentru rsboiu. Am scris eu în luna lui Ianuarie 15/1917.
George Anca din Soharu” , alfabet: latin extins [p. 691, sub viniet]
* Însemnri: „La anul 180[0] s-au cstorit Ion Popa în luna lui iunie în 21 de zile”
, alfabet: latin extins [p. 750-751, marg. inf.]
* Însemnri: „La anu 1804 a rposa`tu Popa Vasilie în luna lui ianuarie în 12” ,
alfabet: chirilic [p. 814, jos]
* Însemnri: „Aceast carte numit Biblie este a mea Gheorghe Anca” , alfabet:
latin extins [p. 814]
* Însemnri: „Subscris de mine Moise Anca, Anul 1925” , alfabet: latin extins [p.
814]
* Însemnri: „Traian Sicoe Cltni a Abrud Alba” , alfabet: latin extins [p. 814,
col dreapta]
* Însemnri: „Traian Sicoe Clni a [sic]” , alfabet: latin extins [f. de gard ant.,r]
* Însemnri: „Amintire… de ar fi cerul ca hârtia i oceanul ca lacrima, tot nu i-a
putea descrie ale mele lacrimi...” , alfabet: latin extins [p. 853, marg. inf.]
* Însemnri: „[încercri de condei: "Aciast carte", numere, data "1815 fevruar"]”
, alfabet: chirilic [p. 895, col. 2]
* Însemnri: „Scris-am eu Suciu sin Ghiorghie Nicolaie din [?]” , alfabet: chirilic
[p. 897, sus]
* Însemnri: „Ghiiorghie din Izbita lanu [la anu] 1815 Femvrare [sic] 21 zile” ,
alfabet: chirilic [p. 901, col. 2]
Sicue, Traian. (Abrud, [post 1930, ante 1936?]) [menionat pe: f. de gard ant. r, f.
591, f. 814] [deintor anterior]
Anca, familia. (Soharu, [1899]-1930) [menionat pe: f. de gard ant. r, p.: 194, 240,
344, 362, 363, 455, 571, 578, 633, 691, 813] [deintor anterior]
Felea, familia. ([jud. Alba], 1894-1898) [menionat pe: f. [3]r, p. 107] (cumprare)
[deintor anterior]
Jurc, Nicolae. ([jud. Alba], pân la 1894) [menionat pe: f. [3]r] [deintor
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anterior]
Gheorghe. (Izbita, la 1815) [menionat pe: p. 901] [deintor anterior]
Sofronie [preot] . ([jud. Alba], [sec. XX]) [menionat pe: p. 475] [deintor
anterior]
Nicolau, Teodor, general de brigad. (Aiud, 1936-) [menionat pe: forza anterior]
(cumprare) [deintor anterior]
coala Primar (Sohodol, Valea Verde) (jud. Alba) [menionat pe: p. 146, 590-591,
612] [deintor anterior]
Inv. 14966

1693
Biblia N.T. Evanghelie (greac medie, român). 1693
7
Theion kai hieron Euangelion, Hellenoblachikon [...] = Sfânta i
dumneziasca Evanghelie elineasc i rumâneasc [...] : acuma întâi alctuit întramândoao limbile i [...] aezat / cu a blagocistivului [...] Ioan Constantin Basarab
Voevod porunc i cheltuial ; [iar cu nevoin a i cu cea dup putere amânduror
limbilor îndereptare a prea micului întru ieromonahi Athanasie Moldoveanul] ; [tip.
de Antim Ivireanul]. — Acuma întâi alctuit într-amândoao limbile . —
[Bucureti] : i s-au tiprit întru sfânta mitropolie a Ungrovlahiei, [de Antim
Ivireanul], 1693. — [10], 368 p. (2 col.) : 5 il. ; 2° (32 cm), 47 R (25,5 x 17 cm)
* Pagin de titlu: THEION // kai hieron // EUANGELION, // Hellenoblachikon, ta nyn
proton // synarmosthen kata tas amphoterous // dialektous, kai kata ten tes ekklesi- // as
hellenikon typon estromme- // non, te tou eusebestatou, eklam- // protatou te, kai
megaloprepestatou // authenou kai hegemonos pases unk- // roblachias, kyriou kyriou
Ioannou // KONSTANTINOU // basarampa Boeboda, // protro- // pe te kai analomasi,
pros ten ton // orthodoxon koinen opheleian. // Euthynontos ton oiaka tes orthodoxias //
tou panierotatou m[e]tropolitou kyriou // THEODOSIOU. // En etei soteriou 1693. //
Etypothe de en te hagiotate // metropolei tes unk(r)oblachias.
* Pagin de titlu: SFÂNTA // i dumneziasc // EVANGHELIE // elineasc i
rumâneasc acu // ma întâiu alctuit întra // mândoao limbile, i dup gre // cieasca i
bisearicii orânduial // aezat. Cu a blagocistivului // prea luminatului i a mare cu //
vântatului, domnu i obl- // duitoriu a toat Ungrovlahiia, // Ioan COSTANDIN
Basarab // voevod porunc i cheltuial, // spre cea de obte a pravoslavnicilor //
folosin . // Îndireptând cârma pravoslaviei // preasfin itul mitropolit Kyr //
THEODOSIE // în anul mântuirii. 1693 // i s-au tiprit întru sfânta // mitropolie a
Ungrovlahiei.
* Varianta în limba român este cea din Evanghelia de Bucureti, din 1682.
* Textul este imprimat în dou culori, rou i negru, pe dou coloane: în stânga textul
grecesc, în dreapta cel românesc. Signatur greceasc i chirilic, custos. Hârtia
imprimatului este filigranat, de provenien  vene ian (filigran cu 3 semilune în
descretere, ca în Biblia lui erban Cantacuzino). Foaia de titlu prezint, pe recto, un
ancadrament-poart, cu ornamenta ie baroc i câte trei medalioane religioase pe laturile
superioar i inferioar (sus: Iisus Hristos i evanghelitii Mathei i Ioan, jos: Sf. C-tin
i Elena i evanghelitii Marcu i Luca; titlurile sunt separate de o coloan iar sub cei
doi lobi ai arcadei sunt doi serafimi). Pe verso, Stema domnitorului Brâncoveanu, între
doi arhangheli care in în mâna dreapt sceptrul i sabia, timbrat de o coroan, la
rândul ei sus inut de dou sirene, este anturat de motive fitomorfe i încadrat într-o
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ram sub ire, stilizat. Stema cu corb cruciat se sprijin pe un cap de leu din gura cruia
ies foliaje (model de stem preluat i în ornamentica secolului al XVIII-lea, de exemplu
în Triodul de Râmnic, 1782, unde apare într-o variant mult simplificat; gravor: Popa
Constantin Tip. Râmniceanul). Urmeaz prefa a logoftului erban Greceanu, pe f. [2]r
- [4]r; pe f. [4]v - [5]r "Via a" Sf. Ev. Ioan, dup cei doi cunoscu i hagiografi, Sofronie
i Dorothei. Ultima fil nenumerotat cuprinde pe verso o gravur cu Sf. Ioan în plin
pagin (25,5 x 15 cm.), cu legenda în grecete. Evanghelia dupa Ioan începe la f. 1 sub
un frontispiciu cu Iisus Hristos (17 x 7 cm.), într-un medalion anturat de motive
vegetale ample; ornamenta ie secundar în afara cadrului; dou ini iale roii, fitomorfe,
deschid textul (4 x 3,5 cm.). Epilogul Evangheliei dup Ioan i indica iile tipiconale,
tiprite cu rou, la p. 45. Pe aceeai pagin, despr it de texul anterior printr-o band
fitomorf de compozi ie tipografic, încadrat de alte dou benzi, mai înguste (se
regsete la p. 289), începe "Via a Sf[â]ntului i Evanghelistului Mathei, de Sofronie".
La p. 46, gravura cu Sf. Ev. Matei. Pe pagina urmtoare debuteaz Evanghelia acestuia,
sub un frontispiciu cu Emanuel, în medalion format din tije florale, încadrat de dou
inflorescen e mari (floarea soarelui) i foliaje palmate (17, 3 x 7 cm.); sunt prezente
ini iale ornate i încadrate într-un chenar dublu, liniar (dim.: 4 x 3,8 cm.). Epilogul la p.
118. Ibidem, în josul paginii, via a Sf. Luca. Gravura înf iându-l pe evanghelist, la p.
120. Pe pagina urmtoare, frontispiciu cu "Deisis": Iisus Hristos în veminte arhiereti,
într-un caliciu floral, binecuvânteaz cu ambele mâini; este reprezentat într-un medalion
cu rama punctat. Sf. Fecioar i Ioan Botezatorul sunt figura i în acelai mod, dar în
interiorul unor medalioane vegetale; ornamenta ie secundar. Dimensiuni: 17 x 7 cm.
(Cf. frontispiciul Mineiului tiprit de episcopul Mitrofan, Buzu, 1698 .a.). Ini ialele cu
care începe textul bilingv al acestei sec iuni msoar 4 x 3,5 cm. Un alt frontispiciu
fitomorf xilogravat, la p. 189, de 17,3 x 3 cm, deasupra capitolului "Duminica, 16, a
vameului i fariseului de la Luca, 89". Evanghelia dupa Luca nu are epilog. La p. 214,
Via a Sf. Ev. Marcu, iar pe pagina urmtoare - gravura cu acest evanghelist. La p. 216,
frontispiciu cu Emanuel 2 ini iale ornate i încadrate, de 4 x 3,5 cm. "Minologhionul"
prezint, de asemenea, un frontispiciu i acelai tip de ini iale. Sfâritul Evangheliilor la
p. 370, în piramid întoars, împodobit cu 2 viniete florale. Exista dou epiloguri ale
cr ii, de asemenea bilingve, pe p. 370-371, adresate cititorului. Pe ultima pagin a
volumului se afl "Scara a 4 evangheliti. Ioan întâiu". Ornamentele de final,
xilogravate, constau în viniete, fie de forma unor vase cu flori, fie de forma unei cruci
(din motive florale grupate), fie florale. Ultimul ornament este alctuit din 3 viniete culde-lampe, filigranate.
* Citat în: BRV. - vol. I, 95; BRV Additamenta, p. 207-208
* Citat în: Andreescu, Ana-- Arta cr ii : Cartea româneasc veche 1508-1700. — Ed. a
II-a revzut i adugit. — Bucureti : Univers Enciclopedic, 2002, p. 95-104

Evanghelie greco-român [Bucureti] . 1693 [titlu uniform local]
Brâncoveanu, Constantin, domn al rii Româneti. editor comercial ;
patronaj
Theodosie, mitropolit al rii Româneti. patronaj
Athanasie Moldoveanul, ieromonah. traductor
Greceanu, erban, vtori logoft. dedicator ; prefaator
Antim Ivireanul, ieromonah, viitor mitropolit al rii Româneti. gravor în
lemn ; tipograf
Sophronios, patriarh al Ierusalimului. autor al materialului înso itor;
hagiograf
Dorotheos, episcop al Thyrionului. autor al materialului înso itor; hagiograf
Mitropolia rii Româneti. Tipografia (Bucureti)
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Exemplare:
a.
. — [5] f., 372 p.
* Legtur în piele maro pe lemn, cu ornamente presate i aurite: medalion cu
Dreptul Judector, în câmpul central al primei coper i; evanghelitii sunt figura i în
cele patru col uri ale chenarului interior. Deasupra i dedesubtul acestuia - dou
tblii îmbrcate în drapaje cu ciucuri, decorate cu fleuroane, pe care sunt aezate
vase cu flori. Chenar marginal cu motive fitomorfe i ciucuri. Coperta posterioar:
medalion cu "Rstignirea". Acelai tip de chenare. Cotorul are patru nervuri
profilate, împodobit cu fleuroane între cele 4 nervuri (tije vegetale sub iri pe
margini, ornament central fitomorf). Capetele cotorului sunt, de asemenea,
marcate prin ornamente. Forza marmorat (alb, mov, negru, maro) recondi ionat.
nit incizat cu 5 ciorchini; între ei, cartue ovale înflorate.
* Conservare: legtur: atac de insecte. Coperta posterioar în curs de
recondi ionare. ; corp: complet, relativ bine conservat. Numeroase cearcne de
ap, depozite de cear i pete de mucegai (în special p. 17-44, 105, 153-169, 189201, 263-269, 281-310 sqq). Pagina 189 prezint o pat închis la culoare, pe
mijlocul coloanei din stânga i urma unui lichid în partea de sus; cearcn dublu, de
ap, lateral. Patin vulgar intens pe p. 281-290. Passim, benzi de hârtie alb
lipite pe zone restrânse. P. 271-284 prezint guri de zbor. Secven a 353-372 a fost
consolidat. Sublinieri cu rou i albastru, în text, p. 7. Exemplarul nu are
însemnri sau ex librisuri.
Inv. 13479

1697
Biblia N.T. Evanghelie (român). 1697
8
Sfânta i Dumnezeiasca Evanghelie ; cu voia prea luminatului [...] Ioan
Constandin Voevod ; i cu porunca purttoriului Pravoslaviei prea sfin itul Kyr
Theodosie Mitropolitul [...] ; de smeritul întru ermonahi Anthim Ivireanu. — Acum
a doua oar tiprit i diorthosit. — Snagov : în sfânta Mânstire, de smeritul întru
ermonahi Anthim Ivireanul, 1697. — [3], 180 f. (2 col.) : il. ; 2° (30 cm), 35 R (23
x 15,5 cm)
* Pagin de titlu: SFÂNTA I DUMNEZEIASCA // EVANGHELIE // Cu voia prea
luminatului i înl a // tului Domn. i oblduitoriu // a toat ara Rumâneasc, Ioan //
Constandin V: Voevod. // ai cu porunca purtatoriului Pravoslaviei // i cu porunca
purttoriului Pravoslaviei prea sfin itul Kyr Theodosie Mitropolitul // a toatei ri
Rumâneti. i // exarhu plaiurilor: // Acum a doa or Tiprit i diorthosi // t mai cu
mult nevoin . // În sfânta Mânastire în Sneagov // La anul dela speseniia lumii, 1697.
// De smeritul întru ermonahi // Anthim Ivireanul.
* Reprezint reeditarea Evangheliei de Bucureti, din 1693, numai în versiune
româneasc (ea însi reluând textul evanghelic din edi ia 1682, rânduit dup canonul
bizantin). Tiprit cu garnitura de litere chirilice confec ionat de însui Antim Ivireanul
pentru noua tipografie de la Snagov. Tipar negru i rou, pe 2 coloane, 30 de rânduri de
coloan, text încadrat. Signatur chirilic ("A; Aa - Uu; A; Aa - Jj"). Hârtia este
filigranat, de provenien , probabil, tot italian (filigranul este indistinct). Ornamentica
este aceeai cu cea din Evanghelia greco-român, cu men inea c i în acest caz,
gravurile, vinietele mari de final i frontispiciile sunt atribuite lui Antim Ivireanu.
* Cartea nu prezint nici un fel de prefa . Dup foaia de titlu, lucrarea debuteaz, la f.
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[2]r, cu biografia sfântului Ioan Evanghelistul dup Sofronie, patriarhul Ierusalimului i
Dorothei, Episcopul mucenic al Thyrionului. Pe f. [3]r sunt 7 viniete tipografice,
cruciforme, din care cea din mijloc este roie. În josul foii, într-un cartu, se afl
urmtoarea not: "Cade-se a ti c la ev[an]ghelia aciasta nu s-au pus zacialele precum
au fost întâi, ci capetele: pentru ca s poat afla fiete cine mai lesne ce i-ar trebui la
Tetravanghel. i pre unde este steaoa aciasta
* s nu gândeasc netine c s-au pus în toate locurile pentru soroac de svârit, ci
pentru unirea stihurilor din Tetravanghel" (cf. Evanghelia de Bucureti, 1722, 1750
.a.). Verso-ul acestei foi con ine gravura cu Sf. Ev. Ioan (24 x 15,5 cm.) cu legenda în
limba greac. La f. 20r se afl epilogul Evangheliei dup Ioan. Foaia 20v, fr
coloncifr, cuprinde indica ii tipiconale. Pe f. 21r se afl biografia Sf. Ev. Matei.
Gravura cu acest evanghelist, pe f. 21v. Evanghelia dup Matei, începe la f. 22r iar
epilogul, la f. 55r, unde exist i o not referitoare la Evanghelia dup Luca. Via a
acestui evanghelist, pe verso-ul f. 55. Recto-ul f. 56 prezint numai ancadrament i
viniete. Pe verso, gravur cu Sf. Ev. Luca. Începutul Evangheliei dup Luca, la f. 57r,
iar epilogul la f. 98v, înso it de indica ii tipiconale. Biografia evanghelistului Marcu,
gravura, începutul Evangheliei, ocup f. 99r - 100r. La f. 133v, într-un cartu, o not
privind succesiunea evangheliilor. La f. 134r începe sec iunea "Minologhion", iar la f.
162v - "Evangheliile de obte". La f. 177v - "Sfâritul cu Dumnezu, al tuturor
evangheliilor carele s-au azat dup rânduiala evan[gh]eliei greceti". Epilogul cr ii la
f. 180v, urmat de "A Tratajilor rânduit urmare" i de urmtoarele versuri: "Precum cei
streini doresc moiia s-i vaz / Când sânt întralt ar de nu pot s az. / i ca cei ce-s
pre mare btu i de furtun, / i roag pre D[u]mnezu de linite bun. / Aa i
Tipograful de-a cr ii sfârire, / Laud[] neîncetat d i mul umire".
* Citat în: BRV. - vol. I, 103
* Citat în: Andreescu, Ana-- Arta cr ii : Cartea româneasc veche 1508-1700. — Ed. a
II-a revzut i adugit. — Bucureti : Univers Enciclopedic, 2002, p. 104-105

Evanghelie [Snagov] . 1697 [titlu uniform local]
Antim Ivireanul, ieromonah, viitor mitropolit al rii Româneti. diortositor ;
tipograf
Theodosie, mitropolit al rii Româneti. patronaj
Sophronios, patriarh al Ierusalimului. autor al materialului însoitor;
hagiograf
Dorotheos, episcop al Thyrionului. autor al materialului însoitor; hagiograf
Mânstirea "Intrarea în Biseric a Sf. Nsctoare de Dumnezeu". Tipografia
(Snagov)
Exemplare:
a.
. — [5], 180 f.
* Exemplarul a avut, în secolul al XVIII-lea, o traiectorie interesant: pe timpul
foametei din 1748, un anume popa Dragomir, sin popa Nicolae din Buzu, vinde
cartea cu 5 taleri, în prezen a a numeroi martori; numele cumprtorului nu apare,
dar este posibil ca el s fi fost preotul Avram, cel de la care preotul Dragomir
achizi ionase exemplarul, anterior anului 1748. Evanghelia va reveni în familia
preotului Dragomir, aa cum indic însemnarea preotului Mitre(a) din 1765, în
care se afirm c evanghelia se afla, la acea dat, în posesia lui Constantin, fiul lui
Dragomir, semn, deci, c acesta o rscumprase. Ulterior, fiul lui Mitre, Toader, o
vinde, la rândul su, preotului Cârstea Gust ot Goleti, cu 60 de taleri (un pre de
10 ori mai mare decât cel de la 1748, impus de condi iile defavorabile create de
calamitate) la 1793. În anul 1800 (1802, dup o alt însemnare) cartea ajunge la
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preotul Miron Omuslu din Cârciu, contra sumei de 17 taleri (sau "lei"), din nou,
pe timp de foamete. În secolul al XIX-lea, la 1886, evanghelia se afla la Kostis
Nikolaos Altiparmeli din districtul Bitolia, Macedonia, ca mai apoi, peste aproape
50 de ani, un anume prof. Bârldescu s doneze cartea generalului Toader Nicolau,
în 1930 (nu este specificat locul unde s-a efectuat dona ia). În afara acestor
posesori consemna i în clar, însemnrile indic un preot Pavel, probabil tritor tot
în secolul al XVIII-lea i un preot Ioan, ale crui autografe dateaz din perioada
1774-1785. Locul de origine, aa cum apare el consemnat, pare a indica satul
Proboteti, inutul Her a (din fostul jude Dorohoi).
* Legtur în piele pe lemn, cu ornamente presate la rece: medalion (mandorl) cu
Iisus Hristos (în picioare), în câmpul central al primei coper i; evanghelitii sunt
figura i în cele patru col uri ale primului chenar, decorat pe mijlocul laturilor cu
mici motive ale Soarelui i Lunii. Marginile chenarelor sunt fitomorfe. Coperta
posterioar: medalion cu "Rstignirea" (Iisus pe cruce, între Fecioara Maria i Ap.
Ioan) ornamentat cu flori i o Lun, secondat de un alt medalion, mai mic. Restul
ornamenta iei este neclar (sec. XVIII)
* Conservare: legtur: deteriorat, în curs de recondi ionare: ptruns de cari, cu
zone lips lâng cotor, pe cotor, la ambele capete; coperta anterioar desprins din
legtur. Cotorul este foarte deteriorat; a supravie uit doar un fragment din
învelitoare. Forza uri de asemenea deteriorate din cauza umezelii i a carilor, cu
unele însemnri ilizibile. Urme de încuietori metalice ; corp: exemplar complet, în
stare proast de conservare. Primele 5 foi sunt desprinse, cu col urile rupte i
gurite de cari. Fasciculul f. 165-180 desprins din corpul cr ii. Foaia de titlu este
îmbrunit, ptat de mai multe ori în acelai loc - lateral. Per ansamblu, filele cr ii
sunt îmbrunite, cu depozite de cear, ptrunse de cari, consolidate empiric
(passim), cu lipituri ce obtureaz textul (f. 67). O band de remargina ie lateral
desprins, la f. 178. Pigmenta ie fungic intens, în special pe f. 132-134. Secven a
59-91 prezint o pat rotund, de culoare violet, pe col urile inferioare. F. 76 are
text completat de mân, în alfabet latin. De la f. 177 spre sfârit, marginile
inferioare sunt foarte deteriorate. Pierderi de text: f. 175r - 180r. Pe f. [2] v un
desen cu peni a. Sublinieri cu creionul, în text, passim.
* Ex libris: Pop(a) o[t] Probo eti maiu 1785 [în chirilic] [f. 20 ]
* Ex libris: idem [f. 120v]
* Însemnri: „Pop(a) o[t] Probo eti am scris la leat 1781 [cu slovocifre i cifre
arabe]” [f. 21v]
* Însemnri: „idem maiu 5 1774” , alfabet: chirilic [f. 56r]
* Însemnri: „Acest carte este a lui printelui Pavilu ce s numete vanghilie” ,
alfabet: chirilic [forza ant.]
* Însemnri: „Radu, rban, Maria, Pune [stânga], Dilia, Gheorghi, Io(a)na
[dreapta]” , alfabet: chirilic [foaia liber a forza ului ant. r]
* Însemnri: „[pe o singur coloan] 100 la Foceani la dnu Luca, 40 la Simoan,
28 la greu [grâu], 18 la Petrea, 38 la greci, 32 la Vángáu, 60 la paini, 32 la Vásáli,
12 la Toader, 20 la Gámárlie / 380 - 37 tataei la Foceani, 55 la Neculai fratemiau /
72 - 66 la Foceani, la tulpani, basmali, floarea [dedesubt, corectat de o alt mân,
cu creionul: "basmale"]” , alfabet: latin extins [foaia liber a forza ului 1, v]
* Însemnri: „Kostis N. Altiparmeli te 21 Maiu 1886 tina ? semera hagios
Konstantinos kai Helene” , alfabet: grecesc [f. de gard ant. r]
* Însemnri: „Donez aceast Sf[ân]t Evanghelie Domnului General Teodor
Nicolau, vrednicul fiu al "Mo ilor" în semn de amintire i cu cele mai curate
sentimente de afec iune. Am d[onat] la 4. VIII. 930. Prof. Bârldescu protoiereu
mirean” , alfabet: latin extins [f. de gard ant. v]
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* Însemnri: „Ianuariou 5 1886 Kostis Nikolaou Altiparmeli Apo Makedonia(s)
Apo Distriktou Bitolia to chorio Tirnavon [dedesubt, de o alt mân, cu caractere
latine:] Kostis Nikolai Altiparmeli Din Machedonia Districtu Bitolia Sat Tirnovo.
[dedesubt:] Asemenea i eu G. G. N. Altipanale” , alfabet: grecesc, latin extins [f.
de gard post. r]
* Însemnri: „Aciast evanghel(ie) este a popii lui Drag(o)mir sin pop(a) Necul(a)i
ot Bozu i am cumprat-o eu pop(a) Drag(o)mir de la deadul (Dediu ?) peciorlu
[feciorul] poppie [popei] lui Avram i o am vndut drept t(a)l(eri) 5 p i cndu om
vndut fost-au mult() om(e)nie martur dar se vor iscli mai jos anume: leat 7257
(1748) eu popa Hrizea mar(tor), eu jupan Dobri  mar(tor), eu Dumitraco
mar(tor), eu Lazr mar(tor), eu Necul(ai) mar(tor), eu Tudora v()du(va)
mar(tor), eu teful sin pop(a) lui Grigore; am scris eu Cuzma, eu Nedelco ot
Mo… [fil tiat], eu Necula Diiacon ot Lip(ova)… [fil tiat]. i am cunprat
pe fo(a)mete eu pop(a) Drag(o)mir de la pop(a) Avram i o vând de foamete i am
scris s (se) tie de cându fomete i au fost domnu nostru Ion vod în scaunul în
Bucureti dech. 21 leat 7257 (1748) i cându om cumprat am fost diiacon eu
Drag(o)mir” , alfabet: chirilic [f. [3]r]
* Însemnri: „Aciast ivanghelie este a popiii lui Costandin sin popi Dragomir ot
Buzu care este cunprat de tat-su popa Dragomir ot Buzu i am scris eu popa
Mitre cu zisa popii lui Costandin dech. 20 1765 eu popa Mitre” , alfabet: chirilic
[f. [3]r]
* Însemnri: „Aciast sfnt evanghele este a popi Crsti este coînprat (sic) de la
toderu fecior popi Mitri” , alfabet: chirilic [f. 73v - 74v]
* Însemnri: „Evanghelia mucenicului Haralambie cantate la 5 i 6 December” ,
alfabet: latin [f. 92v - 93r]
* Însemnri: „Adic eu dasclul Toader sin popa Mitre dat-am adevrat zapisul
meu la mna priotului Crsti precum s (se) tie c I-am vndut acest evangheliia
[sic] dreptu talere 60 [adic] aszeci i banii mi-au datu to i deplinu în mna me
[urmeaz un text fr legtur cu primul, despre pomenirea unor fe e bisericeti]”
(1793), alfabet: chirilic [f. 98v]
* Însemnri: „Aciast ivanghelie au cumprat-o preotul Miron Omuslu de la
preotul Crstea Gust în taleri 17 adi(c) aptesprezece lei la leat 1802 fev. 22” ,
alfabet: chirilic
* Însemnri: „S s tie c aciast ivanghelie este a popi lui Miron ot Crciiu
[Cârciu] i au cumprat-o de la popa Crste Gust din satu Goleti de când
foamete în talere 17 1800” , alfabet: chirilic [f. 160v]
* Însemnri: „S tia [sic] de când s-au cutremurat pmântul foarte tare la mezul
nop ii în luna lui octomvre la 17 [zile] spre sfânta duminec vo leat ? Popa ? [fil
zdren uit]” (sec. XVIII), alfabet: chirilic [f. 177v]
* Însemnri: „S (se) tie de când au robit turcii ara Munteneasc i a(ra)
Moldovii pn unde au putut ajunge. Popa Mitre maiu dni 1 1770” , alfabet:
chirilic [f. 180v]
* Însemnri: „[not autobiografic incomplet, datorit deteriorrii paginii]” (6
mai 1886) / Kostis N. Altiparmeni, alfabet: grecesc [f. de gard post. r]
Avram [preot] . (Buzu, ante 1748) [deintor anterior]
Dragomir [preot] . (Buzu, ante i post 1748) [menionat pe: f. 3r] (cumprare)
[deintor anterior]
Constantin [preot, fiul lui Dragomir] . (Buzu, pân la 1765) [menionat pe: f. [3]r]
[deintor anterior]
Toader [preot, fiul lui Mitrea] . (Buzu, 1765) [menionat pe: f. 98v] [deintor
anterior]
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Gust, Cârstea [preot] . (Goleti, 1765-1793) [menionat pe: f. 73v - 74v, f. 98v]
(cumprare) [deintor anterior]
Omuslu, Miron [preot] . (Cârciu, 1793-) [menionat pe: f. 145v, 160v] (cumprare)
[deintor anterior]
Altiparmeni, Kostis Nikolaos. (Bitolia, 1886) [menionat pe: f. de gard post. r]
[deintor anterior]
Bârldescu [profesor, protoiereu] . ([Ardeal?], pân la 1930) [menionat pe: f. de
gard ant. v] [deintor anterior]
Nicolau, Teodor, general de brigad. (1930-) [menionat pe: forza anterior]
(donaie) [deintor anterior]
Inv. 967

1699
Biblia N.T. Evanghelie (român). 1699
9
Kiriakodromion sau Evanghelie înv toare : care are întru ea cazanii la
toate duminecile preste an, i la praznicele domneti, i la sfin ii cei numi i / cu
blagosloveniia prea sfin itului Kyir Athanasie Mitropolitul râi, i mai luminat
diorthosit de Mihai Itvanovici tipograful. — Acum întâi întru acesta chip aezat
i tiprit. — Blgrad [Alba Iulia] : în sfânta Mitropolie, de Mihai Itvanovici
typograful, 1699. — [2], 415 f. ; 2° (27 cm), 31 R (22 x 13,5 cm)
* Pagin de titlu: KIRIAKODROMION // SAU // EVANGHELIE ÎNV TOARE //
Care are întru ea cazanii la toate Duminecile // preste an, i la Praznicele Domneti, i //
la sfin ii cei numi i. // Acum întâi întru acesta chip aezat i // Tiprit i mai luminat
în limba // Rumâneasc diorthosit. // Supt biruin a prea luminatului i înl atului //
IOSIF LEOPOLD. // Craiul Budei, i al râi ungureti, i // al Ardealului. // Fiind
Gubernator râi Mariia sa Bamfi GHEORGHIE. // Cu blagosloveniia prea sfin itului
Kyr // ATHANASIE Mitropolitul râi. // În sfânta Mitropolie în BLGRAD. // În
anul dela mântuirea Lumii 1699. // De Mihai Itvanovici Typograful // Tou ex
Ungrovlachias.
* Colofonul: Tipritu-s-au aciast Dumnezeiasc Carte în sf[â]nta Mitropolie în Blgrad
Hramul Sf[i]ntei Troi , i s-au început în Luna lui Martie la întâia zi. Anul Domnului
1699. i s-au svârit în Luna lui Dechemvrie în 20 de zile, iar întru acestai an.
* Lucrarea include texte din mai multe cazanii, atât din Cazania lui Varlaam , Iai, 1643
(75 de predici din cele 81), cât i din: "Evanghelie înv toare", Mnstirea Dealu, 1644
i "Cheia în elesului", Bucureti, 1678 (5 cazanii). Ultima cazanie, apud Eugen Pavel
("Considera ii asupra tipriturilor blgrdene de la sfâritul secolului XVII", "Cercetri
de lingvistic", 1981,nr. 2, p. 196) citat de Corina Teodor (v. infra), provine din
"Poveste la 40 de mucenici" (1689). Cópii manuscrise ale "Cheii în elesului" circulau de
mult vreme în Transilvania, fapt care explic prezen a în Chiriacodromionul de
Blgrad a unor cazanii care nu se regsec în edi ia bucuretean a cr ii lui Galjatovskij,
din 1678: "Cazania II la Rusalii", "Cazania II la Învierea Domnului", "Cazania la 20 de
zile a lui iulie la sfântul i slvitul prooroc Ilie"; acestea au fost preluate de Mihai
Itvanovici, o dat cu cele imprimate la Bucureti, în tlmcirea mitropolitului Varlaam
(ap. tefan Ciobanu, "Din legturile culturale româno-ucrainene. Ioannichie Galeatovski
i literatura român veche", Bucureti, 1838)
* Tipar negru i rou, finalul capitolelor în piramid întoars, decorat cu viniete. Pagina
este încadrat. Coloncifrele paginilor cu frontispicii sunt imprimate în dreapta jos. Titlul
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plasat într-un chenar dublu. Pe verso-ul foii de titlu, gravur cu Sf. Treime sub stejarul
din Mamvri, cu legenda "Prealuminatului Smn al sf[i]ntei, i nedespr itei Tro[i] e,
Hramul Mitropoliei Belgradului din Ardeal", 11 x 10 cm., în ram liniar dublat de una
fitomorf; gravura este flancat de ini ialele A, D, E, S, , Ci, , Ci (stânga) i D, A, M,
B, A, A, P, U (dreapta) i este urmat de versuri dedicatorii. F. [2]r - [3]r cuprind
scrisoarea de dedica ie adresat Mitropolitului Ardealului, Atanasie Anghel, de ctre
Mihai Itvanovici "Tipograful ex Ungrovlachias". Verso-ul f. [3] con ine o serie de
citate din Evanghelia dup Ioan, Apocalips, una din epistolele Ap. Pavel ctre
Corinteni. La f. 1 începe chiriacodromionul, cu "Cazanie la Dumineca Vameului i a
Fariseului", sub un frontispiciu "Deisis" ornat secundar cu volute de vrejuri îmbobocite,
cu flori de acant, garofi e i rodii reluat la f. 272r, 305v, 392r (prezent i în Evanghelia
de Bucureti, 1682 i în "Mrgritare", 1691). Frontispiciile înso esc fiecare cazanie;
când nu con in motive religioase, sunt alctuite din arabescuri de flori i foliaje (f. 14r,
de ex.). Alt frontispiciu, cu Iisus binecuvântând, inând globul pmântesc în mâna
stâng (Pantokrator), într-un medalion încadrat de 2 rozete i de tulpini spiralate, alb pe
fond negru, la f. 197v, 215v, 243v, 280v, 343v, 384v. Exist i frontispicii mai simple,
din benzi fitomorfe cu margini stilizate, la f. 34v, 37r, 40v etc. Ornamentica include
câteva tipuri de ini iale i viniete. Ini ialele mari, încadrate, msoar fie 3 x 3,5 cm., cu
unele varia ii, fie aprox. 4 x 4,5 cm: ini iala roie de la începutul primei Cazanii, un "H"
profilat pe o floare deschis, ini iale "Z", cu negru, pe fond foliaceu de form ptrat (f.
178v, 183r, 193r, 216r, 226r, 248r), ini iale diverse albe pe fond negru, într-un
ancadrament suplimentar, vegetal, din flori stilizate, de 3,3 x 2,5 cm., altele mai mari, în
acelai stil, ini iale simple, negre pe fond alb, cu ancadrament fitomorf, de 3,8 x 3 cm. i
3,5 x 3,5 cm., ini ial cu apostolul Pavel (apud Ana Andreescu, "Arta cr ii") îmbrcat
în arhiereu ("P"), preluat, dup cum afirm Dan Râp-Buicliu, din repertoriul grafic al
Noului Testament de la Blgrad, 1648 dar i al Psaltirii de Blgrad din 1651; dim.: 3,3 x
2,8 cm. La f. 164r, ini ial "IA", cu Iisus (numai capul), decorat secundar cu motive
fitomorfe (f. 174r); ini iale "A", profilate pe vase cu flori, dim. 4 x 3,5 cm., frecvente,
(preluate la rândul lor, din aceleai tiprituri, de fapt, apar inând plcilor bucuretene
mai vechi) - la f. 105v, 154v, 183v, 255r, 260r, 272r, 275v, 279r, 282v, 357v, 378v.
Sunt prezente i ini ialele simple, în chenar liniar, de 2,5 x 2,5 cm. Tipologia
ornamentelor finale const în viniete mari, anturate de altele mici, dispuse simetric, susjos, dreapta-stânga (f. 40r, 239r, 271 v), viniete cruciforme din motive stilizate, la f.
271r, 367v (10, 5 x 10,5 cm.), 378r (din 2 cruci, din care una este încadrat, anturate de
alte 7 viniete mici dispuse de jur împrejur; dim.: 6 x 7 cm., 384r. La sfâritul acestei
"evanghelii înv toare", o viniet cruciform (cu motive care se regsesc i în variant
unic) i "IS HS NI KA" (f. 409v). La f. 415r, un cul-de-lampe, din benzi florale
stilizate. Vinietele compozite sunt delimitate de text, printr-o linie. Sub frontispicii i
uneori, deasupra lor, sunt prezente viniete mici, de form rectangular (cele plasate sub
latura inferioar a frontispiciilor încadreaz titlul sec iunii respective). De asemenea,
marginile superioare ale filelor sunt ornate cu motive fitomorfe stilizate (din care se
compun majoritatea vinietelor). La f. 168r, 229r, 279r (aici plasat pe frontispiciul
paginii) i 297 se afl o xilogravur cu Sf. Constantin i Elena, de 7 x 5,3 cm., al crei
ancadrament este format dintr-un chenar simplu, liniar i o ram exterioar dubl,
floral. Revenind asupra cuprinsului, f. 410r - 412v cuprind "Pinax"-ul, sau "însemnare
pentru toate cazaniile ce sânt în cartea aciasta" (frontispiciu tipografic). Pe f. 413r - v se
afl "A Praznicelor domneti i a sfin ilor celor mari însemnare", dup care, pe f. 414r v - "A Tipografului ctr cei ce s vor întâmpla a ceti bucurie", semnat: "Tot cel mic i
plecat de bine voitoriu Mihai Itv[anovici] Tipograful Tou ex Ungrovlachias". Pe f. 415
r, colofonul (reprodus mai sus), iar dedesubt: "Urmarea azbuchilor ce arat Tratazii
cr ii acetiia". Urmeaz un epilog versificat, pe alocuri neclar din cauza deteriorrii
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foii: "Înce chip Cerbul dorete de izvorul cel rece, / i streinul de moie-i când aiurea
petrece. / i ca cel ce-i de furtun pre mare prea suprat: / i s roag de pururea s vaz
pmânt uscat. / Asemenea Tipograful pentr'-a Cr ii sfârire, / Lui D[u]mnezu d
laud, cântare, mul mire". Verso-ul foii ultime este alb.
* Citat în: BRV. - vol. I, 115; BRV Additamenta, p. 213
* Citat în: Andreescu, Ana-- Arta cr ii : Cartea româneasc veche 1508-1700. — Ed. a
II-a revzut i adugit. — Bucureti : Univers Enciclopedic, 2002, p. 106
* Citat în: Teodor, Corina-- O carte ortodox din anii unirii ecleziastice:
Chiriacodromionul (Alba Iulia, 1699)". — În : "300 de ani de la Unirea Bisericii
Româneti din Transilvania cu Biserica Romei", Cluj-Napoca, 2000, p.117-124

Evanghelie cu învtur [Blgrad] . 1699 [titlu uniform local]
Athanasie Anghel, mitropolit al Transilvaniei. patronaj
Iosif Leopold, rege al Ungariei i Transilvaniei. patronaj
Bánffy György, guvernator al Transilvaniei. patronaj
Gheorghe din Daia [protopop] . editor comercial
Raiu, tefan. editor comercial
Mihai Itvanovici. diortositor ; prefaator ; tipograf
Mitropolia Transilvaniei. Tipografia (Blgrad [Alba-Iulia])
Exemplare:
a.
. — [3], 415 f.
* Exemplarul a circulat în parohia greco-catolic Cherelu, jud. Arad, conform
însemnrilor, ca i exemplarul Noului Testament de la Blgrad (inv. 27635)
* Cu ocazia legrii din nou a volumului, f. 413 i 414 au fost prinse greit, la
sfâritul volumului.
* Legtur în piele pe lemn, cu ornamente presate i aurite: cruce floral în câmpul
central al primei coper i, cu mici fleuroane între bra e, chenar tip ram, cu margine
exterioar fitomorf, împodobit cu buchete de flori în interior, în cele patru col uri.
Coperta posterioar are un ornament rotund cu motiv indistinct (o cunun ?). Pe
margini, ambele coper i prezint câte un chenar lat, fitomorf. Cotor cu 4 nervuri
profilate, neornamentate (sec. XVIII)
* Conservare: legtur: atac de insecte. Învelitoarea coper ii posterioare
deteriorat, cea a cotorului, cu canale. Urme ale încuietorilor metalice. Foi de
gard noi, din hârtie cu filigran. ; corp: exemplar complet. Primele 4 i ultimele 3
foi au fost consolidate. Patin vulgar. Cearcne de ap pe marginea superioar a
filelor i lateral (passim). Sublinieri în text, adnotri marginale (cu creionul,
passim, în alfabet latin). Pe foaia de titlu, marg. inf., o dat cu chirilice - "1762",
iar pe f. [2]r, ibidem, "1763". F. 415v, marg. inf. - "1889" (cu creionul); forza
posterior, tot în partea de jos, "1868". Verso-ul ultimei foi prezint, de asemenea,
însemnri.
* Însemnri: „Eu Grigorius Gaborovici înv toriu Cherelui” , alfabet: chirilic
[forza ant.]
* Însemnri: „Înn V toriul Grigorius fon Cherelui Anno 1790 Martje 20 zile
Cherelui” , alfabet: chirilic-latin [forza ant.]
* Însemnri: „Aciast carte jeste alui Abesericii Chereluului scris-am eu Onu
Popovici” , alfabet: chirilic [f. 415v]
* Însemnri: „Aciasta Cazanie jeste a Beserici Chereluului scris-am eu Nickas
Todor Cherelus” , alfabet: de tranzi ie [f. 415v]
* Însemnri: „Scris-am eu Gligori din cherelu 1787 dechevrio zece zile” , alfabet:
chirilic [forza post., sus]
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* Însemnri: „Anno 790 Grigorius Gaborovici fon Cherelu” , alfabet: chirilic
[forza post. r, sus]
Biserica parohial greco-catolic (Cherelu [Kerül s]) (jud. Arad). (1790-)
[menionat pe: forza ant. i post.] [deintor anterior]
Inv. 37393

Maximos Peloponnesios
10
Carte sau lumin : cu dreapte dovediri din Dogmele Besearicii Rsritului /
descoperit i aezat de prea înv atul ieromonah Maxim Peloponesianul ;
[tradus i] tiprit de Antim Ivireanul. — Acum întâiu tiprit pre limba
rumâneasc. — Snagov : în Sfânta Mnstire… în Tipografia Domneasc, 1699. —
[3], 108 f. : il. ; 4° (20 cm), 19-28 R (17 x 12 cm)
* Pagin de titlu: CARTE SAU LUMIN // Cu dreapte Dovediri din Dogmele //
Besearicii Rsritului asupra dejghinrii Papistailor // descoperit i aezat de // prea
înv atul ieromonah Maxim Peloponesianul. Acum întâiu typrit // pre limba
Rumâneasc cu porunca i toat cheltuiala // a prea Luminatului i înl atului Domn // i
oblduitoriu a toat ara Rumâneasc, Ioan Constantin B.B. Voevod // Purtând cârma
Pravoslaviei Prea Sfin itul Mitropolit Kyr Theodosie. // i s-au tiprit în Tipografia
Domneasc în Sfânta Mnstire în Sneagov. // La anul mântuirii lumii 1699 în luna lui
aprilie. // De smeritul întru ieromonahi Anthim Ivireanul // pentru ca sa dea dar
Pravoslavnicilor.
* Reprezint traducerea cr ii lui Maxim Peloponesianul, "Encheiridion kata tou
Schismatos ton Papiston", aprut în versiune original, la Bucureti, în 1690, sub
îngrijirea lui Antim Ivireanul.
* Titlul i textul tiprite cu caracterele "Bibliei de la Bucureti". Pe foaia de titlu v,
obinuita Stem i versuri la stem dedicate domnitorului Brâncoveanu, urmate de o
prefa . La f. 1 se intr în materie, cu titlul: "Carte fcut de Preaînv atul ieromonah
Maxim Peloponis[ia]nul, ucin[i]cul Prea vestitului Kyr meletie Piga, Pap i Patriarh
Alexandriei". La f. 105r, un epilog versificat: "Cu ajutoriul D[o]mnului luat-au
svâritul/ Aciast carte vrednic de Papa ereticul./ În luna lui aprilie în trei zeci de
zile,/ Era i cursul anilor cel dela mântuire./ O mie i ase sute i noaozeci i noao,/ i
iar slav D[o]mnului ci ne ajut noao". ; Aducem câteva completri privind grafica:
volumul prezint o serie de ini iale ornate i încadrate, frontispicii de capitol i viniete,
toate din motive fitomorfe delicate. Se disting vinietele mari la f. 72r i 74r: vinieta cu
cap de leu din gura cruia ies mladi e înflorite (motiv baroc de provenien  ucrainean,
preluat de ilustra ia de carte a secolului urmtor) i vinieta romboidal cu acelai tip de
motiv vegetal (fr reprezentri zoomorfe). Pagina de titlu este încadrat într-un chenar
fitomorf stilizat iar pagina de text, într-un chenar simplu, liniar. Structura cr ii este
urmtoarea: "Pentru începtoriia Papei", f. 1r -72r; "Pentru purcederea Sf. Duh", f. 72v74r; "Pentru azime" (în II pr i), f. 74v - 82v; "Pentru schimbarea adec prefacerea
Fiin ei Tainelor", f. 83r - 89r; "Pentru cel de cur enie foc", f. 89v - 96r; "Pentru
îndreptarea sfin ilor", f. 96v -105v; "Scara a cr ii acetiia", f. 106r-108r.
* 1690 : Ed. I, în lb. greac în original
* Citat în: BRV. - vol. I, 114; BRV. - vol. IV, p. 210

Manual contra schismei papistailor [Snagov] . 1699 [titlu uniform local]
Carte sau lumin (român). 1699 [titlu uniform]
Antim Ivireanul, ieromonah, viitor mitropolit al rii Româneti. traductor ;
dedicator ; editor ; prefaator ; tipograf
Brâncoveanu, Constantin, domn al rii Româneti. patronaj ; editor
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comercial
Theodosie, mitropolit al rii Româneti. patronaj
Mânstirea "Intrarea în Biseric a Sf. Nsctoare de Dumnezeu". Tipografia
domneasc (Snagov)
Exemplare:
a.
. — [1] +, 108 f.
* Acestui exemplar îi lipsete prefa a reprodus în volumul I al Bibliografiei
Româneti Vechi. A circulat în în parohia ortodox din Valea Mare (de
Cri), jud. Hunedoara
* Legtur în piele neagr pe lemn, cu ornamente presate; vas cu flori, în câmpul
central al primei coper i, înconjurat de motive secundare; chenar liniar împodobit
cu frunze de acant, în cele patru col uri. Cotor cu 5 nervuri profilate,
neornamentate. Dou încuietori fun ionale. nit rou.
* Conservare: legtur: bun. O însemnare cu creionul, trunchiat, în alfabet
detranzi ie (o urare de sntate) pe forza ul coper ii posterioare. ; corp: complet,
bineconservat. Urme de cari în coper i i în blocul cr ii. File reparate (la început).
Col urile superioare ale foilor 101-105 au fost consolidate. Depozite de cear,
patin vulgar,mici cearcne de ap, pigmenta ie fungic. Prima foaie de gard
verso, acoperit cu socoteli.
* Însemnri: „Aceast carte vorbete în contra Apusenilor credincioi i aduce
multe Dovede dupre credin a biseri(cii) rsrit(ului) citi i-o cei ce v înteresa i 863
iunie 26” , alfabet: de tranzi ie [forza ڏant.]
* Însemnri: „Toate s ispiti i ce iaste bun s ine i, de tot feliul de lucru ru s v
feri i autoriul Tata înv toriul” , alfabet: de tranzi ie [f. de gard ant., marg. sup.]
* Însemnri: „Propietar al acestei cr i este Ioan Zichil paroh gr(ec) ort(odox) în
Valea Mare a comitatul(ui) Hunedoarei” , alfabet: latin extins [f. de gard post. r]
Zichil, Ioan [preot paroh grec-ortodox] . (Valea Mare de Cri, jud. Hunedoara,
[ante 1918]) [deintor anterior]
Inv. 26660

1709
Biblos eniausios (greac medie). 1709
11
Biblos eniausios : ten hapasan ekklesiastiken akolouthian aneillepos
periechousa / typotheisa men… epi tou eusebestatou.. Authentou Kyr Ioannou
Konstantinou Basarampa Boeboda tou Brankobanou, kai aphierotheisa to
panagiotato… Oikoumeniko Patriarche, Kyrio… Athanasio, para tou
panierotatou… Metropolitou Kyriou Anthimou tou ex Iberias ; Diorthotheisa de
met'epimeleias para Metrophanes Presbyterou Gregora, tou ek Dodones. — En
Tergobysto : en te Hagiotate Metropolei, 1709. — [2] f., 973 p., [1] f. alb, 588, 36
p. ; 4° (27 cm), 53 R (16 x 23 cm)
* Pagin de titlu: BIBLOS ENIAUSIOS // TEN HAPASAN EKKLESIASTIKEN //
Akolouthian // ANELLEIPOS PERIECHOUSA, // Typotheisa men kai aphierotheisa //
To Panagiotato, logiotato, kai sophotato Archiepiskopo // Konstantinoupoleos, Neas
Romes, kai // Oikoumeniko Patriarche, // Kyrio Kyrio ATHANASIO. // Epi tou
Eusebestatou, Eklamprotatou, kai, // Galenotatou Authentou Kyr, Kyr Ioannou
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KONSTANTINOU. // Basarampa Boeboda, tou Brankobanou, Hegemonos pases //
Ungroblachias. // Para tou Panierotatou, kai Theosebestatou Metropolitou Unk- //
roblachias, ky[riou] ky[riou] ANTHIMOU, tou ex Iberias, // Analomasi, kai Typois tois
autou. // Diorthotheisa de met'epimeleias para Metrophanes Presby- // terou Gregora,
tou ek Dodones. // En etei, 1709. Kata mena Augyston. // En te Hagiotate Metropolei te
en Tergobysto // tes Unkrovlachias.
* Titlul tradus: Carte de peste tot anul, cuprinzând fr lips tot serviciul bisericesc,
tiprit i afierosit preasfin itului, prea înv atului i prea în eleptului Arhiepiscop al
Constantinopolului, al Noii Rome, i Patriarh Ecumenic, Domnului Domn Atanasie. Pe
timpul prea piosului, prea strlucitului i prea luminatului Domnitor, Domnul Domn
Ioan Constantin Basarab Voevod, Brâncoveanu, Egemon a toat Ungrovlahia. De prea
sfin itul i iubitorul de Dumnezeu Mitropolit al Ungrovlahiei Domnul Domn Antim din
Ivir, cu cheltuiala i cu tiparul su. Corectat cu îngrijire de Mitrofan Presviterul
Gregoras, din Dodona, în anul 1709, în luna lui August, în preasfin ita Mitropolie a
Târgovitei din Ungrovlahia [apud BRV]
* Textul este în greaca bizantin ecleziastic (koiné-ul literar medieval). Titlul
alternativ, eviden iat de edi iile de secol XVIII, este: "Panthekte" (apud "Biblos
eniausios hetis kai panthekte kaleitai pasan ten tou chronou akolouthian periechousa" edi ia Leipzig, 1761 sub îngrijirea lui Apostolos Rozanes, i urm.)
* Tiprit cu negru i rou, pe dou coloane; s-au folosit 4 corpuri de liter greceasc.
Signatur i numerota ie de asemenea greceti. Hârtia este filigranat. Titlul este
încadrat într-un chenar fitomorf. Pe frontispiciu, medalion central cu Iisus Hristos. În
partea de jos a chenarului, alt medalion, cu Maica Domnului. Frontispicii vegetale,
ini iale i viniete xilogravate. Frontispicii tipografice de capitol, din motive variate.
Ornamentica de compozi ie xilografic poart amprenta stilului ivirean i se inspir din
grafica "Bibliei" de la 1688 (vinietele de final cu împletituri, în special, calchiate dup
cele din Biblia lui Ivan Feodorov, de la Ostrog, 1581, dintre care vinieta cu contur
geometric, crea ie a xilogravorului elve ian Jost Amman). Pe foaia de titlu verso, se afl
stema Constantin Brâncoveanu, dublu încadrat, i versurile asupra stemei, în numr de
10. Foile liminare cuprind dou dedica ii, "APOLOGIA HYPOTHETIKE
DIASTICHON TOU ANOTHEN", în 35 de versuri, dedicat domnitorului
Brâncoveanu de ctre Mitrofan Gregoras, episcopul Dodonei i înc o dedica ie
intitulat: "TO PANAGIOTATO SOPHOTATO… ARCHIEPISKOPO TES EN
KONSTANTINOUPOLEI … EKKLESIAS... Kyrio ATHANASIO", semnat "Ho tes
Panagiotetos prothymos… Metropolites Unkrovlachias Anthimos ho ex Iberias", i
Cuprinsul - "PINAX".
* Citat în: BRV. - vol. I, 157

Serviciul bisericesc [Târgovite] . 1709 [titlu uniform local]
Brâncoveanu, Constantin, domn al rii Româneti. patronaj
Athanasios, patriarh al Constantinopolei. beneficiarul dedicaiei
Antim Ivireanul, mitropolit al rii Româneti. editor ; editor comercial ;
tipograf
Gregoras, Metrophanes, corector al Tipografiei greceti din Bucureti.
corector
Mitropolia Târgovitei. Tipografia (Târgovite)
Exemplare:
a.
. — + 92, 36 p., [2] f. +
* Reprezint un fragment din impresionantul "Serviciu bisericesc", de peste 1000
de pagini, însumând circa 20 de serii liturgice de mare i mic întindere, specifice
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ritului bizantin, aa cum se svârea el în Biserica din Constantinopol, i tiprit la
Târgovite, în 1709, de ctre Antim Ivireanul. Cartea era destinat bisericilor din
cuprinsul Imperiului Otoman, fiind, ca majoritatea lucrrilor de acest gen, druit
pstorilor respectivelor comunit i ortodoxe. Vechiul fond (distrus în decembrie
1989), al Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureti de inea un singur
exemplar incomplet (reprezentând prima parte a cr ii). Foarte pu ine exemplare
(deseori defectuoase) exist în fondurile bibliotecilor din ar. Cele mai multe
exemplare, 8 la numr, apar in Bibliotecii Academiei. Judecând dup forma de
fragment "de sine stttor", a tipriturii, aa cum ni se prezint în cazul de fa ,
deducem c ea provine dintr-un exemplar descompletat datorit uzurii, sau din
ra iuni practice, ale crui pr i componente au fost legate (recompactate) ulterior
într-o ordine inteligibil, dar infidel topicii originale. Biblioteca muzeului de ine
un alt fragment din aceeai lucrare, care cuprinde i pagina de titlu. Cele dou
fragmente, constituind fiecare, câte un tom distinct, nu pot fi puse reunite în mod
secven ial, ci din aproape în aproape, pe baz de conjecturi. Singurul indiciu
privind structura real a cr ii i sursa fragmentelor, totodat, este nota de pe
verso-ul celei de-a doua foi liminare - "Peri tou posechousi taxeos en tede te
biblo", în care este specificat în detaliu întregul con inutul al "Serviciului
bisericesc". Din parcurgerea acestei note am putut stabili urmtoarele: primul
fragment este un melanj de texte apar inând atât primei pr i a corpusului liturgic,
i anume: sec iunea de început, de 973 de pagini, cât i din ultimele 36 de pagini
ale întregului tom, iar cellalt fragment se compune din trei slujbe enumerate de
ctre editorul cr ii printre slujbele de început ale liturghierului pe care îl numete:
"panchrysos seira tes katholikes kai apostolikes ekklesias tes anatolikes
Akolouthion" ("colec ia întru totul de aur, a slujbelor Bisericii soborniceti i
apostoliceti a Rsritului"). Aadar, logica intern a grupajului original, al
textelor este greu de reconstituit practic, fiindc însi pagina ia, individualizat în
cazul fiecrei sec iuni, nu mai reflect, aici, ordinea în care Antim Ivireanul le-a
aezat conform necesit ilor cultului (dar pe criteriul accesibilit ii imediate).
Putem spune doar c cele trei slujbe din fragmentul II pot fi alipite fragmentului I
fiindc, teoretic, potrivit notei ivirene, ele se integreaz primei serii liturgice, care
cuprinde Psaltirea, Paraclisul Nsctoarei, Ceaslovul, Exapostilarele, Cele 11
Evanghelii ale Învierii i 2 Canoane închinate Nsctoarei de Dumnezeu, intrând
cu toatele în fasciculul de 973 de p., al cr ii, iar cele 4 slujbe din primul fragment,
apar inând ultimului fascicul, de 36 de p., ar trebui ordonate dup slujbele
men ionate anterior. Între aceste serii liturgice existau Antologhion-ul, Octoihul,
Triodul i Penticostarul, cu toate rugciunile (i cântrile) specifice, adic restul de
588 de pagini.
* Fondul de carte veche al Patriarhiei de ine, din acest volum, "Triodul" i
"Paraclisul Nsctoarei" (inv. 2424). inând cont c i pe acest exemplar sunt
prezente însemnri de proprietate care indic drept posesor istoric - Biserica
Domni a Blaa, credem c putem reconstitui traseul acestei cr i i reuni cele
dou fragmente (cu lipsurile inerente). Autorul însemnrilor din exemplarul
Patriarhiei, dar i din fragmentele 1 i 2, ale bibliotecii Muzeului, este "Gheorghe,
para(e)clisiarh".
* La începutul fiecrui capitol exist câte un frontispiciu compus dintr-o band
fitomorf încadrat (cu excep ia frontispiciilor de la p. 31 i f. [2]v, fr cadru;
dimensiuni: 1 x 16,3 cm.). Volumul mai este împodobit cu ini iale ornate, roii: la
începutul Psaltirii, ini iala "M", de 2,4 x 2,3 cm.; "B", la începutul Horologionului, într-un chenar din motive stilizate, de 1 x 1,5 cm.; ini ial ornat fitomorf i
încadrat, "T", la începutul dedica iei lui Antim Ivireanu, de 2,3 x 2,3 cm.
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Vinietele sunt de mai multe tipuri i sunt plasate fie sub una dintre coloanele
textului, fie sub ambele coloane: viniete din dou linii orizontale împletite,
formând în partea de jos o bucl (p. 92), din 3 linii erpuite (coloana din dreapta,
p. 25 a pr ii a II-a), vinieta cul-de-lampe, din trei elemente, de la p. 30 (p. a II-a),
având ca motiv foliajele spiralate: cel de-al doilea element este zoo-fitomorf, cu
cap de leu iar cel de-al treilea este doar fitomorf i are culoarea roie. Mai este de
men ionat vinieta cruciform din linii împletite care orneaz finalul primei
dedica ii, pe foaia [1] verso. Majoritatea motivelor se regsesc în tipriturile
începutului de secol XVIII i chiar în secolul urmtor. Volumul mai con ine i
ornamente tipografice constând în frontispicii înguste, de capitol, la începutul
cr ii.
* Cuprinsul: "PSALTERION TOU PROPHETOU KAI BASILEIOS DAUID...",
pe paginile 1-50; "Horologion syn Theo Hagio periehon ten prepousan auto
Akolouthian...", pe p. 51-92; "Akolouthia tes Hagias Metalepseos" [Slujba sfintei
Împrtanii], p. 1-9 (a celei de-a doua numerotri); "He theia Leitourgia tou en
hagiois patros hemon Ioannou tou Hrysostomou" (cu colontitlul: "Tou
Hrysostomou he Leitourgia"), p. 11-25; "He theia Leitourgia ton Proegiasmenon",
p. 26-30; "Akolouthia tou mikrou Hagiasmou", p. 31-36. Urmeaz, pe f. [1]r - [2]r,
cele dou dedica ii: una a lui Mitrofan din Dodona, ctre domnitor, i cealalt, a
lui Antim Ivireanu ctre Athanasie, Arhiepiscop de Constantinopol, legate greit,
la finele volumului. Pe f. [2]v, nota referitoare la con inutul "Serviciului
bisericesc", men ionat anterior. Dup aceast ultim dedica ie urma "Pinaxul"
(aa cum indic custosul), din care nu s-a pstrat îns niciun fragment.
* Signatura fasciculului este Ad - G.
* Legtura din piele maro pe carton presat, cu tente mai deschise, stropit cu
negru; chenar vegetal ondulat, imprimat pe ambele coper i. Cotor cu 4 nervuri
profilate, captul inferior dublu conturat, fleuroane între nervuri. nit rou. La
legarea din nou, a volumului, în secolul al XIX-lea, s-a utilizat hârtie filigranat
pentru protejarea acestuia. Filigranul, vizibil în ambele foi de gard, const într-o
acvil ruseasc (bicefal) încoronat, pe al crei corp este reprezentat un blazon;
sub blazon, data: "1813", prima foaie de gard i "1812", cea de-a doua. În plus,
acvila inserat aici ine în gheare sceptrul i sabia.
* Conservare: legtur: cotorul este deteriorat la ambele capete. Învelitoarea de
piele lipsete în partea de sus. Pielea nervurilor tocit. Col urile primei coper i
îndoite, col urile coper ii posterioare - fr învelitoare (idem marginea inferioar).
Galerii de insecte. Depozite de cear pe ambele coper i. Interiorul coper ilor este
înnegrit, ptat, cu galerii de insecte. ; corp: exemplarul prezint un fragment de fil
în fa a textului. Restaurri empirice i de laborator - consolidri prin transpunere
pe alt suport i lipituri (remargina ie). Pân la f. 43 (p. 85, din Horologion), filele
sunt înnegrite, ptate de cear, cu patin vulgar, consolidate lateral prin benzi de
hârtie. Paginile 1-10 de la începutul cr ii, serios afectate de atacul carilor, cu
pierderi de text; pagina 13 a fost completat cu text manuscris în partea superioar.
Urme ale atacului de cari pe p. 1-12 (sus i jos, în partea stâng). Col urile
inferioare ale p. 83-92 i cele ale p. 31-34 au fost refcute. Margini zdren uite în a
doua parte a volumului. Pigmenta ie fungic. Text lacunar, la p. 35, în partea de
jos, unde marginea a fost reconstituit. Pierderi de text i pe pagina urmtoare,
coloana 2. Foaia [1] este îmbrunit, ptat lateral, ptruns de cari, gurit. Foaia
[2] cu remargina ie inferioar i lateral, pete de cear, cearcne de ap.
* Ex libris: tes domnes balases [ekklesias] chryses [p. 1]
* Ex libris: [pecete în fum, acronim cu chirilice] I O S N [Nicolae Su u ?] [f. [3]r,
marg. inf.]
39

www.cimec.ro

Biserica "Domnia Blaa". ([sec. al XIX-lea]) (Bucureti) [menionat pe: p. 1]
[deintor anterior]

b.

. — + [1] f., [46] f. albe, 296 p. +
* Reprezint cel de-al doilea fragment din cartea "Serviciului bisericesc", cu foaie
de titlu. Dup pagina de titlu, textul "sare" la p. 43, dup care urmeaz p. 44 i 46
de foi goale; lucrarea continu cu p. 49, apoi vin paginile numerotate de la 100 la
112; din nou o foaie alb, care are inserat un filigran (un leu încoronat cu laba
stâng ridicat), urmat de paginile 115-395. Fila de gard posterioar prezint
acelai tip de filigran ca în primul fragment descris.
* Greeli de numerotare: 455 pentru 355, 341 pentru 391, 345 pentru 395.
* Cuprinsul: "Paraklitike" (p. 43-386), cu colontitlul - "Paraklitike Echos";
"Euangelia Eothina, Anastasima. Ta [11]" [cele 11 evanghelii ale Învierii], p. 388390; "Kanon paraklitikos eis ten hyperagian Theotokon, poiema tou Basileiou
kyriou Theodorou Douka tou Laskareos" (ultima sec iune a fragmentului, "Canon
de rugciune ctre Preasfânta Nsctoare de Dumnezeu, compozi ie a Împratului
Theodor Duca Lascaris") - p. 391-395. Sunt prezente frontispicii fitomorfe la
începutul ambelor pr i ale Paraclisului i la începutul fiecrei rugciuni din
Paraclis. Passim, viniete de final din împletituri. Câteva ini iale roii încadrate,
unele în negativ - albe pe fond rou fitomorf. Dimensiuni: 1,5 x 1,5 cm sau 2,2 x
2,2 cm.
* Legtura din piele maro pe carton; pielea este ornamentat cu striuri
arborescente i stropit cu negru; chenar fitomorf negru, sub ire, imprimat pe
ambele coper i. Cotor cu 4 nervuri profilate, decorate cu linii i puncte negre.
Fleuroane între nervuri. nit rou, decolorat în partea de jos.
* Conservare: legtur: cotorul atacat de cari, înnegrit, cu pielea tocit. Col urile
inferioare ale coper ilor nu mai posed învelitoare i sunt îndoite spre interior.
Zone lips în învelitoarea celei de-a doua coper i (lateral). Forza uri ptate. ; corp:
afectat de umezeal, cu depozite de cear (p. 273-280; 346-359; 380-395), cu pete
de cerneal neagr (p. 273), patin vulgar (p. 49, 100-105, 133-138, 317-319),
cearcne de ap (p. 100, 103, 105, 112). Pete de grsime - p. 183-186 (sus, pe
muchie, i deasupra coloanelor de text), 317-319. Interven ii: pagina de titlu remargina ie lateral i inferioar; idem p. 43; p. 49 - col uri refcute. Alte
interven ii: p. 50, sus i jos, 131, col urile, 133, 134 - marginea lateral, col urile;
remargina ie, col uri refcute p. 135-140, 169; 315 - sfârit. Ultima fil prezint o
band lat de hârtie în locul marginii inferioare originale, pe recto este îmbrunit i
acoperit cu numeroase depozite de cear, iar pe verso prezint cearcne de ap i
pete închise la culoare.
* Ex libris: tes Domnes Balases ekklesias chryses [p. 43]
* Însemnri: „astzi la 7 octombrie anul 1834 s-au nscutu Mariia sîn Simion … ?
... mah[alaua] D[omni a] b[]l[aa] na fiind tefan vizitiu Manului. Eu popa
Gheorghe M.” , alfabet: chirilic [forza anterior]
Biserica "Domnia Blaa". ([sec. al XIX-lea]) (Bucureti) [menionat pe: p. 43]
[deintor anterior]
Inv. 3433
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1729
Liturghier (român). 1729
12
Dumnezeetile i Sfintele Liturghii : a celor dintru sfin i Prin ilor notri a
lui Ioan Zlatoust, a lui Vasilie cel Mare, i a Prejde[o]s[]tenii. — Acum
întracesta chip tiprit. — Bucureti : în sfânta Mitropolie, de... Popa Stoica
Iacovici, 1729. — [4], 210 p.. : il. ; 4° (19,5 cm), 26 R (15,5 x 11 cm)
* Pagin de titlu: Dumnezeetile i Sfintele // Liturghii // A celor dintru sfin i Prin ilor
// notri a lui Ioan Zlatoust, a lui Va // silie cel Mare, i a Prejdestenii // Acum
întracesta chip Tiprit // în zilile prea Luminatului Domn, i // oblduitoriu a toat
ara Rumâneasc, // Ioann Nicolae Alexandru Voevod // cu toata chieltuiala prea
sfin itului // Mitropolit al Ungrovlahiei // Kir Daniil // În sfânta Mitropolie a
Bucuretilor // La anul dela Hs 1729 // De cucearnicul întru Preo i Popa // Stoica
Iacovici
* Stoica Iacovici a activat în tipografia Mitropoliei Ungrovlahiei între anii 1715-1746.
Prima carte imprimat de el este celebra "Peri ton kathekonton Biblos" (Despre datorii),
a lui Nicolae Mavrocordat, Bucureti, 1719. Au urmat Evanghelia, 1723, Catavasierul,
1724, Slujba Sf. Andrei, 1726, Molitvenicul, 1729, seria de Liturghiere (1728-1746),
Ceaslovul, 1731, Chiriacodromionul, 1732, Antologhionul i Octoihul din 1736 i
Slujbele sfin ilor Haralambie, Matrona din Chios i Spiridon, în grecete, din acelai an,
Penticostarul din 1743 etc. Ultima carte care-i poart numele este un "Synopsis euchon
ek tou psalteriou" (Prescurtare de rugciuni din Psaltire), a lui Genadios Scholarios,
patriarhul Constantinopolei, aprut în 1749.
* Conform men iunii din BRV II, 196, i în 1728 s-a tiprit un Liturghier de Bucureti.
Acesta, din 1729, este reimprimarea celui dat în tipar cu un an înainte.
* Tipar negru i rou, 3 corpuri de liter chirilic. Stema dubl, a Ungrovlahiei i
Moldovei, imprimat pe verso-ul foii de titlu. Foile liminare cuprind titlul i tabla de
materii. Între p. 179 -199 se afl "Dumnezeiasca Liturghie a Prejde[o]s[]tenii". Tot pe
p. 199 încep "Otpusturile Prazdnicilor celor domneti ce s zic la vecernie, la utrenie...".
Pe p. 205, o serie de rugciuni de blagoslovire. Pe ultimele 2 pagini sunt "Ecteniile ce s
zic la mor i", al cror final este ornat cu o viniet elipsoidal din linii împletite,
terminate cu o bucl.
* Din punct de vedere al ornamenticii, volumul nu cuprinde ilustra ii originale; în el
sunt reproduse motive grafice heterogene apar inând cr ilor de cult realizate în
tiparni ele de la Snagov (de Antim Ivireanu) i Buzu (de Episcopul Mitrofan, tipograf
i gravor, ca i Antim), la începutul secolului al XVIII-lea. De exemplu, la f. [2]v se afl
o viniet mare, compozit, xilogravat, cu ini ialele M. E. ("Mitrofan Eromonah", apud
Drago Morrescu), aceeai din "Triodul" de Buzu, 1700, atribuit de unii cercettori
lui Ursul Zugravul. Sunt de men ionat: frontispiciul cu Iisus Hristos anturat de motive
vegetale, la p. 12 (începutul Vecerniei) i ini iala roie decorat fitomorf (3 x 2,6 cm.);
vinieta mare din mldi e înfrunzite la p. 45; gravura "Deisis", la p. 46: Iisus Hristos pe
tron, inând Evanghelia; în spatele tronului, de-o parte i de alta - Sf. Fecioar i Sf.
Ioan; dimensiuni: 9,5 x 15,7 cm. (icoan dublu înrmat, chenarul exterior ceva mai
stilizat, cu unele elemente geometrice; legenda gravurii este în limba slavon: "Velikii
Arhierei Hs"); gravura intitulat "Închipuirea Sfântului Diskos", 9,5 x 14,5 cm - p. 55;
"Sf. Ioann Zlatoust" (14 x 10 cm.) la p. 65, "Sf. Grigorie" (14 x 10 cm.) la p. 178,
semnat IOANICHIE, "Sf. Vasile cel Mare", dim. idt., la p. [119] cu monograma
artistului i datat - "Dimitrios 1698"; gravura cu Iisus în potir, încadrat în urmtorul
text-legend, imprimat cu majuscule roii: "H[risto]s pâinea cea de via  purttoare cu
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darul pre to i credincioii pururea hrnete" (10 x 7,5 cm.), la p. 212. La p. 108 este
reprezentat masa proscomidiei cu ini ialele "IS HS NI KA", între care sunt imprimate
indica iile pentru svârirea jertfei euharistice. În sfârit, vinieta cu Arh. Mihail, la p.
118. Gravurile semnate "IOANICHIE" i "DIMITRIOS", au împodobit atât Liturghierul
greco-arab tiprit la Snagov, în 1701, cât i Liturghierul slavo-român tiprit la Buzu în
1702, pentru a fi reproduse din nou în prima edi ie a prezentului Liturghier, din anul
1728, aprut la Bucureti, în Liturghierul din 1729, de asemenea, dar i în celelalte
cr i ale ritualului ortodox tiprite de meterii bucureteni. Gravurile nesemnate, cu
simbolurile Împrtaniei, gravurile cu cei trei ierarhi, din seria de Liturghiere de
Bucureti – 1728, 1729, 1741, 1746, 1747, 1780, 1797 sunt realizate dup modelul
Liturghierului ivirean din 1706, apoi 1712 (Cf. BRV I, 130, 132; BRV II, 196, Doru
Bdr, op. cit. infra, i Ana Andreescu, op. cit. infra)
* Din aceast edi ie a Liturghierului lipsete gravura cu simbolul Euharistiei (Iisus în
potir), prezent, bunoar, în edi ia 1741 (n.n.)
* Citat în: BRV. - vol. IV, 65
* Citat în: Bdr, Doru-- "Tiparul românesc la sfâritul secolului al XVII-lea i
începutul secolului al XVIII-lea". — Brila : Istros, p. 73
* Citat în: Ana Andreescu-- Cartea româneasc în veacul al XVIII-lea : repertoriul
ilustra iilor. — Bucureti : Ed. Vremea XXI, 2004, p. 26

Liturghier [Bucureti] . 1729 [titlu uniform local]
Mavrocordat, Nicolae, domn al rii Româneti. patronaj
Daniil, mitropolit al rii Româneti. patronaj ; editor comercial
Stoica Iacovici. tipograf
Mitropolia rii Româneti. Tipografia (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — [2] f., 210 p.
* Exemplarul a circulat în zona Mun ilor Apuseni, aflându-se în posesia
generalului Teodor Nicolau, de intor a trei exemplare de carte veche aflate azi în
Biblioteca Muzeului: este vorba de Biblia de la Bucureti, 1688, Evanghelia de
Snagov, din 1697, imprimat de Antim Ivireanu i de acest Liturghier de
Bucureti, 1729. Ca i în cazul evangheliei citate, liturghierul este donat
generalului diviziei de grniceri, în 1930. Donatorul este preotul parohiei ortodoxe
din Ohabamâtnic (Cara-Severin), Ioan Lpdu (Lepdu)ڍ, pe care îl regsim pe
lista celor care s-au opus atacului asupra Serbiei, în urma evenimentelor de la
Sarajevo, din 1914. Cf. Vasile Duda, "Aspecte privind situa ia Banatului în anii
primei mari conflagra ii mondiale", în "Analele Banatului", s.n., arheologie-istorie,
XV, 2007, p. 252-254: "Sub pretexte ca: spionaj în favoarea României, sentimente
daco-române, înalt trdare, agita ii contra statului un numr mare de români
bn eni au fost aresta i, întemni a i, deporta i sau pui sub paz politic. […] O
mare parte a celor considera i suspec i de ctre autorit i au fost întemni a i în mai
multe localit i din vestul Ungariei"
(http://muzeulbanatului.ro/mbt/istorie/publicatii/ab.htm.)
* Exemplarul a circulat i în jude ul Timi, localitatea Nevrincea, i în Arad,
conform însemnrilor
* Legtur în piele marmorat pe carton, cu ornamente în presaj argintat. Coperta
anterioar - crucifix cu postament vegetal; chenar fitomorf. Coperta posterioar nu
are medalion. Cotor cu 5 nervuri false i fleuroane între ele (rozete). nit stropit cu
albastru deschis.
* Conservare: legtur: bine pstrat. Forza ul ambelor coper i este de dat recent
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; corp: numeroase sublinieri cu creionul, în text, i adnotri cu cerneal albastr.
Înglbenire a hârtiei. Paginile 18, 19, 21 au fost consolidate prin lipituri.
Remargina ie lateral a paginilor 13-45. Patin vulgar, depozite de cear. Proces
avansat de degradare a marginilor laterale, ale filelor. Pete mari pe p. 179-210.
Interven ii: foi consolidate, în caietele 3 i 4; pagina [65] a fost restaurat.
* Ex libris: Ion Lpdu [forza anterior]
* Ex libris: Preotul Mihail Pun [f. [2]v]
* Ex libris: Preotul Mihail Pun [p. 1, jos]
* Însemnri: „Aceast sfânt liturghie este a c. Preot Mihail Raini din satul
Nevrincea (18)84 august 10 zile” , alfabet: latin extins [f. 4r]
* Însemnri: despre: not autobiografic a preotului greco-catolic ardean, Avraam
Bljan (1864), alfabet: de tranzi ie [f. 64v]
* Însemnri: „Druit de Ioan Lpdu teolog cIII 1892/893. de prezinte paroh ort.
rom. în Ohabamâtnic Domnului General Nicolau Teodor. 1930 Octombre 24 Ioan
Lpdu paroh ort. rom.” , alfabet: latin extins [forza anterior]
Raini, Mihail. (Nevrincea, jud. Timi, 1884-) [menionat pe: f. 4r] [deintor
anterior]
Lepdu, Ioan [preot paroh ortodox] . (Ohabamâtnic, jud. Cara-Severin, pân la
24 octombrie 1930) [menionat pe: forza anterior] [deintor anterior]
Nicolau, Teodor, general de brigad. ([Aiud], 1930-) [menionat pe: forza
anterior] (donaie) [deintor anterior]
Inv. 14970

1730
Octoih (român). 1730
13
Octoih de obte / tiprit în zilele... Prea luminatului oblduitoriu a toat
ara Româneasc Nicolae Alexandru Voevod, cu blagosloveniia i cheltuiala prea
sfin itului Mitropolit al Ungrovlahiei Kyr Daniil ; de popa Stoica Iacovici
Tipograful. — [Ed. a II-a]. — Bucureti : în sfânta Mitropolie a Bucuretilor de...
popa Stoica Iacovici Tipograful, 1730. — [2] f., 464, 166 p., [1] f. ; 4° (19 cm), 26
R (16 x 11,3 cm)
* Pagin de titlu: Octoih de obte, i Tiprit. // În zilele, de Dumnezeu înl atei Dom //
nii a prea luminatului oblduitoriu // a toat ara Rumâneasc. // Io Nicolae Alexandru
Voevod. // Cu Blagosloveniia, i cu chieltuiala prea sfin itului Mitropolit al
Ungrovlahiei. // Kyr Daniil. // În sfânta Mitropolie a Bucuretilor. La anul dela Hs.
1730. // La anul dela facerea lumii. 7239 // De cucearnicul întru Preo i, popa // Stoica
Iacovici Tipograful
* Colofonul: Tipritu-s-au la anul dela zidirea lumii 7239, în mitropolia Bucuretilor.
Cucernicul întru preo i, Popa Stoica Iacovici Tipograful.
* Colofonul acestei edi ii a Octoihului este identic cu cel al edi iei ulterioare, 1731,
descris în BRV la p. 41, inclusiv din punct de vedere al vleatului: 7239. Foaia de titlu
a edi iei 1731, îns, are imprimat vleatul 7240 [1731, dac se scad 5509 ani]. Admi ând
ca ambele tiraje s-au tiprit în acelai interval (septembrie-decembrie), data din colofon
în cazul edi iei de fa  este corect, spre deosebire de cazul edi iei 1731 în care textul
Octoihului din 1730 a fost reprodus integral (reimprimat), singura modificare constând
în modificarea vleatului pe foaia de titlu.
* Tipar negru i rou, caractere chirilice de 3 mrimi diferite, chenarul paginii de titlu ca
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în Molitvenicul imprimat la Bucureti în 1729 (motive vegetale foarte stilizate pe cele
dou laturi i în partea de jos a ancadramentului; foliaje rsfrânte, în registrul superior).
Stema rii Româneti, reprodus dup Noul Testament din 1703. Viniete de colontitlu,
ini iale roii (2,5 x 1,5 cm.), frontispicii de capitol, de compozi ie tipografic (din varii
motive vegetale), viniete de final, cul-de-lampe. Cartea se compune din dou pr i,
fiecare cu alt numerotare: prima o constituie Octoihul propriu-zis (pân la p. 464), cea
de a doua - "Slujbele de obte a lui Apostol" (p. 1-166). Între p. 437-449 se afl
"Troparele Voskreasnelor", iar la p. 450 încep "Evangheliile Învierii". Cuprinde un
"PINAX, Adec Însemnare De ceale ce se afl într-aciast carte (Octoihul
desvârit...)", la f. [2]r. Urmeaz o gravur cu Sf. Ioan Damaschin (14,5 x 11 cm.), cu
legenda în grecete i versurile: "Organul b[la]gosloviei Damaschin încordeaz/ i noao
sf[â]nta Troi  bine ne adevereaz". Dintre ornamente se remarc ini iala "P", de la
începutul Octoihului, plasat într-un medalion fitomorf, de 3,5 x 2,8 cm, i vinietele:
una alctuit din "cartue" vegetale dispuse simetric, încadrând vinieta principal, de
culoare roie - p. 434 (o variant la p. 197), vinieta din 2 spirale unite în partea de jos
printr-o cruce maltez, la p. 96, 449; îngerul având în jurul gâtului un ir de mtnii cu
cruce, la p. 436, ornamentul cul-de-lampe din 6 benzi fitomorfe i decora ie secundar,
la p. 230.
* 1720 : Prima edi ie (Bucureti)
* 1731 : Edi ia III-a (ibidem)
* Citat în: BRV. - vol. IV, 66

Octoih [Bucureti] . 1730 [titlu uniform local]
Mavrocordat Nicolae, domn al rii Româneti. patronaj
Daniil, mitropolit al rii Româneti. patronaj ; editor comercial
Stoica Iacovici. tipograf
Mitropolia rii Româneti. Tipografia (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — [2] f., 464, 166 p. +
* Cartea a circulat în jude ul Hunedoara, localitatea Cstu, conform însemnrilor,
ca i Octoihul de Bucureti din 1792. O alt localitate de provenien , men ionat
în nota de posesor a preotului Iosif, este Sadu (lâng Cisndie, judeڏil Sibiu). Cf.
Ioana Cristache-Panait. "Circula ia cr ii româneti vechi bucuretene în
Transilvania", Bucureti, Ed. Biblioteca Bucuretilor, 1998, p. 114.
* În acest exemplar, Octoihul se sfârete (fr a se încheia, îns) cu: "Slujba la
cuvioas muiare". Lipsete ultima foaie a volumului, nenumerotat, care
cuprindea, pe recto - "Scara slujbelor", iar pe verso o înv tur despre rânduiala
slujbelor, urmat de epilogul lui Stoica Iacovici Tipograful. Ultimul rând tiprit
este: "întru pomenire veacinic va fi dreptul".
* Legtur în piele pe lemn, cu urme de încuietori metalice. Medalion religios
istoriat pe coperta anterioar, aproape indistinct (dar contururile par s indice c
este vorba de "Bunavestire"), ini ial aurit. Chenar liniar-fitomorf dublat de alt
chenar lat, doar fitomorf, imitând ramele icoanelor (cu urme de aurire). Coperta
posterioar prezint un model geometric în câmpul central. Cotorul are 4 nervuri
profilate. nit colorat cu 5 dungi albastre.
* Conservare: legtur: legtura a fost ptruns de cari, iar stratul superficial al
pielii este neuniform i crpat. Pielea cotorului uzat. Forza ul primei coper i i
fila liber a forza ului au fost consolidate. Interiorul ambelor coper i este afectat de
umezeal. nit îmbrunit, ondulat. Recondi ionat ; corp: hârtie înglbenit. Unele
file sunt îmbrunite, cu depozite de cear . P. 271, are, în partea stâng, o lipitur
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care obtureaz textul [f. de titlu r - v (marginea inferioar cu pierderi de text, pe
verso), col urile inferioare ale p.: 1-4, 99, 131-134; p. 236-270 (col urile i
jumtate din pagin). P. 437-445; 456-457: p. 61-64, ale pr ii a II-a au marginile
inferioare i o parte din marginile laterale consolidate. ]
* Însemnri: „Ioan Samoilescu Dascl din Cstu. Aceast carte iaste a Bisericii
Castului Greco Rsritean. Kasztteu in 26/2 856” , alfabet: de tranzi ie [f. de
gard ant., f. 1r, p. 1, 3, 230]
* Însemnri: „la a 898 au betut piatr grau la Ca. (capul?) Boului de au cos[it]
holdele in… [ters] 4 iunie...” , alfabet: de tranzi ie [f. de gard ant. r]
* Însemnri: „Ioan Rugtoriul. D(oa)mne Is(us)e H(ristoa)se pzete turma ta
pov uiete-o la înpr ia ta Ioan Szamoilesscu” [f. de gard ant. v]
* Însemnri: „Acaista [sic] carte iaste a Bisericii Gr. R. a Castului, neunit
Kosetau în 3/4 1888 per Ioan Samoilesscu cantor Greco-Rsritean” [f. de gard
ant. v]
* Însemnri: „Eu popa Iosiv din Cstu dila un diac din Sadu cu 13 florin i l-am
cumprat mie uric” , alfabet: chirilic [f. de gard ant. v]

Iosif, preot. (Cstu) [menionat pe: f. de gard ant. v] (cumprare)
[deintor anterior]
Biserica parohial ortodox (Cstu) ([jud. Hunedoara]) [menionat pe: f.
de gard ant. r - v, p. 1, 3, 230] [deintor anterior]
Inv. 14971

1741
Liturghier (român). 1741
14
Dumnezeetile i Sfintele Liturghii : A celor dintru sfin i Prin ilor notri a
lui Ioann Zlatoust, a lui Vasilie cel Mare, i a Prejde[o]s[]teniei. — Bucureti : în
Mnstirea sfântului Savvei în Bucureti ; în Tipografia colii Vcretilor, de...
Popa Stoica Iacovici, 1741. — [4], 246 p. ; 4° (21 cm), 27 R (16 x 11,5 cm)
* Pagin de titlu: Dumnezeetile i Sfintele // Liturghii // A celor dintru sfin i Prin ilor
// notri a lui Ioann Zlatoust, a lui Va- // silie cel Mare, i a Prejdesteniei; // Acum întracesta chip Tiprite // În zilele prea luminatului Domn, i // oblduitoriu a toat ara
Româneasc // Ioann Costantin Nicolae Voevod // Cu cheltuiala prea sfin itului Mitro- //
polit, al Chesariei Palestinei // Kir Anania // i s-au Tiprit în Mnstirea sfântului //
Savvei în Bucureti, Ce iaste închinat // Ierusalimului // În tipografia colii //
Vcretilor // La anul dela Hs. 1741 // De cucearnicul // între Preo i Popa // Stoica
Iacovici
* Tipar negru i rou, 3 corpuri de liter chirilic. Titlul încadrat într-un chenar dublu,
fitomorf; ornament din volute vegetale în partea superioar a chenarului. Pe verso-ul
foii de titlu, Stema rii Româneti i a Moldovei, într-un ancadrament identic cu cel de
pe recto i stihuri închinate "pece ii" domnitorului. Urmeaz un "Pinax" (tabla de
materii), al crui final este împodobit cu o viniet fito-antropomorf. Cartea se deschide
cu "Rânduiala Diaconiei", a Patriarhului Filothei, pe p. 1-12, continu cu rânduielile
vecerniei i utreniei (p. 13-45) iar textul propriu-zis al liturghiilor începe la p. [47] cu
titlul: "Rânduiala Sfintei i Dumnezeietei liturghii carea iaste aa în Biserica cea mare
i la s[fe]tagora", luând sfârit la p. 210. Pe paginile 211-246 se afl "Rânduiala Sfintei
Pricetanii". Cartea se încheie cu "Alt Rugciune ctre prea sfânta Nsctoare de
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Dumnezeu".
* Volumul exceleaz în ornamente de mare efect, preluate, majoritatea, din edi iile
anterioare ale Liturghierului: viniete de colontitlu fitomorfe, uneori încadrând un cap de
înger, viniete finale cum este cea de la sfâritul tablei de materii, descris mai sus, sau
vinieta de la finele primului capitol - un serafim (sau arhanghelul Mihail, dup unele
interpretri) având în jurul gâtului un ir de mtnii terminat cu o cruce de Malta,
anturat de motive vegetale - viniet decorat secundar, de jur-împrejur, cu alte 6 mici
viniete cruciforme, tot din flori stilizate (p. 11); viniet floral cruciform la sfâritul
Rânduielii Utreniei, p. 29; frontispicii cu cei trei mari ierarhi ai Bisericii în medalioane
formate din volute vegetale (p. 65, p. 119); frontispiciu cu Iisus Hristos binecuvântând,
tot într-un medalion vegetal, la p. 13 (la începutul Vecerniei); p. 47. Ini iale ornate
(rou) i, mai ales, o serie de gravuri, descrise la edi ia 1729: "Deisis", la p. 46, cu
legenda în limba slavon; cea intitulat "Închipuirea Sfântului Diskos", p. 55; "Sf. Ioann
Zlatoust", p. 65, "Sf. Grigorie", p. 178 (semnat IOANICHIE), "Sf. Vasile cel Mare", p.
[119] semnat "Dimitrios 1698"; Iisus în potir, la p. 212. La p. 105 este reprezentat
masa proscomidiei cu ini ialele "IS HS NI KA", între care sunt imprimate indica iile
pentru svârirea jertfei euharistice.
* Citat în: BRV. - vol. II, 220; BRV. - vol. IV, p. 239; BRV Additamenta, p. 245

Liturghier [Bucureti] . 1741 [titlu uniform local]
Mavrocordat, Constantin, domn al rii Româneti. patronaj
Anania, mitropolit al Cezareei. patronaj
Stoica Iacovici. tipograf
Mânstirea "Sfântul Sava". Tipografia (Bucureti)
coala Vcretilor. Tipografia (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — [2] f., 246 p.
* Exemplarul a circulat pe teritoriul actualului jude Mure (în comuna Hudac, azi
Maioreti), conform însemnrii reproduse mai jos. Foile de gard ale exemplarului
constau în fragmente dintr-un acatistier manuscris în lb. român, cu caractere
chirilice mari, caligrafiate, cu negru i rou. Primele 2 foi ale manuscrisului provin
din acatistul Sf. Arh. Mihail i Gavril, celelalte foi, de la sfârit, din alt acatist,
închinat Maicii Domnului. La a 2-a f. de gard, anterioar, o ini ial roie, M,
decorat de copist cu o bucl format din puncte roii i negre.
* Legtur în piele maro-rocat pe lemn, cu dou încuietori metalice intacte.
Ornamente presate la rece, pe ambele coper i i pe cotor. Coperta anterioar:
medalion romboidal cu "Rstignirea" (Iisus pe cruce între Sf. Fecioar i Sf. Ioan),
decorat la fiecare din cele 4 capete cu câte un buchet de flori. Medalionul este
plasat într-un chenar cu 8 compartimente: compartimentele centrale, de sus i de
jos, prezint câte 3 rozete în mijloc i ornamenta ie vegetal în interiorul
marginilor, model care se regsete i în registrele laterale, ale ancadramentului.
Compartimentele mici, din col urile acestuia, sunt marcate de câte un buchet
alctuit numai din caliciile florilor. Dimensiunile chenarului: 18,2 x 12,5 cm.
Coperta posterioar: cruce floral în câmpul central i acelai chenar ca pe prima
copert. Cotor cu 4 nervuri profilate, cu mici fleuroane între nervuri. nit stropit
cu rou.
* Conservare: legtur: foarte bine conservat. ; corp: exemplar complet, restaurat;
depozite de cear în cuprinsul volumului, foi înglbenite (p. 108-111); text
completat de mân: p. 52, 110.
* Însemnri: „Aciast sfânt i dumnezeiasc leturghie o am vândut eu Bucur
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jupânului Iacob precup[e ] din Hudac dirept 13 horgoi i un pitac” , alfabet:
chirilic [marg. sup. a p. 113-118 (în ordinea descresctoare a paginilor)]
* Însemnri: „Aciast … [foaie rupt] este dat la sfânta [biseric] a Hudacului ca
s fie mie i so ii mele precup(ea a) Marie Ion Moisi Gligoriia s fiia pom(a)n()
au dat. Iar cine s-ar ispiti s o fure s fie anathima” , alfabet: chirilic [marg. sup. a
p. 103-111 (în ordinea descresctoare a paginilor)]
* Însemnri: despre: [un pomelnic (cu creionul)], alfabet: latin extins [p.110]
Bucur. ([Hudac, jud. Mure, sec. al XVIII-lea]) [menionat pe: p. 113-118]
[deintor anterior]
Iacob [precupe] . (Hudac, jud. Mure, sec. al XVIII-lea) [menionat pe: p. 113118] (cumprare) [deintor anterior]
Biserica parohial ortodox (Hudac (Maioreti)) (jud. Mure). (1701-) [menionat
pe: p. 211-213] (donaie) [deintor anterior]
Inv. 10793

1743
Penticostar (român). 1743
15
Pentikostarion : Ce are întru sine Slujba ce i s cuvine. — Acum întâi s-au
tlmcit pe limba rumâneasc, i s-au tiprit. — Bucureti : Stoica Iacovici
Tip[ograful] [i Radu Iacovici, vtori logoft, tipograful], 1743. — [2], 224 f. ; 2°
(32 cm), 40 R (25 x 16 cm)
* Pagin de titlu: Pentikostarion // Ce are întru sine Slujba cei s cuvine. // Care acum
întâi s-au tlmcit pe Limba Ru- // mâneasc, i s-au Tiprit. // În zilele prea Înl atului
Domn Io // Mihai Racovi  Voevod // Cu Blagosloveniia, i cu cheltuiala prea //
sfin itului Mitropolit a toat // Ungrovlahia, Kir: // Neofit dela Crit // În Ora în
Bucureti, La Leat 7251. // De cucearnicul între Preo i, Popa // Stoica, Iacovici Tip.
* Colofonul: Tipritu-s-au în anul de la spseniia lumii 1743. De Cucernicul între
Preo i, Popa Stoica Iacovici. Cu Cel din preun ostenitoriu i Frate Radul v[tori]
logothet, Iacovici, Tipog[raful]
* Epilogul: "Slav, Cinste, i Închinciune: Celui în Troi  Unuia D[u]mnezeu, Care neau ajutat dup început de am ajuns i sfâritul. Iar cei ce v ve i întâmp[l]a a citi
bucura i-v în D[o]mnul, i v ruga i pentru noi, i ce greale ve i afla, veri în cuvinte
veri slove, îndrepta i cu d[u]hul blânde elor, nepuindu-ne în ponos, în slove pentru
lunecarea i neputin a trecerii ochilor, iar în cuvinte pentru tâlmcirea cea de pre limba
Ellineasc, pre cea Rumneasc pe câte s-au putut apropiia cuvântul întru în eles; c
precum iaste cu neputin  omului a nu pctui, aa i tipografului a nu grei" [urmeaz
impressum-ul i "A tratajilor rânduit urmare"]
* Tiprit cu negru i rou, pe hârtie filigranat. Text pe 2 coloane, 3 corpuri de liter
chirilic. Ca particularitate, slujbe întregi din acest Penticostar sunt tiprite numai cu
rou. Titlul este încadrat în stilul tipriturilor anterioare, scoase de Stoica Iacovici de
sub teascurile Mitropoliei. Foaia de titlu este reluat în Triodul din 1746 i
Antologhionul din 1777 (ap. Ana Andreescu, op. cit., loc. cit. infra). Pe verso-ul foii de
titlu - pecetea domnitorului Racovi  (9,5 x 10 cm.) i 12 stihuri asupra pece ii, urmat
de o prefa  a Mitropolitului Ungrovlahiei, Neofit, adresat cititorilor. Volumul
cuprinde o serie de gravuri, din care unele, conform uzan ei, provin din tiprituri mai
vechi i poart semntura lui "Ioanichii B.": un frontispiciu cu titlul "Voskresenie Hvo",
de 10,5 x 15 cm., la f. 1r, având un cadru din flori stilizate, pe 3 laturi, calchiat din
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Apostolul de Buzu din 1702 (apud BRV). Miniatur la f. 47v, înf iându-le pe cele 3
mironosi e în fa a mormântului deschis, la dreapta textului (f. 1r); la stânga, în registrul
superior, Iisus Hristos i Maica Domnului, semiîncadra i de dou benzi florale stilizate
dispuse în oglind (10,5 x 14 cm.). La 71r, frontispiciu semiîncadrat reprezentând un
înger inând crucea i steagul i un personaj în fa a unei ape curgtoare (probabil - Sf.
Ioan Boteztorul); în fundal: cetatea Ierusalimului. Dim.: 10,5 x 14,5 cm. În josul foii, o
miniatur cu vindecarea paraliticului (cu legenda în slavon). La f. 97r, o gravur a lui
Ioanichie, înf iându-i pe Iisus i pe femeia samariteanc. La f. 120r - vindecarea
orbului din natere 10,5 x 13,6 cm.). Deasupra titlului "Vecerniei celei mari" - un
frontispiciu cu "Înl area Domnului", în semicadru, de 10 x 14,3 cm., cu numele
gravorului pe latura inferioar: N I C O L A E I O A (N), la f. 144v. O gravur, tot
semiîncadrat, cu Pogorârea Sf. Duh având în registrul inferior imaginea lui Dumnezeutatl care sus ine întreaga lume creat, cu titlul "Kosmos", de 10,7 x 13,5 cm., la f. 185v.
La f. [203]v, numerotat greit, 183, o gravur cu Judecata de apoi, nesemnat, nedatat,
msurând 12 x 14,3 cm. Frontispicii "clasice", preluate din Evanghelia de la Snagov,
din 1697, ap. Ana Andreescu, cu motive antropo-fitomorfe: frontispiciu cu Emanuel,
anturat de 2 flori de floarea soarelui (preluat din ornamentica ivirean), cu tulpini i
frunze rsfrânte, depind cadrul, la f. 28r, 118v; frontispiciu cu "Deisis" pe fond plin,
fitomorf - f. 46r, 143v. "Deisis" cu medalioane formate din tulpini de bujori; Iisus
Hristos, în veminte de arhiereu, figurat în interiorul unei flori de mac i înconjurat de
numeroase alte motive florale - f. 70r, 156r. Iisus Hristos în medalion cruciform anturat
de bogate motive vegetale, pe 3 laturi, la f. 95v. Frontispiciu de capitol din palmete
(frunze de acant) în arabesc, la f. 96v. Frontispicii, passim, din alte foliaje în arabesc,
executate în câmp liber, stil lambrechin. Ini ialele ornate sunt de mrimi diferite i se
compun din ini iale albe pe fond rou, înflorate, încadrate, de 2,3 x 1,8 cm.; roii, pe
fond alb ("A"), în cadre fitomorfe stilizate, de 2,4 x 2,6 cm., ini iale roii pe fond alb, de
3 x 2,5 cm., zoomorfe (cu iepuri), de 2,5 x 2 cm. Ini iale "Î(n)", de regul, încadrate de 2
iruri de flori stilizate, 3 x 2,7 cm. i rou pe alb, cu înflorituri, triplu încadrate, de 3,5 x
3,1 cm. Ini iale dublu încadrate: "A"-uri de 3,2 x 2,5 cm. (alb pe rou) i "D"-uri de 2,3
x 3,2 cm., filigranate. Vinietele sunt atât ornamente ce înso esc colontitlurile, cât i
viniete de final de 3 tipuri: renumita viniet cu ini ialele M. E., la f. 27v, 45v, 143r,
223v (i.e. 219v), vinieta cruciform din grupuscule de flori stilizate, dispuse în oglind,
f. 69v, serafim cu cruce de Malta, f. 95r, [204]v, vinieta cul- de-lampe din frunze negre
i tije sub iri împletite (f. 185r), alte viniete cu împletituri la f. [2]v, 118r, 144r, 184r. ;
F. 2 de la începutul lucrrii este nepaginat (recto-verso). Greeli de numerotare: 181
pentru 184, 180 pentru 200, 205 pentru 201, 182 pentru 202, 183 pentru 203, 184 pentru
204, 209 pentru 205, cu greeli pân la sfârit.
* Citat în: BRV. - vol. II, 232
* Citat în: Ana Andreescu-- Cartea româneasc în veacul al XVIII-lea : repertoriul
ilustra iilor. — Bucureti : Ed. Vremea XXI, 2004, p. 18, 25

Penticostar [Bucureti] . 1743 [titlu uniform local]
Racovi, Mihai, domn al rii Româneti. patronaj
Stoica Iacovici. tipograf
Radu Iacovici, vtori logoft [fratele lui Stoica] . tipograf
Neofit Cretanul, mitropolit al rii Româneti. patronaj ; editor comercial
Mitropolia rii Româneti. Tipografia (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — [3], 223 (i.e. 219) f., [1] p.
* Exemplarul a circulat în parohia ortodox a comunei Strem , jude ul Alba.
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* Legtur în piele pe lemn, cu impresiuni la cald. Pe coperta anterioar se mai
poate distinge un medalion aurit cu "Rstignirea", cu contur secundar din rozete;
în col urile ramei centrale, sunt figura i cei 4 evangheliti. Între ei - o serie de fiare
fitomorfe imprimate asimetric. Chenar marginal lat, fitomorf. Urme de aurire.
Cotor cu 4 nervuri profilate. nit de culoarea ofranului, mai accentuat la capul
superior al volumului (1788)
* Conservare: legtur: învelitoarea original a coper ilor este fragmentar.
Numeroase guri de zbor în stratul recent, al învelitorii. Forza uri noi, consolidate.
Recondi ionat ; corp: destul de prost conservat. Patin vulgar, cearcne de ap,
pigmenta ie fungic; file rupte în partea de jos i la muchie, file reparate i
consolidate. Hârtie înglbenit, pe alocuri îmbrunit. File cu marginea inferioar
franjurat. Depozite de cear, urme de cari. Exemplar complet, ca numr de file,
dar cu lacune în text (primele 9 foi numerotate, f. 14-15, 33, 70, 71, 82, 83, 178,
179, ultimele 3 foi). Interven ii de consolidare: primele 2 foi nenumerotate,
remargina ie inferioar: f. 53-58, f. 59 - col ul inferior, idem f. 60; filele de gard.
Foi rupte, jos: 131, 151, 152, necesit interven ie. Idem f. 192. Fila 70 rupt pe
mijloc, vertical, deasupra frontispiciului. Caietele 1-6 îmbrunite, afectate de
umezeal, ptate. F. 118-119 desprinse din custur. Idem f. 158-159. Foile "209""220" prezint o pat roie în partea stâng, datorat migrrii cernelii tipografice.
Atac masiv de insecte în zona cotorului interior, foile 212-216.
* Însemnri: „Aceast carte iaste a sfintii mnstiri Strem i” , alfabet: chirilic [f. de
gard 1 r]
* Însemnri: „Aceast carte este a sfintii biserici [din Strem , probabil, însemnarea
a fost afectat de umezeal]” , alfabet: chirilic [f. de gard ant. r]
* Însemnri: „Aicea am scris eu Tot Nicolae din Strem i Popa Tot paroh local
844” , alfabet: latin extins [f. de gard ant. r]
* Însemnri: „Aicea am scris eu Tibrean Niculae” , alfabet: latin extins [f. 20v,
lateral]
* Însemnri: „Scris-am eu mintean Ion Pop din Strem i în luna... [îns. se oprete
aici]” , alfabet: latin extins [f. 46v, lateral]
* Însemnri: „Nikulaie Kristia din Strem i [cu creionul]” , alfabet: latin extins [f.
95r]
* Însemnri: „Mrete suflete al meu pre prea sfântul Duh cel ce din Tatl
purcede” , alfabet: latin extins [f. 191r]
* Însemnri: „mrete suflete al meu pre cel în trei fe e D[umne]zeire una” ,
alfabet: de tranzi ie [f. 191v, lateral]
* Însemnri: „pro memoria scripsi Ioanu Popescu parochulu 1880” , alfabet: latin
extins [f. 219r]
* Însemnri: „Aceast carte (s-)au legat la Înl area lui Hs în anul 1788 [cu
creionul]” , alfabet: chirilic [f. 219v]
* Însemnri: „Aceast sfânt i dumnezeiasc carte ce s chiam Penticostar iaste
a sfintii biserici Strem i cumprat cu bani bisericii i cine o va fura în iad va întra
i tare va striga a drace c ace slbi i-m c ce-am fcut n-oi mai face i am scris
eu Florea Toader din Strem i” , alfabet: chirilic [f. 219v]
* Ex libris: D.D. [cu tu negru] [f. 219v]
* Însemnri: „Aceast carte au legat la Înl area lui H[risto]s în anul 1788 [cu
creionul]” , alfabet: chirilic [f. 219v]
* Însemnri: „Scris-am eu Dumitru fiind i eu diac în 1788 luna lui iulie în 8 zile”
, alfabet: chirilic [f. 219v]
* Însemnri: „Pop Szimion din Sztremcsu am cumprat o carte cu ani... [ters]” ,
alfabet: chirilic [f. 219v]
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Biserica parohial ortodox (Strem) (jud. Alba). (ante i post 1788) [menionat pe:
f. de gard ant. r, f. 219v] [deintor anterior]
Inv. 14.969

1745
Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei
16
Geschichte des Osmanischen Reichs : nach seinem Anwachse und
Abnehmen / beschrieben von Dimitrie Cantemir. [Das Leben Demetrie Kantemirs,
Fürsten von Moldau] / [Antioh Cantemir]. — Aus dem Englischen übersetzet . —
Hamburg : bey Christian Herold, [gedrukt mit Piscators Schriften], 1745. — 64,
852 p. : 27 ilustr. ; 4° (27 cm), 33-38 R (20 x 14 cm)
* Pagin de titlu: Geschichte // des // Osmanischen Reichs // nach seinem // Anwachse
und Abnehmen, // beschrieben von // Demetrie Kantemir, // ehemaligem Fürsten in
Moldau. // Nebst den Bildern der Tüerkischen Kaiser, // die urspruenglich // von den
Gemälden in dem Serai durch des Sultans Hofmaler // sind abgenommen worden. // Aus
dem Englischen Übersetzet. // Hamburg, bey Christian Herold, 1745
* Colofonul: Hamburg, gedrukt mit Piscators Schriften
* Pagin de titlu ascuns: Das Leben Demetrie Kantemirs, Fürsten von Moldau
* Lucrare elaborat la cererea Academiei berlineze. Titlul orig.: "Historia
incrementorum atque decrementorum Aulae Othomanicae".
* Conform informa iei din titlu i conform referin elor tiin ifice asupra operei
cantemiriene, edi ia german reprezint traducerea versiunii englezeti a "Istoriei
Imperiului Otoman", aprut la Londra, editor: N. Tindal, între anii 1734-1735.
Traductorul i editorul versiunii germane este Johann Lorenz Schmidt (cu pseudonimul
Schröter sau Schröder). Edi ia lui Schmidt ar fi fost supravizat de orientalistul rus
Meminsky, apud Nicolae Iorga citat de Dan Râp-Buicliu în "BRV Additamenta", p.
249 i "Studia bibliologica", p. 116. Acesta din urm propune includerea în postul
bibliografic, a biografiei lui Dimitrie Cantemir scris de fiul su, Antioh - prezent în
volumul de fa  i inclus anterior în edi ia fran uzeasc a "Istoriei Imperiului Otoman",
din 1743.
* Descriere în detaliu, cu completri la descrierea din BRV: tipar negru i rou pe
pagina de titlu, numai negru în text, 4 corpuri de liter gotic. Colontitluri, note de
subsol, reclame, rezumatele capitolelor în manet. Pagin de titlu fals. Hârtie
filigranat, cu pontuzouri. Numerota ia începe cu pagina 11. În volum au fost introduse
22 de plane (nesemnate) cu portrete ale sultanilor executate în chalcogravur (nu în
litogravur, aa cum s-a afirmat, fiindc tehnica litogravurii ia natere abia la sfâritul
secolului al XVIII-lea), dup originalele desenate de Dimitrie Cantemir. Modelul
utilizat de Cantemir a fost identificat în suita de portrete realizate de Levni Abducelil
Celebi, poet i pictor oficial al Saraiului (n. 1680 - m. 1732), care a influen at
considerabil, arta otoman a portretisticii. A. Veress afirm, despre portretele sultanilor
(BRU, p. 211): "[...] nu avem nicieri altele atât de originale i fcute în stil turcesc, prin
care ele difer cu totul de obinuitele portete ale sultanilor, aprute prin publica iuni
apusene".
* Grafica edi iei germane se caracterizeaz, în ce privete repertoriul înso itor al
textului, prin ini iale istoriate i ornate, frontispicii, viniete. Dou gravuri în metal - un
portret al autorului cr ii, realizat, apud Dan Râp-Buicliu, de gravorul francez François
Morellon La Cave, în 1735, în tehnica gravurii cu dlti a (cf. exemplarul original din
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colec ia de stampe a BAR, cota G. 825) - i un frontispiciu cu tem alegoric deschid
seria ilustra iilor. Este prezent i planul Constantinopolei, în care este inclus schi a
palatului principelui. Referitor la portretul amintit, al lui Fritzsch, executat în mezzotinto, compara ia cu gravura anonim reprodus în edi ia lui Tindal, din 1734 - primul
portret postum, al lui Dimitrie Cantemir -, dezvluie mari similitudini care exclud ca
model, portretul realizat de gravorul francez; dei prezint aceleai elemente
compozi ionale, acesta înf ieaz un personaj cu trsturi mult mai mature, chiar cu o
expresie diferit. Este mai degrab vorba de o calchiere, în cele mai mici detalii tehnice
i expresive, a portretului realizat la Londra, reprodus ulterior în edi ia 1756 i atribuit,
fr temei tiin ific, lui James McArdell. Portret care, la rândul su, red cu fidelitate
figura principelui moldovean aa cum a fost ea imortalizat la Skt. Petersburg, în anii
1719-1721, într-o pictur în ulei adus la Londra de Antioh Cantemir. Argumenta ia
noastr are drept fundament planele gravurilor în discu ie, redate în studiul lui Valerian
L. Ciofu: "Iconografia lui Dimitrie Cantemir în artele secolelor XVIII-XIX", publ. în
"Muzeul de istorie a Moldovei. Cercetri istorice, s.n., IX-X, 1978-1979", p. 327-348)
* Volumul debuteaz cu o viniet de frontispiciu înf iând un personaj cu turban i
alvari, aezat pe pmânt, citind dintr-o carte. Mâna stâng a personajului se sprijin pe
un fragment de ruin. În spate, o cmil iar în fundal, poarta exterioar i zidurile
Constantinopolei, minarete, moschei. Dedesubtul gravurii st scris: "C. A. Wagner
delin[eavit] G. D. Heuman sculps[it]". Verso-ul foii de titlu este alb, idem recto-ul foii
urmtoare. Pe f. [2]v se afl întreaga titulatur a Împrtesei Maria Tereza, cu
denumirile teritoriilor stpânite. Pe frontispiciul p. [1], apoteoza Mariei Tereza. Gravura
este semnat: "C. A. Wagner delin. Hamburgi. Sculps. G. D. Heuman Chalcogr. Reg. In
Acad. Georgia Augusta". Sub gravur, legenda: "Allerdurchlauchtiggsten,
Grossmächtigsten Fürstin und Frau, Frau Maria Theresia, Römischen Kaiserinn,
Königinn in Ungarn, Boeheim, Dalmatien, Croatien und Sclavonien, Erzherzoginn zu
Österreich,… Meiner allergnädigsten Kaiserinn, Köeniginn und Frau" (titulatura
continu pe pagina [2] imprimat pe trei sferturi din pagin, în registrul inferior).
Urmeaz, pe p. [3]-[8], o scrisoare de dedica ie adresat împrtesei. Titlul i textul
propriu-zis încep, fiecare, cu câte o ini ial istoriat, de 6 x 5 cm. Prima ini ial, "A"
prezint, alegoric, naterea Mariei Tereza, iar cea de-a doua ini ial, care deschide
textul, înf ieaz dou personaje masculine apar inând înaltei nobilimi (costume cu
fireturi, cciuli de samur, hlamide, sbii) srbtorind acest eveniment prin gesturi
exuberante. Pagina [9] este alb. Pagina [10] cuprinde portretul lui Dimitrie Cantemir i
stema familiei sus inut de 2 lei afronta i, timbrat de o coroan. Gravura msoar 17,3
x 14,1 cm., este semnat i datat: "C. Fritsch Sc. 1745". Legenda: "Demetrie Kantemir,
des h. Russis. Reichs und in Moldau Fürst, bey dem russ. Kaiser Peter dem Grossen des
hohes Senats Mitglied und geheimer Rath." P. 11-28 cuprind capitolul "Vorrede des
deutschen Überseszers" (prefa a traductorului german). Ini ial ornat, "W". Litera este
încadrat într-un ornament reprezentând un interior. Deasupra literei este desenat o
carte deschis; sub liter, în prim-plan, se afl un vas (climar) i o pan de scris, iar
de-o parte i de alta - dou sfenice înalte. Peretele din fundal este acoperit cu o
tapiserie. Paginile 29-60 cuprind un alt capitol introductiv, intitulat "Vorrede des
Verfassers" (prefa a autorului). i aceast sec iune începe cu o ini ial, "B", "îmbrcat"
într-o hain de blan. Paginile 61-64 cuprind dou tabele. Primul poart titlul:
"Vergleichung aller Jahre der Hidschret, die in diesem Werke vorkommen, mit den
Jahren Christi" (tabel de coresponden  între anii erei mahomedane i anii erei cretine),
iar cel de-al doilea, "Tafel zur Vergleichung der tuerkischen Münze mit der
sächsischen" (tabel de coresponden  între monedele turceti i cele saxone). Urmeaz
textul lucrrii cantemiriene, cu pagina ie separat (începând cu pagina 5), care se
deschide cu propria foaie de titlu. Titlul detaliat este: "Der Osmanischen Geschichte
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erster Theil, dert den Anwachs des osmanischen Reiches in sich fasset, von der
Regierung Osmans, des Stifters desselben, bis auf die Regierung Muhämmeds des IIII,
das ist, von dem Jahre 1300, bis auf die Belagerung von Wien, im Jahre 1683". Verso-ul
acestei foi este alb. Planele metalografice (numerotate, în original) preced capitolele
dedicate perioadelor istorice ale sultanilor reprezenta i i, cu un uor decalaj imaginetext, ale urmailor acestora la tron, dup cum urmeaz: plana cu portretul sultanului
Osman I ("Stifter des osmanischen Reiches im Jahre 1300"), între p. 2-3 ale lucrrii
propriu-zise; dim.: 16,5 x 11 cm. Titlul de intrare în materie, pe p. 3: "Geschichte von
dem Anwachse des osmanischen oder oliosmanischen Reiches, in drehen Büchern
verfasset". Frontispiciu încadrat într-o ram ornamental (arme în centrul fiecrei laturi,
motive fitomorfe în col uri) reprezentând o tabr militar. Gravura este semnat
"Martin Tyroff Fec[it] Zum ersten Theil". Ini ial istoriat cu doi nobili, dim.: 4,5 x 4,5
cm. A doua plan - "Orchan Osmans Sohn Zwenter Kaiser der Türken im Jahre 1326",
în fa a textului de la p. 13, despre domnia sultanului Osman. Ini ial ornat: litera este
flancat de dou fântâni arteziene i surmontat de dou sbii încruciate (4 x 4 cm.).
Înainte de p. 33, unde începe domnia lui Orchan, plana nr. 3 cu portretul lui Mrad I,
"Orchans Sohn, dritter Kaiser der Türken im Jahre 1360". Ini ial ornat fitomorf (litera
este flancat de doi arbori de mslin, pe trunchiurile crora sunt înfurate corzi de vi de-vie cu ciorchini). P. 46 este alb. La p. 47 debuteaz domnia lui Mrad I, cu o ini ial
ornat fito-ornitomorf. Plana nr. 4 - "Baiezid I. Murads Sohn, vierter Kaiser der Türken
im Jahre 1360" precede textul despre domnia acestuia, la p. 65. La p. 82: "Zwichenreich
unter Süleiman Tschelebi, Iildirim Bajezids Sohne". Ini ial ornat ca în capitolul
precedent. La p. 91: "Zwischenreich unter Musa Tschelebi, des Sultan Bajezids Sohne".
Ini ial cu fântâni arteziene (havuzuri) i arme. Plana nr. 5 în fa a p. 99 - "Mhämmed
I. Bayezids Sohn, fünfter Kaiser der Türken im Jahre 1413". Capitolul trateaz despre
domnia acestuia sultan. Ini ial plasat în centrul unui arbust surmontat de o tipsie.
Plana nr. 6 - "Mrad II. Mhämmeds Sohn, sechster Kaiser der Türken im Jahre 1422".
Pagina succesiv, 111, cuprinde capitolul dedicat domniei acestuia. Ini ial fitoornitomorf. Plana nr. 7, înaintea p. 139 - "Mhämmed II, mit dem Zunamen Fatih,
Nurads Sohn, siebenter Kaiser der Türken im Jahre 1451". Ini ial plasat într-un cartu
arhitectural, timbrat de coroan; dedesubt, o lebd cu aripile desfcute. Cartuul este
încadrat de un baldachin. Plana nr. 8, înaintea p. 171 - ""Bajezid II, achter Kaiser der
Türken im Jahre 1481". Ini ial ornat (mslini i vi -de-vie). Plana nr. 9, înaintea p.
213 - "Selim I, nenter Kaiser der Türken im Jahre 1512". Ini ial pe fond ornamental
reprezentând un covor de rugciune pe jumtate rulat; deasupra literei, un turban. Plana
nr. 11, înaintea p. 261, cu portretul lui Suleiman I, "dehenter Kaiser der Türken im Jahre
1520". Ini ial ornat, la începutul capitolului dedicat acestui sultan, cu motive antropozoomorfe: litera este flancat de dou personaje, brbat i femeie; deasupra literei, o
pisic. Plana nr. 12, înaintea p. 329, "Selim II, eilster Kaiser der Türken im Jahre
1566". Ini ial ornat fitomorf i covor de rugciune, rulat, deasupra literei. Plana nr.
13 - "Mrad III, zwölfter Kaiser der Türken im Jahre 1575", în fa a textului de la p. 345.
Ini ial ornat cu elemente arhitecturale islamice - 2 minarete de-o parte i de alta a
literei, moschee în fundal; un rulou cu o inscrip ie în partea superioar a compozi iei.
Plana nr. 14, "Mehmed I, vierzehenter Kaiser der Türken im Jahre 1603", în fa a
textului de la p. 357. Ini ial ornat, cu covor i turban (cf. p. 213). Între p. 362-363 sunt
inserate 2 plane, 15 i 16, cu portretele lui "Mstafa I, fuenfzehenter Kaiser der Türken
im Jahre 1618" i "Osman II, sechszehenter Kaiser der Türken im Jahre 1618". Ini ial
ornat, la p. 363, care deschide istoria domniei acestor sultani. Litera este plasat în
vârful unui arbore împodobit. Deasupra literei - o cutie deschis cu piese de ah. Plana
nr. 17 se afl înaintea p. 367 i îl înf ieaz pe "Mrad III, siebenzehenter Kaiser der
Türken im Jahre 1622". Ini iala este antropo-zoomorf, ca la p. 261. Plana nr. 18, cu
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"Ibrahim, achtzehenter Kaiser der Türken im Jahre 1639", precede textul de la p. 381, la
începutul cruia se afl ini iala cu motive arhitecturale. Plana nr. 19 - "Mhämmed IIII,
nenzehenter Kaiser der Türken im Jahre 1649", înaintea p. 387. Ini ial cu covor de
rugciune, ca la p. 329. Planele se continu în partea a II-a a lucrrii. La sfâritul
primei pr i se afl o viniet în ram oval format din dou ramuri înfrunzite, semnat
"M. Tyroff fec[it] zum I. Theil". Subiectul vinietei îl reprezint un sultan i suita sa. Pe
pagina urmtoare se afl titlul celei de-a doua pr i: "Der osmanischen Geschichte
zwenter Theil, oder die Geschichte von dem Abnehmen des osmanischen Reiches, von
der Regierung Muhaemmends des IIII bis auf die Regierung Ahmeds des III, welche
Geschichte der Verfasser selbst belebet hat". Aceast sec iune se deschide, la p. 411, cu
un tablou al lui Martin Tyroff pe frontispiciu, de 7 x 13,5 cm., înf iând scene dintr-o
tabr otoman; rama tabloului este format din snopuri legate cu panglici. Aceeai
semntur. Ini ial istoriat ilustrând (simbolic) debutul unei perioade panice, de
stabilitate politic Dim.: 4,5 x 4 cm. Plana nr. 20 îl reprezint pe Suleiman II,
"Osmanischer Kaiser der Türken im Jahre 1687"; istoria acestei domnii, începe pe p.
563; ini iala înf ieaz dou personaje - cel din stânga servete ceaiul, aezat turcete,
cel din dreapta st în picioare i ine în mâna stâng ceainicul. Deasupra capetelor celor
dou personaje este reprezentat o msu  cu ceti. Plana nr. 21: "Mehmed II, ein
ndzwanzigster Kaiser der Türken im Jahre 1691" precede textul dedicat acestei
domnii, pe p. 617. Ini ial cu stog de fân i doi arbori. Pagina 652, care succede ultimei
pagini a capitolului, este alb. În fa a textului de la p. 653 se afl cea de a 22-a plan,
"Mstäfa II, zweindzwanzigster Kaiser der Türken im Jahre 1695". Ini ial cu pom
împodobit i joc de ah, la debutul istoriei acestei domnii. La p. 741 începe, neprecedat
de nici-o plan, "Geschichte der Regierung Mehmeds des III, Muhämmeds des IIII
Sohnes, dren und zwanzigsten Kaisers der Tuerken". Ini ial ornat cu o corabie de
lupt i dou steaguri otomane în partea superioar, desupra literei. Cu acest capitol se
termin lucrarea, la p. 770. Viniet gravat, a lui M. Tyroff, încadrat de ghirlande cu
panglici. Tema: primirea unei solii apusene în cortul unui demnitar turc. Dimensiuni:
7,5 x 13,5 cm. Urmeaz o plan intercalat între p. 770 i 771, "Grundisz von
Constantinopel", de 34 x 42 cm, executat ("gestochen") de "I. Haas Hamb". În partea
dreapt, registrul inferior, sub forma unei stampe desfurate (8,5 x 10 cm.), este
reprezentat palatul principelui moldav - "Palast der Fürsten Demetrie Kantemirs". Acest
plan al " arigradului" a fost realizat de Dimitrie Cantemir i gravat de Alexei Zubov,
fiind reprodus mai întâi de N. Tindal, în 1734/35, dup edi ia ruseasc a hr ii, din 1720,
aprut la Skt. Petersburg ("Plan Konstantinopolja ili Carigrada"). Ini ial, msura 59,5 x
82,5 cm. Legenda original nu a fost reprodus. Ultima parte a edi iei germane cuprinde
lista cu numele sultanilor ale cror domnii au fost tratate în acest volum, cu titlul:
"Berzeichniss der türkishen Kaiser, deren Regierung in diesem Werke beschrieben
wird", pe p. 771, un index al numelor i expresiilor de origine strin în varianta lor
turceasc - "Berzeichniss der in diesem Werke vorkommenden ausländischen Wörter
und Stellen", p. 772-789, apoi un glosar cu titlul "Register", p. 790-840, i biografia
domnitorului Cantemir scris de fiul su Antioh - "Das Leben Demetrie Kantemirs,
Fürsten von Moldau", p. 841-852, care debuteaz cu o ini ial ornat, "D", reprezentând
însemnul simbolic al familiei Cantemir (cu excep ia blazonului) - doi lei afronta i
sus inând o coroan. La sfâritul biografiei, sub note, colofonul, redat mai sus. Cartea se
încheie cu o corrigenda ("Druckfehler und Berbesserungen") pe recto-ul filei ultime,
nepaginate
* 1876-1878 : Ed. Bucureti, Edi iunea Societ ii Academice Române, bazat pe
traducerea lui I. Hodosiu (2 vol.), din seria "Operele princepelui Dimitrie Cantemir,
Vol. III-IV"
* 1999 : Ed. Bucureti, Roza vânturilor
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* 2005 : Ed. critic, Oradea i Timioara, Amarcord, trad. din latin i note Dan
Sluanschi, pref. de Virgil Cândea. Titlul: "Incrementorum et decrementorum Aulae
Othomanicae sive Aliothomanicae Historiae a prima gentis origine ad nostra usque
tempora deductae libri tres "
* Publicri ulterioare: Istoria Imperiului Otoman / pref., studiu introductiv de Virgil
Cândea; text ales, note, variante i traducere de Dan Sluanschi. — În : Manuscriptum
(1985), . — Nr. 2. — p. 17-42; Manuscriptum (1986). — Nr. 2. — p. 33-58.
* Citat în: BRV. - vol. II, 238; BRV Additamenta, p. 249-251
* Citat în: BRU. - vol. II, 405, p. 211
* Citat în: Dan Râp-Buicliu-- Cartea româneasc veche : Studia Bibliologica. — Gala i
: Editura Alma Gala i, 2000, p. 116; 122
* Citat în: G. Mihil-- Scriitori i filologi români (Secolele XVI-XX). — Bucureti :
Editura Academiei, 2005, p. 33-60 [despre edi ia facsimilat a ms. original în lb. latin]

Istoria creterii i descreterii Imperiului Otoman (german). 1745 [titlu
uniform]
Cantemir, Antioh. autor al materialului însoitor ; biograf
Herold, Christian. tipograf
Schmidt, Johann Lorenz. traductor ; editor
Wagner, C. A. gravor
Heuman, Georg Daniel. gravor
Fritzsch, Christian. desenator
Haab, I. desenator
Tipografia lui Johann Georg Piscator (Hamburg)
Exemplare:
a.
. — [5] f., 64 p., 852 p., [1] f.
* Pre iosul exemplar al acestei edi ii germane a "Creterii i descreterii imperiului
otoman" s-a aflat în posesia familiei Ballagi (Bloch), din Budapesta, aa cum o
atest ex libris-urile celor doi membri marcan i ai acesteia: Ballagi Mór i unul din
cei doi fii - Ballagi Aladár. Conform “Magyar Életrajzi lexikon 1000–1990"
(F szerkeszt : Kenyeres Ágnes. 2 kötet Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967-1969.
Harmadik kiegészít kötet A-Z, 1981), Ballagi Mór (Inócz, 18 mart. 1815. – Bp., 1
sept. 1891) a fost teolog, lingvist, lexicograf, membru al Academiei de tiin 
Maghiare. A scris: "Magyar példabeszédek" (o antologie de proverbe i zictori
maghiare) (közmondások, szójárások gyjteménye, I-II., Szarvas, 1850); "A
magyar nyelv teljes szótára" (I–II., Pest, 1866-73) [Dic ionarul complet al limbii
maghiare]; "Brassai és a nyelvújítás" (Bp., 1876) [Brassai i înnoirea limbii];
"Nyelvünk újabb fejl dése" (Bp., 1881) [O nou dezvoltare a limbii noastre] etc.
Este cunoscut i pentru simpatiile sale filosemite, pentru suportul acordat
intelectualilor diasporei evreieti din Ungaria (ap. Kinga Frojimovics, Géza
Komoróczy, Viktoria Pusztai (etc.):"Jewish Budapest: Monuments, Rites,
History", Bp., Central European University Press, 1999, p. 90-91, n.n.). Fiul su,
Ballagi Aladár (Kecskemét, 24 oct. 1853 – Budapest, 21 iun. 1928), fratele lui
Géza, a fost istoric, membru al Academiei de tiin  Maghiare (membru
corespondent în 1884, apoi, din 1904, membru titular). i-a fcut studiile la
universit ile din Pesta i Heidelberg. În 1875 a ob inut diploma în filosofie la
Universitatea de tiin e din Budapesta. De orientare na ionalist-conservatoare, a
fost preocupat de istoria universal modern, de istoria culturii maghiare i de
lingvistic. A luat parte la polemica din pres asupra lucrrii lui Szekf Gyula,
intitulat "A számzött Rákóczi", aprut în 1913 (a se vedea Andrew L. Simon,
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"Made in Hungary: Hungarian Contributions to Universal Culture", Simon
Publications LLC, 1999, n.n.). Dintre lucrrile sale, amintim: "A magyar
nyomdászat történelmi fejl dése 1472-1877" (Budapest, 1878) [Dezvoltarea
istoric a tiparului maghiar 1472–1877 ] i "A magyarság Moldvában. Földrajzi
Közlemények XVI (Budapest, 1889)" [Maghiarimea în Moldova].
* Pe foile [3]r - [5]v, ale acestui exemplar, sunt 4 pagini dintr-un text care se
repet, dintr-o eroare tipografic, pe paginile 3-8 ale volumului. Ini iala titlului
acestui pasaj, precum i ini iala primei fraze, lipsesc. Ele apar, ornamentate, în
varianta complet a sec iunii, la paginile mai sus men ionate (nu tim dac aceast
eroare este caracteristic tuturor exemplarelor edi iei). Volumul con ine o foaie
alb intercalat între paginile 16-17.
* Legtur în piele maro pe carton. Cotor cu 5 nervuri profilate, delimitate prin
linii triple. Titlul lucrrii imprimat pe cotor, cu majuscule. Capitalband bleu, nit
colorat în rou. Pima foaie de gard prezint vrgturi.
* Conservare: legtur: prima copert are învelitoarea scrijelat, tocit; în partea
inferioar sunt imprimate nite cercuri mari, concentrice (care s-au întiprit i în
foaia liber a forza ului) i dou cercuri mici. Crestturi. Col urile coper ii sunt
îndoite spre interior. Învelitoarea col ului inferior lipsete, par ial. Coperta
posterioar se ine doar în forza i în captul de jos al cotorului, în rest fiind
desprins. Zon lips la col ul inferior i extremitatea superioar. Învelitoare
tocit, ptat de cerneal, sfâiat pe mici por iuni. Cotorul are învelitoarea i
capitalbandul desprinse în partea de jos. Captul de sus are pielea i capitalbandul
roase. Galerii în zona cotorului interior, în coper i i în corpul cr ii. Col ul
superior al filei corespondente din forza ul 2, lipsete. Forza ul fix prezint stropi
de cerneal. Foaia de gard cu titlul prescurtat s-a desprins în partea de jos. O
însemnare indescifrabil pe marginea superioar a forza ului liber ; corp: complet,
bine conservat. Înglbenire a hârtiei. Cearcne de ap la cotorul interior i în
centrul marginilor superioare i inferioare ale paginilor. Patin vulgar, passim.
Latura inferioar a p. 367-368 are o zon lips, cu pierderi de text. P. 689 ptat cu
negru. Marginea lateral stâng, a hr ii Constantinopolei, este rupt vertical.
Harta este ptat pe verso.
* Ex libris: BALLAGI ALADÁR GYÜJTEMÉNYÉBÓL [din colec ia lui Ballagi
Aladar, ex libris tampil] [f. [5]r]
* Ex libris: DR. BALLAGI MÓR [ex libris tampil] [passim]
Ballagi Aladár [menionat pe: f. [5]r] [deintor anterior]
Ballagi Mór [menionat pe: passim] [deintor anterior]
Inv. 1211

1746
Liturghier (român). 1746
17
Dumnezeetile i Sfintele Liturghii : a celor dintru sfin i Prin ilor notri a
lui Ioan Zlatoust, a lui Vasilie cel Mare, i a Prejde[o]s[]tenii. — Acum tiprite.
— Bucureti : în Tipografia Domneasc, de... Popa Stoica Iacovici tipograful,
1746. — [2] f., 246 p. ; 4° (19 cm), 26 R (16,5 x 11,5 cm)
* Pagin de titlu: Dumnezeetile i Sfintele // Liturghii // A celor dintru sfin i Prin ilor
// notri a lui Ioan Zlatoust, a lui Va- // silie cel Mare, i a Prejdestenii. // Acum
Tiprite, întru al doilea an, // din a patra domnie a rii Rumâneti, a prea luminatului i
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prea înal atu // lui Domnului nostru, // Ioann Constandin, // Nicolae Voevod. // Cu
blagosloveniia prea sfin itului Mi- // tropolit al Ungrovlahiei, // Kiru Neofit. // i sau
tiprit în Tipografiia Dom- // neasc, în oraul Bucuretilor. // La Anul dela zidirea
Lumii 7254. // de cucearnicul între Preo i Popa // Stoica Iacovici tipograful.
* Este vorba de reimprimarea Liturghierului din 1741. Tiprit cu negru i rou. Pe
verso-ul foii de titlu, stemele reunite ale Munteniei i Moldovei înso ite de patru versuri.
Sunt prezente aceleai gravuri semnate "Ioanichie" i "Dimitrios" i vinietele cap-deînger. La p. [46] se afl aceeai gravur cu "Marele Arhiereu H[risto]s", cu singura
diferen  c în Liturghierul din 1741, legenda era în slavon ("Veliki Arkhierei Hs.").
Dimensiuni: 9,5 x 6,3 cm. (nesemnat). O ini ial roie, cu motive florale la p. 205, la
începutul "Rugciunii la blagosloveniia colivei".
* Citat în: BRV. - vol. IV, 92

Liturghier [Bucureti] . 1746 [titlu uniform local]
Mavrocordat, Constantin, domn al rii Româneti. patronaj
Neofit Cretanul, mitropolit al rii Româneti. patronaj
Stoica Iacovici. tipograf
Mitropolia rii Româneti. Tipografia (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — [2] f., 246 p.
* Exemplarul a circulat în nordul Moldovei, jude ul Neam , în parohiile Buhalni a
i în Horodite(a). Horodite este un toponim întâlnit atât în jude ele Iai (comuna
Cotnari) i Botoani, cât i în jud. Orhei (Basarabia)
* Legtur original în piele maro, pe lemn, cu ornamente în presaj aurit. Coperta
anterioar are un medalion cu Iisus Hristos Pantokrator, deteriorat; chenar fitomorf
cu flori în col urile interioare. Coperta posterioar nu are medalion. Cotor
ornamentat cu 5 benzi fitomorfe (nervuri false) i fleuroane. Titlul "LITURGHII",
imprimat pe cotor. Învelitoarea din piele a coper i are i tente mai deschise, de
culoare.
* Conservare: legtur: forza ul ambelor coper i a fost restaurat ; corp: exemplar
complet, par ial afectat de umezeal. Paginile 1-115 îmbrunite, cu numeroase
depozite de cear i pete de grsime; p. 1-12 cu cearcne de ap pe col urile
superioare. Patin vulgar. Paginile 18, 19, 21 consolidate prin lipituri.
Remargina ie lateral a paginilor 241-246. Interven ii asupra foii de titlu.
* Ex libris: [pecete cu blazon i deviz, text indesc.] [p. 11]
* Însemnri: „Aciast carte numit Liturghie este druit bisericii din cot.
Buhalni a de Presvitera Elelena [Elena] D. Paulin. Alesandrescu 1894 sept. 6” ,
alfabet: latin extins [p. 11]
* Însemnri: „Cnd aqueste rnduri vei recita/Adu- i aminte i nu m uita 1875
Sept. 29. Adres-rostitor Ghia ia Alexandrovici” , alfabet: latin extins [f. [2]v]
* Însemnri: „[S] se tie de cnd am venit eu preutul Constantin în satul
cuconului Alixandru postelnic în Horodite înbla veleatul 7278 fev 20 dni cu
tocmal de untdelemn, postav i scutal pentru [o]djdii -un om scutelnic” ([dat
eronat, cf. însemnarea de mai jos]), alfabet: chirilic [p. 211]
* Însemnri: „S se tie c dup doi sprezi [doisprezece] ani a venirii mele aice la
Horodite la satul cuconului Alixandru postelnic[ul] iar am mai însemnat ca si se
tie leat 7279 ot Adam iar de la Hs. 1701 martie 15 dni ierei Constantin ot
Horodite” ([dup vleat, ar fi vorba de anul 1771; considerând c data "1701" este
corect, vleatul ar fi, de fapt, 7209]), alfabet: chirilic [p. 212-213]
* Însemnri: „Ierei Vasilie drept 1831” , alfabet: chirilic [p. 246]
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Alexandrescu, Elena. (pân la 6 septembrie 1894) [menionat pe: p. 11] [deintor
anterior]
Biserica parohial ortodox "Intrarea în Biseric a Maicii Domnului" (Buhalnia)
(jud. Neam). (1894-) [menionat pe: p. 11] (donaie) [deintor anterior]
Biserica parohial ortodox (Horodite) (jud. Botoani sau Iai). (1701-)
[menionat pe: p. 211-213] [deintor anterior]
Inv. 14486

Triod (român). 1746
18
Triodion Adec Trei Cântri : Ce are întru sine slujba Sfântului i marelui
Post. — Care acum adoa oar s-au tiprit . — Bucureti : [în Tipografia
Mitropoliei], de... Popa Stoica Iacovici Tipograful, 1746. — [2], 355, 119 f. ; 2°
(34 cm), 40 R (25 x 16 cm)
* Pagin de titlu: Triodion // Adec: // Trei Cântri // Ce are întru sine slujba Sfântului
i // marelui Post. // Care acum adoa oar s-au Tiprit în // tru al treilea an dintru a patra
Domnie, // a prea înl atului nostru Domn, Io: // Constandin Nicolae // Voevod. // Cu
Blagosloveniia prea sfin itului Mitro- // politu Ungrovlahiia, Kyr: // Neofit Dela Crit //
în ora în Bucureti, la Leat: 7255 // de cucearnicul între Preo i popa Stoica // Iacovici
Tipograful.
* Reprezint cea de-a doua edi iei a Triodului tiprit în 1731. Conform descrierii din
BRV, volumul IV, Triodul din 1747, semnalat doar, la pozi ia 261, în volumul II al
Bibliografiei, este, de fapt, acest Triod. Volumul a fost imprimat în lunile septembriedecembrie ale anului 1746: din anul 7255, sczând 5509, va rezulta anul 1746. În plus,
pe f. 355 verso (I parte) se afl epilogul semnat de Stoica Iacovici tipograful, cu data
"1746".
* Tipar negru i rou. Aducem câteva completri la descrierea din vol. IV al BRV, p.
59-60, pentru prima parte a Triodului: foaia de titlu este realizat sub forma unui portal
xilogravat, cu compartimente. În partea superioar se afl un medalion cu Sf. Treime
sub stejarul din Mamvri; la dreapta medalionului este înf iat Sf. Ioan Boteztorul, la
stânga - Maica Domnului, iar în col urile ancadramentului superior, Sf. Arhangheli
Mihail i Gavril. Compartimentele laterale cuprind alte reprezentri de sfin i, astfel, de
sus în jos: Sf. Ap. Pavel, Sf. Grigorie i Sf. Dimitrie (dreapta); Sf. Ap. Petru, Sf. Nicolae
i Sf. Gheorghe (stânga). Pe latura inferioar sunt figura i Sf. Împra i Constantin i
Elena încadra i de Sfin ii Procopie i Ecaterina, între colonetele unui portic. Pe arcada
principal sunt doi heruvimi. Foia de titlu con ine, pe verso, Stema dubl i stihurile
politice dedicate domnitorului Nicolae Mavrocordat. Prima pagin a Triodului prezint
un frontispiciu cu "Deisis", alctuit din 3 medalioane fitomorfe, anturate de flori i
frunze de acant. În partea dreapta, jos, a aceleiai pagini, o ilustra ie - "Rugciunea
vameului i a fariseului", nesemnat, msurând 7 x 5,6 cm. Un alt tip de frontispiciu
este frontispiciul-triptic, compus din trei icoane înrmate, cu ornamenta ie vegetal
secundar, reprezentându-l pe Iisus Hristos binecuvântând, între proorocii Moise (cu
tablele Legii) i Ilie (f. 8r, 13r, 21v, 47r, 55v, 209r, 268v...). Aceste frontispicii
alterneaz cu unele pur fitomorfe. Volumul abund în câteva tipuri de ini iale roii
ornate cu motive fito, zoo i antropomorfe, dintre care men ionm seria ini ialelor cu
Arhanghelul Mihail (un "D", în tot cuprinsul cr ii), ini iala zoomorf (un "S" grafiat cu
sigma grecesc), la începutul primului capitol i, mai ales, ini iala ornat ("T") cu tulpini
împletite, flori i frunze, încadrat într-un chenar dublu liniar i msurând 4 x 3,8 cm. (f.
320v, la începutul sec iunii : "Joi la Canonul cel Mare//Via a Sfintei//Maicii noastre
Mariei Egipteanca, scris de//sf[â]ntul Sofronie Patriarhul Ierusalimului"). Vinietele de
final sunt antropo-fitomorfe (f. 7v, 175r), cu împletituri (f. 55, de ex.), sau în form de
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cruce floral. Pe verso-ul foii 105 se afl o gravur cu "Rstignirea" de 15,5 x 15,3 cm.,
nesemnat, având legenda în limba slavon, prezent i la f. 175v. Deseori, capitolele
(ornate, la rândul lor, cu frontispicii tipografice) se termin în cul-de-lampe.
Colontitlurile apar între doi serafimi. Este prezent vinieta cu ini ialele M. E., specific
plcii xilogravate din tipografia de la Buzu, passim.
* Ornamentica acestei edi ii a fost studiat de Constantin Mlina. În "Catalog de carte
româneasc veche 1643-1830", Oradea : Ed. Mihai Eminescu, 1993, în nota general
aferent descrierii de exemplar, la p. 48, domnia sa precizeaz : "Dintre vignete se
remarc cea mare, triunghiular, semnat i aici M E, prezent înc în cr ile ivirene.
Deoarece aici e compus invers fa  de felul în care apare, de pild, în Antologhionul de
Râmnic, 1737, înseamn c placa a fost spat din nou la Bucureti, pstrând ini ialele
primului gravor, care se vede c avea o mare autoritate în tradi ia tipografilor. În partea
a doua a cr ii, dintre xilogravurile semnate Ioanikie Bakov, re in aten ia: "Învierea lui
Lazr" (f. 1r), "Rugciunea vameului i a fariseului", "Intrarea lui Iisus în Ierusalim" (f.
15r). Men ionm c i edi ia Bucureti, 1726, a Triodului, preia scene realizate de
gravorul Ioanichie pentru cartea de cult cu acelai nume, tiprit la Buzu, în 1700, de
episcopul Mitrofan". ; Greeli de numerotare – file cu coloncifru greit: 60, 91, 96, 130,
145, 205, 208, 211, 223, 295, 310.
* Citat în: BRV. - vol. IV, 93

Mavrocordat, Constantin, domn al rii Româneti. patronaj
Neofit Cretanul, mitropolit al rii Româneti. patronaj
Stoica Iacovici. tipograf
Mitropolia rii Româneti. Tipografia (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — [1], 329 f. +
* Constantin Mlina detaliaz, în "Câteva completri la arta i tiparul cr ii vechi
româneti" ("Crisia", vol. XX/1990), p. 417-419, ornamentica celei de-a doua pr i
a Triodului, executat de Ioanichie Bakov pentru Triodul de Buzu din 1700 i
reprodus în edi ia Bucureti, 1746 (este vorba despre gravuri cu legendele în
slavon, absente din acest exemplar): despre "Învierea lui Lazr" (f. 1r),
<<compozi ia dup erminii, frumos spa iat, desen de contur puternic>>. Sunt
men ionate: "Patru întâmplri din via a lui Iosif" (f. 27v), "Mironosi ele purttoare
de mir" (f. 36v), "Cina cea de tain", cu legenda tot în slavon, gravurfrontispiciu tip lunet, cu chenar din frunze de laur (f. 51r), sprijinit pe dou
cornuri ale abunden ei din care se desprinde un arbore al vie ii i încadrat de flori
de compozi ie tipografic. Simetric, în partea superioar, sunt doi serafimi (autorul
probabil al gravurii este Stoica Iacovici); o alt lunet, în acelai cadru
compozi ional, se afl la f. 86r, fr legend, cu tema coborârii de pe cruce. Idem,
cu tema aezrii în mormânt, la f. 91v.
* Exemplarul s-a aflat în posesia Mnstirii Cotroceni, cu hramul Sfin ilor Serghie
i Vach (7 octombrie), vechi i puternic aezmânt monahal cu îndelungat istorie,
închinat Muntelui Athos, ctitorie i reedin  a domnitorului erban Cantacuzino i
important sediu politico-strategic în secolele ce au urmat. A fost desfiin at prin
Decretul 410 din 1959. Biserica mânstirii, înl at în 1598, a fost demolat în
1984.
* Legtur în piele verde pe lemn, cu ornamente presate i aurite: cruce cu raze, pe
coperta anterioar, împodobit cu motive florale; chenar sub ire, fitomorf,
ornamentat în cele 4 col uri i chenar lat, exterior. Coperta posterioar prezint un
chenar cu volute florale, ornamentat în interior, la cele 4 col uri, cu flori de câmp.
În centrul coper ii se mai poate distinge conturul superior al unei "mandorle" cu
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tema "Învierii Domnului". Cotor cu 6 nervuri false i mici fiare stilizate, între
nervuri (i urme de aurire). Sus, titlul cr ii: "TRIODULU". nit de culoarea
ofranului.
* Conservare: legtur: stratul superior al pielii lipsete din coperta posterioar, cu
tot cu o parte din ornament ; corp: exemplar incomplet. Lipsesc: o foaie
nenumerotat de la început, sfâritul cr ii, de la f. 329 la 355 plus cele 119 file; f.
23 i 62 (aceasta din urm a fost înlocuit cu o foaie alb). Foi rupte în partea de
sus: f. 249 i 270 (necesit interven ii); consolidate prin benzi de hârtie: f. 5r
(lipitura acoper o însemnare), 13, 16, 17 (cu pierderi de text, r - v), 22 (lipiturile
obtureaz textul), 63r - lateral (text obturat), v - jos, 92r, jos, 135r, lateral; 182r, pe
diagonal, col. 2 (text obturat), 209r (2 benzi care întretaie frontispiciul i coloana
din dreapta, band de remargina ie, jos); f. 262v, col ul inferior, 301v, sus (peste o
însemnare, din care se mai poate citi c unul din de intorii istorici, ai acestei cr i
era, la 1819, Biserica "Domni a Blaa"). Margini inferioare reajustate. Pete
galbene: f. 295-329. Depozite de cear, hârtie îmbtrânit, patin vulgar.
Forza urile sunt noi, din hârtie reciclat, de culoarea oului de ra  (dup filigran,
realizate în laboratorul de conservare - Exemplare [BRV IV, 93]:restaurare) ; Pe
foaia 192v se poate observa un desen cu peni a, par ial acoperit de banda de hârtie
care substituie fosta margine inferioar a paginii.
* Ex libris: [supralibros] "M(N)STIREA COTROCENI 1874" [pe cotor, sus]
* Însemnri: „S (se) tie precum [c] am scris eu Radu paracliseriu aici” , alfabet:
chirilic [f. 3r, jos]
* Însemnri: „S (se) tie precu(m) [c] am scris eu Ra(du) para(e)clisiarhul aici
pe acest Triod leat 1772” , alfabet: chirilic [f. 3r, lateral, "în oglind"]
* Însemnri: „G. Marinescu canonarh oct. 7, 1900” , alfabet: latin extins [f. 22r, în
manet]
* Însemnri: „la mas bem câte 2 chilice de vin iar dac mai se îngroa gluma
curgu cu ocalele. Psal. 149. de postim la la l(e)a(t) 1835 fe(v)rarie 26” , alfabet:
chirilic [f. 192v, ds. vinietei]
* Însemnri: „Acest Triod s-a trecut cu vrerea lui Dumnezeu în cr ile de la leat
1832” , alfabet: de tranzi ie [f. 192v]
* Însemnri: „În anul 1900 luna octomb. I am ocupat acest post de canonarh la
aceast sf. Biseric numit Domni a Blaa unde actualmente mai servesc înc.
Spre amintire. 1900 iulie 5 Miercuri dim. Ora 11 a.m. George Marinescu” ,
alfabet: latin extins [f. 192 v, jos]
* Însemnri: „1793 : la 2 ceasuri din noampte [sic] noemvrie în 27 s-au cutremurat
pmântul foarte tare fiind zioa duminec” , alfabet: chirilic [f. 252r]
* Însemnri: „1776 iulie 17 zioa dum(i)nec la 6 ceasuri din zi au întrat lcustele
în Bucureti” , alfabet: chirilic [f. 252r]
* Însemnri: „Scris-am eu carele mai jos m voi iscli precum s se tie de când
m-a… [text lacunar] eu Ar. ? paracliseru aici la Domna Blaa i am scris cu mâna
de p(mânt) iar mâna o s putrezeasc dar cel ce o s citeasc tot o s (m)
pomeneasc i au s zic Dumnezeu s-l erte. [Artenie ?] Paracliser leat 1827
octov.” , alfabet: chirilic [f. 252r]
* Însemnri: „Popa Mihail ot D(o)m(ni a) Bl(a)(a). Dm. Bl. [dedesubt, înc o
isclitur trunchiat]” , alfabet: chirilic [f. 274v]
Mânstirea Cotroceni. (1847-) (Bucureti) [menionat pe: supralibrosul] [deintor
anterior]
Biserica "Domnia Blaa". (1819-) (Bucureti) [menionat pe: f. 192v, 301v]
[deintor anterior]
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1750
Biblia N.T. Evanghelie (român). 1750
19
Sfânta i Dumnezeiasca Evanghelie / întru a dooa Domnie a rii
Rumâneti, a preaînal atului Domn Grigorie Ghica, cu blagosloveniia i toat
cheltuiala a prea Sfin itului Kir Neofit Criteanul, Mitropolitul atoat Ungrovlahia.
— Acum întâi tiprit dup orânduiala cei greceti. — Bucureti : în sfânta
Mitropolie, de Barbul Buc[ureteanul] i Grigorie Tipografi, 1750. — [3], 182 f. : iI.
; 2° (31 cm), 35 R (24 x 16 cm)
* Pagin de titlu: Sfânta i Dumnezeiasca // Evanghelie // Acum întâi tiprit, întru a
dooa // Domnie a rii Rumâneti, a prea // Înal atului Domn // Io Grigorie Ghica
Voevod. // Iar cu Blagosloveniia i toat chel- // tuiala a prea Sfin itului // Kir Neofit
Criteanul, // Mitropolitul a toatei ri // Rumâneti, i exarh plaiurilor. // i s-au Tiprit
cu scara ei dupa o- // rânduiala cei greceti. // În sfânta Mitropolie în Bucureti: // La
anii dela zidirea Lumii, 7258. // De Barbul Buc.: i Grigorie Tipografi
* Barbu Bucureteanul a imprimat o serie de cr i religioase, în tiparni a Mitropoliei:
Octoihul din 1731, Liturghierul din 1747, Evanghelia din 1750, Psaltirea din 1754
(foarte rar) i cea din 1756 (I. Bianu nu cunotea exemplare complete ale acesteia).
Elena Chiaburu, în "Carte i tipar în ara Moldovei pân la 1829", Iai : Editura
Universit ii "Alexandru Ioan Cuza", 2005, p. 332, îl prezint ca “dascl, tipograf la
Rdu i, Iai, Bucureti. Imprim Catavasierul (Rdu i, 1744), Liturghia (Bucureti,
1747), Psaltirea (Bucureti, 1748), Ceaslovul (Bucureti, 1748), Evanghelia (Buc.,
1750)”. P. 215: “A lucrat la Episcopia Rdu ilor i la Mitropoliile din Iai i
Bucureti”.
* Ca stil ornamental, aceast Evanghelie reproduce câteva elemente iconografice din
repertoriul edi iei 1693, scoas la lumin de Antim Ivireanu (prim succesoare, din
punct de vedere structural, al Evangheliei din 1682). Este vorba de gravurile cu cei patru
evangheliti, având legendele în grecete, i de frontispiciul cu Emanuel anturat de dou
flori de floarea soarelui i de frontispiciul cu tema "Deisis", în care personajele apar în
calicii florale. Realizarea ivirean rmâne, din momentul apari iei sale, etalonul
majorit ii evangheliilor ulterioare. Evanghelia din 1750 este ornat cu ini iale roii,
încadrate, fitomorfe; frontispicii i viniete caracteristice, bunoar, i Octoihului din
1730, Penticostarului din 1743, Liturghierului din 1747 i altor imprimate ieite de sub
teascurile Mitropoliei. Se remarc vinieta de final cu serafim i cruce de Malta, aceeai
din "Îndreptarea legii". Titlul este încadrat într-un chenar având un frontispiciu "Deisis"
în partea superioar, format din 3 medalioane anturate de motive vegetale. În partea
inferioar a chenarului, frunze palmate formând volute. Acelai chenar "înrmeaz"
Stema de pe verso. Dintre viniete, amintim modelele cruciforme, plasate între cartuuri
vegetale stilizate (f. 20v, 21r), o serie de 18 viniete cu arhanghel i cruce i alte 18
viniete cu împletituri formând, în partea de sus, o cruce maltez. Foaia [3]r este
imprimat, în propor ie de 3/4, cu mici ornamente în form de cruce, iar în josul paginii
se afl o not: "Cade-se a ti c la ev[an]ghelia aciasta nu s-au pus zacialele precum au
fost întâi, ci capetele: pentru ca s poat afla fiete cine mai lesne ce i-ar trebui la
Tetravanghel. i pre unde este steaoa aciasta s nu gândeasc netine c s-au pus în
toate locurile pentru soroac de svârit, ci pentru unirea stihurilor din Tetravanghel".
Pe verso, se afl o gravur cu Sf. Ioan Evanghelistul cu legenda în grecete ("Ioann ho
Theologos"). Textul Evangheliei dup Ioan debuteaz cu o ini ial ornat, "L", în care
apar un vultur încoronat i sintagma "la început" (3,2 x 2,2 cm.), sub un frontispiciu cu
"Deisis" (repetat la începutul Evangheliei dup Marcu, f. 100r). "Via a Sfântului i
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Evanghelistului Ioan" (dup Sofronie, patriarhul Ierusalimului i dup Dorotei,
episcopul Thyrionului), care precede Evanghelia, începe sub un frontispiciu fitomorf. Pe
f. 20v sunt câteva indica ii tipiconale urmate de ornamente tipografice: viniete roii i
negre (2 în form de cruce). La f. 21v- gravur cu Sf. Matei în fa a Evangheliei dup
Matei, care se deschide cu alt ini ial ornat (de aceleai dim.), sub alt tip de
frontispiciu, cu "Emanuel" (repetat la începutul Evangheliei dup Luca, f. 57r,
provenind tot din evangheliile ivirene). Foaia 56 prezint, la rândul ei, doar un cadru
decorativ umplut cu viniete, având dimensiunea gravurilor cu evangheliti (22,5 x 14,5
cm.), fiind complet lipsit de text. Pe verso, gravur cu Sf. Luca. Sf. Ev. Marcu este
reprezentat la f. 99v. Evangheliile se sfâresc la f. 133v. Pe f. 134r începe
"Minologhionul"; ca frontispiciu, un ornament vegetal cu lunet având în interior o
christogram ("IS HS"), din care ies raze. Între f. 172v-180v se afl "Evangheliile de
obte"; pagina de început prezint un frontispiciu cu 3 medalioane în care sunt figura i
cei trei mari ierarhi ai Bisericii. Verso-ul acestei foi cuprinde un epilog urmat de
binecunoscutul îndemn la iertarea greelilor de tipar; sub epilog, un chenar cu viniet
"cul-de-lampe" în interior. Urmeaz dou file numerotate (181 i 182) cu "Însemnare
care arat citaniia Evangheliei anului i urmarea Evanghelitilor unul dup altul..." (pe 2
coloane). Foaia 182r este ocupat, în registrul inferior, de un grup de viniete, dintre care
vinieta central include un element antropomorf i foliaje. Cele 19 foi de la sfârit sunt
imprimate cu un corp foarte mic de liter i cuprind, pe 2 coloane, "Paschalia" i
"Citirea evangheliilor dinpreun cu Apostolii" (aici, vinietele cap-de-înger alterneaz cu
vinietele "împletite", a cror linie pornete dintr-o cruce).
* Epilogul în versuri, men ionat anterior, care nu apare pe toate exemplarele, vine în
continuarea acestor indica ii tipiconale, dup formula doxologic de încheiere - "Sfârit
i lui Dumnezeu mrire". Epilogurile evangheliilor sunt tiprite cu rou, înuntrul unor
chenare rectangulare, ornamentate în centru i la col uri. Passim, capitole terminate în
piramid rsturnat, dup binecunoscutul model vene ian.
* Citat în: BRV. - vol. II, 275; BRV Additamenta, p. 257; CBRV, p. 193
* Citat în: Teodorescu, Dorin -- Cartea veche româneasc de secol XVIII din jude ul
Olt. — Slatina: Editura Funda iei "Universitatea pentru to i", 1998, p. XVII

Evanghelie [Bucureti] . 1750 [titlu uniform local]
Ghica, Grigore al II-lea, domn al rii Româneti. patronaj
Neofit Cretanul, mitropolit al rii Româneti. patronaj
Barbu Bucureteanul. tipograf
Grigorie. Tipograf
Mitropolia rii Româneti. Tipografia (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — [3], 182, [19] f.
* Exemplarul descris aici se înscrie în categoria exemplarelor din colec iile
Bibliotecii Na ionale i Bibliotecii Universitare Bucureti, men ionate de Daniela
Poenaru: pe foaia de titlu nu apare decât numele unui singur tipograf în persoana
lui Barbu Bucureteanul. În plus, argumentul care ar pleda în favoarea a dou
tiraje ale acestei Evanghelii const în faptul c, în exemplarul vzut de noi, este
prezent acel epilog (comun mai multor tiprituri), care începe cu: "Precum cei
streini doresc moiia s-i vaz". Dan Râp-Buicliu completeaz (apud Ion
Roman) informa ia bibliografic adus de Daniela Poenaru la descrierea din BRV,
descriere unde apare acest epilog, afirmând c el nu se regsete, bunoar, în
exemplarele Bibliotecii Jude ene Braov i nici în cele ale Bibliotecii Patriarhiei,
cercetate de DRB. Prin urmare, exist exemplare unde sunt men iona i doi
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tipografi: "Barbu Bucur[eteanul] i Grigorie Tipografi" i unde exist, sau nu,
epilogul în versuri, i exemplare unde apare specificat numai Barbu Bucureteanul
(prezen a epilogului fiind, i de aceast, aleatoare). Credem c exemplarele au
primit foi de titlu i foi ultime, diferite, în func ie de varierea responsabilit ilor
tipografice în cadrul aceluiai tiraj i de al i factori
* Exemplarul a circulat în localitatea Gârciu, Greci (sau Göröcsfalva), din jude ul
Cara-Severin aa cum se afirm i în "Circula ia cr ii româneti vechi
bucuretene în Transilvania", de Ioana Cristache-Panait (Bucureti, Ed. Biblioteca
Bucuretilor, 1998, p. 162).
* Legtur original, în piele maro-rocat, pe tblii de lemn, cu ornamente presate
aurite: Maica Domnului cu Pruncul (i acronimul "M[ETE]R TH[E]OU"), pe tron;
deasupra tronului, un serafim. Chenar interior sub ire, fitomorf, cu reprezentrile
figurativ- simbolice ale celor patru evangheliti, în cele patru col uri, i ini ialele
acestora. De la stânga la dreapta de sus în jos: Sf. Ev. Ioan, Sf. Ev. Marcu, Sf. Ev.
Luca i Sf. Ev. Matei. Chenar marginal (tot aurit), din frunze i flori. Din loc în
loc, medalioane ovale fitomorfe, înconjurând medalionul central. Urme de
încuietori metalice.
* Conservare: legtur: bine pstrat [forza ul] ; corp: file înglbenite, ptate.
Cearcne de ap pe col urile superioare ale filelor i pe col ul inferior al f. 181.
Depozite de cear pe marginile laterale (f. 115-124, în special). Galerii în tranele
îmbrunite. F. 114 are o por iune de fil rupt, în dreapta, jos.
* Însemnri: „Popa Gorde(a) de la Gârciu au datu galbnu dppn [deplin ?] despre
care s cvitluete [i.e. "se achit"] scri[s]-amu în Gârciiu 14 zile dechemvri 1756
Notarau Popa Mihaiu de la ppn [?]” , alfabet: chirilic [forza anterior, sus]
* Însemnri: „Diacul D(a)niil [ot] Gârciu au datu 3 mriei dispre care s
cvitluete 1756 dechemvrie 14 zile scris-amu în Gârciu Notaru Popa M(ihai)” ,
alfabet: chirilic [forza anterior, jos]
Biserica parohial ortodox (Gârciu) (jud. Cara-Severin). (1756) [menionat pe:
forza anterior] [deintor anterior]
Inv. 14418

b.

. — [3], 182, [9] f.
* Pe foaia de titlu sunt men iona i ambii tipografi (Barbu i Grigorie), iar la
sfâritul volumului exist epilogul versificat.
* Acest exemplar poart autograful preotului Dumitru Bârnovescu, din Bârlad.
Mrturiile centralizate în "dosarul Procesul Comunismului" (documenta ie online
cu acelai nume), sec iunea "Preo i i diaconi aresta i în perioada 1945-1989", ne
informeaz c Dumitru Bârnovescu, nscut la 10 octombrie 1906 în localitatea
Cordeti, Vaslui, paroh în Bârlad, a fost arestat în perioada 10 august 1948 -15
noiembrie 1956. În 1959 este arestat din nou i condamnat pentru "uneltire
împotriva ordinii sociale", prin sentin a nr. 61 13. 01. 1959 a Tribunalului Militar
lai la 15 ani de munc silnic. A fost eliberat în 1964 (p. 10 din sursa cit.).
Informa iile sunt preluate din Cicerone Ioni oiu, "Victimele terorii comuniste.
Aresta i, tortura i, întemni a i, ucii. Dic ionar". Editura Maina de scris,
Bucureti, 2000- (coord. Domni a tefnescu), lucrare din care au aprut, deja, 9
volume (sunt preconizate 14).
* O însemnare pare s indice o donaie, având ca obiect acest exemplar, a unui
anume Stoicu Radoslaviciu ctre o posibil parohie ortodox numit
„Clopotmare”, pe care îns nu am putut-o identifica.
* Legtur nou în pergamoid bleumarin. Acest exemplar are 18 foi de culoare
bleu, cu filigran (literele F, C) la începutul volumului, introduse la recompactare,
i alte 23 de foi filigranate, la sfârit (filigranul const într-un blazon timbrat de o
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coroan, în interiorul cruia se poate observa un urs încoronat, ridicat în dou
picioare, inând pe umrul drept o halebard; blazonul, de form oval, este ornat
în exterior cu o cunun de laur). Foaia de gard 2, original, are i ea un filigran
sub forma unui blazon încoronat, în al crui câmp central sunt 3 "jobene"; sub
blazon, litera C.
* Conservare: legtur: cotor tocit pe ambele laturi. Pe foaia de gard 1, original,
pete mici, închise la culoare, în partea superioar i altele de culoare galben pe
margini ; corp: exemplar bine conservat dar incomplet, lipsete ultima parte.
Hârtie înglbenit; depozite de cear i urme de cerneal tipografic estompate, pe
foile 128-130 r - v; cearcne de ap pe mijlocul filelor. Secven a f. 175-201 cu
pete marginale; patin vulgar accentuat pe filele 175-180. Col ul inferior al f.
164 i 174 este rupt. Fasciculul de 23 de foi, de la sfâritul cr ii prezint pete de
cerneal albastr în zona tranelor. Primele 5 foi din cele 18, de la început, au
cearcne de ap pe mijloc.
* Ex libris: Muzeul de Istorie a Municipiului Bucureti. Biblioteca [prima f. de
gard r, jos (din primul fascicul)]
* Ex libris: Preot D. D. Bârnovescu Bârlad [cu cerneal verde] [f. de gard ant. r
(ibidem)]
* Însemnri: „Data Clopot mare 1798 de Stoicu Radoslaviciu [cu creionul]” ,
alfabet: latin extins [prima f. de gard v, orig., sus]
Bârnovescu, D. D., preot. (Bârlad, jud. Vaslui, [sec. XX]) [menionat pe: f. de
gard ant. r] [deintor anterior]
Radoslaviciu, Stoicu (pân la 1798) [menionat pe: f. 1 de gard ant. (orig.), v]
Inv. 14418

1754
Biblia V.T. Psalmi (slavon). 1754
20
Psaltirea Proorocului i Împratului David / în zilele prealuminatului
Domn Costandin Mihaiu Racovi  voevod, cu blagoslovenia i chieltuiala…
Mitropolit(ului) Ungrovlahiei Filaret ; tiprit de Barbu Bucureteanul. —
Bucureti : în sf[â]nta mitropolie a Bucuretilor, de Barbu Buc[ureteanul]
Tipog[raful], 1754. — [169] f. : il. ; 8° (16 cm), 23 R (12,2 x 7,5 cm)
* Pagin de titlu: PSALTIREA // Pr[o]orocului i Împratului // DAVID: // Acum
întracesta chip Ti // prit, // în zilele prealuminatu // lui Domn IO Constandin // Mihaiu
Rac[ovi ] V[oe]vod, // Cu bl[a]gosloveniia i chiel // tuiala prea snf[sfin!] itu // lui
Mitropolit al // Ungrovlahiei Chir // FILARET // În sf[â]nta mitropolie a Bucuretilor. //
În anii 7262 // De Barbu Buc: Tipog.
* Lucrarea este bibliografiat sumar, în volumul al doilea al BRV, fr detalii
descriptive. Conform notei lui Ion Bianu, Constantin Erbiceanu a semnalat existen a
acestei edi ii specificând c numai titlul i prefa a sunt în limba român, restul textului
este în slavon. Contrar afirma iei de mai-sus, cartea nu prezint nici un fel de prefa ,
exemplarul vzut de noi fiind complet, cel pu in din punct de vedere al numrului de
pagini constatat. Într-adevr, titlul i binecunoscuta formul de încheiere: "sfârit i lui
Dumnezeu mrire" sunt în limba român.
* Posibil edi ie în tiraj restrâns (niciuna dintre sursele bibliografice consultate nu o
men ioneaz, cu excep ia BRV-ului). Cel mai probabil, cartea este reeditarea Psaltirii
slavone din 1745, tiprit de Stoica Iacovici, cu blagoslovirea mitropolitului Neofit (cf.
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BRV II, 245).
* Titlul într-un ancadrament fitomorf, lat în partea superioar i lateral, iar în partea
inferioar compus dintr-o band îngust de flori stilizate. Pe verso-ul foii de titlu se afl
o gravur cu Împratul David, nesemnat. Viniet din linii sinuoase împletite, pornind
într-o cruce maltez, imprimat invers, pe pagina anterioar i pe cea succesiv
"Cântrii lui Moise" ("Psna Moyseeva ot Iskhoda. Glava 15"), la f. [153], [155].
* Fr pagina ie.
* Citat în: BRV. - vol. II, 292
* Citat în: Adamescu, Gheorghe-- Contribu iuni la Bibliografia Româneasc. Fascicula
a I-a. Istoria literaturii române. Texte i autori de literatur : 1500-1920. Cr i tiprite în
ara Româneasc. — Bucureti : Cartea Româneasc, 1921, p. 26

Psaltire (slavon) [Bucureti] . 1754 [titlu uniform local]
Filaret Mihalitzes, mitropolit al rii Româneti. patronaj ; editor comercial
Racovi, Mihai, domn al rii Româneti. patronaj
Exemplare:
a.
. — [169] f.
* Exemplarul s-a aflat în posesia unui membru al familiei Nsturel - ar putea fi
vorba de Petre tefan Vasiliu-Nsturel, general de artilerie, istoric, reputat
specialist în heraldic i vexilologie, membru al societ ii heraldice Adler din
Viena. Ipoteza se cere coroborat cu alte elemente.
* Legtur în piele pe lemn, cu ornamente presate: chenar fitomorf i mic
ornament vegetal in campul central al primei coper i; cotorul cu patru nervuri
profilate prezint dou rânduri de linii oblice deasupra i dedesubtul fiecrei
nervuri; coperta posterioar prezint un decor geometric. nit stropit cu rou.
* Conservare: legtur: s-au pstrat încuietorile metalice. Învelitoarea de piele este
umflat (neuniform), tocit pe alocuri, cu guri de zbor. ; corp: exemplar
complet, bine conservat; file reparate pe marginile laterale (lipituri) - în special
primele 3 foi; depozite de cear, patin vulgar.
* Ex libris: [ex libris autograf cu cerneal violet:] Nsturel [f. de gard 1r, f. [46]r,
f. [76]r, f. [102]r, f. [169]v]
* Însemnri: „Aceasta pesaltirii iaste a mea si am druit-o lui Pavel Zaharia spre
pomenirea mea i a prin ilor miei Sofia Monahia mor ii monahia Macaria, Ion,
Ion i tot neamul” , alfabet: chirilic [f. 169v]
Nsturel, [sec. XX] [menionat pe: passim] [deintor anterior]
Sofia, monahie. ([sec. al XIX-lea]) [menionat pe: f. 169v] [deintor anterior]
Zaharia, Pavel. ([sec. al XIX-lea]) [menionat pe: f. 169v] [deintor anterior]
Inv. 14972

1759
Akolouthia tou Hagiou Bessarionos (greac modern). 1759
21
Akolouthia tou en hagiois patros hemon Bessarionos Archiepiskopou
Larisses / epi tou eusebestatou… Skarlatou Gkika Boeboda, Di analomaton kai
dapanes… Metropolitou Oungroblachias… Philaretou ; Epimeleias… tou Megalou
Satrare Kyriou Ioannou autadelphou tes autou panierotetos, para Georgio
Stoianobitze. [Logos enkomiastikos] / [Anastasios]. — [Ed. a II-a]. — kata to
Boukouresten : en te hagiotate Metropolei, para Georgio Stoianobitze to
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Typographo, 1759. — [5], 267 p. ; 4° (20 cm), 26 R (14 x 10 cm)
* Pagin de titlu: Akolouthia // Tou en hagiois Patros emon Bessarionos Archiepi- //
skopou Larisses tou Thaumaturgou // Ioannou Konstantinou Bassarampa Boeboda //
Kai hypo tou chronou exanalotheisa, Ta nyn de eis typon // exedothe to deuteron epi tou
eusebestatou kai hypselotatou // Authentou, kai hegemonos pases Ungroblachias //
Kyriou Kyriou Ioannou // Skarlatou Gkika Boeboda, // Di analomaton kai dapanes tou
panierotatou kai theo- // probletou Metropolitou tes hagiotates Metropolos //
Oungroblachias, Kyriou Kyriou // Philaretou Mihalitzes // Tou ek tes periphemou
Nesou Zakynthou // Epimeleias, protropes te, kai epistasias tou eugenestatou //
archontos, Megalou Satrare Kyriou Ioannou, autadelphou // tes autou panierotetos //
Kopou de kai epidiorthoseos Konstantinou Triantaphyllidou // tou ek Zagoras tou
doteros // En te kata to Boukouresten hagiotate Metropolei // eti Soterio 1759 // Para
Georgio Stoianobitze To Typographo
* Pagin de titlu ascuns: Logos enkomiastikos, etoi bios kai politeia tou en hagiois
patros hemon Bessarionos, Archiepiskopos Larisses, tou Thaumatourgou,
metaphraistheis eis koinon dialekton, para Anastasiou
* Titlul tradus: Slujba celui întru Sfin i printelui nostru Visarion, Arhiepiscopul
Larissei, fctorul de minuni, întâi tiprit în zilele pururea pomenitului Domn Ioan
Constantin Basarab Voevod, i cu timpul trecut, acum se tiprete a doua oar în zilele
prea credinciosului i prea Înl atului Domn i Stpânitor a toat Ungrovlahia Ioan
scarlat Ghica Voevod, cu cheltuiala Prea Sfin itului i de Dumnezeu alesului Mitropolit
al Prea Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei chir Filaret Mihalitzes, originar din renumita
insula Zante, cu osârdia, îndemnul i îngrijirea prea nobilului boier, mare trar chir
Ioan, fratele Prea Sfin iei Sale, cu osteneala i îndreptarea lui Constantin Triandafilidi
din Sotirul Zagorei. În Prea Sfânta Mitropolie din Bucureti. Anul mântuirii 1759. De
tipograful Gheorghe Stoianovici [apud BRV]
* Reprezint cea de a doua edi ie a acestei slujbe (prima edi ie, 1705, a aprut tot la
Bucureti, îngrijit de Antim Ivireanul). O a treia edi ie va aprea la Viena, în 1797, cu
cheltuiala marelui vornic Ioan Florescu. Cel de-al doilea tipograf, Iordache, autorul
gravurii cu Sf. Visarion, este nimeni altul decât Iordache Stoicovici, cel care va
imprima, în Bucureti, i Evanghelia din 1760, Lafsaiconul din acelai an, Voroava de
întrebri i rspunsuri întru Hristos, din 1765, precum i Ceaslovul de Bucureti din
1767. A scris prefa a Triodului de Râmnic, scos de Constantin Athanasievici în 1761.
* Hârtia are 2 filigrane - unul la f. 6, o monogram, cellalt la f. 25 r - o floare. Foaia de
titlu prezint pe verso Stema celor dou ri româneti (a Moldovei i "Ungrovlahiei"),
timbrat de o coroan, între ini ialele IO S G V (dim.: 7,5 x 9,5 cm.) urmat de
14versuri asupra stemei. La f. [2]r se afl Stema Mitropolitului Filaret, flancat de
ini ialele acestuia; în registrul superior - un medalion cu Iisus Hristos arhiereu. i
aceast stem este înso it de versuri dedicatorii ("Stichoi… pros ton panierotaton
hagion… Philareton"). Pe verso-ul foii [2], prefa a lui Filaret (pân la f. [4]r). La [4]v, 7
ditirambi pentru mitropolit, urma i de al i 4. F. [5]r este alb. Pe verso - o gravur cu Sf.
Visarion ("Ho hagios Bessarion") semnat, jos, "IORDA[CHE] TIP[OGRAFUL]", de
14 X 9,5 cm. La f. 1r începe mineiul pe septembrie, sub un frontispiciu compus din 2
benzi fitomorfe stilizate. La f. 14r - "Logos enkomiastikos" sau via a Sf. Visarion, scris
de Anastasios (pân la sfârit, i.e. : f. 26r). Biografia debuteaz cu o frumoas letrin
"O", roie, ornat, în cadru vegetal, de 2,2 x 2,2 cm. Lucrarea se încheie cu un imn
dedicat sfântului, din 4 versuri, tiprit cu negru i rou. Pe f. 26v, o viniet de final,
precursoare a celei din "Molitvenic bogat", 1819, sub forma unei cruci florale.
* Citat în: BRV. - vol. II, 316

Slujba Sfântului Visarion (greac modern) [Bucureti] . 1759 [titlu uniform
local]
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Ghica, Scarlat, domn al rii Româneti. patronaj
Filaret Mihalitzes, mitropolit al rii Româneti. editor comercial ;
beneficiarul dedicaiei
Mihalitzes, Ioan, mare trar. diortositor
Triantaphilides, Konstantinos. diortositor
Anastasios. autor al materialului însoitor ; hagiograf
Gheorghe Stoianovici. tipograf
Iordache Stoicovici. tipograf ; gravor în lemn
Mitropolia rii Româneti. Tipografia (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — [5], 26 f.
* Exemplar druit de domnitorul Scarlat Ghica bisericii Domni a Blaa.
* Legtur din piele maro închis pe carton, dungat în interior. Coperta anterioar:
chenar îngust, floral, decorat la col uri cu 4 mici fleuroane. Medalion central de
form oval, din care ies raze, cu "Rstignirea". La jumtatea crucii, ini iala "H",
între ini ialele "I" i "S". Sub cruce, o inim strpuns de 3 sge i. Coperta
posterioar înf ieaz, în câmpul central, un personaj în veminte de arhiereu
(Iisus Hristos), având sub picioare o semilun. Cotorul avea, ini ial, 5 nervuri
profilate.
* Conservare: legtur: tocit, atacat de cari (coperta anterioar cu mici depozite
de cear). Cotor ros, tocit, cu o parte a învelitorii desprins. Forza uri înnegrite,
ptate, gurite. Forza ul celei de-a doua coper i s-a desprins.. ; corp: exemplar
complet, dar deteriorat: depozite de cear, patin vulgar, cearcne de ap între
file, galerii de insecte. Pigmenta ie fungic. Caiete par ial desolidarizate. Prima
foaie de gard este rupt, zdren uit.
* Însemnri: „1759 Dpre mria sa Vod(). Pop(a) V. preot Buc(ureti)” , alfabet:
chirilic [forza anterior]
* Însemnri: „Popa D: b: l: [Domni a Blaa]1832” , alfabet: de tranzi ie [forza
anterior]
* Însemnri: despre: Kai tou ktema kaimou Dionysiou hieromonachou Tyrnati
Laris[sses] ?… 1788 fbr 11 [ i aceasta este proprietatea mea, a ieromonahului
Dionisie ], alfabet: latin extins [f. [1]r]
* Însemnri: „Aceast sfânt crticic griciasc cu vrerea lui Dumnezeu m
scnesc a tlmci i eu cel care m art isclit mai jos 817 avg 17” / Theodor ?
logoft , alfabet: chirilic [f. 25v - 26r, marg. inf.]
* Însemnri: „Dar ce greu iaste omului rumân a tlmci pre limba greciasc pentru
c nu este pelitineasc [sic], ci este aleas greciasc” / idem, alfabet: chirilic [f.
25v - 26r, marg. inf.]
* Însemnri: „Cade-se a ti c aceast sfânt carte ce s cheam viladr [i.e. filad]
este de la biserica Doamnii Blaii i cu vrerea Domnului nostru Is. Hs, rugm
Domnului Hs. ca s-(mi) dea sim uri spre a face i eu ca s pricep ceva la citire
drept aceia am scris pe dnsa ca cel care m voiu arta mai jos 1817 avg 17 [Barbu
? logof(t)] Drtiu în zilele lui Gheorghie Caragea Vo(e)v(o(d)” , alfabet:
chirilic [f. de gard post. r]
Dionysios [ieromonah] . (1788-) [menionat pe: f. de tit., jos] [deintor anterior]
Biserica "Domnia Blaa". (1759-) (Bucureti) [menionat pe: f. de gard post. r]
[deintor anterior]
Inv. 9794
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1765
Simeon, arhiepiscop al Tesalonicului
22
[Voroav de întrebri i rspunsuri întru Hristos] / Simeon, Arhiepiscopul
Thesalonicului, întru întâiul an al aceii de Dumnezeu înl atei domnii a prea
luminatului... Domnului nostru tefan Mihaiu Racovi  Voevod, cu blagosloveniia,
i cu toat cheltuiala a prea sfin itului Mitropolit al Ungrovlahiei Kyr Grigorie ;
tiprit de Iordache Stoicovici . — Acum întâi într-acesta chip s-au tiprit, s-au
diorthosit dup ellinie pre limba rumâneasc. — Bucureti : în sfânta Mitropolie,
de Iordache Stoicovici Tipograful, 1765 . — [4] f., 562, [2] p. ; 2° (30 cm), 39 R
(25 x 17,5cm)
* Pagin de titlu: Simeon: // Arhiepiscopul Thesalonicului // Care acum întâi într-acesta
chip s-au Tiprit, s-au // diorthosit dup ellinie pre limba Rumâneasc // Întru întâiul an
al aceii de Dumnezeu înl atei Domnii // a prea Luminatului i înl atului Domnului
nostru // Io tefan Mihaiu // Racovi  Voevod // Cu Blagosloveniia, i cu toat
cheltuiala a prea sfin i- // tului Mitropolit al Ungrovlahiei // Kyr Grigorie // În sfânta
Mitropolie în Bucuretii // La anul dela zidirea Lumii leat 7273 // De Iordache
Stoicovici Tipograful
* Reprezint traducerea în românete a cr ii aprute la Iai, în 1683 (în greaca
bizantin), cu titlul: "Kata haireseon" - prima edi ie critic a textului lui Simeon,
realizat de înv atul grec Ioan Molivdos (Comnenul). Titlul de intrare în materie: "A
Preafericitului Symeon Voroav de întrebri i rspunsuri întru H[risto]s" (p. 1)
* S-au folosit 3 corpuri de liter chirilic. Titlul în chenar cu motive combinate,
fitomorfe i geometrice (cf. Molitvenicul din 1729 i Octoihul din 1730). Partea
superioar a chenarului are un "Deisis" bogat decorat cu motive vegetale (medalioanele
cu Iisus Hristos, Maica Domnului i Ioan Boteztorul sunt formate din spice, flori i
frunze, ocupând tot cadrul ornamental). În partea de jos se afl un medalion cu Sf.
Constantin i Elena, sus inut de doi lei afronta i, care stau pe dou tulpini spiralate. Pe
verso-ul foii de titlu, Stema rii Româneti în ram fitomorf stilizat, reprodus dup
cea a Noului Testament din 1703, precizeaz I. Bianu; deasupra ancadramentului,
formula "Eleo Theou" i ini ialele domnitorului Mihai Racovi  de-o parte i de alta a
stemei. Prefa a semnat de mitropolitul Grigorie se deschide cu o frumoas ini ial "A", neîncadrat, de 3,5 x 3,5 cm. (f. [2]r). Pe f. [4]v, ilustra ie cu Dreptul Simeon, de
10,5 x 10,3 cm., în bogat chenar fitomorf, cu ornament central, din foliaje, în partea
superioar. Prima pagin a lucrrii prezint un frontispiciu cu "Deisis" i o letrin
înflorat i încadrat. Pagina de text apare în chenar liniar, inclusiv colontitlurile
(acestea din urm flancate de câte 2 viniete florale). Viniete de final, cruciforme, cu
împletituri (vinieta din linii sinuoase pornind dintr-o cruce de Malta, a împodobit pentru
prima oar filele "Cr ii româneti de înv tur" a mitropolitului Varlaam, ale "Cheii
în elesului", ale Evangheliei de la 1682 i ale Bibliei lui erban Cantacuzino, fiind
preluat din ornamentica Bibliei de la Ostrog, 1581). Sec iunile secundare sunt
împodobite cu frontispicii fitomorfe neîncadrate, reprezentând un lujer central în
torsad, terminat cu trei lobi, din care se desprind bogate foliaje, aezat pe o consol (cf.
"Octoihul" din 1774).
* Conform Anei Andreescu, op. cit. infra, "Voroava" reia stema rii Româneti din
Noul Testament imprimat de Antim Ivireanul la Bucureti, în 1703, iar tipul de
ornamenta ie a foii de titlu ar fi identic cu cel din Evanghelia de la Snagov 1697.
* Cartea con ine dou predoslovii: prima este adresat domnitorului Racovi  de ctre
"smeritul mitropolit Grigorie", comanditarul i editorul comercial al lucrrii; cea de-a
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doua, "Predoslovie ctre pravoslavnicii cetitori" poart semntura traductorului - "A
prea cinstitii pravoslaviei Dumneavoastr smeritu Chesariie" (f. [2]r-[4]r). Scara cr ii
ocup paginile 538-562. La p. 562, se afl epilogul semnat "Mic i plecat Iordache
Stoicovici cu to i ucenicii si", urmat de cunoscuta formul de încheiere: "Pre cum
doresc s soseasc la vadul celcu adpostire, carii sânt btu i devaluri întru luciul mrii,
aa am dorit i eu s sosesc la sfâritul cr ii acetiia. Slav..." Ultimele pagini ([563] i
[564]) cuprind "Îndreptarea cuvintelor celor ce s-au gsit greite în cartea aciasta". La
sfârit, urmtorul îndemn: „ i la sf[i]ntele voastre rugciuni s nu uita i i pre robul lui
D[u]mnezeu mai micul nostru frate Flor Ierei Hartofilax cel ceau procitit cartea aciasta”.
* 1865 : Ed. a II-a, revizuit i îmbunt it, Bucureti (Tip. Toma Teodorescu), cu
titlul: "Întrebrile religioase ale unui cleric i rspunsurile prea fericitului Simeon,
arhiepiscopul Tesalonicului... Retiprit dup originala traduc ie din limba elen cu data
1765 i îndreptat în stil pe alocurea"
* eodem : Ed. a III-a, Bucureti (Tip. Toma Teodorescu), cu titlul: "Tractat asupra
tuturor normelor Credin ei noastre Ortodocse... Retiprit dup originala traduc ie din
limba elen cu data 1765 i îndreptat în stil pe alocurea" (cuprinde, în plus, o plan, la
finele volumului)
* Publicri ulterioare: Simeon Thesalonicul. — Bucureti : 1909 (Publica iuni religioase
ale Mânstirei Române "Prodromul din Sf. Munte Athos")
* Citat în: BRV. - vol. II, 344
* Citat în: BRM. - vol. IV, p. 263, poz. 63223, 63224, 63225
* Citat în: Ana Andreescu-- Cartea româneasc în veacul al XVIII-lea : repertoriul
ilustra iilor. — Bucureti : Ed. Vremea XXI, 2004, p. 23

Tratat contra ereziilor [Bucureti] . 1765 [titlu uniform local]
Întrebri i rspunsuri întru Hristos (român). 1765 [titlu uniform]
Racovi, tefan, domn al rii Româneti. patronaj ; beneficiar al dedicaiei
Grigorie al II-lea, mitropolit al rii Româneti. patronaj ; editor comercial ;
traductor
Iordache Stoicovici. tipograf
Floru, ierei hartofilax. corector ; diortositor
Mitropolia rii Româneti. Tipografia (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — [4] f., 562, [2] p.
* Exemplarul a circulat în vechime, atât în Bucureti, aa cum ne arat însemnarea
logoftului de divan, Badea (din familia logofe ilor Badea, atesta i de notele de
danie cantacuzin, din secolul al XVII-lea), cât i în Moldova, jude ele Suceava (în
localitatea Boroia) i Neam , la mânstirile Bisericani (cu hramul "Bunavestire",
ctitorie a lui tefan cel Mare, refcut în 1786, sub Constantin Dimitrie Moruzi) i
Rzboieni (- Valea Alb, cu hramul "Soborul Sfin ilor Arhangheli Mihail i
Gavriil", ctitorie a aceluiai domn). De asemenea, exemplarul s-a aflat în posesia
preotului Constantin Bobulescu, teolog i istoric de marc, diacon (1908-1912) i
preot (1912-1922) la catedrala mitropolitan din Iai, spiritual la Seminarul
"Veniamin" (I913-1921), preot la bisericile "Sf. Ecaterina" (1922-1924), apoi la
"Sf. Nicolae Tabacu" (1924-1958), ambele in Bucureti. Autor al peste 80 de
lucrri publicate privind istoria Bisericii i a culturii româneti, a unor familii,
monumente i localit i (ap. Mircea Pcurariu, "Dic ionarul teologilor români",
Bucureti, Ed. Univers Enciclopedic, 1996, p. 53). Cr i aflate cândva în posesia
preotului Bobulescu se afl astzi în Colec iile speciale ale Bibliotecii Na ionale a
României - un Minei pe martie, tiprit de episcopul Mitrofan la Buzu, în 1698,
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inv. 631653, i în colec ia Muzeului Jude ean de Istorie i Arheologie Prahova - un
Molitvenic ivirean de Târgovite, 1713, inv. 3812. Mineiul intr în proprietatea
preotului în timpul pstoriei ieene, aa cum o indic ex librisul su autograf: "Pr.
C. I. Bobulescu, Iai", de la f. 1 i 120 ale exemplarului. Cellalt ex libris, prezent
în Molitvenicul din 1713, apare la p. 308. În volumul IV al BRV, sunt citate titluri
asupra crora preotul Bobulescu atrage aten ia sub forma unor semnale publicate
în dou periodice: "Revista istoric", II, 1916, p. 81-83 - despre "Întrebri i
rspunsuri", Iai, 1787 (BRV IV, 204, p. 101) i "Spicuitor în ogor vecin", I
(1920), "Pentru bibliografia româneasc. Cr i necunoscute", p. 46-50, despre:
Liturghierul de Bucureti, 1746 (BRV IV, 92, p. 59); Evhologhionul de Iai, 1774
(BRV IV, 153, p. 91); Ceasoslovul de Iai, 1763 (BRV IV, 332, p. 250); Octoihul
de Blaj, 1770 (BRV IV, 371, p. 253); Ceaslovul de Buda, 1811 (BRV IV, 344, p.
132). La poz. 1259, p. 316 (din BRV IV), despre "Tablele alelodidactice" ale lui
Veniamin Costachi, se specific: "Se cunoate numai o foae (BRV III, 480).
Colec ia întreag o are preotul C. Bobulescu din Bucureti". O incursiune în
fondul Bobulescu aflat la Arhivele Na ionale (nr. 1828, din perioada 1918-1957),
ar putea releva detalii interesante privind existenڏa unei colec ii de rarit i
bibliofile apar inând, cândva, acestei personalit i.
* Legtur în piele pe lemn, cu ornamente presate: medalion a crui deteriorare
împiedic stabilirea temei, într-un chenar fitomorf anturat, din loc în loc, de mici
fleuroane; coperta posterioar are imprimat un model geometric din linii triple
intersectate i un chenar cu compartimente verticale în care motivul fitomorf
alterneaz cu cel liniar. Cotorul are 5 nervuri profilate, marcate de câte 2 benzi
vegetale stilizate i ornamente între nervuri. Foaia de gard posterioar prezint un
filigran: un blazon timbrat de o coroan înf iând un arpe în câmpul central.
Forza urile (interiorul coper ilor) sunt cele originale (sec. al XIX-lea) / Gavril Brat
* Conservare: legtur: coper ile au urme de cari, zgârieturi i semnele obinuite
ale uzurii, îns legtura, în ansamblul ei, este bine conservat. Încuietori din piele
i metal intacte i func ionale. ; corp: complet, bine conservat. Patin vulgar,
depozite de cear pe p. 562-563; cearcne de ap, pete de culoare închis pe
marginile superioare (p. 3-62; 511-564). Sublinieri cu creionul albastru i note de
lector în josul p. 523-560. Foile de gard originale au fost înlocuite.
* Ex libris: Pr. Constantin Bobulescu [f. [4]r]
* Ex libris: [pecetea în fum, octogonal, cu ini iale i motiv avimorf deasupra unui
motiv central indistinct, a logoftului Badea] [p. 1-33 (pe fiecare pagin, stânga
jos, lâng însemnare)]
* Însemnri: „Acest Thesalonic este al mieu a(l) preotului Petru din satul Boroia
druit de fratele mieu printele Mitrofan din sf(â)n(ta) mnstire Bisaricani i mi lau legat diaconu Gavril Brat cu ase lei în anul 1823 martie 21 i Domn era
atuncea Ion Sandu Sturza voevod i mitropolit Veniamin în Moldova i Patele au
fost april 28 i omt au fost i pân() dup sf(â)nt(ul) Gheorghie i piatr mare ca
nucile au fost într-o joi în luna lui mai în trei zile. Preot Petru ot Boroia 1823 mai
5” , alfabet: chirilic [forza anterior]
* Însemnri: „Simeon Arhiepiscopul Tesalonicului moare în 1430” , alfabet: latin
extins [f. [4]v, sub gravur]
* Însemnri: „Aciast sf(ânt) carte ce s numete Simeon Thesalonic mi s-au
druit de prea sfin iia sa întru Duh(ul) sf(ânt) printe sufletescu mitropolitul atoat
Ungrovlahie kiriu Grigorie pe care i eu am afierosit-o la beserica noastr... [text
obturat de o band de hârtie] unde s cinstete i s prznuiete hramul
N(sct)oarei de Dumnezeu i a bunei noastre mângâieri a tu(tu)ror, [a] neamului
omenescu, ce s numete Adormirea sa, ci dar cine s va îndrzni a o înstreina de
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la aciast sf(ânt) biseric s fie supt blestemul Maici Precistii iar cine va vrea ca
s citeasc pe dânsa pentru folosin a sufletului su s aib blagosloveniia Maici
Precistii i ajutor sfin ii sale i pentru întrire am pus i pecetea noastr iulie 15
zile 1765 i am scris eu Badea logoft za divan fiind log(oft) al d(oi)l(ea) din luna
lui feb(ruarie) 28 1765” , alfabet: chirilic [p. 1-33]
* Însemnri: „Aceasta carte ce s numete Simeon Thesalonik iaste a popii lui
Nicolae sîn rp(osa)t(ului) prot(opop) Florea, am scris eu Nicol(a)e log(of)t
noemb(rie) 24 1772” , alfabet: chirilic [p. 225, jos]
* Însemnri: „Aceast dumnezeiasc i sfânt carte, am vândut-o printelui Efrem
arhimandritul din Rzboeni în 17 lei pentru credin  am isclit Ierei Tofan” ,
alfabet: chirilic [p. 564]
* Însemnri: „Aici însemnai eu popa Ioan pentru aceast sf(ânt) carte precum s
(se) tie c este a pop(ii) Nicolae i am isclit ca s (se) tie [isclitura lipsete]” ,
alfabet: chirilic [p. 564]
Grigorie II, Mitropolit al rii Româneti. (pân la 15 iulie 1765 ) [deintor
anterior]
Badea, vtori logoft. (1765) (donaie) [menionat pe: p. 1-33] [deintor anterior]
Tofan, preot. (Moldova, [sec. al XIX-lea]) [menionat pe: p. 564] [deintor
anterior]
Efrem, arhimandritul mânstirii din Rzboieni. ([sec. al XIX-lea], cumprare)
[deintor anterior]
Nicolae [fiul protopopului Florea] , preot. (1772-) [menionat pe: p. 225, jos, p. 564]
[deintor anterior]
Mitrofan [monah] . (Bisericani, jud. Neam, pân în 1823) [menionat pe: forza
anterior] [deintor anterior]
Petru [preot] . (Boroia, jud. Suceava, 1823-) [menionat pe: forza anterior]
(donaie) [deintor anterior]
Bobulescu, Constantin [preot] [menionat pe: f. [4]r] [deintor anterior]
Biserica "Adormirea Maicii Domnului". (1765-[1772]) ([Bucureti]) (donaie)
[menionat pe: p. 1-33] [deintor anterior]
Inv. 14487

1774
Octoih (român). 1774
23
Octoih Ce s zice elineate i Paraklitiki / în zilele Preablagocestivei…
Doamnei Noastre Împeratri ei Ecaterinei Aleksievniei… i a moteanului eii
Domnului esarevici i Marelui Cneaz Pavel Petrovici, cu blagosloveniia i toat
cheltuiala Prea sfin itului Mitropolit al Ungrovlahiei Kyr Grigorie, prin osârdiia...
preacuvioiei sale Kyr Filaret ; tiprit de popa Constandin Râmniceanul. — Acuma
iari adoa oar tiprit . — Bucureti : [în tipografia Mitropoliei], de pop[a]
Constantin tipograful Râmnicianul, 1774. — [14], 437 f. ; 2° (31 cm), 40-41 R (25
x 16 cm)
* Pagin de titlu: Octoih // Ce s zice elineate i // Paraklitiki Acuma iari a // doaoar
Tiprit în zilele Preablagoce- // stivei Singurei stpânitoarei Marei // Doamnei Noastre
Împeratri- // ei Ecaterinei Alek- // sievniei A toat Rossiia, i a // moteanului Eii
Blagocestivului Domnu- // lui esarevici i Marelui Cneaz // Pavel Petrovici: Cu bla- //
gosloveniia i toat cheltuiala Prea sfin itu- // lui Mitropolit al Ungrovlahiei Kyr //
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Grigorie, prin osârdiia i sârguin a // preacuvioiei sale Kyr Filaret, Arhimandritul
sfintei, Mitropolii în Bucu- // reti; La anii de la Adam 1774. // De pop. Constantin
tipograful Râmnicianul
* Principalul meter tipograf i gravor este preotul Constantin Râmniceanul, activ în
Bucureti între anii 1768-1775, unde va scoate "Înv tur bisericeasc", "Omiliile" lui
Macarie Egipteanul, Psaltirea), dup care revine la Râmnic, unde îi reia activitatea
întrerupt în 1773, pân în 1784, perfec ionându-i arta grafic (ap. C. Mlina, care îl
confund îns cu Constantin Athanasievici Râmniceanul, a s evedea "Câteva completri
la arta i tiparul cr ii vechi i româneti", în "Crisia", vol. XX/1990, p. 420). Cellalt
meter tipograf i gravor este Grigorie ieromonahul, viitor mitropolit de Sidis (SV Asiei
Mici), studios al Academiei Greceti (Domneti) din Bucureti i ucenic al vldicii
Grigorie al II-lea al Ungrovlahiei: a diortosit Penticostarul i Slujba Sf. Nicodim,
aprute la Râmnic, în 1767, a imprimat la Bucureti "Înv turile ortodoxe" ale lui
Meletie Pigas, în 1769 (în grecete), Slujba Sf. Dimitrie Basarabov, în 1779, Ceaslovul,
în 1785 i Antologhionul, în 1786 ; gravurile lui împodobesc i alte tiprituri
bucuretene, precum: Triodul din 1769, Evanghelia din 1775, Apostolul din 1784 (pe
care l-a diortosit i prefa at).
* Tiprit cu negru i rou. Textul este încadrat, dispus pe 2 coloane; s-au folosit 3
corpuri de liter chirilic. Titlul cr ii apare sub forma unui portal xilogravat: sus, Sf.
Treime la cina din Mamvri, între Sf. Fecioar i Ioan Boteztorul; în stânga
frontispiciului - Arhanghelul Mihail, în dreapta - Arh. Gavriil. Pe arcad, 2 serafimi.
Coloanele au reprezentri de sfin i; coloana din dreapta: Sf. Ap. Pavel, Sf. Grigorie
Teologul, Sf. Mc. Dumitru; Sf. Ap. Petru, Sf. Ier. Nicolae, Sf. Mc. Gheorghe. Pe latura
inferioar, între coloanele unui portic, Sf. Mc. Procopie, Sf. Împ. Constantin i Elena i
Sf. Ecaterina. Pe verso-ul foii de titlu, acvila bicefal ruseasc, încoronat, cu sceptrul i
sabia în gheare. Dedesubt o alt acvil cu crucea în cioc, între Soare i Lun, într-o ram
oval fitomorf (Stema domnitorilor Cantacuzini, din Evanghelia de Bucureti, 1682).
Legenda: "Stema Împrtesei Ekaterina Alexeevna i a Cneazului Pavel Petrovici".
* Repertoriul grafic al tipriturii este constituit dintr-o serie de gravuri în lemn executate
de meteri diferi i (aici se includ frontispiciile), datate i semnate, constând în varia iuni
pe aceleai teme religioase; de asemenea, sunt prezente ini ialele i vinietele (de
compozi ie tipo i xilografic, cum ar fi vinietele de colontitlu, cu serafimi i vinietele
finale preluate din ornamentica sfâritului de secol XVII). În tipologia ini ialelor i
vinietelor se includ motivele fitomorfe cu împletituri. La f. 14v, o gravur în plin
pagin, cu Sf. Ioan Damaschin (22,5 x 15 cm.) semnat "Popa Costandin Tipograf
Râmniceanu". Acelai gravor semneaz ("P. C.") miniatura cu Sf. Treime la cina din
Mamvri, de 7,5 x 7,5 cm., la f. 3v a celei de-a doua pr i a volumului i miniatura cu
acelai subiect, dar având, în plus, câteva elemente arhitecturale, la f. 48v a aceleiai
pr i. Miniatura este reluat la f. 92v, 138v, 186r, 230v, 315v, 431v, 437r, fiind, de
regul, precedat de frontispiciile "Deisis", datate "1768", executate de ieromonahul
Grigorie, pentru Triodul imprimat în acelai an (f. 1, p. a II-a, f. 46v, 135v, 183r, 228r,
270v, 313r, 372v). Exist o variant a frontispiciilor cu acest subiect, provenind din
repertoriul grafic al artistului Antim Ivireanul (cf. Evanghelia greco-român, Bucureti,
1693 i Evanghelia din 1697 de la Snagov), la f. 47v, 229v, 271v, 314v. Sec iunile
adiacente (predosloviile, tipicurile, epilogul) sunt împodobite cu frontispicii fitomorfe
neîncadrate, reprezentând un lujer central în torsad - terminat cu trei (sau cinci) lobi,
din care se desprind bogate foliaje în arabesc -, aezat pe o consol, între dou capete de
serafimi (cf. "Voroav de întrebri i rspunsuri întru Hristos", 1765). Referitor la
viniete, predomin vinieta cu ini ialele "M E" (sus - serafim, jos - mascheron din gura
cruia se desprind corzi de vi -de-vie, cu ciorchini i frunze care încadreaz serafimul,
pere i dou console) înso it de alte elemente, tipografice, în negru i rou, care au, de
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fiecare dat, o alt dispunere în jurul vinietei xilogravate; este vorba de motive vegetale
aranjate "în oglind" sau cruciform, serafimi. Astfel de viniete mari, compozite,
împodobesc filele 90r, 182v, 184r (numerotat greit, "284"), 229r, 271r, 314r, 426v,
431v. Alte viniete: 2 serafimi i o cruce din elemente vegetale stilizate, plus alte
elemente florale, la f. 374r. La 426v sunt prezente 2 viniete cu antrelacuri sub coloanele
textului. Un alt gen de viniet, cul-de-lampe, având în centru un mascheron, apare,
passim, în completarea ornamenticii finale. Viniet cu cap grotesc, de forma unui
blazon, ca în Triodul din 1747, sau Evanghelia din 1750, i la f. 437v, sub epilog.
* În exemplarele complete, ale Octoihului (de 14 foi nenumerotate i 437 foi
numerotate, aa cum precizeaz Daniela Poenaru în CBRV), scrisoarea de dedica ie
adresat mitropolitului Ungrovlahiei (f. [2]r - [3]v) i semnat "Filaret Arhimandritul"
este urmat de o predoslovie ctre cititori, semnat "ieromonah Macarie Diorthositoriul
Tipografiei" (f. [4]r - [4]v). La f. 13r începe "Rânduiala Parastasului", care se încheie pe
fila urmtoare. De aici începe începe o alt numerotare, corespunzând Octoihului
propriu-zis. Titlul de intrare în materie: "Începerea cu D[u]mnezeu cel Sf[â]nt a
Octoihului...". Între f. 360r - 366v se afl "Troicinicele lui Grigorie A Sinaitului care se
cânt dup Canonul Troi ei în toate Duminicile". La f. 367r - "Începutul celor
unsprezece Evanghelii ale Învierii" (Voskresnele), care se încheie pe f. 374r. Verso-ul
acestei foi este alb. Între f. 375r i 382r - "Sinaxariu a celor 12 luni", imprimat aproape
numai cu rou. Slujbele de obte ocup foile 382v - 426v; tot la 426v, încep
"Bogorodnicele Troparelor Sf[i]n ilor"(sfâritul la f. 431v). De la f. 432r pân la 437v se
întinde o alt sec iune denumit "Tipicul", care debuteaz brusc, cu f. 434. Foile 432,
433 cuprind o "Artare" sau indica ii tipiconale. La sfâritul cr ii, pe f. 437v, se afl un
epilog (preluat ca atare din Octoihul de Râmnic, din 1750, model al acestui Octoih),
semnat "Ieromonah Macarie din Sfânta Mnstire Dragomirna", urmat de un alt epilog,
în versuri, care începe cu "Precum doresc s ajung la limanul cel cu linite...".
* Coloncifra 271 este imprimat i pe foaia urmtoare. Greeli de numerotare, passim
* Citat în: BRV Additamenta, p. 288; CBRV, p. 212

Octoih [Râmnic] . 1774 [titlu uniform local]
Filaret al II-lea, arhimandrit al Mitropoliei rii Româneti, viitor episcop al
Râmnicului, apoi mitropolit al rii Româneti. editor ; traductor ;
patronaj ; prefaator
Ecaterina a II-a, împrteas a Rusiei. patronaj
Pavel I Petrovici, mare Cneaz, viitor împrat al Rusiei. patronaj
Grigorie al II-lea, mitropolit al rii Româneti. patronaj ; editor comercial
Constantin Athanasievici Râmniceanul. tipograf ; gravor în lemn
Tudurache, Damaschin [diacon] . traductor
Macarie, ieromonah. diortositor
Mitropolia rii Româneti. Tipografia (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — + 12, + 432 f.
* Exemplarul corespunde descrierii din CBRV, a Danielei Poenaru (p. 12). Edi ia
creia îi apar ine reia integral textul Octoihului de Râmnic, din 1750, despre care
s-a afirmat c are la baz traducerea episcopului Damaschin dup un original în
limba slavon. Structura exemplarului nostru, incomplet, i care a suferit o serie de
interven ii de relegare i consolidare a filelor, în special a celor liminare, apare
astfel: foaia de titlu, scrisoarea de dedica ie sau prima predoslovie pe foile
numerotate 2-3, dup care este intercalat o foaie provenind din sec iunea celor 11
evanghelii, cu coloncifra 10, apoi o alt foaie, nr. 5, cu colontitlul "Tipicul".
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Aceast parte continu, cu pagina ia adecvat, pân la f. 13r. Lipsete aadar cea
de-a doua predoslovie, a lui Macarie ieromonahul. În locul foii cu coloncifra 2 se
afl o foaie nenumerotat, intercalat, aa cum arat custosul (foaia apar ine unei
alte secven e). Urmeaz o foaie cu coloncifra 3, dup care textul decurge firesc
pân la f. 9. Dup aceast foaie urma, ini ial, foaia 10 fixat greit, la început, dup
predoslovie, aa cum am artat. F. 11 lipsete. De la f. 12 spre sfârit, textul
continu cu alte dou intercalri: f. 362 între 360 i 361, f. 432, 433, intercalate
între 434 i 435. F. 274, 275 i 276 lipsesc.
* Legtur în piele pe lemn. Urme dintr-un ornament central, pe prima copert, în
chenar fitomorf i anturaj de fleuroane mici. Coperta posterioar prezint i ea
ornamente presate indistincte i un chenar compartimentat, decorat cu motive
vegetale. Dou încuietori metalice func ionale. Cotor simplu, cu 3 nervuri
profilate.
* Conservare: legtur: coperta posterioar original este crpat vertical, pe
mijloc [recondi ionare: zone de piele lips, compensate. Strat subiacent nou, al
învelitorii i forza uri noi] ; corp: exemplar incomplet, afectat de umezeal. Filei
362 îi lipsete o por iune din marginea inferioar. F. 350 are marginea inferioar
tiat i o lipitur, pe verso, care obtureaz textul. Alte benzi de hârtie - f. 365,
marginea inferioar, deteriorat din nou, f. 415v, coloana 1. Fila 363 desprins
complet.
* Însemnri: „Acest sf(ân)t. Octoicu esti tipografiat cu dat anumi 1696 maiu 3 i
esti socotit de la 1696 i pana la anu 1914: cu durata de 318 anii la maiu în 3 1914.
Gh. Avramescu” , alfabet: latin extins [f. de gard ant. v]
* Însemnri: „din 1696 maiu 3” , alfabet: latin extins [f. 437 v]
Inv. 505325

1780
Minei pe luna iunie (român). 1780
24
Mineiul : Luna lui Iunie / în zilele prea luminatului Domn Alexandru
Ipsilant, cu blagosloveniia prea sfin itului Mitropolit al Ungrovlahiei Grigorie ;
prin nevoin a i tâlmcirea ... lui... Filaret Episcopul Râmnicului ; [editat de
Iordache Capadochianul], [redactat de ierodiaconul Anatolie], [diortosit de
monahul Rafail]. — S-au tiprit acum întâiu rumâneate. — Râmnic : în sfânta
Episcopie, de Popa Costandin Tipograful Râm[niceanul] i de Popa Costandin
Mihailovici Tip[ograful], 1780. — [3], 135 f. : il. ; 2° (30 cm), 38 R (23 x 16 cm)
* Pagin de titlu: Mineiul // Luna lui Iunie // Carele s-au Tiprit acum întâiu Rumâ- //
neate, În zilele Prea Luminatului // Domn // Io Alexandru Ipsilant Voevod // Cu
blagosloveniia prea sfin itului Mi- // tropolit al Ungrovlahiei Kyr // Grigorie // Prin
nevoin a i Tâlmcirea, Iubi- // toriului de Dumnezeu Kyr // Filaret // Episcopul
Râmnicului. În sfânta // Episcopie a Râmnicului. // La Anul Dela Hs: 1780. // De Popa
Costandin Tipograful Râm: // i de Popa Costandin Mihailovici Tip.
* Textul este pe 2 coloane încadrate. Foaia de titlu în ancadrament-poart cu
medalioane; sus - f. Treime, între Sf. Ioan Boteztorul i Maica Domnului, jos - Sf.
Nicolae i al i sfin i, cu filactere. Stema rii Româneti între ini ialele domnitorului
Alexandru Ipsilanti pe verso-ul foii de titlu. Ornamente tipografice constând în
frontispicii de capitol, viniete finale cul-de-lampe, ini iale roii ornate (2 x 2 cm. i 2,4 x
2 cm.). Frontispiciu cu foliaje curbate, la începutul prefe ei episcopului Filaret (f. [2]r 73
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[3]r). Dintre xilogravuri, se remarc: la f. [3]v, gravura cu Rstignirea (10,5 x 12 cm.),
semnat "P. C." (Popa Costadin), într-un ancadrament fitomorf de dimensiunea unei
pagini, cu o legend în versuri, aprut prima oar în Triodul de Râmnic, 1761. Sub
gravur, o not: "S-au îndreptat tlmcirea acestui Mineiu din limba Elineasc pre limba
Rumâneasc de Dumnealui Iordan biv vel Grammatic Cappadochianul". Pe f. 1r, un
bogat frontispiciu cu Iisus Hristos binecuvântând dintr-un medalion anturat de motive
vegetale (flori i frunze palmate), de 7 x 16 cm.. La sfâritul volumului, urmtorul
epilog: "s-au început acest lucru la martie în 26 i au luat sfârit la mai în 16 [urmeaz
nota reprodus anterior]. La acest Mineiu al lunii lui iunie au fost Ostenitoriu la scris cu
mâna, Tocmitoriu i aeztoriu slujbelor cu rânduiala precum s veade, Dup izvoarele
celor ce au fost tlmcitori, Chir Anatolie ierodiaconul din Sfânta episcopie, iar la
tiprire sau diortosit de Monahul Rafail din sfânta Mnstire Hurezii".
* Citat în: BRV. - vol. II, 435; BRV Additamenta, p. 295
* Citat în: Teodorescu, Dorin-- Cartea veche româneasc de Râmnic. — Slatina :
Editura Funda iei "Universitatea pentru to i", 2005, p. 135

Ipsilanti, Alexandru, domn al rii Româneti. patronaj
Filaret al II-lea, episcop al Râmnicului, mitropolit al Mirelor Lykiei, viitor
mitropolit al rii Româneti. prefaator ; traductor
Iordan Capadochianul, grmtic. editor
Grigorie al II-lea, mitropolit al rii Româneti. Patronaj
Constantin (Athanasievici) Râmniceanul. tipograf ; gravor în lemn
Constantin Mihailovici Râmniceanul. tipograf
Anatolie, ierodiacon. redactor
Rafail, monah. diortositor
Ioachim, ieromonah. tipograf
Episcopia Râmnicului. Tipografia (Râmnic)
Exemplare:
a.
. — [3], 135 f.
* Nu am putut identifica biserica de provenien  a acestui Minei, din cauza
informa iei insuficiente (i par ial ilizibile), furnizate de însemnrile de pe forza .
* Legtur original în piele pe carton cu ornamente aurite: medalion oval cu
"Rstignirea", pe coperta anterioar; deasupra i dedesubt, câte un serafim acoper
marginile icoanei cu aripile, iar lateral, câte un buchet de flori cu frunze mari,
trilobate, constituie cellalt element decorativ al "ramei". Chenar dublu, ornat în
interior, la col uri, cu frunze de acant; în exterior - alte motive fitomorfe (buchete
din 3 flori de câmp). Coperta posterioar cu model geometric din linii duble i
triple intersectate. Compartimentele verticale ornate cu frunze i flori alterneaz cu
cele simple. Cotor cu 4 nervuri profilate; spa iul dintre nervuri este ornat. nit
rou.
* Conservare: legtur: foarte bine conservat. Forza ondulat, cu cearcn de ap,
central (coperta posterioar). Încercri de condei pe forza ul primei coper i.
Ibidem, i pe foaia liber a forza ului, desene: un stru , vase cu flori, o form
dreptunghiular (probabil o mas). Însemnare în chirilic, pe verso-ul acestei foi,
din 1860, ilizibil din cauza umezelii care a afectat hârtia ; corp: exemplar
complet, bine conservat. File consolidate - primele 3, f. 133-135. Hârtie îmbrunit,
urme de cari, pete de cerneal, patin vulgar. Pigmenta ie fungic. tampile ale
Muzeului, de form rotund i rectangular, aplicate pe foile: 1, forza ul liber, f.
[2]r, [3]r etc.
* Însemnri: „eu Grigore dascl 1806” , alfabet: chirilic [f. 34v-35r, jos]
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* Însemnri: „M-am învrednicit i eu robul lui Dumnezeu Rducan sin dascl
Negoi  de am citit i am cântat într-acest mineiu aflându-m grmtic la aceast
biseric în zilile înpratului Nicolae Pavloviciu. Anu 1832 iunie 29. Mâna cu care
am scris va putrezi dar gândurile ce au fcut nu va putrezi i proci Rducanu” ,
alfabet: chirilic [forza ant. liber v]
Inv. 10790

1784
Biblia N.T. Evanghelie (român). 1784
25
Sfânta i Dumnezeiasca Evanghelie / întru întâia domnie a
prealuminatului... Mihail Constandin u u voevod, cu blagoslovenia i cheltuiala
printelui... Filaret, Episcopul Râmnicului. — Acuma al doilea tiprit. — Râmnic
: în Sfânta Episcopie a Râmnicului, de Climent Ieromonah Tip[ograf]
Râm[niceanul] i de Popa Costandin Râmnicean[ul], 1784. — [2], 159 f. : il. ; 2°
(31 cm), 40 R (25,5 x 17 cm)
* Pagin de titlu: Sfânta i Dumnezeiasca // Evanghelie // Acuma al doilea Tiprit,
Întru // întâia Domnie a prea luminatului i // Prea Înl atului Domn // Io Mihail //
Constandin u ul Voevod // Cu Blagosloveniia, i cheltuiala prea // Sfin ii sale
Printelui // Kyr Filaret // Episcopul Râmnicului // În Sfânta Episcopie a Râmnicului //
La Anii dela Facerea Lumii: 7392. Iar de la Hs: 1784. // De Climent Ieromonah Tip.
Râm. i de Popa Costandin Râmnicean.
* Potrivit lui Dan Râp-Buicliu, edi ia de fa  reproduce edi ia de Râmnic, a
Evangheliei, din 1746 (inclusiv gravurile, cf. BRV II, p. 289).
* Text tiprit pe 2 coloane, fiecare coloan într-un chenar. Titlul în ancadrament-poart
cu serafimi pe arcad, realizat de diaconul Constantin Râmniceanu tipograful. Pe versoul foii de titlu, Stema rii Româneti cu stihurile politice dedicate domnitorului Su u,
calchiat dup Mineiul pe noiembrie tiprit în 1778 afirm I. Bianu. Evanghelia se
deschide sub un frontispiciu cu "Deisis", cu "Via a Sfântului Ioan Evanghelistul" dup
Sofronie, urmat de cea dup Dorothei (f. [1]r). La f. [3]v o gravur în plin pagin
(aprox. 23 x 14 cm.), reprezentându-l pe acest apostol i evanghelist. De altfel,
frontispiciul se repet pe foaia succesiv fiecrei gravuri, - f. 20r, 51r, 90r, în unele
exemplare fiind semnat: "Gheorghe Popa Cos. Tip. Râm." (apud D. Teodorescu, op. cit.
infra). Gravurile cu Sf. Ev. Matei, Luca i Marcu ocup verso-ul foilor 19, 50 i 89;
numai ultima gravur este semnat - "Popa Mihai Tipograf"). Acelai frontispiciu se
regsete la începutul Minologhionului, f. 120r, purtând semntura gravorului în centrul
marginii inferioare a medalionului cu Iisus Hristos - "Gheorghie Popa Const. Tip.
Râm.". La f. 120r începe "Minologhion"-ul iar la 152v încep "Evangheliile de obte".
Cartea se încheie cu "Evangheliile Sf. Maslu", la f. 156r. La f. 159v, epilogul
ierodiaconului Grigorie Râmniceanu, diortositorul Evangheliei. Gravurile cu cei patru
evangheliti sunt calchiate dup cele din Evanghelia ivirean din 1693, inclusiv
legendele în greac.
* Alte ornamente: letrine roii încadrate (2,2 x 2 cm., cu varia ii) i neîncadrate (2,5 x
2,8 cm.), decorate fitomorf (cu mldi e sub iri sau combina ii de hauri i motive
fitomorfe, de regul flori de câmp, pe care se profileaz litera); frontispicii tipografice
de capitol, viniete finale din grupuscule fitomorfe stilizate; viniet mare, din împletituri,
passim, în diverse anturaje de viniete mici, tipografice.
* Citat în: BRV. - vol. II, 474; BRV Additamenta, p. 307
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* Citat în: Teodorescu, Dorin -- Cartea veche româneasc de secol XVIII din jude ul
Olt. — Slatina : Editura Funda iei "Universitatea pentru to i", 1998, poz. LI, p.104
* Citat în: Dorin Teodorescu-- Cartea veche româneasc de Râmnic : 1701-1830. —
Slatina : Editura Funda iei "Universitatea pentru to i", 2005, p. 141

Evanghelie [Râmnic] . 1784 [titlu uniform local]
uu, Mihai, domn al rii Româneti. patronaj
Filaret al II-lea, episcop al Râmnicului, mitropolit al Mirelor Lykiei, viitor
mitropolit al rii Româneti. editor comercial
Climent Râmniceanul, ieromonah. tipograf
Constantin (Athanasievici) Râmniceanul. tipograf
Mihai Popovici Râmniceanul. tipograf ; gravor în lemn
Grigorie Râmniceanul, ieromonah, viitor episcop al Argeului. diortositor
Gheorghe Constantin Râmniceanul. gravor în lemn
Episcopia Râmnicului. Tipografia (Râmnic)
Exemplare:
a.
. — [3], 156 + + [3] f. albe
* Foaia [3]r, de la început, este alb.
* Legtura în pânz roie pe carton. Cruce aurie pe prima copert. Forza
ornamental cu linii sinuoase i flori (maro)
* Conservare: legtur: pânz destrmat pe cotor, cu o zon lips, i pe marginile
coper ii posterioare (inclusiv col urile). Pete pe suprafa a ambelor coper i i mici
guri. Cotor dezlipit ; corp: deteriorat i incomplet (lipsesc f. 90 i 91, din care au
rmas nite mici fragmente în partea stâng, jos; lipsesc ultimele 3 foi numerotate,
care cuprind epilogul lui Grigorie Râmniceanu). Textul prezentului exemplar se
termin la f. [156]r. Numeroase depozite de cear. Patin vulgar. Din loc în loc,
col urile filelor sunt arse. Foaia de titlu este rupt jos, stânga. Primele foi ale cr ii
sunt extrem de ptate de grsime i cear, cu marginea inferioar zdren uit. Alte
foi sunt înnegrite, ifonate, cu marginea inferioar tiat. Foile albe de la sfârit
sunt înglbenite, ptate de grsime. Pe foile [2]r - [3]r, de la început, spa iile libere
sunt ocupate de un adevrat "roman autobiografic" al lui Tudor Stoenescu, care se
continu pe f. 18v, 19r, 49v, 88r.
* Însemnri: „23 ian[uarie] Preot Mar[in]” , alfabet: latin extins [f. 73r, marg. sup.]
Inv. 12800

Biblia V.T. Faptele apostolilor (român). 1784
26
Apostol ce are întru sine, faptele i poslaniile apostolilor, ce s citesc în
bisearic totdeauna / În anul dintâi din întâia Domnie a luminatului Domn. Io
Mihai Costandin u u Voevod, cu blagosloveniia i cu cheltuiala prea Sfin itului
mitropolit al Ungrovlahiei... Grigorie ; s-au tiprit de Stanciul Tomovici . — Acum
de iznoav tiprit, i cu mai bune îndreptri diortosit i adogit, aezat dup
urmarea celui grecesc [ed. a V-a]. — Bucureti : în tipografiia din sfânta
Mitropolie, de Stanciul Tomovici Tipograful, 1784. — [2], 148 f. : il. ; 2° (31 cm),
38 R (23,5 x 14,5 cm)
* Pagin de titlu: Apostol // Ce are întru sine, faptele i po- // slaniile apostolilor, ce s
citesc în // bisearic tot deauna. Acum de iz- // noav tiprit, i cu mai bune în- //
dreptri diortosit i adogit, a- // ezat dup urmarea celui grecesc. // În anul dintâi din
întâia Domnie // a luminatului Domn. Io Mihai Costandin u u Voevod: // Cu
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blagosloveniia i cu cheltuiala prea // Sfin itului mitropolit al Ungro- // vlahiei Kiriu
Kir: Grigorie. // Întru a doazeci i patru de ani // ai arhiepstorii Prea sfin ii sale. // S-au
tiprit la Bucureti în tipo- // grafiia din sfânta Mitropolie. // La anii dela naterea lui
Hs: 1784 // De Stanciul Tomovici Tipografu.
* În BRV IV, ca bibliografie, este men ionat N. Iorga, cu: "Observa ii i probleme
bn ene", Bucureti, 1940 (în colec ia Academiei Române, Studii i cercetri, XL).
Conform descrierii din BRV, vol. II, pe verso-ul titlului se afl stema rii Româneti
înso it de versuri despre pecetea domnitorului Su u, apoi o prefa , o întiin are "ctr
cititoriul Apostolului", i noti a urmtoare: "La diortosirea acestui Apostol însui Prea
sfin iia sa Printele Mitropolitul Sidisu s-au ostenit. i am fost i eu de ajutor, cel smerit
între Ieromonahi, Ghermano, eclisiarhul sfintei Mitropolii."
* Tiprit i ilustrat de Stanciu Tomovici ("Popovici", cum semneaz el post 1780),
împreun cu ieromonahul Grigorie. S-a folosit hârtie filigranat. Caracterele chirilice
sunt de 2 mrimi diferite. Ornamentica const în ilustra ii originale i preluri din alte
tiprituri, cum sunt frontispiciile xilogravate, cu data "1768", executate de ieromonahul
Grigorie (viitorul mitropolit de Sidis) pentru edi ia 1769, a Triodului (cf. BRV IV, p.
252), prezente i în alte dou tiprituri bucuretene: Octoihul din 1774 i Evanghelia din
1775. Pe f. [3] r-v se afl textul intitulat: "Prochimene i aliluiarea i priceasne de peste
toat sptmâna", terminat cu aceeai viniet mare, xilogravat, cu foliaje, care
împodobete i sfâritul primei prefe e (f. [2]r). Pe f. [4] r-v, debutând cu o ini ial
ornat (un înger între ale crui aripi desfcute se afl litera, - "D" - i motive fitomorfe
dispuse dedesubtul i în jurul literei), se afl predoslovia semnat de mitropolit, adresat
"pravoslavnicului norod". Textul propriu-zis începe, cu o serie de antifoane, pe f. [1]r,
sub un frontispiciu cu "Învierea" purtând semntura lui "Stanci[u] P. T[i]p.", de 14 x 7,5
cm. Frontispiciul este împodobit cu dou borduri ornamentale verticale. Titlul primei
sec iuni: "Faptele Sf[i]n ilor Apostoli". "Apostolul" se deschide pe foaia urmtoare, sub
alt frontispiciu din benzi fitomorfe stilizate, cu o ini ial xilogravat, roie, de 2,5 x 2,5
cm. Tipologia ini ialelor include reprezentri fitomorfe, zoomorfe sau hibride, de
exemplu: un iepure alergând, pe fond vegetal, la f. 2v (de 3 x 3 cm.), de dat mult mai
veche, sau ini iala antropo-fitomorf la f. 16v, ini iale roii cu chenar fitomorf, de 3,5 x
2,7 cm., la f. 3r; ini iale cu împletituri de mldi e, de 3,5 x 2,5 cm. (destul de frecvente)
dintre care se distinge ini iala mare pe fond vegetal bogat, de 3,5 x 3 cm (f. 15r). Ini iale
încadrate de tulpina unei flori, de 3,3 x 2,5 cm., cum ar fi cea de la f. 8r. Alte ini iale
("F", incluzând ini ialele Mântuitorului) sunt formate din tulpini de plante, rou pe alb,
încadrate - passim - msurând 2,5 x 2 cm, sau cuprind reprezentri angelo-fitomorfe
("IU", cu form alungit) - f. 90r, 91r, 94v etc. Un astfel de "F", dar cu Sf. Constantin i
Elena, rou pe alb, este prezent la f. 22r. Tot acolo se afl un frontispicu cu Pogorârea
Duhului Sfânt, din Penticostarul de Bucureti, 1743. Sub jil ul pe care este aezat Sf.
Fecioar pot fi observate, destul de clar, literele: "S T T P" - desigur, tot o semntur a
lui "Stanciu Tipograful", autorul ornamentului. Exist i câteva ini iale al cror fond
este filigranat, în cuprinsul volumului, de dimensiuni variabile. La f. 16v, într-un cadru
format din iruri vegetale sextuple, lateral, reprezentând flancuri de motive stilizate, iar
sus- cu o band ornamental unic, jos - la fel, dar ceva mai lat, se afl o ilustra ie
având ca tem "Înl area" (legenda este în slavon: "Voznesenie Go[spoda]
H[ristov]a"), de 6 x 9 cm (gravor: Grigorie ierom., la 1768). Pe rectoul foii 22, un
frontispiciu cu "Pogorârea Sf. Duh", între flancuri florale triple, nedatat i nesemnat.
Dimensiuni: 9,8 x 11,5 cm. La f. 101r, un frumos frontispiciu "Deisis", gravat tot de
Grigorie ieromonahul. Un alt frontispiciu, deosebit ca execu ie, inedit ca reprezentare, la
f. 137v: Sf. Constantin i Elena într-un medalion central format i sus inut de tulpini
înfrunzite, pe fond negru din care se "decupeaz" figurile personajelor plasate de-o parte
i de alta a medalionului - la dreapta, Iisus Hristos, la stânga, Maica Domnului (cu
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legenda în lb. greac). Dimensiuni: 3,5 x 14,2 cm. Mai men ionm vinieta mare, cul-delampe, din 4 benzi stilizate, la f. 21r i cea similar, din motive florale, pe verso-ul
aceleiai foi, la sfâritul Faptelor.
* Citat în: BRV. - vol. II, 466; BRV. - vol. IV, p. 252
* Citat în: Teodorescu, Dorin-- Cartea veche româneasc de secol XVIII din jude ul Olt.
— Slatina : Editura Funda iei "Universitatea pentru to i", 1998, poz. LI, p. 102
* Citat în: Ana Andreescu-- Cartea româneasc în veacul al XVIII-lea : repertoriul
ilustra iilor. — Bucureti : Ed. Vremea XXI, 2004, p. 22

Apostol [Bucureti] . 1784 [titlu uniform local]
uu, Mihai, domn al rii Româneti. patronaj
Grigorie al II-lea, mitropolit al rii Româneti. patronaj ; editor comercial
Grigorie, mitropolit de Sidis. diortositor ; gravor în lemn
Gherman, ieromonah. diortositor
Stanciu Tomovici (Popovici). tipograf ; gravor în lemn
Mitropolia rii Româneti. Tipografia (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — [4], 144 f. +
* Foile liminare ale exemplarului, în grad avansat de uzur, au fost relegate i
consolidate. Dup foaia de titlu urmeaz, în acest exemplar, pe f. [2]r, o prefa 
intitulat: "Ctre cititoriul Apostolului". Nota privind diortosirea cr ii de ctre
mitropolitul de Sidis, Grigorie, este fragmentar din cauza deteriorrii foii; tot
astfel, gravura în plin pagin cu Soborul Sfin ilor Apostoli, de pe verso-ul f. [2].
Se pot observa urmele unei însemnri, dedesubt (i.e. marginea inferioar a filei 2
verso, nenumerotate).
* Legtur în piele maro închis, pe lemn, fr impresiuni. Cotor cu 5 nervuri
profilate. nit galben
* Conservare: legtur: forza uri recondi ionate. nit decolorat, ptat cu tu rou. ;
corp: incomplet. Pe lâng foile liminare, cu pierderi de text, corpul cr ii prezint
deteriorri de genul filelor cu margini zdrenڏuite, afectate de manipularea
frecvent i de umezeal, cu lipituri i pete de diverse provenien e. Foile 11-73 au
col urile superioare ptate cu tu rou.
Inv. 27642

Biblia V.T. Psalmi (român). 1784
27
Psaltirea Prorocului i Împratului David / în zilele Prea luminatului
Domn... Mihai Constandin u ul Voevod, cu blagosloveniia i toat chieltuiala prea
sfin ii sale... Kir Filaret ; s-au tiprit de Climent ieromonah i... popa Constandin
Râmniceanul ; [diortosit de Grigorie Râmniceanul]. — Acum într-acestai chip
tiprit. — Râmnic : în sfânta Episcopie, de Climent Ieromonah Tip[ograful]
Râmnician[ul] i de Popa Costandin Tip[ograful] Râm[niceanul], 1784. — [8], 242
f. ; 4° (22 cm), 24 R (15 x 11,5 cm)
* Pagin de titlu: Psaltirea // Prorocului i Împratului Da // vid, // Acum într-acestai
Chip Tiprit // În zilele Prea luminatului Domn // Io Mihai Constandin // u ul
Voevod. // Cu Blagosloveniia i toat chieltuiala // prea sfin ii sale Iubitoriului de
Dumnezeu // Kyr Filaret // Episcopul Râmnicului. // În Sfânta Episcopie a Râmnicului,
// La anul dela zidirea Lumii, // 7292: iar dela Hs: 1784. // S-au tiprit de Climent
Ieromonah Tip: // Râmnician: // i de Popa Costandin Tip. Râm.
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* Edi ia din 1779 a psaltirilor de Râmnic a servit drept model prezentei tiprituri, care a
preluat din antecesoarea ei i anumite elemente de ornamentic, cum ar fi xilogravura cu
Maica Domnului i Pruncul, de la f. 227r (unde începe "Paraclisul Nsctoarei"),
semnat "D: Mih: T: R:". Aici, Predoslovia lui Chesarie (reprodus în numeroase
psaltiri, din care ultima este aprut la Sibiu, în 1857) nu este semnat. Psaltirea de fa 
cuprinde un colofon, prin care suntem întiin a i c ierodiaconul Grigorie, (economul
episcopiei Râmnicului) a diortosit aceast carte: "Tipritu-s-au aciast sfânta i
dumnezeiasca Psaltire, prin osteneala diorthosirii smeritului între ierodiaconi Grigorie
Râmnicianul." Grigorie Râmniceanul, viitorul Episcop de Arge, crturar iluminist, a
diortosit (i, uneori, a i prefa at) o serie de tiprituri aprute în intervalul 1781-1798. La
sfâritul foilor liminare (f. [8]v) este notat: "Purttoriu de grij fiind Typografiei,
Gheorghie Nicolaovici".
* Titlul este încadrat într-o poarta semnat: "Diacon Costa(ndin)". Pe verso se afl
stema rii Româneti înso it de versuri. Urmeaz apoi o "Predoslovie despre
însemntatea Psaltirei, înv tura i rânduiala pentru citirea ei", i o gravur
reprezentându-l pe psalmist. La f. [2]r: "Înv tur cum s citete psaltirea în sfântul i
marele Post"), pân la f. [5]r. Pe verso-ul acestei foi, o gravur cu Proorocul David
scriind la pupitru, semnat "D. C. [Diacon Constantin]" (semntura este plasat în
spatele personajului), cu elemente iconografice similare gravurii de la 1694, dar ceva
mai schematice. Psalmii încep la f. 1. La f. 165v începe "Cântarea lui Moisi"; la f. 179r Polyeleul; f. 179v - Pripealele lui Filotei (cu colontitlul "Psalmi alei"). Între f. 193r 205v, "Întoarcerea Indictionului". Paschalia ocup f. 206r - 226r; la f. 226v, un tabel cu
Naterea lunilor. La f. 227r începe Paraclisul Nsctoarei, sub un frontispiciu
xilogravat, în dubl ram fitomorf, având, în col urile de sus dou cruci mici, iar pe
marginea superioar a chenarului, în exterior, 6 elemente decorative florale stilizate (2
modele), plus 2 cruci. Frontispiciul este o gravur cu Maica Domnului i Pruncul, de 5 x
4 cm., semnat de Dimitrie Mihailovici Râmniceanul (Tipograful). În partea de jos, 2
grupuri florale încadreaz titlul sec iunii. Între f. 236v i 242v, partea intitulat "Istorie".
Pe ultima fil, colofonul mai sus amintit.
* Alte detalii privind ornamentica: viniete de colontitlu, viniete mari, de final, ini iale
"filigranate" cu motive vegetale, încadrate, pe fond haurat (2,5 x 2,5 cm.), sau ini iale
profilate pe fond fitomorf (1 x 1 cm. i 2 x 2,5 cm.). Vinieta râmnicean din împletituri
de mldi e înfrunzite, de form cul-de-lampe, anturat de grupuscule de fleuroane
tipografice, la f. [7]r, 32r; la f. 40, o cruce floral din câte 4 elemente fitomorfe; viniet
mare la f. 96v, cu un alt tip de anturaj fitomorf i 2 cruci, f. 133r, alt variant de
dispunere a fleuroanelor (16), în semicerc i simetric (dreapta-stânga, sus-jos), cu 2
elemente în cul-de-lampe în partea inferioar a compozi iei. Vinietele sunt alctuite i
din benzi florale stilizate (alternând, uneori, cu fleuroanele), dispuse orizontal, una sub
alta, sub forma clasic a piramidei întoarse (f. 143r, 192v). Cea mai elaborat viniet se
gsete la sfâritul volumului, fiind o variant a celei de pe f. [1]v: ornamentului
orizontal din partea superioar i se adaug 2 capete de îngeri; ornamentele laterale sunt
formate din 4 elemente vegetale stilizate, rectangulare, grupate unele sub altele. Sub
vinieta mare, un alt aranjament, similar, având în centru 3 benzi florale, flancate de alte
mici vinete. Dimensiuni: 5 x 4,3 cm. Exist 10 variante ale acestui tip de viniet, în
total, în cuprinsul cr ii. Pagina de text este încadrat, fr a include îns signatura, ca în
Psaltirea de Bucureti, 1806.
* Citat în: BRV. - vol. II, 480; BRV Additamenta, p. 309
* Citat în: Dorin Teodorescu-- Cartea veche româneasc de Râmnic : 1701-1830. —
Slatina : Editura Funda iei "Universitatea pentru to i", 2005, p. 142
* Citat în: Ana Andreescu-- Cartea româneasc în veacul al XVIII-lea : repertoriul
ilustra iilor. — Bucureti : Ed. Vremea XXI, 2004, p. 37
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Psaltire [Râmnic] . 1784 [titlu uniform local]
uu, Mihai, domn al rii Româneti. patronaj
Filaret al II-lea, episcop al Râmnicului, mitropolit al Mirelor Lykiei, viitor
mitropolit al rii Româneti. patronaj ; editor comercial
Climent Râmniceanul, ieromonah. tipograf
Grigorie Râmniceanul, ieromonah, viitor episcop al Argeului. diortositor
Constantin (Athanasievici) Râmniceanul. tipograf
Constantin [diacon] . gravor în lemn
Dimitrie Mihailovici Râmniceanul [fratele lui Constantin Râmniceanul] .
gravor în lemn
Gheorghe Nicolaovici. tipograf
Episcopia Râmnicului. Tipografia (Râmnic)
Exemplare:
a.
. — + [5], 242 f.
* În urma cercetrilor, conchidem c este vorba de un exemplar din Psaltirea de
Râmnic, de la 1784, tiprit de ieromonahul Climent Râmniceanul i de
Constantin Râmniceanul, în care este reprodus prefa a episcopului Chesarie, din
edi ia 1779 a Psaltirii.
* Între f. 77-78 descoperim inserat o not manuscris: "Memento. Aceast
pre ioas carte cretin româneasc: psaltirea Proorocului i Împratului David ce
s'a tiprit printre primele cr i româneti de Domnitorul Matei Basarab i pstrat
din tat'n fiu de ctre familia Filloreanu, în calitate de proprietar (posesor) al ei, o
druiesc din tot sufletul i cu tot respectul Dlui Prim Ministru Gh. Ttrescu, drept
scump omagiu i recunotin  ce-i pstreaz pururea Al. Filloreanu. 1 ianuare 37
Profesor (pensionar). Bucureti". Despre acest posesor anterior al Psaltirii,
Filloreanu, Al., semnatarul dona iei ctre ministrul liberal Gheorghe Ttrescu, am
gsit doar în BRM, vol. II, p. 311, poz. 21373 s.v., un autor de literatur cu acest
nume (i cu pseudonimul „Alis” Filloreanu). Lucrarea citat în "Bibliografia
Româneasc Modern 1831-1918", p. 311, este „Impresii (proz i versuri) asupra
rzboiului romîno-bulgar din 1913”, Bucureti, [Tipografia Breslelor], [1913],
prefa at de Elena Vcrescu. La poz. 21374 – „Sus-puii – prima colec ie de
Cuplete, Ter ete, i Quartete din Revista patriotic: “Îngerii de paz” (vox populi,
vox dei)", pe muzica orig. compus de autor. Bucureti, Tip. Bucovina I.E.
Torou iu, [1916]
* Exemplar acefal, care începe cu ultima parte a Predosloviei, pe f. [1] r - v.
* Legtur în piele pe lemn. Urmele încuietorilor din metal i piele, pe coperta
anterioar. Chenar de forma unui lan cu catene ovale. Coperta posterioar prezint
un chenar liniar, iar în câmpul central se observ un model din linii triple
intersectate. Cotorul are 6 nervuri profilate, ornate fitomorf, cu fleuroane în
spa iile intermediare. Nervurile sunt marcate prin linii duble punctate. nit rou
* Conservare: legtur: legtura este deteriorat: zgâriat, cu zone lips - coperta
anterioar, lâng cotor i cea posterioar, sus. Ambele coper i s-au desprins din
legtur. În plus, prima copert este crestat. Cotorul este ptruns de cari, tocit, de
asemenea cu zone lips. Forza ul anterior este ptat, înnegrit, cu guri de cari,
acoperit cu rugciuni din diverse perioade. Forza posterior a fost refcut relativ
recent. ; corp: prima fil are marginea lateral decupat. F. [2] este atacat de cari,
cu o mic por iune lips în partea inferioar. Sfâritul cr ii este foarte deteriorat: f.
240 este desprins aproape complet, f. 241 este rupt în mare parte, cu pierderi de
text, se pstreaz doar partea superioar; ultima foaie este ifonat, rupt, cu
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marginile laterale zdren uite. În ansamblu, corpul cr ii prezint acelai tip de
deteriorare: file ptate, zdren uite, rupte, cu lipituri. Col urile de sus sunt îndoite
iar cele de jos fie lipsesc (f. 120, 132, 148, 158), fie sunt refcute (f. 29-32, 64-66,
128-130). Foaia 4 este consolidat, textul original este completat cu text manuscris
(idem f. 12, 64-66, 76, 88, 108, 109). Foaia cu gravura nu mai pstreaz partea
inferioar (idem f. 112). F. 16-26 are lipituri laterale i patin vulgar intens. Un
fascicul de file lipite, rupte din nou, necesit interven ii - f. 46-94. Pigmenta ie
fuingic passim. Pete galbene: f. 99r, 108r. Alt fascicul f. deteriorat: f. 123r-125v
fragilizate, cu pierdere iminent de text. Ultima parte a volumului, de la f. 236 spre
sfârit se prezint ceva mai bine. nit lateral ondulat, din cauza umezelii. Pe f. 123
v se afla o însemnare, mâzglit cu cerneal albastr. Pe f. [5] v, în interiorul
gravurii, pe arcad, st scris: "mult sntate", în alfabet latin, cu peni a.
* Ex libris: 1884 Al. Popescu [f. 58v]
* Ex libris: Al. Popescu [f. 123r]
* Însemnri: „D(o)amne caut din ceru i vez(i) i cercet(eaz) via aceasta care la
dreapta ta o au sdit” , alfabet: de tranzi ie [forza ant.]
* Însemnri: „Doamne caut din ceru i vezi cerceteaz viia aceasta” , alfabet: de
tranzi ie [forza ant.]
* Însemnri: „am încercat acest condeiu. Stnescu” , alfabet: de tranzi ie [forza
anterior]
* Însemnri: „astzi la 30 ale lui aprilie la anul 857 am vinit dela Tonea clare cu
calu lui logoftu Stanciu din acel sat i venirea mea au fost în trei ceasuri. A.
Popescu... [text acoperit de o pat de cerneal]” , alfabet: latin extins [f. 235 v, 236
r, "238" r (partea superioar a primelor file i marginea lateral a ultimei foi)]
Filloreanu, Alexandru. (Bucureti, pân la 1937) [menionat pe: f. mss] [deintor
anterior]
Ttrescu, Gheorghe, prim-ministru al României între 1934-1938, în timpul
guvernului Brtianu. (Bucureti, 1937-) [menionat pe: f. ms] (donaie)
[deintor anterior]
Popescu, Alexandru. (1854, 1884-) [menionat pe: f. 58v] [deintor anterior]
Inv. 4074

1787
Liturghier (român). 1787
28
Dumnezeetile i Sfintele Liturghii a celor dintru sfin i Prin ilor notri a
lui Ioann Zlatoust, a lui Vasilie cel Mare, i a Prejdeos[]teniei / întru întâia
Domnie a prea luminatului Domn... Nicolae Petru Mavrogheni Voevod, cu
blagosloveniia… i cu toat chieltuiala prea Sfin ii sale… Filaret Episcopul
Râmnicului ; s-au tiprit de Popa Constandin Mihailovici Râmniceanul i de
Dimitrie Râmniceanul . — Acum într-acest chip sau tiprit. — Râmnic : în sfânta
Episcopie, de Popa Constandin Mihailovici Tip[ograful] Râm[niceanul] i Dimitrie
Tip[ograful] Râmnicianul, 1787. — [2] f., 204 p. ; 4° (21 cm), 23-27 R (16 x 11,5
cm)
* Pagin de titlu: Sfintele i Dumneze- // etile // Liturghii // A celor dintru sfin i
Prin ilor // notri, a lui Ioan Zlatoust, alui // Vasilie cel mare, i a Pejdeostennii. //
Acum într-acest chip sau Tiprit, // întru întâia Domnie a prea luminatu- // lui Domn //
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Io Nicolae Petru Mavrogheni Voevod. // Cu blagosloveniia i osârdia, i cu // toat
chieltuiala prea Sfin ii sale Iu- // bitoriului de Dumnezeu // Kiriu Kir Filaret Episcopul
Râm: // În sfânta Episcopie a Râmnicului. // La anii dela Zidirea lumii, 7295. // S-au
Tiprit de Popa Constandin Mihailovici // Tip: Râm. i de Dimitrie Brat // ego Tip:
Râmnicianul
* Tipar negru i rou, 3 corpuri de liter chirilic; 51 de caiete cu signatur chirilic. S-a
folosit hârtie filigranat. Volumul con ine o serie de frontispicii semnate "GH. P. C.",
ilustra ii semnate i nesemnate înf iându-i pe cei trei mari ierarhi ai Bisericii, Sf. Ioan
Gur de Aur (Zlatoust), Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigorie Teologul (Dvoeslov), preluate
din Liturghierul de Râmnic din 1747, afirm D. Râp-Buicliu, citându-i pe C. Pascu
("CRV Sibiu", p. 79, poz. 110) i A. Florescu ("Gravura râmnicean", p. 81-107) i
înso ite de alte ilustra ii, ini iale ornate, viniete. Titlul cr ii este inclus într-un
ancadrament-poart, xilogravat, semnat "DIACON COSTA[NTIN]" (nemen ionat de
sursele bibliografice, aa cum nu sunt men ionate nici contribu iile secundare, prezente
în alte ornamente). Ornamenta ie fitomorf pe arcad, 2 coloane pe care sunt înfura i
corzi de vi -de-vie i ciorchini. Pe foaia de titlu v, Stema rii Româneti flancat de
ini ialele domnitorului Mavrogheni i cele 4 stihuri asupra acestei "pece i". Recto-ul
celei de-a doua foi liminare cuprinde "Însemnarea pentru cele ce s afl întru aceast
carte", sub un frontispiciu format din trei frize fitomorfe, surmontate de 2 viniete
dispuse simetric; între motivele laterale i în centrul frontispiciului sunt plasate literele
numelui "Gheorghe" apar inând gravorului. Pe f. 1r, sub un frontispiciu ceva mai îngust,
începe liturghierul cu "Rânduiala Vecerniei ceii mici". Primul frontispiciu semnat "GH.
P. C.", reprezentându-l pe Iisus Hristos binecuvântând cu ambele mâini, într-un
medalion de la baza cruia pleac dou tije lungi ale cror inflorescen e bogate sunt
dispuse de-o parte i de alta a medalionului, se afl la f. 12r; dou tije mai mici, în
acelai registru inferior, sus in dou sfenice miniaturale. Chipul Mântuitorului are drept
fundal cerul înstelat. Frontispiciul este încadrat de un chenar liniar i msoar 3,5 x 11,5
cm. Acelai frontispiciu apare la f. 25v, deasupra "Rânduielii Utreniei", la f. 49r, la
începutul "Dumnezeietii Liturghii a Sfântului Printelui nostru, Ioann Zlatoust" i la
începutul "Rânduielii Sfintei Pricetanii". Revenind asupra structurii, la f. 38r se
deschide "Rânduiala Sfintei i Dumnezeetii Liturghii". Pe f. 42v este reprezentat masa
proscomidiei, cu indica iile pentru svârirea sfintei Împrtanii (9,7 x 11 cm.). La f.
48v - o ilustra ie nesemnat cu Sf. Ioan Zlatoust, în chenar liniar dublat de unul exterior,
fitomorf, din motive stilizate (13,5 x 10 cm.). Alte indica ii euharistice, în dubl ram
fitomorf, la f. 72v. La f. 80v, gravur cu Sf. Vasile cel Mare (13,5 x 10 cm.),
nesemnat. Liturghia acestui ierarh începe pe recto-ul foii urmtoare. F. 106v - 110v
cuprind "Înv tura pentru Dumnezeiasca Liturghie a prejdeos[]tennii" (colontitlu:
"Dumnezeiasca Liturghie a prejdeostennii") care se încheie cu înv tura pentru
sfrmarea Sf. Agne . recto-ul f. 111 este alb. Pe verso - gravur cu "Sf. Grigorie
Dvoeslov", în chenar liniar foarte îngust (2,5 x 7 cm.), semnat, în partea de jos:
"Ghiorghie Tip." Ancadramentul exterior al icoanei prezint o concep ie original, fiind
alctuit, lateral, din benzi scurte fitomorfe care se succed unele sub altele, asemntor
unor rânduri de text. Autorul i-a imprimat numele în interiorul ancadramentului. Astfel,
sus: "P O P" , jos: "D I N J", jos, central - "S I N STA" ("sîn Stanciu" ?). Liturghia
prejdeosteniei debuteaz la f. 112r. Sec iunea urmtoare cu titlul: "Vozglaeniile la
Dumineca cea luminat a Patilor" se afl la f. 135 v. F. 136r - 154v, cuprind
"Rânduiala Sfintei Pricetanii". F. 155v - 168r: "Sinaxariu", sec iune care ia sfârit cu o
viniet înf iând un cap de serafim. F. 168v - 198v: "Adunare pentru cereri de bun
trebuin , la vreme de nevoe ce s-ar întâmpla"; finalul este marcat de o viniet cul de
lampe, din 3 benzi fitomorfe i un ornament vertical, sub formula "Sfârit i lui
Dumnezeu laud". Liturghierul nu se încheie, îns, aici, ci dup alte dou scurte capitole
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reprezentând, în ordine: o serie de indica ii tipiconale tiprite cu negru i rou, între f.
119r - 203r, urmate de o "Rugciune, facerea lui Kyr Ioan Vrotopola marele Doftor
Kyrkira...", între f. 203v - 204v. Pe verso-ul ultimei file se afl i epilogul cu informa ia
diortosirii cr ii de ctre Grigorie Râmniceanul.
* Tipologia ini ialelor se caracterizeaz prin ini iale albe pe fond rou, ornate fitomorf,
de 2 x 2 cm., cum este cea de pe prima fil numerotat, "M", sau "D" (f. 23 r) i
ini ialele albe pe fond rou haurat, cu numai câteva elemente florale, de 2,5 x 2 cm.
("A", f. 95r). Vinietele, în afar de cea cu serafim, men ionat anterior, constau în
ornamente cul-de-lampe, din benzi fitomorfe stilizate. Se remarc vinieta terminat cu 4
flori dispuse cruciform, la f. [2]v. ; Foaia 138 are coloncifra "134". Nu sunt alte erori de
numerotare.
* Citat în: BRV. - vol. II, 511; BRV Additamenta, p. 322
* Citat în: Dorin Teodorescu-- Cartea veche româneasc de Râmnic : 1701-1830. —
Slatina : Editura Funda iei "Universitatea pentru to i", 2005, p. 146

Liturghier [Râmnic] . 1787 [titlu uniform local]
Constantin Mihailovici Râmniceanul. tipograf
Dimitrie Mihailovici Râmniceanul [fratele lui Constantin Râmniceanul] .
tipograf
Gheorghe Constantin Râmniceanul. tipograf ; gravor în lemn
Grigorie Râmniceanul, ieromonah, viitor episcop al Argeului. diortositor
Constantin [diacon] . gravor în lemn
Episcopia Râmnicului. Tipografia (Râmnic)
Exemplare:
a.
. — [2] f., 204 p.
* Exemplarul a fost în posesia fratelui lui "Manea Brutaru", starostele brutarilor
din Bucureti, ctitor al bisericii care îi poart numele (din strada General
Buditeanu, nr. 4-6), între anii 1786-1787; lcaul are hramurile Sf. Nicolae, Sf.
Gheorghe, i Naterea Maicii Domnului. În afara notei de posesor, Ion "brat"
Manea Brutarul consemneaz anumite fenomene ale naturii din anii 1787 i 1788 o anomalie climatic i dou eclipse, una total de Soare i una par ial, de Lun,
iar în 1790 noteaz inventarul obiectelor necesare cultului pstrate în altar
* Fr coper i. S-a pstrat numai cotorul din piele neagr, prezentând 4 nervuri
profilate, subliniate cu linii duble apoi decorate cu motive vegetale stilizate. Fiare
fitomorfe aplicate între nervuri, reprezentând buchete de câte 3 flori în mici vase
rotunde.
* Conservare: legtur: cotorul este tocit, ptruns de cari, cu o bucat din
învelitoare desprins, în partea stâng a captului superior. nit afumat ; corp:
exemplar complet, în curs de restaurare. Patin vulgar, pigmenta ie fungic,
depozite de cear. Foaia de titlu s-a desprins. Cearcne de ap pe marginea de sus
a filelor, foarte pronun ate pân la f. 13r. F. 16 este ptat de cerneal. Filele care
îi succed au col urile inferioare îndoite i marginile laterale uzate, gurite de ceara
fierbinte, ondulate. F. 19 are mici pierderi de text pe recto; marginea lateral
zdren uit. Idem f. 20. Depozite masive de cear pe f. 24, pân la f. 31r. F. 31-33
îmbrunite. Urmeaz un grup de file cu aspect mai clar, neafectate. Pân la f. 41,
margini laterale cu cearcne de ap. F. 54 este gurit, f. 55 are col ul inferior rupt;
marginea de jos a f. 56 rupt aproape complet, cu pierderi de text. F. 59r, idem, cu
text lips pe recto. Foi cu marginile inferioare lipite: 61-64. Pân la f. 72, foi cu
col urile îndoite, deteriorate, cu marginile inferioare gurite, zdren uite, cu
încercri de reconstituire. O pat de grsime pe marginea lateral a f. 77, lipitur
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vertical jos, franjuri, pierderi de text. Idem pân la f. 79 (cu pete de un negru
intens). De la aceast foaie pân la 104, un fascicul mai bine pstrat. Dup f. 112
urmeaz o serie de foi cu col urile îndoite, cu cearcne de ap. F. 119r prezint o
pat de tu negru. Depozite de cear: f. 133-138 i urmtoarele, îmbrunire a
hârtiei, pete de grsime în centru. F. 142 are col ul de jos rupt, cu text intact,
necesit interven ii de consolidare. Afectate de umezeal - f. 182 spre sfârit. F.
180r completat cu text manuscris în partea de jos, unde exist o band de
remargina ie. recto-ul foii 111, neimprimat, prezint însemnri manuscrise. Foaia
ultim, de gard, prezint încercri de condei.
* Însemnri: „Grigorie, Cozma, Ioan, Gheorghe Hanger er (?), vii” despre:
pomelnic, alfabet: chirilic [marg. sup. a f. 15v]
* Însemnri: „k[yrie] eleeison (de 3 ori) despota agie tois hierois toinyn
propheromenousin” , alfabet: chirilic [în loc de cel grecesc] [marg. sup. a f. 40, f.
49]
* Însemnri: „S se tii c aciast sfânt liturghie este a lui pop(a) Ion brat Manea
brut(arul) i este cumprat drept t(a)l(eri) 3 zl(o i) dar cine o va fura mare pcat
face dar de s va întmp[l]a ca s o vad i o au furat i cel ce o au cumprat de va
citi aicea cum mai degrabu [sic] s o adevereze” , alfabet: chirilic [marginile f. 63v
- 64r]
* Însemnri: „aici am însemnatu pentru ca s se tie c la leat 1788 apr(I)lie 24 a
doaozi de s(fân)t(ul) Gheorghe au nins zpad ca de o palm i mai bine i fiindumi minile înghe ate abia ia (sic) am însemnat pentru ca s se povesteasc. Eu Ion
diac brat Manea brut(arul)” , alfabet: chirilic [f. 106r]
* Însemnri: „mai 27 leat 1788 la al treilea ceas din zi au perit soarele i au eit u
stea tot într-acel ceas despre partea aregradului” , alfabet: chirilic [f.111r]
* Însemnri: „la ivitul lunii lui iunie s-au ivit luna cu tirbina despre amiazzi i au
umplat pn… [îns. se oprete aici]” , alfabet: chirilic [f. 111r]
* Însemnri: „aicea am însemnat pentru ca s se tie ct aram am în altar: în
dulap sahane cu tipsii cu mic cu mare sînt doaozeci i trei i o tigaie mare
turceasc i un cazan. 1790 fevr. 8” , alfabet: chirilic [f.111r]
* Însemnri: „[încercri de condei i un autograf imitând semntura lui vod
Caragea]” , alfabet: chirilic de sec. XIX i grecesc [f. de gard post. v]
Ion [preot, fratele lui Manea, starostele brutarilor din Bucureti]. ([et ante?] 1788-)
[menionat pe: marginile f. 63v - 64r] (cumprare) [deintor anterior]
Inv. 3437

1789
Manolakes Persianos
29
Synoptike perilepsis ton heroikon katorthomaton tou hypselotatou…
hegemonos pases Ounkroblachias... Nikolaou Petrou Maurogeni / Syntetheisa para
tou eugenestatou… Manolake tou persianou. — En Boukourestio : kata ten
Zoodochon pegen tou Cesme, Para Nikolao kai Ioanne Lazarou ton ex Ioanninon,
para Demetrio Typographo, 1789. — [4] f., 47 p., [2] f. ; 4° (19 cm), 28-29 R (9,5
x 15 cm)
* Pagin de titlu: Synoptike perilepsis // Ton heroikon katorthomaton tou hypselotatou,
euse- // bestatou te, kai tropaiouchou Authentou hemon, // kai Hegemonos Pases
Ounkroblachias // Kyriou // Kyriou // Io Nikolau Petrou Maurogeni // Boeboda //
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Syntetheisa para tu eugenestatou te, ka ellogimo-tatou archontos megalou kaminare
kyrou Ma // nolake tou persianou. // Eti de kai heteron ellogimon stichoite kai logoi
enko- // miastikoi, syllechthentes te, kai entaktos // typois ekolothentes // en te
neosystatheise Typographia di Authentikes // hyperaspiseos, Kata ten Zoodochon pegen
// tou Cesme, ten en Boukourestio. // Para Nikolao kai Ioanne Lazarou ton ex Ioan- //
ninon, kai par'auton meta doulikes hypokli- // seos, prosphonethentes, te autou //
megaloprepestate // Hypselotate. // En etei // Soterio, 1789 en meni Febrouario. // Para
Demetrio Typographo
* Titlul tradus: Rezumat sinoptic al faptelor vitejeti ale prea înl atului, prea cuviosului
i biruitorului nostru Domn i Stpân a toat Ungrovlachia, Domnul Domn Ioan Nicolae
Mavrogheni Voevod, alctuit de prea cinstitul i înv atul Arhon mare cminar Domnul
Manolache Persiano. Pe lâng aceasta i stihuirile i cuvântrile de laud ale altor
înv a i, adunate i tiprite cu rânduial în tipografia înfiin at de curând cu sprijin
domnesc de la Isvorul tmduirii de la Cimea, în Bucureti, de ctre Nicolae i Ioan
Lazr din Ianina i închinat de dânii cu umilit plecciune prea cinstitei sale Înl imi
în anul mântuirii 1789, luna Fevruarie. La Dimitrie Tipograful. [apud BRV]
* Tipografia deschis de fra ii macedoneni Lazaris (proprietari i ai unor fabrici de
hârtie i beneficiari ai unui monopol prin care era oprit ptrunderea cr ii transilvnene
în Ungrovlahia), era una dintre cele mai dotate - poseda garnituri complete de liter
greceasc, arbeasc i chirilic, inclusiv cifre arabe, i o gam variat de ornamente.
Era proiectat s rspund în special nevoii de carte a popula iei anatoliene de
confesiune cretin-ortodox, aflate sub stpânire turceasc. Cr ile realizate de cei doi
fra i, în perioada 1783-1789, sunt preponderent didactice i tiin ifice, dar conformânduse unui program aprobat de autorit ile ecleziastice. Din punct de vedere al
meteugului imprimrii, “tiparni a a dat cea mai izbutit aezare în pagin i grafie de
limb greac din arealul românesc” (ap. C. Blan, “Istoria Românilor”, vol. VI,
“Românii între Europa clasic i Europa luminilor (1711-1821)”, p. 765). Opusculul lui
Persiano, scris în idiomul cult sau greaca aticizant (katharevousa), reprezint o
antologie de poeme i discursuri encomiastice semnate de logoftul Ioan Geanetu,
profesorul Theodor, de la coala Domneasc Sf. Sava, ierei Dimitrie Zisu ("tou ex
Argyrokastron"), marele postelnic Eustatie de Constantinopol, vornicul (apoi arhontele)
Gheorghe Sltineanu i Scarlat Sltineanu. La p. 44, irul poemelor este întrerupt de o
epistol a mitropolitului Matei al Mirelor i se reia, ulterior, pân la sfâritul cr ii (p.
47).
* Titlul cr ii în chenar floral stilizat. Pe verso-ul foii de titlu, în acelai chenar, se afl
stema rii Româneti, aezat pe spinarea unui leu, între ini ialele domnitorului. Stema
este timbrat de o coroan, deasupra însemnelor voievodale. Foile liminare con in o
scrisoare de dedica ie adresat domnitorului Nicolae Mavrogheni, semnat "Nikolaos
kai Ioannes Lazarou hoi ex Ioanninon" i o od închinat "marelui cminar" Manolache
Persianul, semnat "Ho Myreon Matthaios". Recto-ul foii [4] este alb. Pe verso, o alt
stem -compozit, zoo-antropomorf, flancat de ini ialele domnitorului i timbrat de o
coroan. Coroana este sus inut de 2 arhangheli i se sprijin pe un postament fitomorf.
În interiorul acestui ornament se poate vedea vulturul care ine în cioc atât crucea, cât i
capul unui animal; vulturul st pe leul acestuia. Stema este încadrat. Sub stihurile
asupra stemei, un ornament-viniet, din 5 benzi fitomorfe. Dimensiunile stemei: 5,5 x 7
cm. La p. 1, sub un frontispiciu fitomorf surmontat de viniete mici, dispuse simetric, se
afl un "Prooimion". O ini ial mare, cu contur îngroat deschide textul, care se termin
în cul-de-lampe. Între paginile 4-14, un lung poem encomiastic. La p. 15, alte 4
"stihuri". La p. 16 - "Heteron prosphonema tou Theophilestatou Episkopou Rimnikou
Kyriou Philaretou", capitol urmat de un poem dedicat comisului Alexandru Kalphoulos
(p. la p. 21). La p. 30, o figur romboidal alctuit din literele cuvântului "Nikolaon",
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formând diverse anagrame; cuvântul întreg apare în centrul figurii, scris în oglind.
Foile nenumerotate, de la sfârit, cuprind: f. [1]v, (cu recto alb), un poem semnat
"Dionisiou Hegoumenou tes Hieras kai authentikes Mones, Zoodochou peges"
(Dionisie, egumen al sfintei mnstiri domneti "Izvorul cel de via  dttor"); f. [2]r 10 distihuri ale lui Matei, mitropolitul Mirelor Lykiei. S-au folosit 3 corpuri de liter.
Volumul este împodobit cu viniete realizate din câte 5 benzi vegetale i alte mici viniete
care ocup spa iul superior al filelor, în locul colontitlurilor.
* Citat în: BRV. - vol. II, 532

Faptele vitejeti ale lui Mavrogheni [Bucureti] . 1789 [titlu uniform local]
Mavrogheni, Nicolae. beneficiarul dedicaiei
Lazares, Nikolaos. editor ; tipograf
Lazares, Ioannes. editor ; tipograf
Dimitrie. tipograf
Filaret al II-lea, episcop al Râmnicului, mitropolit al Mirelor Lykiei, viitor
mitropolit al rii Româneti. dedicator
Kalphoglou, Alexandros, comis. dedicator
Geanetu, Ioan, logoft. dedicator
Teodor, profesor la Sf. Sava. dedicator
Sltineanu, Scarlat. dedicator
Sltineanu, Gheorghe, fiul vornicului Sltineanu. dedicator
Zisu, Dimitrie, profesor. dedicator
Eustatie, postelnic. dedicator
Tipografia de la Cimeaua Domnului Mavrogheni. Bucureti
Exemplare:
a.
. — [4] f., 47 p., [2] f.
* Legtur în pânz gri. Cotor cu 4 nervuri false, aurite.
* Conservare: legtur: forza uri noi. nit ondulat. ; corp: exemplar complet, bine
conservat. Primele file îmbrunite. Cearcne de ap (în special pe marginea
superioar a paginilor 23-41). P. 47 are col ul inferior lips. Ultimele file sunt
ptrunse de umezeal.
* Ex libris: Konstantinou Ralou Igeniou nyn de emou Ioannou B. [p. de tit., jos]
* Însemnri: „Sinopsis de mul umire Dlui N. P. Mavrogheni” , alfabet: latin extins
[p. de titlu, sus]
* Însemnri: „Folositorea i grabnica adjutatóre în nevoi, a tótei lumi cretine!
Nascatóre de Dumnedzeú, pururea feciór Marie! Apr, Apr, i pzete de rele
i de nevoi casa mea, i pe to i carii cu credin  i temere de Dumnedzeú locuesc
într’însa; fii solitórea mea feciór, fiului tu i Dumnedzeului nostru pentru ertarea
pacatelor mele, ca s te laud i s te slvesc pîn la cea mai de pe urm a mea
rsuflare. Amin” , alfabet: latin extins [f. [2]v, de la sf.]
Ralu, Constantin. ([sec. al XIX-lea]) [menionat pe: p. de tit., jos] [deintor
anterior]
Inv. 1422/1961
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1792
Octoih (român). 1792
30
Octoih : are întru sine Toat slujba ce s cade, înc i Paraclisul cel mic
icel Mare ale Preacistii. i Canonul Domnului H[risto]s, i al Acatistului, urmând
întocma dup cel Grecesc ce iaste tiprit la leat 1783 / în zilele prealuminatului
Domn [Mihai u u Vv], Cu blagosloveniia prea osfin itului Mitropolit al
Ungrovlahiei Kir Cozma, prin silin a, cheltuiala, i îndreptarea smeritului
Mitropolit [de] Sidis Kir Grigorie ; [tiprit de] Stanciu Tomovici tipograful. —
Acum întâiu cu acest fealiu de orânduial s-au dat în tipar. — Bucureti : în
tipografiia din sfânta Mitropolie a Bucuretilor, de Stanciul Tomoviciu
Tipograf[ul], 1792. — [3], 353 f. ; 2° (30 cm), 35-40 R (24,5 x 15,8 cm)
* Pagin de titlu: Octoih. // Grecete s chiam, Paraklitiki. // Are întru sine Toat
slujba ce s cade, // Înc i Paraclisul cel mic i cel Mare // ale Preacistii. i Canonul
Domnului Hs, i // al Acatistului, urmând întocma dup cel // Grecesc ce Iaste Tiprit
La Leat 1783. // Acum întâiu cu acest fealiu de orînduial în- // dreptându-s s-au dat în
tipar, În zilele prea // Luminatului Domn // A mrii sale. // Cu blagosloveniia prea
osfin itului Mitropolit // Al Ungrovlahiei Kiriu Kir Cozma. // Întru al 5-lea an ai Istoriei
prea sfin ii sale. // Prin silin a, cheltuiala, i îndreptarea // smeritului Mitropolit Sidis
Kir Grigorie. // În tipografiia Din sfânta Mitropolie a Bu- // curetilor. La Leat 1792. //
De Stanciul Tomoviciu Tipograf.
* Volum alctuit din 175 de caiete cu signatur chirilic; tipar negru i rou, text pe 2
coloane. Imprimat pe hârtie filigranat, cu pontuzouri (sunt 2 filigrane - unul sugerând o
coroan, cellalt, din 3 plrii de cardinal). Dup foaia de titlu, pe al crei verso se afl
Stema Ungrovlahiei i stihurile asupra stemei, urmeaz "Înv tur pentru Parastas" (f.
[2]r - [3]v). F. [4] are, pe recto, un text intitulat "Artare", sub un frontispiciu cu foliaje,
iar pe verso - o gravur în plin pagin cu Sf. Ioan Damaschin semnat pe latura
inferioar, alb pe negru: "Pop(a) Costandin Tipograf Râm." Pe f. 1, un alt frontispiciu,
cu "Deisis" (reluat la f. 127r, 253r, 292v, 336v), provenind dintr-o mai veche plac
xilografic, împodobete începutul Octoihului. Pe foaia urmtoare recto, aceeai tem
grafic, de execu ie diferit; chipul Maicii Domnului i cel al Sf. Ioan Boteztorul apar
în rame de form patrat, spre deosebire de cel al lui Iisus Hristos, în medalion oval.
Dimensiuni: 3,5 x 15,5 cm. Deasupra chenarului frontispiciului, simetric - doi serafimi,
iar în centru - un ornament vegetal. Ini ialele ornate sunt albe pe fond rou fitomorf i
msoar 2,5 x 2 cm. Se remarc ini iala "P", de la începutul Octoihului, plasat într-un
medalion fitomorf, de 3,5 x 2,8 cm, i vinietele: una alctuit din "cartue" vegetale
dispuse simetric, încadrând vinieta principal, de culoare roie - f. 434r (o variant la f.
197), vinieta din 2 spirale unite în partea de jos printr-o cruce maltez, la f. 96r, 449r;
îngerul având în jurul gâtului un ir de mtnii cu cruce, la f. 436r, ornamentul cul-delampe din 6 benzi fitomorfe i decora ie secundar, la f. 230r. Viniet elaborat, din
foliaje, cul-de-lampe, având în centru o floare, la f. 210v, 252v, 336r. Colontitlurile sunt
flancate de câte 2 serafimi. La f. 336v - "Începutul Sveatilnelor. Ale Învierii". La f. 353,
epilogul: "slav, cinste i închinciune lui D[u]mnezeu celui în sf[â]nta Troi  slvit,
care ne-au ajutat dup început de am ajuns i sfâritul".
* Citat în: BRV. - vol. II, 557

Octoih [Bucureti] . 1792 [titlu uniform local]
uu, Mihai, domn al rii Româneti. patronaj
Cozma, mitropolit al rii Româneti. patronaj
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Grigorie, mitropolit de Sidis. editor ; editor comercial ; diortositor ;
traductor
Stanciu Tomovici (Popovici). tipograf
Mitropolia rii Româneti. Tipografia (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — [4], 353 f.
* Exemplarul a circulat în jude ul Hunedoara, localitatea Cstu (conform
însemnrilor cantorului Ioan Samoilescu, de la jumtatea secolului al XIX-lea) i
în Sadu, judeڏul Sibiu (unde cartea a adstat ca proprietate a unui diac, înainte de
a-o cumpra preotul Iosif din Cstu, în secolul al XVIII-lea). A apar inut îns,
înainte de toate, unui slujitor al Sfintei Mitropolii din Bucureti, care l-a primit din
mâna mitropolitului de Sidis, Grigorie, la scurt timp dup imprimarea lucrrii,
înainte ca aceasta s-i înceap periplul transilvan.
* Legtur nou în piele pe lemn. Medalion religios istoriat, în care nu se mai
disting figurile (credem c este vorba de "Bunavestire"), ini ial aurit, în câmpul
central al coper ii anterioare. Chenar liniar-fitomorf dublat de alt chenar lat, doar
fitomorf, imitând ramele icoanelor (cu urme de aurire). Coperta posterioar
prezint un model geometric. Cotorul are 4 nervuri profilate, subliniate cu linii
aurite. Spa iul dintre nervuri este ornat cu motive fitomorfe cruciforme, tot aurite.
Între nervurile superioare, titlul: "OHTOIH din 1792 in domnia lui Mihail
Constantin u u Voevod", iar între nervurile inferioare, men iunea: "Tiparit in
Mitropolia din Bucureti de STANCIUL THOMOVICI". nit colorat cu 5 dungi
albastre.
* Conservare: legtur: legtura a fost atacat de cari, iar stratul superficial al
pielii este neuniform i crpat. Coper ile prezint zgârieturi. Coperta posterioar
sfâiat în partea de jos, pe o mic por iune. Urme de încuietori metalice. Pielea
cotorului uzat mai ales la capete. Forza ul primei coper i i foaia de gard au fost
consolidate. Ambele forza uri sunt afectate de umezeal. Recondi ionat ; corp:
hârtie înglbenit. Unele file sunt îmbrunite, ptate de cear; trane îmbrunite,
ondulate [f. de titlu r - v (marginea inferioar cu pierderi de text, pe verso),
col urile inferioare ale f.: 1-4, 99, 131-134; f. 236-270 (col urile i jumtate din
pagin). F. 271, are, în partea stâng, o lipitur care obtureaz textul. F. 437-445;
456-457: f. 61-64, ale pr ii a II-a au marginile inferioare i o parte din marginile
laterale consolidate. ]
* Însemnri: „Ioan Samoilescu Dascl din Cstu. Aceast carte iaste a Bisericii
Castului Greco Rsritean. Kasztteu in 26/2 856” , alfabet: de tranzi ie [f. de
gard ant., f.: 1, 3, 230 r]
* Însemnri: „la a 898 au betut piatr grau la Ca. Boului de au cos[it] holdele in…
[ters] 4 iunie...” , alfabet: de tranzi ie [f. de gard ant. r]
* Însemnri: „Ioan Rugtoriul. D[oa]mne Ise Hse pzete turma ta pov uiete-o la
înpr ia ta Ioan Szamoilesscu” [f. de gard ant. v]
* Însemnri: „Acaista [sic!] carte iaste a Bisericii Gr. R. a Castului, neunit
Kosetau în 3/4 1888 per Ioan Samoilesscu cantor Greco-Rsritean” [f. de gard
ant. v]
* Însemnri: „Eu popa Iosiv din Cstu dila un diac din Sadu cu 13 florin i l-am
cumprat mie uric” , alfabet: chirilic [f. de gard ant. v]
* Însemnri: „[însemnare trunchiat din cauza deteriorrii filei] (Ace)st octoih
rumânesc îl am druit de preasf(in ia Sa) printele Sidis Kyr Grig(orie) (la lea)t
1794 du…? [fil rupt] i l-am legat eu, D(io)nisie ecl(e)siarh (alturi, o pecete în
fum)” , alfabet: chirilic [f. de tit. v, marg. inf.]
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Iosif, preot. (Cstu) [menionat pe: f. de gard ant.v] (cumprare) [deintor
anterior]
Biserica parohial ortodox (Cstu) ([jud. Hunedoara]) [menionat pe: f. de
gard ant. r - v, p. 1, 3, 230] [deintor anterior]
Dionisie, eclesiarh. ([Bucureti?], 1794-) [menionat pe: f. de tit. v] (donaie)
[deintor anterior]
Inv. 1470

1799
Micu Clain, Samuil
31
Loghica : adec partea cuvânttoare a filosofiei / [Friedrich Christian
Baumeister], [prelucrare de Samuil Micu Clain]. — Buda : în Criasca Tipografie
Orientaliceasc a Universitatei Petii, 1799. — 205 p. ; 8° (18 cm), 23 R (13 x 8
cm)
* Pagin de titlu: LOGHICA // adec: // PARTEA CEA CUVÂNTTOARE // a //
FILOSOFIEI // În BUDA: // S-au tiprit în Criasca Tipografie // Orientaliceasc a
Universitatei Petii // 1799
* Traducere i adaptare sui generis a uneia dintre lucrrile filosofului iluminist Friedrich
Christian Baumeister, discipol al ra ionalistului Christian Wolff, foarte apreciat în
epoc: "Elementa philosophiae recentioris iuventutis scholasticae accomodata et
pluribus sententiis exemplisque ex veterum scriptorum Romanorum monimentis
illustrata", Viena, 1774 (ed. a II-a - 1779). O alt traducere din opera lui Baumeister va
aprea la Sibiu, în 1800, cu titlul: "Legile firei sau filosofia cea lucrtoare", în versiunea
aceluiai Samuil Micu Clain. Absen a numelui tlmcitorului, de pe copert i
frontispiciu, se datoreaz pruden ei în fa a posibilelor reac ii negative ale clerului
transilvnean (în special ale episcopului Ioan Bobb, înverunat adversar al
iluminismului). Traductorul a venit în contact cu tezele lui Baumeister în timpul
studiilor la Colegiul Pazmaneum din Viena, între 1766-1772. Versiunea româneasc,
destul de personal, a "Logicii", con inând anumite interpolri de texte filosofice care
pun în valoare "forma mentis" a gânditorului român, a fost scris înte anii 1779-1783,
perioad în care Samuil Micu Clain se afl la în capitala Austriei în calitate de duhovnic
i profesor la Seminarul Sf. Barbara. Domokos Sámuel, op. cit. infra, p. 52, afirm c
acesta a tradus, de fapt, toate scrierile lui Baumeister îns doar titlurile de mai sus au
reuit s vad lumina zilei. "Este incontestabil faptul c românii din Ardeal (i nu numai
ei) au reuit s-i însueasc terminologia de baz a filosofiei tocmai din aceste
traduceri ale lui Samuil Micu Clain. [...] Cu toate c o bun parte a acestei terminologii
a disprut, eforturile sale lingvistice au contribuit la formarea limbajului filosofic
românesc" (idem, p. 53)
* Tipografia Universit ii din Buda a contribuit enorm la elevarea nivelului spiritual,
cultural i tiin ific al intelectualit ii din Principate, prin rspândirea cr ilor cu
tematic multilateral, îngrijit imprimate, printre românii de dincolo de Carpa i. Prin
calitatea materialului tehnic i prin implicarea unor oameni excep ional înzestra i, ea a
reuit s devin una din cele mai productive edituri din Europa central i de est
* Tiprit cu 3 i 4 corpuri de liter chirilic, signatur latin - A2-N2, reclame.
Numerotare cu cifre arabe. Primele 3 pagini sunt nenumerotate. Viniet litografic pe
frontispiciul paginii de titlu, semnat "Skiller", reprezentând un peristil, deasupra cruia
arde o flacr; câteva trepte se pierd într-un nor. Pe prima pagin de text, veduta
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oraului Buda, de 2,5 x 7 cm. Înc o viniet înf iând materiale de studiu aezate pe un
postament ornamental, la p. 24. La sfâritul lucrrii, viniet cu un copil îmbr iând
trunchiul unui palmier. Capitolele sunt numerotate cu chirilice. Structura lucrrii: "De
Filosofie i de Pr ile ei", p. 1-15; "De Pr ile i de Înpr irea Filosofiei", p. 16-24;
"LOGHICA// Partea întâia// Cea Theoretic, sau de trei lu-//crri ale min ii.// Cap. [1].
De idei", p. 25-49; "De Cuvinte", p. 50-71; "De Înpr iri", p. 71-92; "De Cuvântare i de
Silloghism", p. 92-123; "Partea a Doao. De folosul Loghicii. Cap [1]. De adevr preste
tot sau de obte", p. 123-125; "De ceale ce s împotrivesc adevrului, de minciun, sau
de ne-adevr, de greeal, sau de rtcire. De prejudec i, i de amgiri, sau
înelciuni", p. 126-139: "De adevrul cel cu bun sam", p. 140-154; "De adevrul cel
prut", p. 155-178; "De cugetare, cum trebue a cugeta, i prin cugetare a cerca
adevrul", p. 179-182; "De alegerea sau osibirea adevrului, i cum s cade a ceti
Cr ile, i a alege adevrul din ceale ce sânt scrise în Cr i", p. 183-187; "Cum s
împrtim cu al ii adevrul, i cum s învingem pre al ii", p. 188-194; "Cum trebue pre
al ii a-i rsturna, adec: a-i învinge, i a le arta, c ru, i nu adevrat gresc", p. 194198; "Cum s cade a s apra pre sine", p. 198-200; "Cum s cade a s disputa", p. 200205.
* Citat în: BRV. - vol. II, 622; BRV Additamenta, p. 344
* Citat în: Adamescu, Gheorghe-- Contribu iuni la Bibliografia Româneasc. Fascicula
a I-a. Istoria literaturii române. Texte i autori de literatur : 1500-1920. . — Literatura
modern. coala ardelean. — Bucureti : Cartea Româneasc, 1921, p. 30
* Citat în: Domokos Sámuel-- Tipografia din Buda : Contribu ia ei la formarea tiin ei
i literaturii române din Transilvania la începutul secolului al XIX-lea. — Szeged :
Giula-Gyula, 1994

Logic (român). 1799 [titlu uniform]
Tipografia Criasc a Universitii Ungare (Buda)
Exemplare:
a.
. — 205 p.
* Semilegtur în piele maro i hârtie marmorat, în tonuri de maro, pe carton.
Cotor cu 4 nervuri false, din linii simple, aurite i câte un ir dublu de flori
stilizate. Nervura
inferioar prezint un desen fitomorf mai explicit. Capetele cotorului marcate cu
aceleai linii aurite, duble. Titlul cr ii imprimat în centrul cotorului, cu majuscule,
pe diagonal, fr aurire. Capitalband verde-turcoaz. Forza verde.
* Conservare: legtur: marginile i col urile coper ilor sunt tocite, frotate. Cotor
deteriorat în partea de jos. Forza pigmentat fungic, cu cearcne de ap. ; corp:
hârtie îmbtrânit. Pagina de titlu ptat cu tu negru. P. 193 rupt, fr pierderi de
text. P. 178-192 prezint cearcne de ap. Idem p.195, unde umezeala a afectat i
ex libris-ul manuscris. Exemplar complet. Dou însemnri ilizibile: pe marginea
inferioar a p. 1, o însemnare tears, pe marginea lateral a p. 164 - o însemnare
trunchiat (probabil datorit reajustrii filei). Un ex libris tampil, de form
elipsoidal, în josul p. 205, de asemenea trunchiat. Se mai disting doar cuvintele:
"BIBLIOTECA lui Constantin..." i conturul unei frunze de laur, în stânga
textului.
* Ex libris: Proprietatea lui K. Don [grafie latin] [f. de tit. v]
Don, Constantin. ([sec. XX]) [menionat pe: f. de tit. v] [deintor anterior]
Inv. 24931
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Nicodim Aghioritul
32
Carte folositoare de suflet / [de Nicodim Aghioritul], întru a doao Domnie
a Prea luminatului Domnului Alexandru Constantin Muruz Voevod, tlmcit din
limba cea greceasc [de Grigorie i Gherontie, ieromonahi la mnstirea Neam ],
din porunca Prea Sfin iei sale Kiriu Dosithei, Arhiepiscopul i Mitropolitul a toat
Ungrovlahiia, cu a cruia blagoslovenie i cheltuial sau i tiprit ; de Stanciu
Popovici i Dimitrie Petrovici, tipografi. — [Ed. I]. — Bucureti : s-au tiprit de
Stanciu Pop[ovici] Tip[ograful] i Dimitrie Petrovici Tip[ograful], 1799. — [12],
145 f. cu ilustr. ; 4° (22 cm), 24 R (13,4 x 11,5 cm )
* Pagin de titlu: CARTE FOLOSITOARE DE SUFLET // despr it întrei pr i. Dintru
care, // cea din tâi cuprinde // înv tur ctr Duhovnic. // A DOAO, // Canoanele
sf[â]ntului Ioann Postnicului. // IAR A TREIA, // Sftuire ctr cel ce se ispoveduiate.
// Tlmcit din limba cea greceasc, // Acum întru a doao Domnie a Prea luminatului //
Domnului Nostru Io ALEXANDRU // CONSTANTIN MURUZ VOEVOD // Din
Porunca Prea Sfin iei sale Kiriu DOSITHEI, Arhiepiscopul i Mitropoli- // tul A Toat
Ungrovlahiia. Cu acruia // Blagoslovenie i Cheltuial sau i Tip- // rit spre folosul cel
de obte. // La anul 1799 // de Stanciu Pop. Tip. // De Dimitrie Petrovici Tip.
* Este prima carte imprimat de Stanciu Tomovici, activ în tiparni a mitropolitan a
Bucuretilor între anii 1779-1808. Prin meteugul su au vzut lumina tiparului 17
cr i, dintre care amintim, în afar de prezentul tratat teologic, reimprimat de el în 1800:
Liturghierul din 1780, Psaltirea, 1780, Prvilioara de taina ispovedanii, 1781 (ed. I 1774), Penticostarul, 1782 (colaborator: "smeritul ieromonah Ierimiia", iconom al
Mitropoliei), Apostolul, 1784, Ceaslovul, 1785, cea de-a doua edi ie a Slujbei
Cuvioasului Dimitrie cel nou de la Basarabov, 1801, Ceaslovul i Psaltirea din 1806,
diortosite de duhovnicul Ioan Craioveanul. Ultima carte care-i poart numele este un
Evhologhion (1808).
* Acest tratat de teologie pastoral a cunoscut mai mult de 10 reeditri. De exemplu, în
intervalul de pân la 1830 au mai aprut : edi ia Bucureti, 1800, Iai, 1819, Bucureti,
1827. Post 1830, se cunosc edi iile: Buzu, 1838, 1853; Bucureti, 1853, 1898, 1900;
Râmnicu-Vâlcea, 1865 (Cf. BRM Vol. I, p. 590-591). Textul original utilizat de cei doi
traductori este, aa cum afirm Râp-Buicliu, op. cit. infra, - "Biblion
psychophelestaton", scris de Nicodim Aghioritul în 1783 i publicat la Vene ia, în
1794, ca rspuns la "Manualul de împrtire continu", al ierodiaconului Neofit
Kausokalivitul (aprut anonim, în 1774).
* În afar de Stemele rii Româneti i Moldovei unite sub emblema domnitorului
Moruzi i înso ite de stihuri politice (preluate din Psaltirea de Bucureti din 1796, apud
I. Bianu), foile liminare mai con in o scrisoare de dedica ie adresat mitropolitului
Dosithei, de ctre Gherontie i Grigorie (- viitorul Mitropolit al Ungrovlahiei, cunoscut
ca "Grigorie Dasclu"), în care autorii situeaz prezenta versiune în seria tlmcirilor
intrate în planul editorial, i anume: "Cuvintele Sfântului Simeon Noul Teolog" (rmas
în manuscris, actualmente în Biblioteca Academiei) i "Chiriacodromion"-ul lui
Nichifor Theotokis, arhiepiscopul Astrahanului (v. BRV II, 632). Foaia [4] cuprinde,
recto-verso, o alt prefa : "Ctre prea cinsti ii prin i duhovnici", nesemnat. Scara
cr ii ocup f. [5]v - [9]v. Între f. 1 i f. 61r se afl o "Înv tur scurt i lucrtoare
ctr Duhovnic, de la mul i adunat...". Pe f. 61v urmeaz "Partea a Doaoa, Înainte
cuvântare pentru Ioann Postnicul", pân la f. 91r, imprimat greit "51". Partea a treia
are foaie de titlu separat - "PARTEA A TREIA// SFTUIRE FRUMOAS I
SCURT// CTR//CEL CE S POCIA TE// CUM S CUVINE S SE
MRTURI// SEASC.//DE LA MUL I DASCLI// ADUNAT./SPRE// FOLOSUL
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DE OB TE A CELOR// CE VOR CITI" (recto-ul acestei foi prezint o viniet plasat
interliniar, iar verso-ul este alb). Sec iunea anun at în titlu, "Înainte Cuvântare", ocup
foile 93r - 95v. La f. 96r, o "EPIGRAMMA//Adec deasupra scrire//La aciast sftuire",
de 8 distihuri. Dedesubt, un citat din epistola soborniceasc a Sf. Ap. Iacov - cap. V,
vers. 16. Colontitlul, încadrat de dou ornamente, este acelai pe tot cuprinsul cr ii "Ctre D[u]hovnic". Finalul fiecrui capitol este dispus în piramid întoars i este
decorat cu câte trei viniete înconjurate alte de mici ornamente tipografice (flori de
câmp). Vinieta de la sfâritul volumului, f. 145, este compus din dou iruri fitomorfe
cu aceeai dispunere, din care primul prezint, la captul din stânga, cuvântul "POPA",
iar la captul din dreapta, cuvântul "ION", cu suprascriere. Urmeaz, dedesubt, un alt ir
de ornamente florale stilizate plus alte trei, cu acelai aspect.
* Alte erori de numerotare: f. 76 imprimat de 2 ori, foaia cu numrul 80 lipsete,
numerota ia continuând de la fila 81 spre sfârit.
* 1995 : Edi ie Rm. Vâlcea, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române a Râmnicului
* 1997 : Edi ie Timioara, Editura Mitropoliei Banatului, traducere din grecete de
Alexandru Elian
* 2001 : Ed. Alba Iulia, ed. Reîntregirea
* Citat în: BRV. - vol. II, 619

Carte folositoare de suflet (român). 1799 [titlu uniform]
Moruzi, Alexandru, domn al rii Româneti. patronaj
Dositheos Philitis, Mitropolit al rii Româneti. patronaj ; editor comercial
Stanciu Tomovici (Popovici). tipograf
Dimitrie Petrovici. tipograf
Ion [preot] . gravor în lemn
Gherontie, ieromonah la Mn. Neam. traductor ; prefaator
Grigorie, ieromonah la Mn. Neam. traductor ; prefaator
Mitropolia rii Româneti. Tipografia (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — [9], 145 (-146) f.
* Exemplar care numr cu 3 foi mai pu in, la începutul volumului, decât
exemplarul descris în BRV (12 file nenum.). A apar inut unui preot din Bucureti,
Theodosie, conform notei de posesor (numele de familie al preotului nu este
inteligibil), care a cumprat cartea de la Mitropolie, unde aceasta a vzut lumina
zilei cu un an înainte de-a fi achizi ionat (la 17 noiembrie 1800)
* Semilegtur în piele maro i hârtie policrom pe carton.
* Conservare: legtur: foarte deteriorat; cotorului cu 4 nervuri profilate îi
lipsete învelitoarea în partea de jos (nervuri dezgolite), fiind i ptruns de insecte
în partea superioar. Coperta anterioar: urme de cari, pete, frotare. Coperta
posterioar: încercri de condei, cu cerneal neagr. nit îmbrunit, forza ondulat,
ptruns de cari, ptat, acoperit cu încercri de condei ; corp: exemplar deteriorat:
hârtie înglbenit, cu depozite de cear i afectat de umezeal. Pigmenta ie
fungic. File cu col urile inferioare lips: f. 4, 48, 137-145; file cu marginea
inferioar tiat: f. 30-31, 40, 44, 58, 59, 126; afectate de umezeal: f. 61-63, 126128, 138 (foaia 61 rupt lateral). Caietul 14 are foile uor desolidarizate, în partea
de jos. Legtura s-a desprins, par ial, de blocul cr ii.
* Însemnri: „Petre Dumitru” , alfabet: chirilic [forza posterior]
* Însemnri: „Aceast carte ce s chieam prviloar ce are într-însa toat
înv tura ctr Duhovnic am cumprat(-o) de la sfânta mitropolie în t(a)l(eri) 5.
Dar cine s-ar ispiti s o fure i a o înstrina într-alt parte s fie aiafurisit [sic] de
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trei sute sfin i p prin i de la Nichiia i am scris pentru ca s s tie vleat noevrie
17 1800 Popa Theodosie...” , alfabet: chirilic [f. 145v]
* Însemnri: „leat 1832 martie 15 a murit p(o)p(a) Tudorache de la sfântul
Gheorghe Nou [nesemnat]” , alfabet: chirilic [f. 145v]
Theodosie [preot] . (1800-) [menionat pe: f. 145v] (cumprare) [deintor
anterior]
Mitropolia rii Româneti (Bucureti). (pân la 17 noembrie 1800) [menionat
pe: f. 145v] [deintor anterior]
Inv. 21255/63

1801
Slujba cuviosului Dimitrie de la Basarabov (român). 1801
33
Slujba Cuviosului Printelui nostru Dimitrie de la Basarabov / alctuit de
prea sfin iia sa… Kyr Filaret, tiprit ... în zilele… Domnului nostru Io Alexandru
Constantin Muruz Voevod, cu blagosloveniia i toat chieltuiala preasfin itului
Mitropolit al Ungrovlahiei Kir Dosithei ; de Stanciul Tip. Bucureteanul. Ptimirea
Sfântului mucenic Ioan Românul / [Ioannes Kariophiles]. Slujba Sfântului Marelui
Mucenic Ioan cel Nou de la Sociava. Minunea Arhanghelului Gavriil din Adinu.
[Însemnare a lui Serafim Thiipolitul]. — [Ed. a II-a, îmbog it]. — Bucureti :
tiprit în Sf[â]nta Mitropolie a Bucuretilor, de Stanciul Tip[ograful]
Bucureteanul, 1801. — 41 f. ; 4° (23 cm), 24 R (16 x 12,2 cm)
* Pagin de titlu: SLUJBA // Cuviosului Printelui nostru Dimitrie // de la Basarabov, //
Carele s prznuiate în 27 de // zile ale Lunii lui Octombrie // Alctuit de pre sfin iia
sa Printele Mireon, // Kir Filaret, afar de Canoane i de // Troparele de la Hvalite. //
Lâng carea s-au adaos acum, i Ptimirea // Sf[â]ntului Mucenic Ioann Românul. // i
slujba sfntului Mcnic Ioann de la Sociava. // Înc i minunea Arhanghelului Gavriil din
Adinu. // Tiprit întru acest chip, în zilele Prea // Luminatului i prea Înl atului
Domnului nostru // IO ALEXANDRU CONSTANDIN // Muruz VOEVOD // Cu
Blagosloveniia i toat chieltuiala prea- // sfin itului Mitropolit al Ungrovlahiei // Kiriu
Kir DOSITHEIU // În Sf[â]nta Mitropolie a Bucuretilor. // la anul mântuirii 1801 în
lucia [recte: luna] lui Octom: // De Stanciul Tip. Bucureteanu
* Reprezint cea de-a doua edi ie a acestei slujbe, aprut pentru prima oar în 1779, cu
colaborarea arhimandritului Grigorie Deleanu. Între foile 2v - 3v se afl prefa a
intitulat "Ctre cititoriu", semnat "Smeritul Mitropolit al Miralichiei Filaret" i o not:
"Aceast slujb a cuviosului Dimitrie, mai tiprindu-s odat în ara Rumâneasc, s-au
tiprit i acum adoa oar, adgându-s lâng dânsa i altele precum s veade"
(reprodus în BRV). La f. 20v se afl "Ptimirea Sfântului mucenic Ioan cel din ara
Româneasc care au mrturisit la anul 1662 maiu 12 [în timpul lui Mihnea Vod], scris
de Ioan Cariofil, ce au fost logoft mare al Bisericii cei mari, Rumâneate acum
tlmcit din Martirologhion acum ce s-au tiprit de curând". La f. 22r (nu "21", cum
greit s-a imprimat) - "Slujba Sfântului Marelui Mucenic Ioan cel Nou de la Sociava"
(prznuit în ziua de 2 iunie); la 38r, "Însemnare a lui Serafim Thiipolitul, Carele au fost
la anul 7056 [1568], i cu mai întâiu din Prin ii Sf. Munte, pentru minunile ce s-au
fcut de Arhanghelul Gabriel". Sunt prezente frontispicii formate din 3 benzi fitomorfe,
viniete de final din motive vegetale, ini iale ornate. Stema dubl, a Moldovei i rii
Româneti, pe verso-ul foii de titlu.
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* Greeli de numerotare: 40 în loc de 39, 16 în loc de 36; de la f. 40 spre sfârit,
pagina ia lipsete.
* 1799 : Prima edi ie (scoas tot de Stanciu Tomovici, cu stema i versurile la stem
reproduse dup Ceaslovul de Bucureti, din 1777)
* 1832 : Ed. a III-a, îmbog it (cuprinde, în plus, Paraclisul, "Acathistul de mul mire
ctre sfintele moate", "Stihuri de rugciune ctre Sfântul" i un "Cuvânt de laud i de
prznuire la zioa Preacuviosului Printelui nostru Dimitrie Celui Nou, care s-au zis la
leat 1824 înaintea Mrii Sale Prea înaltului nostru Domn Grigorie Ghica voevod de
cuviosul Egumen Raduliot Chir Theoklit, de carele s-au alctuit Paraclisul, i s-au
îndreptat Acathistul"), aprut la Bucureti, în tipografia lui "I. Iliiad" (fosta tipografie
de la Cimeaua Domnului Mavrogheni, intrat în posesia lui I. Heliade-Rdulescu).
Editor comercial: arhimandit Bonifatie Dumoviciu. Biblioteca Muzeului Municipiului
Bucureti de ine un exemplar acefal, din aceast edi ie (inv. 412), în care pot fi
recunoscute motive din repertoriul grafic utilizat de vechea tipografie (vinieta cu
legenda "Serafim", de exemplu, prezent i în alte tiprituri din preajma anului 1830,
cum ar fi "Paraclisul Sf. Haralambie", 1826 sau "Abe edarul Grecoromânu i Bulgaro în
trei limbi", a lui Vasile Manole, 1827)
* Citat în: BRV. - vol. II, 642
* Citat în: BRM. - vol. IV, p. 295, poz. 63768

Moruzi, Alexandru, domn al rii Româneti. patronaj
Filaret al II-lea, mitropolit al Mirelor Lykiei, fost episcop de Râmnic, fost
mitropolit al rii Româneti. alctuitor ; prefaator ; traductor
Kariophiles, Ioannes. autor al materialului însoitor
Seraphimos "Thiipolitul" [din Mt. Athos] . autor al materialului însoitor
Dositheos Philitis, mitropolit al rii Româneti. editor comercial ; patronaj
Stanciu Tomovici (Popovici). tipograf
Mitropolia rii Româneti. Tipografia (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — [1], 43 f.
* Legtur în pânz de culoare gri.
* Conservare: legtur: bun. Foi de gard consolidate ; corp: exemplar afectat de
umezeal (în special ultimele foi). Pigmenta ie fungic. Marginea lateral a foii de
titlu acoperit cu numeroase tampile.
* Însemnri: „Eu smeritul robul lui Dumnezeu Simeon Dasclul am scris în anul o
mie opt. 1809, oct. 27 când au mutat popa Ioan moara în joi pre gârl mai în gios”
, alfabet: chirilic [f. de gard ant. v]
* Ex libris: Smeritul Theodor Ticsia 1884 [f. de gard ant. v]
* Ex libris: Theodor Ticia [f. 20r, 21r bis]
* Ex libris: i aceast carte din cr ile mele. N. Gabor [f. 21r]
* Însemnri: „Aciast carte a preutului Ioni ” , alfabet: chirilic [f. de gard ant. v]
* Însemnri: „eu Theodor Popovici am scris la anul 1834 când au fost pohoiu
ianuarie 3” , alfabet: chirilic [f. de tit. r, marg. inf.]
* Însemnri: „Tot omul când va s vorbeasc întâie s ia bene aminte ce s va
lmuri din sunetul graiului ce va tuna din gura lui c greu iaste a strânge cuvântul
în locul de unde l-ai vrsat c cuvântul iaste ca o pasre ce tot zboar încoace i
încolea i tot glsuiate i ca focul cel mistuitori i vpae are înmul it ce arde
mgurile i mun ii i mare scdere este la norod din graiul nemsurat i lua i sama
oare iaste adevrat” (1818 mai 30), alfabet: chirilic [f. de gard post. v]
Ticia, Theodor. (1884-) [menionat pe: f. de gard ant. v; f. 20r, 21 bis r]
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[deintor anterior]
Gabor, N[icolae]. ([sec. al XIX-lea]) [menionat pe: f. 21r] [deintor anterior]
Ioni [preot] . ([sec. al XIX-lea]) [menionat pe: f. de gard ant. v] [deintor
anterior]
Inv. 1473

1803
Felmer, Martin
34
Martini Felmer Primae lineae historiae Transsilvaniae / Martinus Felmer.
Observationes criticae et pragmaticae cum decem excursibus / opera Iosephi Caroli
Eder. — Cibinii [Sibiu] : [impr. a Petro Barth], 1803. — 4° (19 cm), 26-38 R. — 2
vol.
Vol. I. — IV f., 290 p.
Vol. II. — V f., 280 p.
* Pagin de titlu: Primae lineae // Historiae Transilv // niae antiqui, medii et recentioris
aevi. // Accesserunt // Observationes criticae et pragmaticae cum X excursibus // Opera
Iosephi Caroli Eder // Venum prostat Cibinii et Claudiopoli. // In bibliopoliis Martini
Hochmeister, 1803
* Martin Felmer (1720-1767), istoric, profesor i preot paroh (pleban) al Sibiului (17661767), rector al Gimnaziului Ssesc, este primul care a dat numele de "Romania"
teritoriului locuit de români. "Primae lineae" este un manual de istorie transilvnean
mult folosit în gimnaziile saseti din timpul reformei înv mâmântului, ini iat de
Maria Theresia i Joseph al II-lea. În forma corectat i completat de J. Eder este
prescris ca materie de studiu prin ordonan a imperial din 1756 (Cf. Iacob Mârza.
"Manuale de istorie folosite la colile din Transilvania între mijlocul secolului al XVIIIlea i mijlocul secolului al XIX-lea", în "Sargetia" (Acta Musei Devensis), Vol. XVIXVII, p. 577-606.
* Edi ie în dou volume. Tiparul este realizat pe hârtie cu filigran, cu caractere latine de
trei marimi diferite; reclame, note de subsol. Suplimentul are foaie de titlu separat i
pagina ie proprie. Locul tipririi ("Cibinii") apare imprimat numai pe pagina de titlu a
suplimentului (vol. II), nu i pe pagina de titlu a edi iei. Primul volum are 2 foi de titlu
(una de titlu fals).
* În "Bibliografia româno-ungar", Andrei Veress afirm c aceast edi ie ar fi o
"simpl edi ie de titlu a edi iei întâi din 1780"
* Pe f. II r-v a primului volum este reprodus (cu data "1779") privilegiul exclusiv,
acordat de Împrteasa Maria Terezia tipografului sibian Petru Barth, pe o perioada de
10 ani, pentru imprimarea i distribuirea acestei lucrri ("Nos Mariae Theresia Dei
Gratia Romanorum Imperatrix Vidua..."). Foile III-IV con in o prefa  adresat
cititorului, încheiat astfel: "Scribebam Cibinii die 20. Iulii A. 1779. I. F. de R. Senator
Cibiniensis". La p. 1 se afl o alt sec iune introductiv, cu titlul "Prolegomena", în care
se gsesc rezumatele capitolelor ("Pars I continet Historiam aevi antiquioris a diluvio
atque ad irruptionem Hunnorum in Transilvaniam factam, id est ab Anno M 1567,
usque ad Annum C. 374 [...]. Pars II continet Historiam aevii medii ab irruptionem
Hunnorum… ad separationem usque regionis huius ab Hungariae regno i.e… usque
1538. Pars III continet Hungariam aevi recentioris a separatione Transilvaniae… ad
nostra usque tempora i.e…. Annum 1762"). Aadar, cartea lui Martin Felmer este
structurat în 3 pr i principale, compuse din câte 1 sau 2 sec iuni formate, la rândul lor,
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dintr-un numr variabil de capitole; prima parte cuprinde o sec iune alctuit din 3
capitole; partea a doua cuprinde 2 sec iuni - una din 3 capitole, cealalt din 2 capitole,
iar ultima parte a lucrrii cuprinde tot 2 sec iuni, prima din 6 capitole, cea de-a doua din
4. La p. 110-111 se afla 2 tabele pe 4 coloane înf iând genealogia regilor Ungariei,
începând cu Toxus i sfârind cu Andreas al II-lea (1290). La p. 174, arborele
genealogic al lui Sigismund Báthory de Somlyo (începând cu Ioan Zápolya); la p. 249,
linia descenden ilor din Gregorius Apafi. Ultima pagin de text cuprinde o errata. Ca
ornamentic, se remarc vinietele de frontispiciu i de final în care sunt reprezentate
arme, cr i, flori, o trompet, cornul abunden ei. Deasupra Prefe ei lucrrii lui Felmer
este reprezentat un vas cu flori i dou vase anturate de foliaje spiralate; o ini ial
încadrat într-un ornament floral, "I" (2,7 x 2,7 cm.) deschide prefa a. Cornucopiile
marcheaza finalul capitolelor. Pe pagina de titlu a "Observationes criticae..." se afla o
viniet înfa iând un pupitru ocupat de cr i i instrumente de scris
* Gravura semnat J. C. Mansfeld, men ionat de Doina Nägler i Andrei Veress în
descrierea edi iei 1780, nu se mai regsete aici. Este prezent, în schimb, o viniet de
frontispiciu (metalogravur) cu motiv antropomorf: un copil, aezat, ine în mâini o
ghirland. Gravura este semnat "Gritner".
* Pe verso-ul foii de titlu a celui de-al doilea volum este reprodus un citat din
"Sempronius Asellio apud Gell[ium] 5.18". Pe f. IIr începe un "Prooemium ad virum…
Georgium Com[item] De Banffi". La p. 1 se deschide lucrarea lui Eder, sub titlul:
"Observationes criticae et pragmaticae.//Instar Supplementorum//ad Felmeri Primas
Lineas Historiae Transilvaniae".
* Descrierea complet a edi iei s-a fcut dup exemplarul Bibliotecii Academiei.
* Biobibliografie M. Felmer citat de József Szinnyei (Magyar írók élete és munkái...):
Seivert, Nachrichten 82–90. l.; Horányi Memoria I. 665. l.; Catalogus Bibl. Fr. Com.
Széchenyi I. 356. Suppl. II. 165.; Katona, Historia Critica XXXIX. 951.; Budapesti
Szemle VII. 1859. 245. l.; Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 295; Allg. Deutsche
Biographie VI. 616. I. (Müller Frigyes.)
* 1780 : prima edi ie a lucrarii felmeriene ("Cibinii, Typis Barthianis" - P. Geza; "Typis
Petri Barth" - D. Nägler)
* Citat în: Petrik. - vol. I, 774 (pt. ed. I)
* Citat în: Trausch. - vol. I, 297 (pt. ed. I)
* Citat în: Magyar Könyvészet: 1712-1920/1712–1860. - vol. V (Felmer Márton)
* Citat în: BRU. - vol. I, 608; BRU. - vol. II, 899
* Citat în: Catalogus Bibliothecae Hungaricae Francisci Com. Szechenyi. Tomus I :
Scriptores Hungaros et Rerum Hungaricum Typis editos complexus. Pars I : A - L. —
Sopronii : Typis Siessianis, 1799, pag. 356
* Citat în: Bibliothecae Samuelis com. Teleki de Szek. Pars Tertia : Scriptores rerum
Hungaricarum et Transilvanicarum complexa : cum Catalogo Librorum Hungaric.
conjugis desideratissimae Susannae com. Bethlen de Iktar; accedunt supplementa
Catalogi partis primae et secundae. — Viennae : Typis Antonii Pichler, 1811, pag. 87
Curs de istorie a Transilvaniei [Sibiu] . 1803 [titlu uniform local]

Primae lineae historiae Transilvaniae (latin). 1803 [titlu uniform]
Maria Theresia, împrteas a Austriei, regin a Boemiei i Ungariei, mare
principes a Transilvaniei. patronaj
Hochmeister, Martin. difuzor
Barth, Peter. tipograf
Exemplare:
a.
. — IV f., 290 p.
96

www.cimec.ro

* Reprezint una din edi iile 1803. Edi iile aprute în acest an reprezint, într-un
caz: reimprimarea textului primei edi ii, 1780, cazul de fa , i lucrarea lui M.
Felmer înso it de un supliment: "Observationes criticae et pragmaticae", a lui
Joseph-Carl Eder, supliment care nu se regsete în colec ia Bibliotecii Muzeului.
Pagina de titlu are lacune în text datorit unei por iuni decupate, acoperite ulterior
cu o bucat de hârtie. Sub vinieta de frontispiciu este scris, cu cerneal albastr:
"(1799)", dup data din prefa .
* Legtur în carton de culoare gri deschis, cotorul din pergamoid gri închis,
capitalband rou, nit de culoarea ofranului.
* Conservare: legtur: bun ; corp: complet, foarte bine conservat; înglbenire a
hârtiei.
Inv. 27635

1806
Biblia V.T. Psalmi (român). 1806
35
Psaltirea Proorocului i Înpratului David / întru întâia domnie a
Prealuminatului Domn Constantin Alexandru Ipsilant, cu blagoslovenia i
cheltuiala... Printelui Dosithei Mitropolit a toat Ungrovlahia ; s-au tiprit de
Stanciu Bucureteanul. — Acum într-acestai chip tiprit. — Bucureti : în Sfânta
Mitropolie, de Stanciu [Tomovici] Tip[ograful] Bu[cureteanul], 1806. — [8], 233
f. ; 4° (23 cm), 24-25 R (17,5 x 12 cm)
* Pagin de titlu: PSALTIREA // Proorocului i Înpratului // D[a]v[i]d Acum întracestai chip Tiprit // Întru întâia Domnie a Prea // Luminatului Domn, // IO
CONSTA[N]TIN ALE // XA[N]DRU IPSILANT Voevod // Cu Blagoslovenia i toat
// Chieltuiala Prea Sf[i]n ii sale // Printelui Kyriu Kyr // DOSITHEI Mitropolit // a
Toat Ungrovlahia // În Sf[â]nta Mitropolie // La anul Dela Hs. 1806. S-au Tiprit de //
Stanciu Tip. Buc.
* Aa cum precizeaz Dan Râp-Buicliu, în "BRV Additamenta", sec iunea
"Corrigenda", la p. 362, edi ia 1806 a "Psaltirii", scoas în tiparni a Mitropoliei
Bucuretilor face parte din categoria numeroaselor psaltiri (considerate colligate
editoriale) care includ "Pripealele" monahului Filotei de la Cozia.
* Referin e suplimentare: Ioan Chindri. “Cartea româneasc veche la Budapesta”.
<A.M.N. Istorie>, 33/II, 1997, p. 215-229, asupra exemplarelor existente la Biblioteca
Széchényi (Biblioteca Na ional a Ungariei), în fondul "Régi nyomtatványok tára.
Cyrillica gyüjtemény" i Fondul "Gyula Todoreszku".
* Textul este par ial tiprit cu negru (pân la f. 198r i partea de sfârit), cu negru i rou
(f. 198 - 214), în pagin încadrat (ancadramentul include signatura). Ornamentic: titlul
încadrat într-o gravur semnat „Ursul” (preluat din placa xilografic de la sfâritul
secolului al XVII-lea, începutul secolului al XVIII-lea, executat de Ursul Zugravul).
Stema rilor pe verso, dup cea din Liturghierul de Bucureti din 1747, afirm D.
Simonescu i versuri la stem dedicate lui Constantin Ipsilanti (model: versurile din
Molitvenicul de Bucureti, 1794, dedicate lui Alexandru Moruzi). Finalul con ine o
serie de strofe provenind din aceeai Psaltire, aici semnate: "Popa Ion Duh(o)vnic
Sf(i)ntei Mitr. Diorthositoriu, Craioveanul". Frontispicii, viniete (pe marginea
superioar a filelor i la sfâritul sec iunilor) i ini iale, de compozi ie xilografic i
tipografic. La f. [3]v se afl o gravur cu Regele i Proorocul David, format dintr-un
medalion încadrat într-un chenar dublu liniar decorat fitomorf la col uri (dim. gravurii:
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16,2 x 11,5 cm.). În interiorul ramei medalionului, cu majuscule: "Mâinile meale au
fcut organe i deagetele meale au încheiat Psaltirea". Gravura este datat "1694"; jos,
pe piciorul mesei de lâng prooroc, se poate observa inscrip ia "IO M B". Aceast
gravur provine din Psaltirea tiprit la Bucureti, în 1694, de Antim Ivireanu,
regsindu-se, cu unele mici diferen e, i în psaltirile de Snagov (1700), Iai (1743),
Buzu (1767) i Bucureti (1775, 1806). Ioan Bianu afirm c, dup prezen a ini ialelor
lui Matei Basarab, autorul ilustra iei (adic Stanciu Tomovici, tipograful i gravorul
bucuretean) trebuie s fi utilizat un model din epoca acestui domnitor - probabil, din
Psaltirile slavone de la Govora, 1637, 1638 sau Câmpulung, 1650; judecând îns dup
gravura reprodus de Ana Andreescu în "Arta cr ii" (ed. a 2-a), la p. 213, nu exist
asemnri între personajul înf iat în Psaltirea de Govora i cel din 1694. Din punctul
de vedere al concep iei (dar i al realizrii) artistice, cele dou psaltiri nu îi corespund.
Alte detalii privind ornamentica: dintre majusculele ornate se distinge cea de la f. 129v,
un "IU" înflorat, de 2,5 x 2,6 cm. În general, ini ialele sunt dublu încadrate, cu model
fitomorf. Vinietele sunt variate ca model. Men ionm vinieta de la f. 126v, format
dintr-un element principal cruciform, din linii duble împletite, i unul subiacent, din
motive florale stilizate, dispus în cul-de-lampe, care con ine cuvântul "PROBARIU"
(literele sunt despr ite de câte o mic cruce). Laturile xilogravurii cuprind 6 ornamente,
din care 4 sunt flori dispuse în form de cruce având în centru câte o liter. Cuvântul
astfel format este "ANDREI" (sunt câte 3 astfel de ornamente de fiecare parte).
Deasupra vinietei, o floare. O variant mai simpl a acestui tip de viniet se afl la f.
118r: ornamentele centrale sunt formate din 3 iruri de flori stilizate, iar literele
respective, "D" i "R" sunt situate deasupra ornamentelor. La f. 192v, o alt viniet de
final din 2 elemente (primul din împletituri). Dedesubt, 2 fleuroane cruciforme simple,
la dreapta, 4, stânga, 4, sus - alt motiv floral. La sfâritul Paschaliei, viniet floral
cruciform, din mldi e împletite, având în centru un romb, preluat din repertoriul
râmnicean, încadrat de câte 3 fleuroane mici (albstrele). Se observ o liter, "U",
stânga (aranjamentul original includea, probabil, cuvântul mai sus men ionat,
"PROBARIU").
* Psalmii încep la f. 1r, sub un bogat frontispiciu xilogravat, cu foliaje rsfrânte i
viniete tipografice stilizate, care încadreaz, simetric, titlul primei Cathisme. Dup cele
20 de cathisme, la f. 16[5]v începe "Cântarea lui Moisi"; la f. 179r - "Pentru Polyeleu";
f. 179v - "Pripealele la Praznicele cele Dumnezeieti i la to i sfin ii carii au Polyeleu,
Facerea lui Filoteiu Monahul" (colontitlul: "Psalmii alei"). La f. 193r - sub un
frontispiciu identic cu cel de la începutul Psaltirii - începe "Al Doilea Paraclis. Canon de
Rugciune ctr Prea sf[â]nta Nsctoare de D[u]mnezeu. Facerea Înpratului Kyr
Theodor Douka Laskareos". Pe verso-ul foii 198, tiprit cu negru i rou: "De la Facerea
a toat Fptura i de la Adam omul cel întâiu zidit. Întoarcerea Indictionului, 1134 de
ani al 14-lea", pân la f. 201v (colontitlu: "Paschalia"); f. 202r - "Paschalia carea s
vede dup cuprinderea slovelor". Pe verso-ul f. 214 - "Sfâritul Paschaliei". La f. 216r "Naterea lunilor"; f. 217r - "Numele jidoveti carele le pomeneti David la Psalmii lui,
tâlcuite cu istoria lor" (colontitlul: "Istorie"). ; Foile 209, 211 fr coloncifre; greeli de
numerotare: "252" pentru 210, "254" pentru 212, "255" pentru 213, 256 pentru "214",
… "259" pentru 217, "230" pentru 218.
* Citat în: BRV. - vol. II, 703; BRV. - vol. IV, p. 278; BRV Additamenta, p. 362

Psaltire [Bucureti] . 1806 [titlu uniform local]
Ipsilanti, Constantin, domn al rii Româneti. patronaj
Dositheos Philitis, mitropolit al rii Româneti. patronaj ; editor comercial
Stanciu Tomovici (Popovici). tipograf ; gravor în lemn
Ioan Craioveanul [preot duhovnic la Mitropolie] . dedicator ; diortositor
Mitropolia rii Româneti. Tipografia (Bucureti)
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Exemplare:
a.
. — + [3], 219 f.+ (6 foi mss)
* Edi ia creia îi apar ine acest exemplar incomplet este cea a "Psaltirii" de
Bucureti, din 1806 (cf. BRV II, 703 i BRV IV, p. 278). Acesta începe cu
"Rânduiala cum s cade aceti psaltirea de osebi" (colontitlu: "Înv tur cum s
citete psaltirea"), urmat de o serie de tropare (cu colontitlul: "Rugciunea Sfintii
Troi e"), pe recto-ul f. [1] - [3].
* Potrivit însemnrilor, exemplarul a circulat în jude ele Arge (sat Voineti) i
Cluj (sat Frsinel, numit i "Dosu Mnstirii", azi Buteni, lâng Huedin). Nu am
gsit o comun actual cu denumirea "Frsinel", ci mai multe localit i "Frsinet"
(în jude ele Buzu, Cluj i Teleorman). Însemnrile nu indic îns vreuna dintre
aceste localit i
* Semilegtur în piele neagr i carton. Cotorul prezint ornamente în presaj rece,
fitomorfe, reprezentând 6 nervuri originale din care 3 mai sunt profilate, i
ornamenta ia dintre ele.
* Conservare: legtur: deteriorat. Cotor atacat de insecte. Învelitoare crpat,
ondulat, tocit. Col ul superior al primei coper i pstreaz doar nite urme ale
învelitorii din piele. Unele însemnri total ilizibile, fie din cauza migrrii cernelii,
fie dinalte cauze, pe ambele forza uri ; corp: exemplar incomplet (lipsesc începutul
i sfâritul), foarte deteriorat: hârtie îmbrunit, file înnecate în funingine, partea
posterioar distrus în propor ie de cca 70% (se pare c exemplarul a supravie uit
unui incendiu, suferind, ulterior, i alte deteriorri). File cu margini rupte i col uri
îndoite, cu pigmenta ie fungic, depozite de cear, pete de grsime, patin vulgar;
text lacunar, completat de mân, restaurare empiric (passim). Foaia corespunzând
lui 219, are coloncifra acoperit cu o band de hârtie. Foile 24-29 reconstituie în
întregime textul original, cu text manuscris.
* Însemnri: „Aceast Psaltire se afla în acest Sf. Bisseric a Comunei Frsinelu
din timpurile cele mai antice i care l-a pstrat biniior [sic] în raport cu
împregiurrile timpuriloru. R. Punescu 1879 Noemvre 12” , alfabet: latin extins
[f. 28v]
* Însemnri: „Când m-am apucat de înv ai rnduiala Biserici. R. Punescu 1879
Noemvre 12” , alfabet: latin extins [f. 28v]
* Însemnri: „Cu cinste fcut conoscut Domnii voastre Domnului D.” , alfabet: de
tranzi ie [f. de gard ant. r]
* Însemnri: „Stan sin Petru ot satu Frsinelu” , alfabet: de tranzi ie [f. de gard
ant. r]
* Însemnri: „popa Ion sin preot Stan satu Voineti… [textul devine ilizibil din
cauza pigmenta iei fungice intense]” (1844), alfabet: de tranzi ie [f. de gard ant. r]
* Însemnri: „Cum s citete saltirea [sic] preutu tot anu: sâmbt catizma I;
duminic la utrenie catizma 2, 3 i 17; luni la utrenie catizma 4 i 5; luni sera
catizma 6; mar i diminea a catizma 7 i 8; mar i seara catizma 9; miercuri la
utrenie catizma 10; i iar miercuri seara catizma 12; joi la utrenie catizma 13; 14;
joi seara catizma 15; vineri la utrenie catizma 19; 20; vineri seara cat. 18; sâmbt
la utrenie cat. 16 i 17. 1849 iulie 20 Radu Avram” , alfabet: chirilic [f. de gard
ant. v]
* Însemnri: „Anulu 1914. Februarie în 16 au ni(n)s i viscol, au fost lsatul de sec
de brânz” , alfabet: latin extins [f. 41v]
* Ex libris: Ionescu I. J. [cu alfabet de tranzi ie] [f. 44v]
Ionescu, I. J. ([1860-]) [menionat pe: f. 44v] [deintor anterior]
Biserica parohial ortodox (Frsinel) (jud. Cluj). ([sec. al XIX-lea]) [deintor
anterior]
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Biserica parohial ortodox (Voineti) (jud. Arge). ([sec. al XIX-lea]) [deintor
anterior]
Inv. 50412

Cantacuzino, Mihail
36
Historia tes Blachias : politike kai geographike / [Mihail Cantacuzino] ;
ekdotheisa ton autadelphon Tounousle. — Nyn proton ekdotheisa. — En Bienne
tes Aoustrias [Vienna] : para Georgiou Bendote, 1806. — 368, 71 p. ; 8° (19 cm)
(31 de caiete sign. : A2 - Y2; A2 - E2), variabil (13,5 x 7,5 cm)
* Pagin de titlu: Historia // tes // BLACHIAS // Politike kai Geographike // apo tes
archaiotates autes katastaseos heos // tou 1774 etous. // Nyn proton philotimo dapane
ekdotheisa // ton // timiotaton kai philogenon autadelphon // TOUNOUSLE. // En
Vienne tes Aoustrias. // Para Georgiou Bendote 1806.
* Reprezint prima sintez istorico-geografic în care sunt redate textelor capitula iilor
rilor Române cu Poarta Otoman i cea dintâi istorie politico-geografic a rii
Româneti, dup afirma ia lui Nicolae Iorga, citat de D. Râp-Buicliu (op. cit. infra). În
BRV Additamenta, p. 362-363, lucrarea este considerat un colligat editorial alctuit din
"Istoria politic i geografic a rii Româneti", de M. Cantacuzino i ceea ce a fost
identificat drept "Proiect de cod general din 1777, cartea IV", de Mihai Fotino, citându-l
pe Valentin Al. Georgescu ("Legiuirile în ara Româneasc", p. 79, nota 23 din "Istoria
dreptului românesc", vol. II, Partea I, EAR, 1984), . D. Râp-Buicliu eviden iaz faptul
c aceast lucrare a servit drept surs pentru "Istoria vechii Dacii" ("Historia tes Palai
Dakias"), a lui Dionisie Fotino, aprut la Viena, în 1818-1819.
* Comentariu I. Bianu: “Autorul acestei istorii era necunoscut pe la 1863, când G. Sion
ddea o traducere româneasc a ei. D. N. Iorga o atribuie lui Mihail Cantacuzino i
crede c a fost scris la 1776, cel mai curând. Amândou aceste presupuneri se
adeveresc acum prin titlul “Peri Blachias Synopsis”, care se regsete în 2 copii mss. ale
lucrrii provenind din bibl. lui D. Pappasoglu”.
* Ioan Chindri a semnalat existen a unui exemplar din aceast tipritur la Biblioteca
Na ional Ungar (O.Sz.K., Balc. 1611) în articolul "Carte româneasc veche la
Budapesta" ("Acta Musei Napocensis", Istorie, 33/II, 1997, p. 215-229.
* Text în greaca clasicizant, tiprit cu 4 corpuri de liter. Signatur cu litere ale
alfabetului latin pe primele 2 foi ale caietelor. Volum alctuit din 27 de caiete, - partea I:
22, partea a II-a: 5. Numr variabil, de rânduri, pe pagin (20, 26 i 30). Primele pagini
ale volumului sunt numerotate "IV-VIII". Fiecare parte component are propria
numerota ie. Partea a II-a nu debuteaz cu o pagin separat, de titlu; ca element
distinctiv, este imprimat cu litere cursive. Structura lucrrii: pe verso-ul foii de titlu,
deviza "Tach'aurion esset'ameino". Secven a [III]-VIII cuprinde un "Pinax kephalaiodes
ton en te paronte biblo periechomenon", împodobit cu un frontispiciu de compozi ie
tipografic. Urmeaz prima parte a lucrrii, din 64 de capitole, la p. 1, sub un
frontispiciu fitomorf cu medalion central, în care se afl un bust aezat în profil, între
dou ramuri înfrunzite; ornamentica acestei pr i include vinietele de final, din motive
stilizate. Sunt prezente câteva tabele: p. 111-122, din cap. 33, cuprind un tabel intitulat:
" Peri ton hysterikon eisodematon ton archonton"; p. 204-336, cap. 45, cuprind 2 tabele,
primul: "Ta eis ton kisla heurethenta, kai semeiothenta eis ten homologian", al 2-lea, cu
4 rubrici, intitulat: "Meta tauta dia prosages tou Skarlatou Boda… eis ton oda ho
Spathar Manolakes, kai bestiares [vistier] Michail Kantakouzenos..."; p. 337-367,
reprezentând cap. 59-64, cuprind numai tabele de geografie administrativ a regiunilor
valahe. Ultima pagin, 368, con ine doar formula de încheiere: "Telos tes historias tes
Blachias". Partea a II-a poart titlul: "PARARTEMA// TOU AUTOU SYNGRAPHEOS
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EIS TEN HISTORIAN// TES DAKIAS..." (Anex a aceluiai scriitor la Istoria Daciei).
Este alctuit din 11 capitole cu con inut legislativ, compilate de Mihail Fotino dup
"icul manual de legi" din 1780 ("Syntomon nomikon"). La p. 71 se afl epilogul:
"1774. Iouliou 10. Telos tou Parartematos" (prin urmare, data la care a fost redactat
lucrarea, cu tot cu anex, este 1774, nu 1776, cci nota apar ine lui Cantacuzino).
Capitolul I al primei pr i include 4 rezumate ale unor surse istorico-geografice utilizate
de autor, precedate de o scurt not explicativ. Rezumatele sunt intitulate astfel: (p. 1) "Prote perilepsis syllechteisa ex Historia tes Roumanas tzaras, grapheises para
Konstantinou Stolnikou Kantakouzenou..."; (p. 6) - "Deutera perilepsis synachteisa ek
tes latinikes historias en etei 1738 tou Martinou Maintzoulou, kathegetou kai
bibliothekariou ek Leipsias"; (p. 8) - "Trite perilepsis ekleiphteisa ek tes Historias tes en
to B. tomo tes Geographias tou Germanou Mpoussing" (Büsching); (p. 15) - "Tetarte
perilepsis ek tes tou Ardeliou chronologias syneranistheisa tes en Germanike glotte
historouses peri Roumanas tzaras". La p. 10, un interesant tabel de coresponden e între
o serie de cuvinte latineti ("incipio, albus, dominus, mensa, uerbum, caput, uenatio") i
echivalentele lor în limbile italian, greac i român, cu scopul demonstrrii originii
comune a acestora.
* Comentariu A. Veress, op. cit. infra: "Cartea compilat de Mihail Cantacuzino din
istorici antici, din hrisoave vechi i din cronica rii i a vecinilor a fost ispravit în 30
ianuarie 1776 cu multe date i amnunte privitoare la istoria Ardealului i a Ungariei".
* 1863 : Ed. G. Sion, Bucureti, intitulat: "Istoria politic i geografic a erei
Romanesci"
* Citat în: BRV. - vol. II, 707; BRV Additamenta, p. 362-363
* Citat în: BRU. - vol. II, 939, p. 151

Istoria rii Româneti (greac modern) [Viena] . 1806 [titlu uniform local]
Tounousli [frai] . editor ; editor comercial
Bendotes, Georgios. editor ; tipograf
Exemplare:
a.
. — 368, 71 p.
* Legtura din hârtie lucioas pe carton, de culoare maro. Cotorul învelit în hârtie
cafenie, are lipit, sus, o etichet cu numele autorului i titlul cr ii, scrise de
mân.
* Conservare: legtur: carton frotat, învelitoarea coper ilor ptat de tu, cu zone
lips. Cotor uzat. Forza ul primei coper i de asemenea ptat, deteriorat, cu urme de
cari; sus, este scris o dat: "1839". Prima foaie de gard prezint pete galben
închis pe marginea superioar, recto-verso. Forza ul coper ii posterioare prezint
încercri de condei i etichetele a dou anticariate ; corp: hârtie îmbtrânit, în plin
proces de biodegradare. Pagina [III] are marginea inferioar mai scurt,
comparativ cu restul paginilor i este ptat de cear. Sublinieri în text, passim, cu
creionul albastru.
* Ex libris: Aug. Pifsiacoff 1854 [f. de gard ant. r, f. de gard post. r]
* Însemnri: „Tunuzli. Ist. Valahiei [cu creionul]” , alfabet: latin extins [forza
post.]
* Însemnri: „Tunuzli [cu creion rou]” [forza post.]
* Însemnri: „la 22 ghenar(ie) 845 zi luni la patru ce(a)suri sara [sic] s-au nscut
fie-mea Evthimia i la 28 s-au botezat” , alfabet: chirilic [f. de gard post. v, marg.
inf.]
Pifsiacoff, Augustin. (1854-) [menionat pe: f. de gard ant. r] [deintor anterior]
Inv. 19815

b.

. — 364 p. +
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* Exemplarul a apar inut unui anume Stratonic Leordeanu (scris "Laord(e)anos"),
probabil unui descendent al familiei Leurdeanu, din care istoria i-a consemnat pe
cei doi Stroe Leordeanu - unul, marev vistier pe timpul lui Mihai Viteazu, cellalt,
mare vornic, implicat în asasinarea stolnicului Constantin Cantacuzino în vremea
domnitorului Grigore vod Ghica (1660-1664) dar, ironia sor ii, înrudit apoi, prin
alian , cu membri ai familiei cantacuzine prin urmaii si. Despre Leordeanu sau
Leurdeanu aflm din "Familiile boiereti române", de Octav-George Lecca, p.
388-390, cu men iunea c "de urmele acestei familii începem a nu mai da dup
jumtatea secolului precedent [sec. al XVIII-lea] i astzi nu putem afirma sigur
dac mai exist descenden i direc i dintr-însa". Cu toate acestea, numele de
Leurdeanu apare i dup jumtatea secolului al XIX-lea, în registrul colii centrale
de fete ("Zoia Kosmodemianskaia").
* Legtur fragmentar
* Conservare: prezint doar un rest din învelitoarea primei coper i, din piele maro
închis, i acesta aproape desprins de corpul cr ii ; corp: incomplet, lipsesc 4
pagini din partea principal i suplimentul de 71 de p. Îmbtrânire a hârtiei, afectat
de umezeal
* Însemnri: „Aute he Historia tes Blachias ges einai edike mou Stratonikos
Laordeanos 1829 Aprili(ou) 25 S. Laordanos S. L. Aprili(ou) 2 [Aceast istorie a
rii Româneti este a mea Stratonic Leordeanu]” , alfabet: grecesc [f. de gard
ant. r]
Leurdeanu, Stratonic. (1829-) [menionat pe: f. de gard ant., r] [deintor
anterior]
Inv. 18357

1814
Calendar (român). 1814
37
Calendariu ce slujete pre 100 de ani : începând dela anul 1814 la anul
1914. — Acum întâi Rumâneate alctuit i... dat în tipariu. — Buda : în Criasca
Tipografie a Universit ii Ungare, 1814. — 192 p. : il. (sign.: A2 - M2;) ; 8° (20
cm), 29 R (20,5 x 12,5 cm)
* Pagin de titlu: CALENDARIU // CE SLUJE TE // PRE 100. DE ANI. //
ÎNCEPÂND // DELA ANUL 1814 PN LA ANUL 1914. // ÎN CARE SE
CUPRINDE: 1) Hronologhia. 2) Ceale 12 Luni ale anului. 3) Paschalia pe 100 de ani
întocmit. 4) Artarea despre schimbarea i plinirea lunii. 5) Cursul Patelor în
deschilinite // ri, i la sfârit înc i mai // multe de lips lucruri. // Acum întâi
Rumâneate alctuit, i cu chieltuiala lui // NICÓLA NICOLÁU din Braov dat în
tipariu // LA BUDA // În Criasca Tipografie a Universitatei Ungariei, // 1814.
* Completare la descrierea din BRV: o gravur înaintea titlului, de 13,5 x 9,9 cm, cu
legenda: "Nestatornica roat a lumii, i primejdioasele ale ei valuri". Stema imperial
habsburgic pe pagina de titlu (acvila cu dou capete aureolate), surmontat de o
coroan. Frontispiciu cu "Ochiul cel atoatevztor" în centrul unui ornament fitomorf, la
p. 5, unde începe "Adunarea celor 12 luni de preste an". Frontispicii de capitol i viniete
de final din motive fitomorfe stilizate, de compozi ie tipografic.
* Nota din BRV, vol. III, p. 97: “D. Dr. C. I. Istrati posed un exemplar, la care s-a
pstrat i titlul exterior, adec cel tiprit i lipit pe legtur, precum i artarea
cuprinsului, pe fa a din urm. Gravura de pe acest titlu reprezint pe un astronom ezând
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la mas, cu o mân scriind, iar cu cealalt inând un ochian, prin care se uit pe fereastr
la cerul înstelat. Titlul aci este acela, îns prescurtat”.
* Tiprit pe hârtie filigranat, cu pontuzouri. Caractere chirilice de 2 mrimi. Signatura
cu caractere latine. Colontitlurile între 2 viniete florale. Reclame. Primele 5 pagini sunt
nenumerotate.
* Din cuprins:
- Titlul. — p. [1]
- Hronologhia. — p. [3]
- Adunarea celor 12 luni de preste ani. — p. 5
- Îndreptare. — p. 35
- Paschalia. — p.36
- Praznicele statornice. — p. 44
- Pe 100 de ani calendariul lunei. — p. 48
- Fârtalele lunei. — p. 50
- Rsrirea i apunerea Soarelui. — p. 58
- Prognosticon. — p. 64
- Cuprindere. — p. 76
- Despre D[u]mnezeii neamurilor pgâneti [include "Despre alctuirea Omului"].
— p. 92
- Istorii sau Biblie. — p. 107
- Cursul Patelor în deschilinite ri. — p. 132
- Despre pornirea i iari întoarcerea Diligen ului în Vienna. — p. 147
- Artare cât cumpnesc sau cât de grei sânt banii cei de argint i cei de aur în
rile ceale Chesaro Crieti, i în ceale dinafara ri. — p. 152
- Ceale mai de cpetenie Târguri din Ardeal, eara Ungureasc, Austria, eara
Româneasc, Moldova, i din alte dinafar ri. — p. 156
- Adogere. — p.161-192 [se termin cu o serie de remedii pentru diverse boli ale
animalelor domestice].
* Citat în: BRV. - vol. III, 847

Calendar [Buda] . 1814 [titlu uniform local]
Nicolau, Nicola. editor comercial
Exemplare:
a.
. — [2], 104 p., [3] f. + [3] f. albe, [3] f. mss.
* Exemplarul a circulat în Buzu, în secolul al XIX-lea, conform însemnrii de
posesor a unui anume Ion Negoi . Un ex libris surprinztor, al "Academiei
Române", cuprinde o men iune eronat privind tipul cr ii - trecut în categoria
dic ionarelor. Nu tim crei filiale a Academiei a apar inut exemplarul, mai ales c
tampila nu are caracteristicile "sigilografice" obinuite ale Bibliotecii Academiei
* Semilegtur în piele i hârtie policrom pe carton. Cotor din piele maro cu 6
nervuri false, din frunze stilizate: ornamente între nervuri (vase cu flori).
* Conservare: legtur: stratul din hârtie lucioas al coper ilor este fragmentar i
mâzglit. Coperta anterioar roas. Cotorul atacat de cari, tocit, învelitoare
desprins la captul superior. Forza urile prezint însemnri (liste de cumprturi).
; corp: hârtie înglbenit, ptat, cu cearcne de ap. Col urile superioare ale
paginilor îndoite (în special secven a 17-34). Plana cu gravur pe jumtate
desprins de corpul cr ii. Idem pagina de titlu. Marginea din stânga, a paginii de
titlu, rupt; marginea din dreapta, franjurat. Idem marginea inferioar. Marginea
din dreapta a paginii 3, rupt.
* Ex libris: Neculai Rtanu [cu chirilice] [f. de tit. r, p. [2]]
* Ex libris (tampil): Academia Român. Dic ionar [p. 7]
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* Însemnri: „colector fact. 1626 din 1 dec. 1955” , alfabet: latin [p. 192, jos]
* Însemnri: „Aceast carte carendar [sic] s-au cumprat de mine înn lei cinci din
orau Buzului an 834 februarie 4 în zilele ruilor de acum; cine o va fura s fie
afurisit de 300 sfin i prin i din Necheiia iar eu am scris cu mna mea de rân
cine va citi m va pomeni. Ion Nigoi ” , alfabet: chirilic [p. 3-51 (din 2 în 2
pagini)]
Negoi, Ion. (Buzu, 1834-) [menionat pe: p. 3-51 ] [deintor anterior]
Rtanu, Nicolae. ([Buzu, sec. al XIX-lea]) [menionat pe: f. de tit. r, p. 2]
[deintor anterior]
Academia Român. [Biblioteca] (Bucureti) [menionat pe: p. 7] [deintor
anterior]
Inv. 14993

1816
Philippides, Demetrios
38
Historia tes Roumounias / Daniil (Demetrios) Philippides. — En Leipsia
tes Saxonias [Leipzig] : en te typographia tou Taouschnitz, 1816. — [4], 471 p.
(sign.: A2 - Z2; Aa2 - Gg2) ; 8 (21 cm), 23 R (9 x 16,5 cm)
* Pagin de titlu: HISTORIA // tes // ROUMOUNIAS // e // EKTHESIS // Ton
axiologoteron mnemoneuomenon symbanton en tois kato paristriois, apo tes esvoles ton
aigyption mechri tes katastaseos ton roumounikon archegemonion tou Roumounikou
agrou kai tes Moldybes. Nyn proton syntetheisa kai typois ekdotheisa en Leipsia tes
Saxonias, en te typographia tou Taouschnitz. Tomos a. Meros a. 1816.
* Titlul tradus: Istoria României sau Expunerea celor mai însemnate fapte ce se
amintesc ca întâmplate în rile din stânga Dunrii de Jos, de la nvlirea egiptenilor
pân la înfiin area Principatelor româneti, din ara Româneasc i din Moldova. Acum
întâia dat alctuit i tiprit în Lipsca Saxoniei, în tipografia lui Tauschnitz. Vol. I,
partea I. 1816 [apud BRV]
* Autorul, originar din Thessalia, colit la Padova i Paris, a fost profesor la Academia
Domneasc din Iai, unde se stabilete din 1796. Acest tratat constituie prima parte a
primului tom al unei lucrri vaste dedicate istoriei României de ctre un savant
filoromân i "prima lucrare de istorie veche a României care a vzut lumina tiparului",
dup afirma iile lui Alexandru Elian. Include un supliment polemic referitor la o
recenzie denigratoare a lucrrii, efectuat imediat dup apari ia cr ii, de redac ia
periodicului "Logios Ermis" (ai crui membri fondatori, printre care se numr i
Dimitrie Darvaris, erau, totodat, i membri ai Societ ii Literare Grecodacice cu sediul
la Bucureti). Critica semnat de autorul lucrrii la adresa recenzen ilor si se regsete
i în cea de-a doua parte a tratatului, "Geografia României", tot sub forma unei postfe e.
* Tipar negru, pe hârtie filigranat. S-au folosit 3 corpuri de liter greceasc. Prefa a
este imprimat pe 3/4 de pagin, cu litere cursive mari. Primele 10 pagini nu sunt
numerotate. Cuprins: dup foaia de titlu, pe al crei verso se afl aforismul: "ho ten
historian kai geographian tes heautoi patridos agnoon, to nepion esti tes patridos ",
urmeaz f. [2]r (i.e. pagina 3) cu titlul: "Syngrapheis ex hon historikon eileptai" (aici
sunt enumerate 10 surse istoriografice începând cu Herodot i Strabon i terminând cu
"Germanike metaphrasis tes genikes historias"); f. [3]r (p. 4) este foaia de titlu a
scrisorii de dedica ie adresate arului Alexandru, "To megaleiotato kai philanthropotato
autokratori pason ton Roussion Alexandro...", semnat: "ho hypoklinestatos kai
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eugnomonestatos Demetrios Philippides". Lucrarea începe la f. [5]r (p. 10), cu titlul:
"Historia tes Roumounias. Keph. A. Skythai...". La p. 467 - "Semeiosis" [not]- pân la
p. 471. Pe paginile 152-154 se afl o list a cet ilor dacice.
* 2004 : Ed. Bucureti, Pegassus Press ("Istoria României Tomul I, Partea I, Leipzig
1816"), traducere, studiu introductiv i note de Olga Cicanci
* Citat în: BRV. - vol. III, 928; BRV Additamenta, p. 392-393
* Citat în: Bnescu, N.-- Via a i opera lui Daniel (Dimitrie) Philippide. — Bucureti,
1924
* Citat în: Lzrescu, Dan A..-- Imaginea României prin cltori. — Bucureti, 1986. vol. II, p. 241-246
* Citat în: Drace-Francis, Alexander-- The Making of Modern Romanian Culture : :
Literacy and the development of national identity. — Oxford : Tauris Academic Press,
2005, p. 9, 12nt, 79nt

Istoria României (greac modern) [Leipzig] . 1816 [titlu uniform local]
Tauschnitz, Karl Christoph Traugott. tipograf
Exemplare:
a.
. — 471 p.
* Legtura din piele albastru deschis i carton ornamental (buchete de flori, de
culoare roie alternând cu mici buline albastre), bine aspectat. Cotor cu 4 nervuri
profilate. Titlul lucrrii imprimat pe cotor cu majuscule aurite.
* Conservare: legtur: bun. ; corp: exemplar bine conservat. Hârtie îmbtrânit,
depigmentat. Cearcne de ap în partea de jos a filelor. Foaia de titlu îmbrunit.
* Însemnri: „achizi ie Prof. Cre u. 31.III.1956” [f. de gard post.r]
Creu [profesor] . (pân la 31 martie 1956) [menionat pe: f. de gard post. r]
[deintor anterior]
Inv. 9232

39
Geographikon tes Roumounias. Tomos A. Meros B / [Daniil (Demetrios)
Philippides]. — Nyn proton syntetheten kai typois ekdothen [acum întâia dat
alctuit i tiprit]. — En Leipsia tes Saxonias [Leipzig] : en te typographia tou
Taouschnitz, 1816. — [2] f., 223, 17, 23 p., [1] f. + 3 h. (sign.: A2 - R) ; 8 (21
cm), 23 R (8,8 x 14,8 cm)
* Pagin de titlu: GEOGRAPHIKON // tes // ROUMOUNIAS // e // EKTHESIS // es
akribesteran kai plereste- // ran katalepsin tes historias // autes, // Nyn proton
syntetheten kai typois ekdothen en // Leipsia tes Saxonias, en te typographia tou
Taouschnitz. Tomos a. Meros B. 1816.
* Titlul tradus: Geografia României, sau Expunere pentru în elegerea cât mai exact i
complet a istoriei acesteia. Acum întâia dat alctuit i tiprit în Lipsca Saxoniei, în
tipografia lui Tauschnitz. Vol. I, partea a II-a. 1816 [apud BRV]
* Aceast lucrare a fost precedat de un tratat de "Geografie modern", publicat tot la
Viena, în 1791, în colaborare cu Gregorios Kostandas.
* Titlul de intrare în materie este: "Geothesia tes Roumounias". Partea ultim a lucrrii
cuprinde capitolele: "Ta Epilegomena" (semnat "ho Philippides"), pe 17 pagini, i "Ta
Mnemoneuomena", pe urmtoarele 23 de pagini. Foaia nenumerotat cuprinde o list a
erorilor de tipar ("paroramata"). Exemplarele complete au trei hr i la sfârit: prima
hart înf ieaz Asia occidental i Europa oriental cu teritoriile Imperiului Otoman i
cele ale rilor Române, a doua hart - gurile Dunrii, a treia - teritoriile vechii Dacii.
Autorul hr ilor este gravorul Karl Neuklitz din Viena.
* Petre Dan, op. cit., loc. cit. infra: “În aceast lucrare înv atul grec delimiteaz
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teritoriul locuit de români între Nistru, Tisa, Dunre i Marea Neagr. În volum autorul
men ioneaz numele teritoriilor ce compun România i anume: Oltenia, Muntenia,
Banatul i Transilvania”.
* Citat în: BRV. - vol. III, 929; BRV. - vol. IV, p. 302; BRV Additamenta, p. 392-393
* Citat în: Bnescu, N.-- Via a i opera lui Daniel (Dimitrie) Philippide. — Bucureti,
1924
* Citat în: Popescu-Spineni, M.-- România în izvoare geografice i cartografice. —
Bucureti : Ed. tiin ific i Enciclopedic, 1978, p. 216-218
* Citat în: Lzrescu, Dan A..-- Imaginea României prin cltori. — Bucureti, 1986. vol. II, p. 241-246
* Citat în: Petre Dan. “Hotarele românismului în date”. — Bucureti : Litera
Interna ional, Chiinu : Litera, 2005, p. 72

Geografia României (greac modern) [Leipzig] . 1816 [titlu uniform local]
Tauschnitz, Karl Christoph Traugott. tipograf
Exemplare:
a.
. — 471 p. + 1 hart
* Legtura: coper i din hârtie marmorat pe carton (în tonuri de gri i negru)
* Conservare: legtur: coper i deteriorate, cu pete mari, mai închise la culoare pe
suprafa a primei coper i; tocite. Cotorul nu mai prezint decât un fragment de
învelitoare, la captul inferior; în rest, sunt vizibile ligamentele. Col urile
coper ilor dezgolite. Forza ptat ; corp: exemplar relativ bine conservat. Afectat
de umezeal. Hârtie îmbtrânit. Foaia de titlu îmbrunit. Prima foaie de gard are
marginea inferioar rupt. Exemplarul nu are decât harta Asiei, celelalte hr i s-au
pierdut.
* Ex libris: Muzeul de Arheologie i Istorie [f. de tit. r, marg. sup.; f. de gard ant.,
harta]
* Însemnri: despre: transliterarea titlului primei pr i a lucrrii lui Filipide,
"Historia tes Roumounias", alfabet: latin extins [f. de gard ant. v]
* Însemnri: „Autorul amîndurora este Daniil Dimitriu Filippides (hieromonah),
din Milies de pe muntele Pelion, iar districtul purta, la localnici, numirea de
Thettalo-Magnesia” / [prof. Cre u?], alfabet: latin extins [f. de gard ant. v]
* Însemnri: „achizi ie Prof. Cre u. 31.III.1956” [f. de gard ant. v]
Creu [profesor] . (pân la 31 martie 1956) [deintor anterior]
Inv. 9233

1818
Gessner, Salomon
40
Moartea lui Avel / Salomon Gessner ; acum întâiu tlmcit din limba
fran ozeasc în cea româneasc de prea înv atul Alexandru Beldiman . — [Ed. I].
— Buda : în Criasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1818. — [4] f., 245 p.,
[1] f. ; 8° (20 cm), 23 R (14 x 8,5 cm)
* Pagin de titlu: Moartea // lui // Avel. // de // cel cu învpiata dragoste spre
procopsirea // neamului Românesc // prea înv atul // i // marele postelnic //
ALEXANDRU BELDIMAN // acum // întâiu tlmcit din limba fran ozeasc în // cea
Româneasc. // La Buda // în Criasca Tipografie a Universitatei // Ungariei // 1818
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* Titlul în limba original: "Der Tod Abels". i în 1852 apare o "Poem în cinci cânturi
de la Gessner", tradus de C. C. Bjescu, editat de Gheorghe Ioanid i imprimat în
tipografia Mitropoliei Bucuretilor (164 p. + 4 f. pl.). Autorul acestei versiuni, vornicul
Alexandru Beldiman (1760-1826), este cunoscut istoriei literare drept creatorul unora
dintre primele medita ii poetice în limba român ("Asupra lumei", "Pentru om"...),
influen ate de preromantism, prin care devine precursorul lui Barbu Paris Mumuleanu.
Cea mai bine cotat compozi ie a sa este poemul istoric intitulat "Tragodia sau mai bine
a zice jalnica Moldovei întâmplare dup rzvrtirea grecilor 1821". A tradus din Homer,
Florian, Metastasio (prin intermediare greceti, "Sirois", "Milosârdia lui Tit",
"Artaxerx"), Voltaire ("Tragodia lui Orest", 1810, tip. în 1812, prima traducere a unei
piese de Voltaire, din literatura român), abatele Prévost .a., axându-se în special pe
piese de teatru i romane; a compus prefe e cu caracter moralizator, scrierilor
neoclasice, de secol XVIII, pentru care a manifestat predilec ie ca traductor. "Moartea
lui Avel" este tlmcit în 1808 (ap. DLR de la origini pân la 1900, Bucureti, EARSR,
1979)
* Despre autorul dedica iei, Zaharia Carcalechi, aflm, din cartea lui Domokos Sámuel
(v. infra), p. 8, c a fost un activ promotor al autorilor români, ale cror manuscrise le
procura pentru Tipografia din Buda, fie propunându-le el însui pentru editare, fie
implicându-se în comercializarea imprimatelor, prin intermediul unui magazin deschis
în acest scop. Astfel i-a cunoscut, de exemplu, pe Alexandru Beldiman i Dinicu
Golescu. Zaharia Carcalechi, aromân de origine, odat ajuns "ferlegr" (din germ.
verleger, editor) al Tipografiei budense, a editat i publica ii independente, cum ar fi
seria de calendare destinate popula iei din sate i târguri (1818, 1825, 1826), "Biblioteca
Româneasc, în 12 pr i, dup numrul celor 12 luni" (ianuarie 1821, primul numr,
apoi 1829, 1830, 1834), care cuprindea texte de popularizare din domeniile istoriei
na ionale i universale, agriculturii, politicii, botanic, zoologie etc., inclusiv
beletristic, informa ii bibliografice ("Izvorul cr ilor") despre apari iile editoriale din
ara Româneasc, Moldova i Ardeal, i o rubric de tiri din Principate, obiect al
multor persiflri întemeiate. Printre colaboratorii si s-au numrat Damaschin T.
Bojânc, pictorul C. Lecca, Emanoil Gojdu. Este autor al manualului "Pov uitorul
tinerimei ctr adevrata i dreapta cetire", atribuit lui Gh. Lazr, pentru a-i asigura
difuzarea (Buda, 1826)
* Titlul i prefa a s-au tiprit cu 5 corpuri de liter chirilic. Signatur A2 - Q2.
Numerota ie cu cifre arabe. Hârtie filigranat. Viniet litografic de frontispiciu, cu
tem funebr, decorat secundar, cu ghirlande i flori: un medalion reprezentând o
femeie sprijinindu-i mâinile de un catafalc. Jos, lâng personaj, un fel de mitr
episcopal. Dup foaia de titlu urmeaz foaia de titlu a dedica iei, cu textul: "PREA
ÎNL ATULUI// I// DE BUN NEAM NSCUTULUI// MARELUI POSTELNIC//
ALEXANDRU BELDIMAN// HRZIT ACEAST CARTE". Aceast sec iune
ocup foile [3]r - [4]v, este dispus pe jumtatea inferioar a filelor, imprimat cu
caractere mari i intitulat "Prea înv atule i iubitoriule de tiin ". Autorul dedica iei
semneaz: "Al Evgheniei tale plecat slug Zaharie Carcalechi. Ferlegrul C. Tipografii
din Buda a Universitatei Ungariei". Pe f. [5]v se afl o gravur semnat în afara
cadrului, jos, stânga - "A. Geiger sculp." - cu Adam i Eva, de 13,5 x 8, 6 cm., i un
citat din Genez, cap. 3, stih 7. O alt plan ilustreaz capitolul despre Cain i Abel, la
p. 13; p. 147 - "Omorârea lui Avel", p. 209 - "Îngroparea lui Avel". Ultima foaie
nenumerotat cuprinde, pe recto, "Îndreptarea Grealelor din tipariu". Pe verso-ul foii se
afl îndemnul la iertarea erorilor tipografice, adresat postelnicului Alexandru Beldiman,
datat "1820 iulie 30 Buda" i semnat "umilit slug Zaharie Carcalechi" (aceast foaie a
fost, deci, adugat ulterior; nu tim dac ea este prezent în toate exemplarele, nici
dac este caracteristic unui tiraj secund, din 1820, purtând îns data primei edi ii).
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* Citat în: BRV. - vol. III, 981; BRV Additamenta, p.

Moartea lui Avel (român). 1818 [titlu uniform]
Beldiman, Alexandru. beneficiarul dedicaiei ; traductor
Geiger, Alexander. gravor în lemn
Carcalechi, Zaharia. dedicator ; tipograf
Exemplare:
a.
. — [5] f., 245 p., [1] f.
* Semilegtur în piele maro închis i hârtie marmorat pe carton. Cotor cu 4
nervuri false, fitomorfe i capete ornamentate cu acelai motiv. Titlul cr ii
imprimat pe cotor.
* Conservare: legtur: coper ile prezint un grad avansat de uzur. Cotorul este
ptruns de cari, cu zone de piele lips, cu învelitoarea desprins la ambele capete.
Pe verso-ul ultimei foi de gard, vechiul pre de anticariat, scris cu creionul: "lei
25". ; corp: exemplar complet. Hârtie înglbenit. Numeroase pete închise la
culoare pe recto-ul foii de titlu i pe foile succesive (prefa a). Patin vulgar.
Planele cu gravuri sunt afectate de umezeal. Cea de la p. 147 este, în plus,
acoperit de pete i desprins aproape total de blocul cr ii.
* Însemnri: „Magda Petrescu comisia 28.III.1957” [ult. f. de gard v]
Petrescu, Magda. (pân la 28.03.1957) [menionat pe: ult. f. de gard v] [deintor
anterior]
Inv. 9792

Legiuirea lui Caragea (greac modern). 1818
41
Nomothesia tou hypselotatou… authentou kai hegemonos Ioannou
Georgiou Karatza Boeboda. — En Bienne [Vienna] : en te typographia tou
Barth[olomeou] Tzbekiou, 1818. — 132 p., [4] f. : il. + 4 foi nenumerotate,
intercalate ; 8° (20 cm), 23-29 R (9 x 15,5 cm)
* Pagin de titlu: NOMOTHESIA // TOU HYPSELOTATOU, KAI EUSEBESTATOU,
AUTHENTOU // KAI HEGEMONOS PASES UNGROBLACHIAS, // KYRIOU
KYRIOU // IOANNOU GEORGIOU // KARATZA BOEBODA. // EN BIENNE, TES
AOUSTRIAS // EN TE TYPOGRAPHIA TOU IOAN. BARTH. TZBEKIOU. 1818.
* Titlul tradus: Legiuire a prea înl atului i prea piosului Domn i Stpânitor a toat
Ungro-Vlahia, Domnul, Domn Ioan Gheorghe Caragea Voevod. În Viena, Austria.
Tipografia lui Ioan Bart[holomäus] Zweck. 1818
* Aa cum arat Dan Râp-Buicliu în " Studia bibliologica", edi ia greceasc, în stil
clasicizant, devanseaz edi ia româneasc din acelai an, aflat înc sub tipar. Citm:
"Prin hrisovul din 8 august 1818, Ioan Gheorghe Caragea, Domnul rii Româneti,
hotra aplicarea legiuirii cu începere de la 1 septembrie 1818, expediind exemplare din
edi ia greac pentru judectorii din inuturi i ocoale, pân la sosirea variantei româneti
a instrumentului juridic". Faptul este atestat, bunoar, de o însemnare din 12 aprilie
1818, a lui Constantin Blceanu vel logoft, pe p. 8 a fostului exemplar din
"Nomothesia", donat de J. Al. Samurca Bibliotecii Centrale Universitare: "De la
Logofe ia Mare a rii de Sus. Aceast pravil a pmântului s-au dat a fi stttoare la
Jude ul Arge ca s s urmeze judec ile dup dânsa. Precum de Mria Sa Prea Înl atul
nostru Domn s-au poruncit...". Aadar, Domnul poruncise cu mult înaintea hrisovului
din august, ca exemplare greceti ale Legiuirii s ajung în mâinile juzilor.
* Editorul versiunii greceti a Legiuirii este Athanasios Christopoulos, autorul versurilor
encomiastice din debutul lucrrii. Imprimarea s-a fcut, dup cum precizeaz D. Râp108
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Buicliu, într-o oficin binecunoscut cercurilor culturale europene, fapt care relev
dorin a de prestigiu extern, a lui Caragea, concretizat într-o edi ie meritorie. Unul
exemplar a fost donat de domnitor, Bibliotecii Bodleiene (Oxford)
* Tiprit pe hârtie cu filigran. Frontispicii simple, stilizate. Titlul cr ii este imprimat
cu caractere caligrafice late, - ornate negru pe alb, în relief. S-au folosit 5 corpuri de
liter pe pagina de titlu i 3 în text. Pe primele pagini se afl titlul lucrrii i o gravur în
metal cu portretul domnitorului, sub form de medalion, realizat în 1812. În interiorul
medalionului, legenda: "IO IOAN GHEORGHE CARAGEA V[OE]V[O]D CU MILA
LUI DUMNEZEU DOMN A TOAT ARA ROMÂNEASC". Latura exterioar a
medalionului cuprinde stemele jude elor (17) i ini ialele denumirilor lor . Pe p. 3 - 4 se
afl o prefa  adresat cititorilor, "Pros tous anagnostas". Urmeaz 4 foi nenumerotate,
dup care se continu pagina ia ini ial. Prima foaie din aceast secven  este alb.
Urmtoarea con ine, pe recto, un alt portret al lui Vod Caragea i o pecete dedesubt, cu
2 unicorni, o cunun, iar în interiorul cununii - corbul valah cu crucea în cioc, având
capul întors spre dreapta; dedesubt, anul începutului domniei - "1812". Cununa este
timbrat de o coroan. Sub acest sigiliu sunt 4 versuri dedicatorii în lb. greac. Sub
marginea inferioar a portretului, semntura gravorului: "Blao [i.e. Blasio] Hefel
echar[achte] en Bienne 1818". Pe verso-ul foii se afl un "Hymnos" (pân la f. [4]r;
verso-ul f. [4] este alb); pe p. 5-7, prefa a domnitorului, care începe cu: "IOANNES
GEORGIOU BOEBODAS//ELEEI THEOU AUTHENTES KAI HEGEMON//PASES
UNGROBLACHIAS". La pagina 9 începe prima "tmema" ("Peri prosopou"). Lucrarea
este structurat pe capitole i subcapitole. Sunt 6 sec iuni principale sau "tmeme". Între
p. 88-89 se afl o plan reprezentând un arbore genealogic cu enumerarea gradelor de
rudenie (dim.: 19 x 25 cm.). Cartea con ine o tabl de materii structurat alfabetic, pe
capitole, la f. [1]r, de la sfârit ("Pinax kephalaiodes tou en te Biblo periechomenon").
Între f. [3]r - [4]r se afl un indice alfabetic. Ultima foaie nu are text pe verso.
* Citat în: BRV. - vol. III, 1000
* Citat în: BRV Additamenta, p. 157-159

Caragea, Gheorghe, domn al rii Româneti. patronaj ; comanditar
Christopoulos, Athanasios. editor ; traductor
Höfel, Blasius. gravor
Zweck, Johannes Bartholomäus. tipograf
Exemplare:
a.
. — 132 p., [4] f.
* Legtura din hârtie: coper ile originale au fost înlocuite cu hârtie poroas;
cotorul este din carton cu hârtie marmorat, în nuan e de gri, bej i negru. Autorul,
titlul i data de publicare a cr ii au fost scrise de mân, pe coperta anterioar, cu
peni a.
* Conservare: legtur: coper ile improvizate sunt murdare. Marginile superioare
sunt rupte, iar col urile - îndoite. Urme de cari ; corp: paginile 1-25 prezint
cearcne de ap. Înglbenire a hârtiei. Pete de tu negru, passim. P. 91-102 au pete
maro închis pe marginile inferioare. Spre sfâritul volumului, alte cearcne de ap.
Exemplar complet.
Inv. 9794

Legiuirea lui Caragea (român). 1818
42
Legiuire a prea Înl atului... Domn ... Ioan Gheorghe Caragea Voevod. —
Bucureti [i.e. Braov] : în privileghiata tipografie... ot Cimeaoa rposatului domn
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Mavrogheni [i.e. Tipografia lui Francisc de Schobeln], 1818. — [2] f., 104 p., [3] f.
: 1 plan ; 4° (27 cm), 33 R (13,4 x 20,3 cm)
* Pagin de titlu: LEGIUIRE // a prea Înl atului i prea Pravoslavnicului // Domn, i
Obl- // duitoriu a toat Ungrovlahiia // IO IOAN GHEORGHIE // CARAGEA VV. //
cu toat cheltuiala Dumnealor // CONSTANDIN CARACA , Dohtor, // i // Dumnealui
RDUCANUL CLINCEANUL, // Biv Vel Stolnic, i // Dumnealui DUMITRACHE
TOPLICEANUL // Biv vel Sluger, // Tiprit în privileghiiata Tipografie a Dumnealor
ot // Cimeaoa rposatului întru fericire // Domn MAVROGHENI // din Bucureti. //
1818.
* Inspirat din Codul civil austriac i din cel napoleonian i fundamentat, în mare
parte, pe reglementrile “Pravilnicetii condici” a lui Alexandru Ipsilanti - publicat în
edi ie bilingv, la Bucureti, în 1780 (cu titlul “Syntomon Nomikon”) i promulgat în
1782 -, Leguirea Caragea încorporeaz canoane, legi bizantine (“vasilicale”) i reguli
pmântene ale vie ii de zi cu zi. Noua pravil fanariot este opera boierilor divani i, pe
structura gândit de Athanasie Christopol, logoftul Pricinilor Strine i de clucerul
Nestor Craiovescu-Predescu. Structura Legiuirii este una heterogen. Ea cuprinde, în
cele ase pr i ale sale, norme de drept civil, penal i procedural. Publicarea ei s-a
hotrât prin hrisovul din 9 august 1818, cu aplicare de la 1 septembrie; "trupuri" ale
Legiuirii urmau s fie distribuite în toate isprvnicaturile rii, mai întâi în versiunea
greceasc, apoi în cea româneasc, care urma s fie scoas la Râmnic, conform
declara iilor domnitorului. Problema apari iei i distribuirii versiunilor tiprite este,
înc, una controversat, din cauza existen ei unor variante "neoficiale", care circulau
anterior publicrii ambelor versiuni în forma definitiv i a unor mrturii care atest
distribuirea versiunii greceti înc din aprilie 1818, deci înaintea întrunirii Sfatului de
Obte i a emiterii Hrisovului privind publicarea Legiuirii concomitent în grecete i
românete; este cazul însemnrii vel logoftului Constantin Blceanu, din 12 aprilie
1818, pe un exemplar din edi ia în neogreac, destinat judectoriei din Arge, aflat
cândva în colec ia BCU (inv. 1242, dona ie a lui J. Al. Samurca), la p. 8, însemnare
redat în "Cartea veche româneasc în colec iile Bibliotecii Centrale Universitare",
Bucureti, 1973, prefa at de Virgil Cândea, pe care o semnalm în acest context). Pe de
alt parte, Dan Râp-Buicliu men ioneaz existen a unui tiraj al textului grecesc, început
în 1817, apoi sistat din motive de controvers juridic. Se pare c acest proiect editorial
avea la baz o prim variant care accentua privilegiile domneti dar rezolva, în acelai
timp, i situa ia ranilor, prin dreptul de a fi prefera i la luarea în arend a moiilor pe
care locuiau, fapt demonstrat de descoperirea unui anteproiect în manuscris, al versiunii
greceti, în biblioteca lui Mihail Sulescu, în 1923. De altfel, pe marginea acestor
diferende care au marcat etapa de pregtire a Legiuirii, Andrei Rdulescu,
coordonatorul edi iei critice, precizeaz, în nota din subsolul paginii IX, din Introducere,
c autorul unuia din proiectele codului Caragea, Nestor Predescu, precum i stolnicul
Ioni  Blceanu, nu îi pun semntura pe anaforaua Sfatului de Obte, din 9 iunie 1818,
reprodus în edi ia româneasc, în semn de protest fa  de excluderea anumitor
paragrafe din versiunea pentru tipar. Textul final al Legiuirii a fost supus supervizrii
Sfatului obtesc, ob inând cu întârziere acordul pentru promulgare ( inând cont c
proiectul legislativ fusese elaborat cu mult mai înainte, începând cu anul 1812, prin
Nestor Predescu, aa cum ne întiin eaz i Dimitrie Papazoglu în "Istoria fondrei
oraului Bucureti", cap. 15, suferind, ulterior, aa cum am men ionat, o serie de
amendamente i restructurri)
* În 1818, se tiprete la Viena edi ia greceasc, anterioar celei româneti, aadar, cu
titlul: "Nomothesia tou Karatza", în atelierul lui Bartholomäus Zweck. Spre deosebire
de edi ia româneasc, unde titulatura domnitorului este în limba slavon, edi ia în
grecete prezint aceeai titulatur în interiorul medalionului gravat, de aceast dat în
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limba român. Edi ia vienez are un cert caracter bibliofil, prin prezen a gravurilor
originale (2 portrete, stema), a sec iunilor exclusive (versurile encomiastice rezervate
numai acestei edi ii), prin calitatea materialului tipografic, i nu în ultimul rând prin
raritatea ei. Cartea era destinat nu atât folosului obtesc (dei a fost distribuit în ar
forurilor judectoreti), cât mai ales publicului cultivat din afara grani elor, având în
special o valoare documentar i inten ia unei meteugite efigii politic-culturale. Cele
dou edi ii au în comun prefa a, însemnele heraldice ale jude elor i plana care
expliciteaz, grafic, gradele ("spi ele") de rudenie. Anaforaua boierilor din 9 iunie 1818
nu se regsete în Nomothesia, cartea fiind publicat cu câteva luni mai devreme, ea
exprimând, într-o mai mare msur, concep iile legiuitoare ale domnitorului, tot astfel
cum versurile dedicatorii lipsesc din sobra edi ie româneasc. Din perspectiva
consecin elor pe care statutul Legiuirii le antreneaz, ca unic pravil pmântean, în
intervalul 1818-1865, asupra raporturilor culturale româno-elene, aa cum o atest cele
dou edi ii în care se regsesc împrumuturi lexicale reciproce, Legiuirea Caragea
(oarecum similar, ca principiu structurant i importan , Codului civil al Principatului
Moldovei, sau Codului Callimah, contemporan ei) - “a contribuit cu siguran  i la
men inerea unor termeni juridici greceti în limba român, pân la mijlocul secolului al
XIX-lea” (Cornelia Papacostea-Danielopolu, “Intelectualii români din Principate i
cultura greac (1821-1859)”, p. 47).
* Ambele edi ii prezint anumite deosebiri (modificri i omisiuni) fa  de manuscrisele
originale oficiale, întrite i isclite de Vod Caragea, pstrate, ini ial, la Mitropolie,
apoi, dup evacuarea lor în Rusia, recuperate i incluse în colec ia de manuscrise a
Academiei - ms. rom. 2322 i ms. grec. 2323. Unele exemplare din versiunea greceasc,
distribuite în teritoriu, au fost corijate de mân. Textul unui astfel de exemplar a fost
încorporat în "Jus Graeco-Romanum", vol. VIII, de J. i P. Zepos, Atena, 1931
* Referitor la locul de tiprire a textului românesc, care, contrar afirma iilor
domnitorului, din Hrisov, nu este de fel, Râmnicul din "sud Vâlcea", Andrei Veress ne
informeaz: "Potrivit unei însemnri din 29 Martie 1819 a exemplarului braovean
[apar inând bibliotecii Liceului Honterus, din Braov, apud Fabricius], cartea a fost
tiprit de fapt la Braov, în tipografia lui Francisc de Schobeln, prin Friedrich
Herfurth" (A. Veress, op. cit. infra, p. 222). Dan Râp-Buicliu reitereaz i confirm
teza falsului tipografic, coroborând observa iile emise de diveri istorici, bibliografi i
bibliotecari i informa iile oferite de însemnrile prezente în anumite exemplare - cum
ar fi adnotarea de la f. 10 v a manuscrisului 600, de la BAR, i cea din exemplarul
gl ean al tipriturii - cu elemente de analiz tehnic asupra garniturii de liter i
ornamenticii. Comparând caracteristicile de mai sus, ale Legiuirii, cu cele ale unor
tiprituri braovene, budane i din umuleul Mic, cercettorul ajunge la concluzia c
garnitura de liter care a servit la imprimarea codului Caragea este identic cu garnitura
folosit de tipografii din Braov la imprimarea Ceaslovului bogat, 1806; Molitvenicului,
1811; Psaltirii, 1816. Ornamentica este i ea tributar unor tiprituri mai vechi cu
caracter religios: Minei pe luna Noiembrie, Buda, 1805; Molitvenic, Braov, 1811;
Octoih, Braov, 1811 etc., cu excep ia frontispiciului din debutul prefe ei, de compozi ie
baroc, identic cu cel din "Tripartita praxis judiciaria", a lui Antonius Szeredai
( umuleul Mic, 1760). În plus, hârtia filigranat este de produc ie braovean. Dan
Râp-Buicliu presupune c eforii Tipografiei de la Cimea au recurs la o stratagem, din
lips de timp i utilaj suficient, în acord tacit cu meterii transilvneni.
* Ornamentica Legiuirii în românete: titlul cr ii este plasat într-un ancadrament ale
crui laturi sunt decorate, central, cu iruri de spice i ghirlande; la îmbinarea celor patru
laturi se afl câte un ornament ptrat, cu rozet în mijloc. Latura superioar, mai
elaborat sub raport estetic, în stil "empire", înf ieaz în centru, în relief, plasate într-o
cunun de spice, simbolurile credin ei, speran ei, iubirii i cunoaterii: ancora suprapus
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crucii, cartea deschis, deasupra ancorei, iar în mijlocul cr ii o inim surmontat de o
flacr. Medalion cu Stema rii Româneti, surmontat de o coroan, pe foaia de titlu
v: corbul valah cu crucea în cioc, între Soare i Lun. Însemnul heraldic, încadrat de tije
vegetale sub iri, este sus inut de doi arhangheli. Marginea medalionului cuprinde
stemele jude elor. Aceste motive apar i în edi ia vienez, în neogreac, a "Istoriei
vechii Dacii", de Dionisie Fotino, aprut în 1818-1819. În debutul prefe ei
domnitorului (semnat "I. I. Gh. Caragea Vv. Vel logoft"), la f.[2]r, se afl un
frontispiciu înf iând doi îngeri care in, fiecare, câte o sabie în mâna stâng, cu dreapta
sus inând coroana domneasc. Dispuse simetric, în spatele îngerilor, sunt dou acvile,
cu capetele întoarse spre coroan. Bogate foliaje curbate i un ornament central, cu
motivul abunden ei, completeaz tabloul. Frontispiciu de cu ghirland, deasupra primei
sec iuni de la finele volumului. Viniet de final, deosebit ca execu ie: vas cu flori
sus inut de alte tije florale stilizate. Compozi ie aerisit
* Pagina de text apare dispus într-un dublu chenar: unul interior, simplu, liniar, altul
exterior, lat, cu motive stilizate. Cuprinde o prefa  a domnitorului, tradus din grecete.
Între paginile 68-69 este inserat o plan înf iând un arbore genealogic cu denumirile
tuturor gradelor de rudenie. Ultima parte a cr ii cuprinde sec iunea: "Anafora obteasc
a Prin ilor Arhierei i a Dumnealor Boierilor" pe f. [1] r -v (textul este încadrat într-un
singur chenar fitomorf), "Scara Acetii Pravili" - f. [2] r - v i "grealele" (Errata), pe f.
[3] r - v. Anaforaua se compune din dou acte: primul act exprim acordul unanim al
boierilor privind valabilitatea Legiuirii i publicabilitatea ei. Este datat 1818 iunie 9 i
semnat de to i membrii Sfatului obtesc. Cel de-al doilea act reprezint declara ia de
"protocolire" a pravilelor dup "izvoadele ce prin sfat de obte s-au alctuit", este datat
1818 iunie 28 i poart semntura lui "Constandin Blceanu, vel logoft".
* 1838 : Ed. a II-a, adugit, Bucureti (tipografia lui I. Eliad), cu caractere chirilice;
cuprinde, în plus, fa  de edi ia 1818: "Pitacul rposatului întru fericire Domnu Grigorie
Dimitrie Ghica asupra cderii de protimisis la vânzarea celor nemictoare" i "Jurnalul
. Sfat Administrativ Extraordinar i cu Domneasca întrire a Prea Înl atului nostru
Domnu tot asupra acestii pricini"), editor i editor comercial: serdarul Simeon
Marcovici.
* Stemele jude elor (dispuse în jurul pece ii circulare, aa cum apar în edi ia de fa , i
în jurul figurii lui Caragea, în cea greceasc, deci în dou variante) au fost gravate de
Blasius Höfel, la Viena, fiind comandate simultan cu portretele i sigiliul oval, al
Domnitorului în 1812 - anul prelurii domniei (în "Historia tes Palai Dakias", de
Dionisie Fotino, aceste însemne sunt reproduse într-un cadru compozi ional diferit,
conform concep iei grafice a lui Karl Neuklitz). Blasius Höfel este cel care a litografiat
i portretul lui Scarlat Calimachi pentru edi ia Codului civil al Principatului Moldovei.
* 1844 : Ed. a III-a, Iai (cf. "Gazeta Cr ilor", Ploieti : Bucureti, 1921-1944,
11(1942), nr. 13-14 (mai 15-31), p.3: Biblioteca Institutului de Istorie Universal
publicat de Elena Alexiu)
* 1845 : Ed. a IV-a, adugit (cuprinde toate legiuirile privitoare la dreptul civil),
Bucureti (cu tiparul Cur ii), în alfabet de tranzi ie. Editor: Simeon Marcovici (ajuns,
între timp, clucer)
* 1907 : Ed. a V-a, Bucureti, îngrijit de Ion Palade, cu titlul: "Codul Caragea,
reprodus dup manuscrisul original românesc" (cu un apendice, din 16 anexe, un glosar
de termeni juridici i uzuali, un studiu istoric) i prefa at de D. Alexandrescu
* 1955 : Edi ie critic, Bucureti, Editura Academiei Române, coord. A. Rdulescu
* Publicri ulterioare: Brbtescu, Ioan-- Cursul dreptului civil român sau ecsplicarea
paragrafelor de legi civile dup ordinea pravilei lui Caragea. — Bucureti, 1849 ;
Legiurile civile / adunate i clasificate de Cluceru C.V. Briloiu. — Bucuresci, 1854. —
"Legiuirea Caragea". ; Idem. — Bucuresci, 1865. — (Ed. a II-a) ; Bujoreanu, Ioan M.-112

www.cimec.ro

Biblioteca de Legisla iune. Colec iune de legiuirile României vechi i noi : Înavu it cu
Pravila lui Caragea [etc.]. — Bucuresci, 1873 ; Marchievici, A.-- "Legiuirea Caragea,
dat în 1817 de Domnul român Ioan Caragea. Traducere din moldovenete" [în rusete].
— În : "Memoriile Societ ii imperiale de istorie i antichit i dinOdesa", tom XV,
1889. — p. 711-807 ; Hamangiu, C.-- Codul general al României. — Ed. a 2-a. —
Bucureti, 1907. — "Codul Caragea (Codul civil al Munteniei) complectat cu legile
posterioare (1817-1832)". — În : cap. "Legiuiri vechi", p. 67-123 ; Giurescu, C. C.
(ed.)-- Legiuirea lui Caragea. Un anteproiect necunoscut [Ms. M. Sulescu]. —
Bucureti, 1923
* Citat în: BRV. - vol. III, 983; BRV Additamenta, p. 398-399
* Citat în: BRU. - vol. II, 1105
* Citat în: BRM. - vol. III, p. 68, poz. 32289, 32290, 32291; p. 69, s.v.
* Citat în: Petrik. - vol. II, 120
* Citat în: Râp-Buicliu. CRV. Studia bibliologica, p. 159-161, 164-167

Caragea, Gheorghe, domn al rii Româneti. patronaj ; comanditar
Christopoulos, Athanasios. redactor ; editor
Craiovescu-Predescu, Nestor, mare clucer. redactor ; editor
Blceanu, Ioni, vel logoft. redactor
Caraca, Constantin, biv vel stolnic. patronaj ; editor comercial
Clinceanu, Rducanu, biv vel sluger. patronaj ; editor comercial
Topliceanu, Dimitrie, biv vel serdar. patronaj ; editor comercial
Blceanu, Constantin, vel logoft. editor
Herfurth, Friedrich. tipograf
Tipografia lui Francisc de Schobeln (Braov)
Exemplare:
a.
. — [2] f., 104 p., [3] f.
* Legtur în piele (cotorul cu 4 nervuri false) i carton cu fa  lucioas,
marmorat, de culoare acvamarin. Titlul lucrrii imprimat pe cotor. Forza
ornamental (de nuan  verde spre albastru).
* Conservare: legtur: coperta anterioar este tocit, rupt pe lateral i la col uri.
Coperta posterioar uor desprins de cotor. Învelitoarea cotorului prezint semne
de uzur specifice, i pete. Forza ondulat ; corp: foaia de titlu mâzglit cu
creionul. Adnotri în chirilic pe marginea filelor. Înglbenire a hârtiei. Lipsete
prima foaie de gard. Exemplarul este bine conservat.
* Ex libris: Alexandr(u) Andre(i) [monogram cu chirilice] [p. f. de titlu, marg.
inf.]
* Însemnri: despre: [încercri de condei], alfabet: chirilic [f. [2]v, marg. inf.]
* Însemnri: „[completri i modificri în text: în josul paginii, la sfâritul celor 19
puncte din capitolul 6, partea a III-a, "Pentru clac": "+ Din zece cpi i fân una sau
cum se vor tocmi"; la punctul 9 din capitolul 2, partea a IV-a, "Pentru darurile
dinaintea nun ii"- "nunt", în loc de "cstorie", idem la pct. 90; la "Motenirea
fr diat", cap. 3 din partea a IV-a, în josul paginii: "+ cum i copiii vitregi de
mum, motenesc pre tat, dopotriv i pre mum, fietecare dosebi pre a sa"; ” ,
alfabet: chirilic [p. 26, 66, 70]
* Însemnri: „Cumprat de la P. Nistor Comisia din 28 III/57 (80 lei)” [f. de gard
post. v, marg. inf.]
Andrei, Alexandru. ([sec. al XIX-lea]) [menionat pe: f. de tit. r] [deintor
anterior]
Nistor, P. (pân în 1957) [menionat pe: f. de gard post. v] [deintor anterior]
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Inv. 19772

b.

. — [2] f., 104 p., [3] f. + [3] f. albe, [3] f. mss.
* Între foile [1] i [2] de la sfâritul cr ii sunt intercalate 6 foi nenumerotate, din
care 3 cu text manuscris (în care este prezent un filigran) - reprezentând cpii dup
hotrâri i anaforale (rapoarte ale dregtorilor asupra unor chestiuni de drept civil
propuse de domnitor i analizate în Sfatul de Obte), i 3 foi albe (care con in, de
asemenea, filigrane - ini ialele "N C" i un fel de sigiliu). Actele normative care
reglementau acordarea dreptului de preemp iune, intitulate "Pentru protimisis
ponturi", au fost emise în 1814, sub porunca de a fi încorporate în "pravilniceasca
condic", apoi copiate i trimise tuturor judectoriilor ("isprvnicaturilor"), atât din
Bucureti, cât i din provincie, pentru a se aplica în "felurimile pricinilor". Actele
se deschid cu intitula ia: "Noi Ioan Gheorghe Caragea Gospodar Zemli Vlahskoe".
Înal ii demnitari care semneaz anaforalele sunt: Grigorie Brâncoveanu biv vel
Ban, vel Dvornic, Barbu Vcrescu vel Ban, Constandin Blceanu vel Dvornic,
Grigorie Bleanu vel Dvornic, Gheorghe Filipescu vel Logoft, Constandin
Filipescu vel Logoft, Fotache tirbeiu vel Logoft. Aadar, copiile documentelor
prezente în legtura exemplarului de fa , al Legiuirii, sunt constituite atât din
hotrârile lui Gheorghe Caragea, cât i din declara iile boierilor veli i referitor la
oportunitatea anumitor amendamente, fiind o mrturie inclusiv a rela iilor dintre
Domnitor i Divan. Ultima copie red un pitac din timpul domniei lui Grigorie D.
Ghica, referitor la protimisisul în situa ia vânzrii de "lucruri nemictoare", de
fapt, o versiune a actului inclus în cea de-a doua edi ie a Legiuirii, din 1838,
îngrijit de (pe-atunci) serdarul Simeon Marcovici i imprimat în "tipografia lui
Eliad" (fosta tipografie "de la Cimea"). Pitacul, datând din 28 iunie 1824, este
similar celui emis la 25 iunie 1824, aflat la Arhivele Statului, în Condica
Domneasc nr. 105, p. 301, regsindu-se la p. 302 din sursa citat (copii ale
hotrârii privind aceeai chestiune fuseser trimise i ctre Departamentul
Strinelor Pricini i ctre toate jude ele). Pitacul din 25 iunie este redat în ed.
critic a Academiei, 1955, în Anexa II, de la p. 211, intitulat: "Legiuiri i
dispozi iuni modificatoare, completatoare i interpretative ale Legiuirii Caragea"
(p. a III-a, Cap. 2, pct. 6, 7, 8). Prezen a foilor manuscrise în acest exemplar al
Legiuirii se explic prin inten ia de-a ilustra una din fazele anteproiectului care a
dus la concretizarea acestui cod legislativ, un memento al dezbaterilor legat de
acordarea dreptului de preem iune, cu o schi  de drept comparat, reprezentat de
ultima copie i de nota care o precede. Reamintim c "atât Pravilniceasca Condic,
dar i Legiuirea Caragea cuprindeau texte referitoare la ocrotirea dreptului de
proprietate, protimisis, hotrnicie, indiviziune, în elese în vechiul spirit medieval,
dar i msuri favorabile pturilor de jos, din ra iunea de a stimula produc ia i
interesul pentru munc" (ap. "Introducere în istoria dreptului", de Ioan Bitoleanu.
Bucureti: Editura Funda iei România de Mâine, 2006, Cap. XI, p. 133-143.)
* Textele manuscrise, întocmite “spre tiin a de obte a celor ce vor ceti pe aceast
pravil” sunt urmtoarele: F. [1] r-v: text 1 i 2: “Pentru protimisis pont[u]ri
întocmit de Domnul Ioan Vod Caragea cu Sfatul obtii. 1814 octov. 5”; incipit:
“porunc... Noi Ioan Gheorghe Caragea v[oe]vod i gos[po]dar zemli Vlahskoe
poruncim...”; “Preaînl ate Doamne, dup luminata porunca Mrii Tale ce prin
pitac ni s-au dat... [continu pe verso cu analizarea prealabil a ponturilor
promulgate în octombrie 1814; se termin cu semnturile boierilor veli i i data:
<< 8 septv. 1814 >>]”. Punctele discutate se reflect, în partea a III-a a Legiuirii,
cap. 2, par. 7-9. Anaforaua boierilor con ine o not, la final: “Aceasta este
desluirea pravilnicetii condici ce s-au legi[u]it cu sfat de obte i s-au urmat la
pricini de judec i de care ne rugm s s întreasc i cu luminat pecetea Mrii
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Tale aceast plecat a noastr anafora, i dup ce se va trece în condica divanului
s s scoa  cpii asemenea i s s trimi  de ctre domnia sa vel logoft cu
luminatele poruncile mrii tale atât pe la judectoriile de aici din Bucureti, cât i
la divanul Craiovii i la toate ispravnicaturile jude elor spre a s face cunoscut
tuturor de obte desluirea aceasta a pravilnicetii condici iar anaforaoa aceasta s
va da în pstrare la sfânta mitropolie, iar hotrârea rmâne la Mriia Ta”. F. [2]r:
text 1: “Noi Ioan Gheorghe Caragea Gospodar Zemli Vlahskoe…[scrisoare
adresat “boierilor judectori dela Departament”. Data: << 1814 octovr. 16, ora
Bucureti >>, un cartu ptrat cu textul: "pecetea go[s]po[da]r[ului]" i drept
semntur: << Vel logoft >>”. Trateaz problema zapisurilor care înso esc
vinderea lucrurilor nemictoare i se reflect în detaliu în p. a III-a a Legiuirii,
capitolul 2, par. 13-49. Text 2: “Hotrârea ce s-au fcut anul trecut la leat 1813
iunie 12 pentru cei ce au protimisis când s vinde lucruri nemictoare, care
hotrâre prin publica iie s-au fcut cunoscut la to i deobte i acum de p porunc
s mai trece i aici într-aceast copie…”. Incipit: “Hotrâm ca de acum înainte
oricine va vinde vreun lucru nemictor fr de mezat, s fie dator, ca dup ce va
face zapisul vânzrii s-l fac cunoscut tuturor rudelor, vecinilor, la câ i, dup
pravilmniceasca condic li se cuvine protimisis...” (cf. p. a III-a, ibidem). La
sfârit: “Copie scoas întocmai dup cea adevrat anafora care fiind întocmai
pent[r]u a fi crezut, am adeverit-o i cu isclitur. Gheorghe Filipescu vel logoft,
1814 octvr. 16”. F. [2] v: text 1: “Asemenea porunci s-au dat i de ctre Mriia sa
Domnul Grigorie Dimitriu Ghica voevodu în l[eat] 1824 când era logoft mare
D[u]m[nealui] banu Costa[n]din Bleanu, ctre toate judectoriile i
isprvnicaturile cum i la Divanul Craiovii ... ”, semntura indecifrabil a unui vel
cminar i data: << 1838 mart(ie) 23 >>. F. [3] r: text 1: “Pitacul Logofe iei cei
mari de ara de Sus fcut din porunca rposatului Domn Grigorie Vod Ghica
c[t]re judectoriile de aici din Bucureti....” Incipit: “De la logofe ia cea mare a
rii de Sus” semnat „vel logoft” i datat: << anul 1824 iunie 28 >>. Sub
semntur: “No. filei 178” (din Condic)
* Legtur în piele neagr i hârtie marmorat pe carton, deteriorat. Cotor cu 6
nervuri false, din linii simple i motive vegetale imprimate cu foi  argintie. Titlul
imprimat pe cotor: "LEGIUIRE". nitul este stropit cu galben i albastru.
* Conservare: legtur: stratul din hârtie al coper ilor este ptat, ros, zgâriat.
Învelitoarea din piele a col urilor lipsete ; corp: cearcne de ap pe marginile
superioare ale filelor. O însemnare tears la contactul cu apa (ilizibil), în
interiorul primei coper i.
Inv. 14993

Photeinos, Dionysios
43
Historia tes palai Dakias, ta nyn Transilbanias, Blachias kai Moldabias /
Syneranistheisa para Dionysiou Photeinou. — En Bienne tes Aoustrias [Vienna] :
Ek Tou typographeiou [tou] Io[annou] Barthol[omeou] Tzbekiou, 1818-1819. —
8°, 29-32 R (19 x 11 cm) . — 3 vol.
Vol. I. — [2] f., 320 p.: 1 grav. + 1 hart (sign.: [ ]2, A2 - U2), Historia tes
Palai Dakias... Tomos A. — 1818
Vol. II. — [2] f., 568 p., [3] f.: 1 grav. (sign. A2 - Z2; Aa2 - Nn2), Genike
historia… Meros D, epoche D, keph. A. Hegemones Blachias. — 1819
Vol. III. — [10] f., 588, [37] p., [1] f.: 1 grav., [1 hart] (sign. * - *2; A2 Z2;Aa2 - Rr), Genike historia… Meros D, Epoche D, keph. B. Hegemones
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Moldabias. — 1819
* Pagin de titlu: Historia // Tes palai Dakias, ta nyn Tran // silbanias, Blachias, kai
Mol- // dabias // en diaphoron Palaion nai neoteron syngrapheon // Syneranistheisa //
para // Dionysiou Photeinou. // Tomos, a // In Magnis voluisse sat est. // En Bienne tes
Aoustrias. // Ek Tou typographeiou Io. Barthol. Tzbekiou. // 1818.
* Titlul tradus: Istoria Vechii Dacii, sau cele ale Transilvaniei, Valahiei i Moldovei din
zilele noastre. Adunat din diferi i autori vechi i noi de Dionisie Fotino. Volum I. În
Viena Austriei. Din Tipografia lui I. Bartol Zvek. 1818
* Autorul a fost secretar al domnitorului Ioan Gheorghe Caragea, între anii 1812-1814.
* Lucrarea, în greaca modern aticizant sau "katharevousa" (pe linia programului
ini iat de Adamantios Koraes), a cunoscut o edi ie româneasc, îngrijit de George Sion
(cel care a tradus-o): "Istoria general a Daciei, sau a Transilvaniei, erei Muntenesci i
a Moldovei de Dionisiu Fotino, adunat din mul i vechi i noi istorici. Bucuresci,
Impremeria Na ional a lui Iosef Romanov et Companie 1859-1863". Tomul I, 134 p.;
Tomul II, 264 p.; tomul III, 344 p.
* Aa cum puncteaz Dan Râp-Buicliu, Dionisie Fotino a utilizat un numr însemnat
de izvoare bibliografice: autori strini, greci, romani, bizantini, maghiari, sârbi, poloni,
rui, germani i autohtoni (M. Cantacuzino, "Istoria rii Româneti", Viena, 1806;
Letopise ul Cantacuzinilor, Cronica Blenilor, D. Cantemir, "Descrierea Moldovei", Gr.
Ureche, Letopise ul rii Moldovei; memoriile generalului Bauer, manuscrise i
documente din familia lui Ienchi  Vcrescu i Constantin Filipescu. Cornelia
Papacostea-Danielopolu aduce în plus informa ia c un volum IV al lucrrii ar fi fost
scris de Ilie Fotino, nepotul lui Dionisie Fotino, cu posibilit ile de informa ie de care
dispunea i pe baza materialului oferit de socrul su, A. Xodilos. "Comparativ cu al i
greci, I. Fotino apare mult mai obiectiv, fiind cu siguran  influen at de concep ia
mentorului su, Dionisie Fotino [...]" (op. cit. infra, p. 98).
* Tiprit pe hârtie filigranat, cu 3-4 corpuri de liter; signatur cu litere latine numai
pe primele 2 foi ale caietelor. Numerota ia cu cifre arabe începe de la p. 3. Con ine
reclame, note de subsol i rezumate ale paragrafelor în maneta paginii. Primul volum
este structurat pe 19 capitole, la rândul lor alctuite din "scholii". Cuprins: pagina de
titlu, apoi o foaie de titlu fals; "Pros tous Philogeneis kai Philoistoras" [semnat:
"Dionysios Photeinos"] pe paginile 3-10; "PINAX Kephalaiodes ton en te Biblo
emperiechomenon", p. 12-39; "EPIGRAMMA Tou aidesimologiotatou kyriou P.
Polyzoe Kontou" [8 versuri], p. 40; "Genike HISTORIA tes Palai Dakias tanyn
Transylbanias…, p. 41-320; "PINAX", la f. [1]r - [2]v [de la sfârit] i
"PARORAMATA", pe f. [3]r. În primele dou volume, pe f. [1]v, se afl o gravur în
metal, în metal cu men iunea "etarachte hypo Karl Neuklitz", reprezentând acvila
bicefal încoronat inând în gheare stemele Moldovei i Munteniei. Acvila se sprijin
pe spinarea unui leu; de-o parte i de alta a leului, steaguri i arme culcate. Deasupra
acvilei, doi îngeri sun din trompet. În fundal - mun ii Carpa i (în stânga imaginii) i
Marea Neagr strbtut de câteva corbii (dreapta). Dimensiunile gravurii: 14,3 x 9,3
cm.; în volumul al III-lea, ibidem, gravura înf ieaz stemele jude elor Olteniei i
Munteniei, dispuse piramidal, pe fond negru; în centru - stema Valahiei cu corbul
cruciat, surmontat de o coroan, aceeai din "Legiuirea lui Caragea", dar fr ini ialele
domnitorului. De o parte i de alta a piramidei înguste, doi îngeri sunând din trompet,
deasupra Soarelui i Lunii. Mai jos, doi lei urc spre vârful piramidei inând, fiecare,
câte un însemn al puterii (sceptrul i sabia). Cele trei gravuri sunt semnate "Etarachte
hypo Karl Neuklitz". Conform CBRV, exemplarul volumului III, de la BN, are la sfârit
i o hart a Daciei. Volumul II con ine, pe ultimele 3 foi (pân la f. [3]r), o list cu
numele domnilor Valahiei, din perioada 1241-1812 ("Pinax ton Hegemonon tes
Blachias"). Pe verso-ul acestei foi se afl o errata ("Paroramata"). Volumul III cuprinde,
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pe cele 10 foi nenumerotate de la început, o list a abona ilor iubitori de frumos i de
litere ("Katalogos ton philokalon kai philomouson syndrometon"), dup orae i ranguri
boereti. Pe p. 588, epilogul "Telos tes Blacho-Moldabikes Historias". Suplimentul (de
37 de pagini cu numerota ie greceasc i o foaie nenumerotat) este format din: "Pinax
kephalaiodes" (cuprinsul capitolelor), o list a domnilor Moldovei de la 1352-1812,
trata i în volum, un indice alfabetic cu nume proprii greceti i arabe din toate volumele
("Elenchos"), i lista erorilor de tipar ("Paroramata").
* Citat în: BRV. - vol. III, 996; BRV Additamenta, p. 400-401
* Citat în: CBRV, p. 292
* Citat în: Cornelia Papacostea-Danielopolu-- Intelectualii români din Principate i
cultura greac : 1821-1859. — Bucureti : Editura Eminescu, 1979
* Citat în: Drace-Francis, Alexander-- The Making of Modern Romanian Culture : :
Literacy and the development of national identity. — Oxford : Tauris Academic Press,
2005, p. 122nt

Istoria vechii Dacii : a Transilvaniei, rii Româneti i Moldovei (greac
modern) [Viena] . 1818-19 [titlu uniform local]
Kontos, Polyzoes. dedicator
Zweck, Johannes Bartholomäus. tipograf
Neuklitz, Karl. gravor
Exemplare:
a.
. — [1] f., 565 p. (3-568), [3] f.
* Reprezint cel de-al doilea volum al lucrrii. Este prezent gravura din fa a
paginii de titlu, cu stemele reunite ale Moldovei i Munteniei.
* Semilegtur din pergamoid vernil i hârtie marmorat, policrom (gri, maro,
rou închis), pe carton. Forza ornamental din motive vegetale i puncte dispuse
circular, de culoare verde.
* Conservare: legtur: forza ul primei coper i deteriorat în zona cotorului interior
(rupt) Forza ul celei de-a doua coper i prezint pete galbene. Cotorul deteriorat la
ambele capete; sub învelitoarea de pergamoid se observ un fragment de fil
tiprit, în limba greac. Coper ile sunt uzate, cu mici por iuni din stratul lucios,
policrom, absente - coperta anterioar, lâng cotor, în partea de jos; coperta
posterioar - ibidem, în partea de sus. Desene în creion pe foaia liber a forza ului
posterior, recto i pe fila corespondent de la sfârit, verso. ; corp: exemplar relativ
bine conservat, cruia îi lipsesc primele 2 pagini. Hârtie îmbtrânit, cu pete
pigmentare. P. 3-30 cu urme de flcri, în special marginile laterale ale paginilor
13-28, cu pierderi de text.
Inv. 25.043

1819
Biblia. V.T. N.T. (român). 1819
44
Biblia : adec Dumnezeiasca scriptur a Legii vechi si aceii Noao / [editat
de Gavriil Bnulescu-Bodoni] ; tiprit de Nicolae Grecea. — Sankt Petersburg : în
Tipografiia lui Nic[olae] Grecea, 1819. — [4], 1249, [2], 303 p. (2 col.) ; 8 (23
cm), 50 R (19 x 11,3 cm)
* Pagin de titlu: BIBLIIA // adec // Dumnezeiasca scriptur // a legii vechi i aceii
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noao. // Cu chieltuiala Rossienetii So iet i a Bibliei. // În Sanktpetersburg // în
Tipografiia lui Nic. Grecea. // în anul 1819 August 15 zile. 10 rub.
* Patroni (i comanditari) ai lucrrii, men iona i în prefa  (cf. Liturghierul de Skt.
Petersburg, 1815): arul Alexandru Pavlovici, arina Elisaveta Alexeevna, arina
Maria Theodorevna, esareviciul i cneazul Constantin Pavlovici i so ia, Ana
Theodorovna, marele cneaz Nicolai Pavlovici i Alexandra Theodorovna, marele cneaz
Alexandru Nicolaevici, marele cneaz Mihail Pavlovici, cneaghina Maria Pavlovna i
so ul ei, marea cneaghin Ana Pavlovna i so ul, marea cneaghin Maria Nicolaevna;
Marele Sinod al Rusiei.
* Cuprinde o parte introductiv (fr titlu), în care se vorbete despre patronajul lucrrii.
Cartea a fost editat sub egida Societ ii Biblice Ruse din Skt. Petersburg, care a
subven ionat imprimarea tirajului de 5000 de exemplare, societate al crei
vicepreedinte era prin ul Constantin Ipsilanti, fost domnitor al Moldovei i rii
Româneti. S-a afirmat c prezenta versiune are la baz edi ia din 1795, de la Blaj, a
Sfintei Scripturi, tradus i îngrijit de Samuil Micu Clain, împreun cu colaboratorii
si. Cel care a stabilit atât modelul versiunii basarabene, cât i responsabilitatea
redactrii lucrrii (în persoana arhimandritului Varlaam Cuza, unchiul lui Alexandru
Ioan Cuza i egumenul mnstirilor ieene Dobrov i Sf. Spiridon), a fost Veniamin
Costachi, mitropolitul Moldovei. Colaboratorul lui Varlaam Cuza a fost Ioan PraleaMoldoveanul, cunosctor al limbii greceti, autor al "Prohodului Domnului" (Iai, 1820)
i al "Psaltirii în versuri" (Braov, 1827). Ca i edi ia din 1819, a "Noului Testament",
aceast versiune a Bibliei a fost imprimat în tipografia lui Nicolai Ivanovici Grecea
(1787-1867), literat i filolog apreciat, ne informeaz Dan Râp-Buicliu, care, printre
alte surse, îl citeaz pe Paul Mihail: "Contribu ii la Bibliografia româneasc veche (I)",
AIIAI, XXI, 1984, p. 8-9, poz. 10.
* Conform cercetrilor recent publicate, în spe  - teza de doctorat a Mariei Danilov,
"Cartea religioas în Basarabia. 1812-1918 (Între tradi ie i politica arist)" - care
contrazice, în numeroase rânduri, concluziile lui P. Mihail referitor la identitatea i
destinul tipriturilor basarabene, - Biblia tiprit la Sankt Petersburg nu reproduce, în
chip fidel, textul Bibliei de la Blaj; argumentul este acela c din versiunea corectat de
Varlaam Cuza i de mitropolitul Gavriil Bnulescu-Bodoni, lipsete capitolul intitulat
"A lui Iosip Macavei carte, adic pentru singurul iitorul gând" (prezent i în Biblia lui
erban Cantacuzino, din 1688), fapt datorat interven iei cenzurii sinodale exercitate de
episcopul Filaret Drozdov, rectorul Academiei Teologice din Skt. Petersburg. Astfel c
"Biblia româneasc de la 1819 nu poate fi considerat <<o copie a Bibliei de la Blaj,
1795, cu corectri mici, mai mult gramaticale>>, - Biblia de la 1819 [...] a devenit o
copie par ial a acesteia, cu corectrile respective fcute de Exarhul Gavriil i
arhimandritul Varlaam" (M. Danilov, op. cit., Chiinu, 2004, p. 35-37). În plus, aceast
versiune nu a aprut i cu binecuvântarea mitropolitului Gavriil, aa cum era rânduiala,
deoarece textul ini ial, diortosit de acesta, reflecta sursa româneasc într-o mai mare
msur decât sursele slavone impuse de Sinodul moscovit. Prin acest nonconformism
deseori asumat în numele subzisten ei culturale pe linia perpeturii tradi iei româneti
din punct de vedere sursologic, dar i al artei tiparului, mitropolitul Gavriil a influen at
durabil evolu ia cr ii de cult din perioada domina iei ariste.
* Tipar negru, text în chirilic, cu caractere mici, dispus pe 2 coloane, cu 48-51 R pe
pagin (20 x 10,5 oglinda textului). Greeli de numerotare: p. 300 este imprimat "100".
Numerota ia continu cu greeli pân la sfârit (ultimele 3 pagini).
* Citat în: Historical Catalogue of Printed Bibles. — London : British and Foreign Bible
Society, 1908. - vol. II, 1291
* Citat în: BRV. - vol. III, 1031; BRV Additamenta, p. 405

Biblia [Sankt Petersburg] . 1819 [titlu uniform local]
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Gavriil Bnulescu-Bodoni, mitropolit al Basarabiei. editor ; diortositor
Veniamin Costachi, mitropolit al Moldovei. diortositor
Cuza, Varlaam, stare al mnstirilor Dobrov i Sf. Spiridon. redactor
Grecea, Nicolae. tipograf
Rossieneasca Soietate a Bibliei. Tipografia (Skt. Petersburg)
Exemplare:
a.
. — [1] f., 1249 p., 303 p.
* Fost semilegtur din piele maro i hârtie lucioas, acum fragmentar.
* Conservare: legtur: lipsete prima copert; cotor din piele maro, deteriorat
(tocit, gurit). Captul superior al cotorului este dezgolit. Coperta posterioar are
învelitoarea zgâriat, tocit, aproape desprins, ptat de cerneal. Urme de cari în
forza ; corp: exemplar complet, bine conservat; foaia de titlu i urmtoarea sunt
rupte în partea de sus (cu pierderi de text). Este prezent tampila Comitetului
American pentru copiii refugiailor rui - “TW. American Committee for Children
of Russian Refugees” [tampil rotund] (f. 1249, p. 303)
* Ex libris: Sfatul Popular al Capitalei. Sec iunea Cultural. Muzeul de Arheologie
i Istorie [etichet rectangular de culoare violet] [f. 1249, p. 303]
* Însemnri: „Cumprat de la Jamoglo-Podosolschi Nicolai. 8 IX 1956” [f. de
gard post. v]
Jamoglo-Podosolski, Nikolai. (pân la 8 IX 1956) [menionat pe: f. de gard post.
v] [deintor anterior]
Sfatul Popular al Capitalei. Seciunea Cultural. Muzeul de Arheologie i Istorie
(Bucureti) [deintor anterior]
Inv. 494111

Molitvenic bogat (român). 1819
45
Molitvenic bogat / în zilele Preaînl atului Domn... Alexandru Nicolae
u u Voievod, cu blagosloveniia i toat chieltuiala prea osfin itului mitropolit...
Nectarie ; tiprit de Gheorghie Râmniceanul. — Acum s-au tiprit întocmai dup
cel de Râmnic. — Bucureti : în sf[â]nta Mitropolie, de Gheorghie biv [vtori]
Vis[tiernic] Tip[ograf] Râm[niceanul]. — [6], 360 f. ; 4° (17,5 cm), 20-25 R (14,5
x 12 cm)
* Pagin de titlu: MOLITVENIC // BOGAT // Acum s-au Tiprit, întocmai // Dup cel
de Râmnic în zilele Prea // înl atului Domn // Io ALEXANDRU NICOLAEe // SU UL
VOIEVOD. // Cu Bl[a]gosloveniia, i toat chieltuiala prea osf[i]n itului Mitropolit // a
toat Ungrovlahiia, Kyriou Kyr // NECTARIE // în Bucureti în Sf[â]nta Mitropolie //
La anul de la Hs.,1819 // De Gheorghie biv 2 [vtori] Vis. Tip. Râm.
* Despre acest Molitvenic aflm chiar din titlu, c: "acum s-au tiprit întocmai dup cel
de Râmnic". Singurul Molitvenic de Râmnic la care se face, probabil, referire în acest
context nu apar ine celei de-a doua decade a secolului al XIX-lea, nici perioadei
precedente, ci sfâritului de secol XVIII, i anume: Molitvenicul de la 1793. Comparativ
cu Ceasloavele, Catavasierele, Evangheliarele, Liturghierele, Psaltirile i alte cr i
bisericeti, Molitvenicele devin o prezen  din ce în ce mai rar în peisajul tipografic de
pân la 1830, comparativ cu produc ia veacului anterior.
* Tiprit cu negru i rou. Poarta cr ii este lucrat de "Gheorghie Pot. 1817". Stema
Ungrovlahiei i stihurile asupra Stemei pe foaia de titlu v. Cuprinsul ("scara") ocup f.
[2]r - [4]v. Sub cuprins, o not: "Fiind silitoriu i Purttoriu de grij Tipografiei la
tiprirea acetii cr i, prea Sfin iia sa, Kyr Ioanichie Stratonikias, iar la toat chieltuiala
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orânduit fiind al preasf(in ii sale), Plecat slug. Nicolae Pitar". Pe foile [5]r - [6]v,
prefa a Mitropolitului Nectarie. La foaia 1, "Evhologhion, Adec Molitvenic ce
cuprinde în sine toat treaba Bisericii...". Ini iale ornate i încadrate, de dimensiuni
variabile, rou pe alb sau albe pe fond rou fitomorf (aprox. 2,5 x 2 cm.); se remarc
ini ialele: "D" (cea cu înger, în special, de la f. 434r) i "M". Frontispicii de capitol,
viniete de colontitlu i de final, de compozi ie xilografic i tipografic. Frontispiciile
reproduc ornamentele similare din tipriturile buzoiene de la sfâritul secolului al XVIIlea. La începutul lucrrii, un frontispiciu cu Iisus Hristos în medalion, între dou tije cu
2 inflorescen e mari i altele mai mici, ocupând tot cadrul decorativ. Cap de serafim
deasupra frontispiciului. Xilogravur cu Maica Domnului i Pruncul, pe tron, între doi
arhangheli, 5 x 4 cm., la începutul "Rânduielii celui de-al doilea Paraclis", f. 138v.
Dintre viniete, se remarc vinieta cruciform din împletituri de mldi e înflorite, la
sfâritul prefe ei lui Nectarie, vinieta tot cu împletituri, de la f. 38v, anturat de serafimi,
cea similar, de la f. 44v, anturat de 3 serafimi i 2 cruci mici. O alt viniet mare, de
final, din 5 iruri vegetale stilizate, cul-de-lampe, la f. 418r.
* 1832 : Ed. a II-a, Bucureti (tipografia lui Eliad)
* 1833 : Ed.a III-a, Sibiu (tipografia lui Gheorgie de Clozius)
* 1835 : Ed. a IV-a, îndreptat, Buzu (în tipografia cea nou, "supt direc iia D. Vasilie
Manole")
* 1848 : Ed. a V-a, Neam (în tipografia Mnstirii Neam ). Editor i editor comercial:
stare ul Neonil
* Greeli de numerotare: f. 143 numerotat "144"; f. 219 numerotat "119"; f. 293
numerotat "283".
* Citat în: BRV. - vol. III, 1041
* Citat în: BRM. - vol. III, p. 463, poz. 39100, 39101, 39104 i 39105

Molitvenic [Bucureti] . 1819 [titlu uniform local]
uu, Alexandru, domn al rii Româneti. patronaj
Nectarie, mitropolit al rii Româneti. editor comercial
Nicolae, pitar. editor comercial
Stratonikias, Ioannikios. editor
Gheorghe Râmniceanul, biv vtori-vistiernic al Mitropoliei. tipograf
Exemplare:
a.
. — [6], 360 f.
* Legtur în piele neagr pe lemn, cu ornamente în presaj aurit. Coperta
anterioar prezint un medalion care o înf ieaz un personaj aezat pe tron,
probabil, Maica Domnului cu Pruncul (ornament deteriorat). Medalionul este
plasat într-un chenar care imit rama icoanelor. Fleuroane în cele 4 col uri ale
chenarului interior, fitomorf. Mici ancadramente identice cu cel de pe copert
orneaz i capetele cotorului, precum i spa iul dintre cele 3 nervuri profilate. nit
stropit cu rou i galben. Capitalband i signet.
* Conservare: legtur: dou încuietori din piele i metal, func ionale. Capitalband
destrmat. nit decolorat, ondulat, ptat de cerneal. Forza uri ptrunse de cari
Prima foaie de gard lipsete. Ultima foaie de gard (cu zone lips) cuprinde un
tabel de coresponden  între literele alfabetului chirilic i cifrele arabe, intitulat
"Numerile". Primul forza cuprinde un pomelnic, în chirilic, câteva autografe, cu
creionul, cu caractere latine, i diverse socoteli. Învelitoarea cotorului s-a desprins
în partea de sus ; corp: exemplar complet, dar în stare precar de conservare: file
înnegrite, desprinse (f. de titlu i urmtoarele 3 foi), ptate. Patin vulgar intens.
Cearcne de ap pe marginea superioar a f. 457-460 i lateral. Sublinieri cu
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peni a, în text, adnotri.
* Însemnri: „Vasilie, Raduca, Ion, Savastia, Costache, Io(a)na, Ion, Marie” ,
alfabet: chirilic [forza ant.]
* Ex libris: Ion Stan Ionescu [forza ant.]
* Ex libris: Ion Stan Ciobotarul [ibidem]
* Însemnri: „Ca pre uscat pidestru istrail [sic] cu urmile pren adâncu pre gonaciul
faraon vzându-l înnecat preel au strigat: s cântm lui Dumnezu cântare de
biruin  Hristos esti putere me Dumnezu i Domnul Cinstita biseric cu
dumnezeiasc cuviin  cnt strignd Din cuget curat întru Domnul prznuind cu
dumnezeiasc strlucire ta bunule rogu-m lumine(a)z sufletile celor ce minic
[?] cu dragoste, ca s te cunoasc Cuvinte al lui Dumnezeu pre tine Dumnezeul cel
adevrat cari chechemi [sic] din negura grealilor, Dttori de roao, cuptoriul l-au
fcut îngeriul cuvioilor tineri iar pre haldei arzându-i poronca lui Dumnezu pre
muncitoriul l-au plecat a striga, bine eti cuvântat Dumnezeul prin ilor notri. Din
vpaia cuvioilor tiniri roao au izvorât i cu ap au ars jrtva dreptului c toate le
faci Hristoase numai cu voe pre tine te pre(a) înl m întru to i vecii” , alfabet:
chirilic [f. 110-114 r - v]
* Însemnri: „Hristos a înviat di 6 ori i când cântm stihirile facim srutare grind
Hristos a înviat er [iar] dup stihiri mtanie dup obiceiu i otpust dup obiceiu
molifta di dezlegari i eind ducim trupu la groap cântnd au înviat” , alfabet:
chirilic [f. 172r-177r]
Ionescu, Ion Stan. ([post 1860]) [menionat pe: forza anterior] [deintor anterior]
Inv. 27641

b.

. — [4] +, 360 f.
* Legtur: coper i noi, din hârtie de ambalaj, de culoare violet. nit rou.
* Conservare: legtur: cotor original, fr învelitoare, deteriorat ; corp: incomplet
(lipsesc foile 5, 6 nenumerotate, cu prefa a mitropolitului Nectarie), deteriorat: file
înnegrite, ptate, zdren uite, în special primele caiete. Patin vulgar intens.
Cearcne de ap, f. 11-34; f. 35-39 cu urme de flcri; gurite, lipite între ele: f.
39-41. Desolidarizare par ial a caietelor 53-60. Depozite de cear: f. 319r, 320 r v, 321-325. Migrare a cernelii tipografice. Numeroase pete dee diverse
provenien e pe marginile inferioare ale filelor.
* Însemnri: „proorocul i împratul aa griete ale sale” , alfabet: chirilic [f.
245v]
Inv. 50411

1820
Biblia V.T. Psalmi (român). 1820
46
Psaltirea prorocului i împratului David / în zilele prea înl atului nostru
Domn Alexandru Nicolae u u voevod, cu blagoslovenia preasfin itului...
Arhiepiscop i Mitropolit a toat Ungrovlahia.. Dionisie ; [sub patronajul lui
Chesarie, Episcopul Râmnicului] ; [prefa a semnat de eforii tipografiei]. — Acum
întru acest chip tiprit. — Bucureti : [în Tipografia de la Cimeaua Domnului
Mavrogheni], 1820. — [5], 172, [2] f. : il. ; 4° (28 cm), 27 R (22,5 x 16 cm)
* Pagin de titlu: PSALTIREA // Prorocului i Înpratului // DAVID // Acum întru
acest chip tiprit // în zilele prea înl atului nostru // Domn // IOANN ALEXANDRU
NICOLAE // SU UL VOEVOD, // cu Blagosloveniia Prea s[i]fn itu- // lui i de
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D[u]mnezeu alesului Arhie- // piscop i Mitropolit a toat // Ungrovlahiia KYRIOU
KYR // DIONYSIE, // în cea de D[u]mnezeu întru Pravoslavie pzit // Politie
BUCURE TI // La Anul dela mântuirea lumii 1820.
* Tipar negru i rou, caractere chirilice (3 corpuri de liter), signatur chirilic. Pagina
de text încadrat într-un chenar simplu, liniar. Erori de numerotare.
* Tipritur extrem de bogat în ilustra ii (din familia valorilor biblio-iconofile),
executat pe hârtie cu filigran (G V; conturul unei flori). Corpul cr ii exceleaz în
ini iale, frontispicii i viniete, în scene singulare, înuntrul sau în afara textului, care
poart, majoritatea, semnturile meterilor gravori de la Neam - Constantie
(ieromonah) i Ghervasie (monah). Ornamentica Psaltirii debuteaz cu ancadramentul
sub form de portal, al paginii de titlu, care cuprinde 13 medalioane historiate, cu
ornamenta ie secundar fitomorf: tema înf iat sunt apostolii i martiriile lor. În
medalioanele din stânga sunt figura i (de la stânga spre dreapta): Sf. Ap. Petru, Andrei,
Iacov, Ioan (în grota din Patmos, îmbr iat de Iisus); coloana din stânga a portalului, de
sus în jos: martiriile Sf. Pavel, Simon, Iuda (Tadeu), Alfeu. În partea de jos, un grup de
cinci mucenici, ale cror moate se pstreaz pe pmânt românesc: Sf. Ioan cel Nou de
la Suceava, Sf. Parascheva de la Iai, Sf. Grigorie Decapolitul, Sf. Dimitrie Basarabov i
Sf. Filotheia de la Arge. Coloana din dreapta cuprinde, de sus în jos, tablouri
martirologice cu Sf. Vartolomeu, Filip, Toma, Matei. Pe arcad, un serafim, (în centru)
între Sf. Ap. Ierodion i doctorul fr de argin i Cosma. La f. [4]v, Psalmistul scriind, pe
un analog, cu harpa în fundal, într-un tablou central cu elemente arhitecturale (apar un
înger cu sabia, într-o logie i o femeie sub un portic, care-i duce degetul arttor al
mâinii stângi, la tâmpl), surmontat de ornamente vegetale i încadrat de registre
istoriate: în partea superioar, dou scene din via a proorocului David, despr ite de
"'Ochiul cel atoatevztor", dreapta - uciderea lui Goliath, stânga - ungerea lui David ca
rege. Registrele laterale cuprind doi sfin i reprezenta i împreun cu scrierile lor sub
forma unor cr i deschise: în stânga, Sf. Ioan Damaschin, Theodor Studitul, o alt scen
cu David ucigând un leu i un urs, jos, central - Sf. Constantin i Elena, pe dealul
Golgothei, sus inând crucea, iar în dreapta o scen cu David în fa a proorocului Nathan.
Gravura nu este semnat. Dimensiuni: 25 x 16,7 cm.
* Dintre ini ialele ornate se remarc letrinele cu antrelacuri col uroase, de sorginte
nem ean (în special litera chirilic „D”). Tipologic, grafica volumului cuprinde ini iale
preponderent historiate, înf iând scene din via a Mântuitorului. Astfel sunt ini iala
încadrat, “F”, de 4,5 x 4 cm., în care, în partea dreapt a cadrului compozi ional este
prezent “Rstignirea” iar în stânga, este figurat psalmistul David, îngenunchiat (f. 1r.).
O ini ial D, mai sus men ionat, foarte elaborat, din împletituri angulare, de 4 x 3 cm.,
la f. 2r, 9r, 30v, 40v, 47r, 49v, 56r, 77r, 111r etc. Alte „D”-uri sunt ornate fitomorf (flori
i frunze), cum sunt cele de la f. 3v, 4v, de 4,5 x 4,5 cm. O foarte interesant liter (“G”)
cu perspectiva Ierusalimului, aezat în centrul unei pardoseli mozaicate, dând iluzia
unei imagini tridimensionale, la f.3r. Dou ini iale expresive se afl pe f. 20v i 21r (“C”
i “A”); cea dintâi, msurând 4,3 x 3,5 cm., înf ieaz un sfânt în veminte arhiereti,
stând pe vârful unei creste i privind la un nor luminos, în dreapta cadrului. La poalele
crestei, veduta unui ora (o regsim, la dim. de 3,8 x 4,3 cm. La f. 167r). În cealalt
ini ial, de 2,5 x 2,5 cm., întâlnim o altfel de concep ie – litera se profileaz pe un
fundal arhitectural - o biseric a crei clopotni  are form de turn. O ini ial cu vedut
i elemente peisagistice se întâlnete i la f. 28v (un „N”). Ini iale similare, cu
perspectiva Ierusalimului, reprezint litera "A" (f. 49r, 93r (i.e. 96r), 97v .a.). La f. 31r
(dar i la 68r, 73r, 93r, 117v, 118r), un “D” rou, cu Iisus Hristos în picioare, pe
Golgota, sus inând crucea (4,5 x 4 cm.). Alte ini iale cu reprezentri de sfin i antura i de
motive vegetale ( inând o cruce în mân sau rugându-se cu bra ele ridicate), cu negru
sau rou, (4,5 x 4 cm., un „M”), întâlnim la f. 41v, reluat, de pild, la f. 45v , 54v, 63r
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(recte 64r), 74r (recte 75r), 87r, 89v (cu rou), 103v, 114v i 135r; la 57r, un ”S” (3,5 x
4,5 cm., prezent i la f. 125v, 132r), la 59r, un “K”, la 71v (dar i la 85v, 108v,
120r…)- un “B”, de 4,9 x 3,7 cm., cu 4 sfin i apostoli, unul dintre acetia fiind Iacov,
cel dintâi episcop al Bisericii (85v, 120v, 132v); o ini ial realizat cu rou, la f. 72v, cu
Sf. Onufrie a crui siluet se profileaz pe conturul literei (“P”), i chiparoi (4,5 x 4
cm.). O ini ial istoriat, cu rou, un „Z”, de 3,9 x 4,6 cm., înf iându-l pe David
Proorocul inând o carte deschis pe genunchi, la f. 93 (recte 96) recto. Alt ini ial, cu
sfin i ostai, un „Iu”, la f. 97r (de 4,6 x 3,8 cm.). Interesant este i ini iala cu
Dumnezeu-Savaot, un “L”,de 3,7 x 4,6 cm., cu negru, la f. 113v i 123r. Vinietele
debuteaz, la f. [4]r i [5]v cu o compozi ie amintind de vinieta mare cu serafim i
mascheron, i ini ialele "M E", din Triodul de Buzu, de la 1700. Capul de înger este
anturat de flori i frunze în arabesc; apare i o mic cruce de Malta în planul superior al
compozi iei (dim.: 9 x 11 cm.). Aceast viniet se regsete i la f. "93"r (i.e. 95). La f.
11r, apoi la 38r, 71v (recte 72v) întâlnim o viniet tipic nem ean, compus dintr-un vas
cu toarte sub form de dragoni înaripa i, din care iese o tulpin cu dou bogate
inflorescen e (trandafiri): pe centrul tijei, o floare în form de cruce, surmontat de o
alta, profilat pe o aureol din care ies raze (10 x 8,5 cm.). Tipologia ornamentelor de
final include vinietele cu serafim, la f. 45r, 56v, 100v, 119v, 124r. Pe verso-ul f. 154- un
înger aezat pe un corn al abunden ei i panglici. Dintre frontispicii, se remarc cel cu
ample inflorescen e (bujori) i foliaje rsfrânte, la f.[2]r, de 5 x 14,7 cm., care prezint,
în centrul unei volute superioare, simbolul valah – corbul cu crucea în cioc, între Soare
i Lun (este reluat în cuprinsul volumului, de pild la f. 44v, la începutul catismei a 7-a
i f. 125v, unde corbul este surmontat de cruci minuscule). La f. [3]v se afl un
frontispiciu cu monograma Maicii Domnului, în centrul unei rozete cu 8 petale; tulpina
unei plante ag toare se înfoar pe o bar orizontal completeaz ornamenta ia de
frontispiciu (reluat la 30v, 125r, 136r, 142r, 145v). La f. 1, un frontispiciu cu Sf. Treime
pe norii cerului, anturat de foliaje care formeaz 4 mici medalioane, în interiorul crora
sunt figura i evanghelitii i simbolurile lor. Dimensiuni: 8,7 x 15 cm. Se regsete i în
alte sec iuni, la f. [65]r, 93 (recte - 96), verso. Un frontispiciu similar ca execu ie,
înf iând îns Naterea Domnului, se afl la f. 6r. La f. 5r întâlnim un frontispiciu de
capitol cu simbolul Duhului Sfânt (porumbelul) în centrul unei flori cu 8 petale (apare i
la f., 19r, 100r, 140v, 142r). Foile 73r, 108v, 114v i urmtoarea cuprind un frontispiciu
mare cu tema Botezului Domnului, decorat cu tulpini în arabesc i boboci de floare, pe
fond negru (8,5 x 16 cm.). La f. 18v apare un frontispiciu semnat de ieromonahul
Costantie, cu multe inflorescen e i fructe, pe fond alb, cu medalion central pe tema
“Învierii”, frontispiciu neincadrat, dar de form rectangular (7,7 x 18 cm.). Bordura
inferioar realizat din linii în zig-zag. Seria frontispiciilor figurative mai include, la f.
25r, o gravur de frontispiciu semnat "Ieromonah Costantie", care le înf ieaz pe
sfintele mironosi e înso ite de Maica Domnului, lâng mormântul deschis i pe îngerul
care le vestete Învierea Domnului (12 x 14,3 cm.). O alt gravur a lui Costantie, la f.
31r, are tema "vindecarea slbnogului" i este încadrat (12, 3 x 15 cm.). La f. 38v,
scena "Înl rii" (11 x 15,5 cm.), care apare i la f. 104 (recte 113v), uor diferit ca
dimensiuni; urmeaz “Vindecarea orbului”, la f. 45v, al aceluiai, un frontispiciu cu
Maica Domnului i Iisus copil, cu negru (4,7 x 14 cm.), "Iisus i samariteanca" la f. 51r
(13,2 x 15,5 cm.); "Rstignirea", de 3,9 x 4,6 cm. i "Duminica tuturor sfin ilor" (12,7 x
15 cm.), ambele la f. 101r, realizate tot de Constantie. Un “Deisis”, apare la f. 136v
(nesemnat). Frontispicii semnate de monahul Ghervasie se întâlnesc la f. 79r "Duminica Tomei" (10,3 x 15 cm.), la f. 83v, 120v, "Pogorârea Sfântului Duh" (11 x
14,7 cm.). O alt categorie de frontispicii: la f. 27r (recte, 24) – gravur cu simbolul lui
Dumnezeu-Tatl, triunghiul, i legenda “Ho Theos”, din care se desprind dou tulpini
înflorite i înfrunzite; ornamenta ie fitomorf în cele trei col uri ale triunghiului (dim.:
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2,5 x 14,3 cm.). La 89v, alt frontispiciu semnat “ieromonah Constantie”, cu acelai
simbolism în interiorul unui ancadrament “dodecaedric” anturat de motive florale mari.
Dimensiuni: 5 x 14,8 cm. Frontispicii de capitol cu „ho Theos” se întâlnesc, de pild, la
f. 94v. La f. 88v, 145v, 158v, un tip de frontispiciu cu "glob". Ilustra iile plasate în text
sau în afara lui sunt, bunoar, cea de la f. 125v, reprezentând traversarea Mrii Roii, a
monahului Ghervasie, sau cea de la f. 142v, înf iând un soldat-mucenic (Sf. Dimitrie)
- 5,8 x 4,3 cm.
* Structura: titlul cr ii - f. [1]r; "Ctr dreptcredincioii cetitori" (semnat: "Eforii
Tipografiei Constantin Caraca Doftorul Politiei, Rducanul Clincianul Biv vel Stolnic,
Dimitrache Toplicianul Biv vel Sluger" - f. de tit. r; "Înv tur cum s ceteate
Psaltirea în sfântul i marele Post" - f. [3]v; "Rânduiala cum s cade a ceti Psalmii de
osebi"- f. [4]v; Psaltire i rugciuni- f. 1; 9 "Cântri" ale prorocilor (începând cu
Moise)- f. 125v; "Pentru Polieleu" (cu colontitlul: "Psalmii alei" - f. 136v; "Dela
Facerea atoat fptura i dela Adam omul cel întâiu zidit, întoarcerea Indictonului, a
[532] de ani al 14"- f. 146r; "Paschaliia" - f. 155r; "Naterea lunilor" - f. 167r; "Cinstitul
Paraclis al doilea al Prea Sfintei Nsctoare de Dumnezeu" i "Canon de rugciune ctr
Prea Sfânta Nsctoare de Dumnezeu" - f. 167v-172v; "Istorie. Nume jidoveti care le
pomeneate David la Psalmii lui, tâlcuite cu istoriia lor" - f. [174]v; "Minologhion
Adic Sinaxariul celor 12 luni"
* Citat în: BRV. - vol. III, 1083; BRV Additamenta, p. 417-418

Psaltire [Bucureti] . 1820 [titlu uniform local]
Caraca, Constantin, biv vel stolnic. prefaator ; editor comercial
Clinceanu, Rducanu, biv vel sluger. prefaator ; editor comercial
Topliceanu, Dimitrie, biv vel serdar. prefaator ; editor comercial
Chesarie, Episcopul Râmnicului. patronaj
Constantie, ieromonah la Mn. Neam. gravor în lemn
Ghervasie [monah la Mn. Neam] . gravor în lemn
Tipografia de la Cimeaua Domnului Mavrogheni (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — [5], 174 f. (2 foi manuscrise i 7 foi albe "de ateptare")
* Minologhionul are text tiprit numai pentru lunile septembrie i octombrie; cele
[2] f. mss, de la sfâritul volumului completeaz, fr a termina îns, textul ini ial.
Foile adugate pentru transcrierea Minologhion-ului, 9 în total, au un chenar trasat
cu creionul i sunt numerotate de mân. Deasupra chenarului foii 6, semntura
posibilului autor al copiei manuscrise neterminate, în alfabet latin - "Maica Elena
D. Drghici".
* Legtur în pergamoid de culoare acvamarin, cu model "vlurit". Coperta
anterioar are imprimat un crucifix. Cotor neted. Forza ornamental (mici ramuri
înfrunzite, de culoare galben pal, pe fond verde).
* Conservare: legtur uor destrmat, pe marginile inferioare i la col uri ; corp:
deteriorat, cu multe cearcne de ap (marginile laterale ale f. [1]-12, f. 29r, pe 3/4
din suprafa , 32 r - v, 34r, 137-141 r - v, 165-174), cu interven ii în scop de
consolidare constând în lipituri al cror adeziv a provocat blocarea unor foi
succesive; desprinderea acestora ar putea cauza pierderi iremediabile de text - f. 56, 26-28, 69-70. Migrare a cernelii tipografice, datorat umezelii. Patin vulgar,
înglbenire a hârtiei, depozite de cear, pete de diferite provenien e. Foaia [2]
aproape desprins, în ciuda consolidrii anterioare. Foile 6-7 consolidate empiric
cu buc i de hârtie; obturare a textului filei 6, pe vertical; f. 7 remarginat în
partea de jos. F. 26 consolidat mai întâi cu hârtie, apoi cu o band de scotch. F.
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38 remarginat lateral. Pete închise la culoare pe muchia, în centrul i în josul
foilor 42 r - v, 43 r - v; f. 104r - v; col urile inferioare ale foilor 167-174; pete de
grsime - f. 7 r - v. Depozite de cear - 67 r - v, 107r, 109r -112 r - v; f. 113r-114v
(lateral). F. 120, fr coloncifr, este rupt în diagonal. F. 9 a secven ei
manuscrise, are mici pete maronii. F. 167 (fr coloncifr) are o nuan  mai
închis decât restul filelor. Pre ul de anticariat, cu creionul chimic: "200 lei", pe f.
12v.
Inv. 12798

Petros Emmanouil Ephesios
47
Neon Anastasimatarion : metaphrasthen kata ten neophanen methodon tes
mousikes… / ekdothen spoude men epi pono tou Petrou Ephesiou, epi tes…
Hegemonias tou… Authentou …. Alexandrou Nikolaou Soutzou Boeboda ;
archieratuontos tou…. Metropolitou Ungroblachias Dionysiou, philotimo de
prokatabole tou… megalou bornikou Gregoriou Ballianou. — Nyn proton eis phos
achthen, dia typographikon charakteron tes mousikes. — En Boukourestio : en to
neosystato Typographeio, 1820. — [5] f., 260 p., [5] f. ; 4° (22 cm), 28 R (16,5 x
11,5 cm)
* Pagin de titlu: NEON // ANASTASIMATARION, // metaphrasthen kata ten //
neophanen methodon tes mousikes // hypo ton en Konstantinopolei mousikologiotaton
didaskalon // kai epheureton tou neou mousikou systematos, // nyn proton eis phos
achthen dia typographikon charakteron tes mousikes // epi tes Theosteriktou
Hegemonias tou Hypselotatou hemon Authentou // pases Oungroblachias kyriou kyriou
Alexandrou // Nikolaou Soutzou Boeboda. // Archieratouontos tou Panierotatou
Metropolitou Oungroblachias // kyriou Dionysiou. // Ekdothen spoude men epipono tou
PETROU // TOU EPHESIOU, philotimo de prokatabole tou paneugenestatou archontos
megalou // bornikou kyriou Gregoriou Ballianou. // En to tou Boukourestio neosystato
Typographeio, 1820
* Titlul tradus: Noul Anastasimatar, transpus dup metoda nou a muzicii, de prea
înv a ii dascli de muzic din Constantinopol i inventatorii noului sistem muzical,
acum pentru prima oar dat la lumin cu caractere tipografice muziceti în timpul
domniei, de Dumnezeu pzit, a prea înl atului nostru Domn Alexandru Nicolae u u
Vod, fiind Mitropolit al Ungrovlahiei prea sfin itul Domn Dionisie. S-a publicat prin
osârdia struitoare a prea înv atului dascl de muzic Kyr Petros din Ephes i cu
anticipata binevoitoare cheltuial a prea nobilului boier, marele vornic domnul Grigorie
Bleanu. În Tipografia de curând întemeiat în Bucureti 1820 [apud BRV]
* Carte de imnuri bizantine dedicate Învierii Domnului, transcrise în noua nota ie
chrisantic ("neobizantin"), i editat de Petru Efesiul, profesor la coala de cântre i
bisericeti, de la Biserica elari. Acest Anastasimatar cuprinde, "în afar de cântrile lui
Petru Lambadarie (stihirile de la Vecernie, Dogmaticile, Stihoavnele, Troparele Învierii,
Laudele i Voscresnele) i altele, compuse de Petru Vizantie (Kekragariile i
Stihologiile) i de "transcriitori", Grigorie Protopsaltul i Hurmuz Hartofilax,
(Sedelnele, Ipacoi, Antifoanele, Prochimenele utreniei, Fericirile i Svetilnele).
Cântrile erau scrise în stilurile irmologic (<<syntomon>>, grabnic) i stihiraric
(<<argo-syntomon>>, raro-grabnic), în mod neuniform". Petru Efesiul va scoate i o
edi ie în sistem de nota ie alfabetic, în 1835, a Anastasimatarului, sistem inventat de el,
dar care nu va rmâne în uz (apud drd. Costin Moisil, "Anastasimatarul, de la manuscris
la tipritur. O istorie comparativ a diferitelor edi ii", studiu publicat pe site-ul Mn.
Stavropoleos).
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* Munca lui Petru Efesiul va fi continuat de Anton Pann, ucenicul acestuia într-ale
cântrii liturgice, dar i într-ale meteugului imprimrii, devenit director al acestei
prime tipografii de muzic bisericeasc din întreg spa iul ortodox rsritean, înc din
1819, dup propriile-i mrturisiri. Caracterele destinate imprimrii Anastasimatarului
(urmat în scurt timp de "Syntomon Doxastarion", anun at în prefa ), fuseser turnate de
Serafim Christodoulos, aurar, dup indica iile lui Petre Efesiul, aa cum aflm tot din
prefa . "Irmologhionul catavasiilor", preconizat i el s apar de sub aceleai teascuri,
va aprea îns la Viena, în tipografia clugrilor armeni ("In Commission der
Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung"), îngrijit de ieromonahul Macarie, în 1823
(s-au tras dou tiraje, unul pentru ara Româneasc, unul pentru Moldova). i acest
dascl de „musichie” încercase s ob in permisiunea de-a înfiin a o tipografie
specializat, îns nu a reuit s-i publice lucrrile în ar, cu excep ia „Tomului al
doilea al Antologhiei (sau Utrenierului)”, aprut la Mitropolie, în 1827.
* Anastasimatarul i Doxastarul scoase de Petru Efesiul sunt primele psaltichii tiprite
întocmite dup noua nota ie muzical, conceput în 1814 de Chrysanthos de Madytos,
Gregorios protopsaltes i Georgios Hourmouzios ("cei trei profesori" ai colii
constantinopolitane de muzic bizantin), pentru a elimina confuziile generate de
interpretarea vechilor manuscrise psaltice.
* Tiprit pe hârtie cu filigran, vizibil în f. [2], de la finele volumului: un leu încoronat.
Sunt prezente frontispicii semnate de ieromonahul Constantie: p. 60, 89, 121, 153, 208,
237. Alte ornamente: frontispiciu cu Duhul Sfânt (la p. 31, nesemnat), viniete vegetale
(care apar pe paginile anterioare paginilor cu frontispiciile semnate, cu excep ia p. 59),
cul-de-lampe; ini iale încadrate de câte 2 cruci sau surmontate de o cruce. Pe foaia de
titlu verso, se afl un citat din Psalmul 145 al lui David: "Cânta i Domnului cântarea
nou; lauda lui în biserica cuvioilor". F. [2]r, de la început, con ine titlul dedica iei
adresate de tipograf, marelui vornic Grigorie Bleanu iar verso-ul foii este alb. La f. [3]r
începe prima scrisoare de dedica ie semnat de autorul anastasimatarului; cea de a doua,
cu titlul "Philomousoi homogeneis", se afl între f. [4]r - [5]v i este semnat i datat
("Apo Boukourestiou, 1820 Maiou. Petros Ephesios didaskalos tou Hegemonikou
Scholeiou"). Cele 5 foi nenumerotate de la sfârit, cuprind: f. [1]r - [2]v - "Panoramata";
f. [3]r - [5]v - "Katagraphe ton Philomouson syndrometon".
* Citat în: BRV. - vol. III, 1092

Anastasimatar (greac medie) [Bucureti] . 1820 [titlu uniform local]
Neon Anastasimatarion (greac medie). 1820 [titlu uniform]
Bleanu, Grigore, mare vornic. editor comercial
uu, Alexandru, domn al rii Româneti. patronaj
Dionisie mitropolit al rii Româneti. patronaj
Tipografia de muzic psaltic a lui Petru Efesiul (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — [5] f., 260 p., [5] f.
* Legtur în piele maro închis, pe carton, cu ornamente presate: chenar din linii
înln uite pe coperta anterioar, dublat de unul fitomorf; coperta posterioar nu
prezint chenar dublu. Cele 4 col uri ale chenarului catenar sunt ornate ornitomorf.
În câmpul central al primei coper i este imprimat un mic motiv cu pasre i lir.
Coperta posterioar are flori de câmp. Cotorul, la rândul lui ornat cu sinusoide
întretiate, are 6 nervuri false, din linii oblice paralele i frunze, toate aurite;
capetele cotorului marcate de câte 7 benzi catenare. Titlul lucrrii este imprimat pe
cotor, în etichet de piele. Forza marmorat, policrom (maro, albastru, galben i
bej).
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* Conservare: legtur: coperta anterioar are pielea tocit, roas pe margini.
Col ul inferior are învelitoarea desprins. Coperta posterioar prezint aceeai
deteriorare în partea superioar i la col uri; i învelitoarea acestei coper i s-a
desprins. Aceeai situa ie la cotor, în partea de jos, lâng prima copert i sus,
lâng cea de-a doua. Canale în cotor (inclusiv în etichet, titlul lucrrii devenind
aproape ilizibil). Forza ptruns de cari, stropit, ptat. Lipsete o parte din forza ul
celei de-a doua coper i ; corp: primele 2 foi stropite cu noroi; cearcne de ap.
Hârtie înglbenit, patin vulgar, pigmenta ie fungic, pete de umezeal, lateral.
Alte cearcne de ap pe col urile superioare ale ultimelor 2 foi. Un desen cu tu
rou, reprezentând un pod, pe forza ul anterior, sub prima însemnare. Exemplar
complet.
* Însemnri: „Acest anastasimatar este a lui Co(n)standin Da(s)clu ce l-am
cumprat în t(a)l(eri) 25 în zilile prea luminatului no(s)tru Dom(n) Alexandru
Necolau Su u v(o)evo(d) când eram la Biserica Sfântului Spiridon cel nou. 1820
avg(ust) 9 z(ile). Constandin dasclu robu lu D(u)mnezeu” , alfabet: chirilic [forza
ant.]
* Însemnri: „[dedesubt, de o alt mân, sub un pod desenat cu cerneal roie] i lam colbrit Costandin Dasclul robu lui D(u)mnezeu ” , alfabet: chirilic [forza
ant.]
* Însemnri: „Cumprat de la P. Nistor Comisia din 28 III/57 (80 lei)” [f. de gard
post. v, jos]
Constantin [dascl la Bis. Sf. Spiridon cel Nou] . (1820-, cumprare) [deintor
anterior]
Nistor P. (pân la 28 martie1957) [menionat pe: f. de gard post. v] [deintor
anterior]
Inv. 3427

Rânduial psaltic i rugciuni (român). 1820
48
Rânduiala cum s cuvine a cânta cei doisprezece Psalmi de osebi : lâng
care s-au adaos i oarecare rugciuni / în zilele prealuminatului… Domn Alexandru
Nicolae u ul Voevod, purtând cârma cea Bisericeasc, Preasfin itul… Mitropolit
Kyriu Dionisie. [Rugciuni alese din Apanthisma]. — Bucureti : [în Tipografia
Mitropoliei], 1820. — [2] f., 251 p. : il. ; 8° (16 cm), 23 R (12 x 8 cm)
* Pagin de titlu: RÂNDUIALA // Cum s cuvine a cânta cei doi- // sprezece Psalmi de
osebi. // Lâng carea s-au adaos i oarecare Rug- // ciuni foarte umilincioase i de mult
// folos sufletesc pricinuitoare, tlm- // cite din limba Elineasc. // Acum aicea tiprit
în zilele prea Lumi- // natului i prea Înl atului nostru // DOMN // ALEXANDRU
NICOLAE // U UL VOEVOD. // Purtând cârma cea Bisericeasc, // Preasfin itul i de
D[u]mnezeu // alesul Mitropolit. // KYRIU DIONISIE. // În Bucureti 1820
* Pagin de titlu ascuns: Rugciuni oarecare, alese i // tlmcite din cartea ce s
numete Apanthisma, adec // adunare de flori, a multor // feluri de rugciuni
umilincioase. Care sau tiprit la anul [1799]. În arigrad, în tipogra- // fia Patriarhiei
* Reprezint o edi ie îmbog it a cr ii cu acelai titlu aprut la Neam , în 1808.
Lucrarea inclus este "Apanthisma", de Nicodim Aghioritul ("Sfetagore ul"), imprimat
la Constantinopol, în 1799, în greaca vulgar (demotiki). Titlul original este: "Epitome
ek ton prophitanakto Dabidikon Psalmon, Apanthisma diaphoron katanyktikon euchon".
Dup modelul cr ii lui Nicodim va aprea o "Apanthisma" la Neam , în 1827.
* Gravurile originale ale edi iei Neam , 1808, ale acestei Rânduieli, sunt reproduse în
edi ia bucuretean.
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* Despre cei 12 psalmi "deosebi" (sau alei) i tipicul lor, legat de numele monahului
Filothei i de contribu ia sa original, detalii ne ofer Tit Simedrea: "Pripealele fcute
de Filoteiu monahul [prezente înc din Psaltirea de Govora, 1637, apoi Psaltirea de
Buzu, 1701 i celelalte de secol XVIII, XIX, care i-au urmat, n.n.], fost logoft al lui
Mircea-cel-Btrîn, sunt nite mici tropare, care se cânt cu stihuri alese din psalmii
întocmi i de Nichifor Vlemmidis la polieleul srbtorilor domneti, ale Maicii
Domnului i ale sfin ilor cuvioi i mucenici mai însemna i.<<Psalmii alei>> sunt nite
grupri de versete alese din Cartea Psalmilor biblici i astfel potrivite încât o grup s
formeze un "psalm", destinat s fie cântat la polieleul unei anumite srbtori, i al crui
în eles s se potriveasc cât-de-cât cu subiectul respectivei srbtori. Ei au fost alctui i,
dup cum arat multe din edi iile Psaltirei i Catavasierului, cum i unele din vechile
manuscripte greceti i slavoneti, de Nichifor Vlemmidis (1197-1272) ctre sfâritul
vie ii sale i poart titlul <<Alegere de stihuri din Cartea Psalmilor, adunate de Nichifor
Vlemmidis, ce se cânt la srbtori peste tot anul>>. Aceast lucrare nu se afl printre
operile lui Nichifor Vlemmidis editate de Migne; Heisenberg Aug. nu o men ioneaz
printre lucrrile editate, iar V. I. Barvinok afirm categoric c aceast lucrare nu a fost
nici odat editat . Totui ea a fost editat de mai multe ori. Noi cunoatem patru edi ii,
dintre care: Eclogarion…, tiprit la Constantinopol la anul 1850 , Psaltirea greac, ed.
Viena 1793 (p. 194-214) i Psaltirea greac ed. Viena 1817 (p. 428-449) ne stau sub
ochi . Dar mult mai multe sunt manuscriptele greceti i slavoneti care con in aceast
lucrare. Cea mai veche men iune despre aa numi ii <<Psalmi alei>> ce se cînt la
polieleu i în acelai timp i cea mai veche culegere de psalmi alei din cr ile româneti
de slujb sfânt din România, o aflm într-o Psaltire, ms slavonesc nr. 215 (f. 271v 281v), sec. al XV-lea, din Biblioteca Academiei R.P.R., supt titulatura <<Psalmi alei
cînd se cânt polieleul>>, dar fr men ionarea autorului lor. De altfel, în nici unul din
manuscriptele slavoneti care con in Psalmi izbrani scrise în rile Romîneti, nu apare
nici odat numele lui Nichifor Vlemmidis. Acest nume va apare în cr ile noastre
liturgice pentru întâia oar în Psaltirea slavon, ed. Govora 1637 (f. 181)" - "Filoteiu
Monahul de la Cozia - Imnograf român", în "Mitropolia Olteniei", Nr. 1-2/1954
* Tipar negru, 3 corpuri de liter chirilic. Foaia de titlu nu prezint ornamente. Versoul foii (de titlu) cuprinde un fragment din Evanghelia dup Matei (cap. 7, stih. 7 i 8).
Urmeaz o "Însemnare de cele ce s afl în Crticica aceasta", la f. [2]r. Pe f. [2]v, o
gravur cu Iisus Hristos Pantocrator, semnat GHERVASI[E] MONAH (în prima
edi ie, o gravur cu aceeai tem îi avea ca autori pe "Protoierei Mihail (i) Policarp
Strelbi chi"). Textul Rânduielii se deschide pe pagina urmtoare, sub un frontispiciu
vegetal având în centru un medalion cu reprezentarea simbolic a Duhului Sfânt, i se
încheie la p. 63. Pagina 64 este, de fapt, pagina de titlu a "Rugciunilor" din edi ia
Constantinopol, 1799, a "Apanthismei" (aprute în traducere româneasc la Neam , în
1827). Aceste compozi ii încep sub un frontispiciu cu simbolul Sf. Treimi (triunghiul)
înconjurat de motive vegetale i in interiorul caruia st scris "ho theos", cu: "Rugciune
ctre prea Sf[â]nta i cea de ofiin  Troi " (a diaconului Ioan, fratele mitropolitului de
Efes, Marcu, i "nomofilax al bisericii ceii mari"). Urmeaz, la p. 85, "Rugciune ctre
Domnul nostru Iisus Hristos… a sfântului Athanasie sinaitul". Textul rugciunii
debuteaz cu o majuscul, "M", de 3,7 x 4,4 cm., ornat fitomorf i istoriat (în
interiorul ei este figurat Mântuitorul, în veminte de arhiereu). La f. 119, "Rugciune
ctre sf[â]ntul D[u]h//Acelui mai sus zis Ioann Diaconul" (deasupra, frontispiciu cu
simbolul Sf. Treimi i inscrip ia "ho theos"). Majuscul identic cu cea descris anterior
(M). La pagina 134, o xilogravur cu Maica Domnului (9,5 x 7 cm.) semnat MONAH
GHERVASI, care precede rugciunea adresat Nsctoarei de Dumnezeu - "cu care,
precum spun unii, s-au rugat sfântul Grigorie Palama Arhiepiscopul Thesalonicului...".
Ini ial de aceleai tip cu cele mai sus men ionate, "F", ornat fitomorf, înf iând, în
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partea dreapt a cadrului decorativ, "Rstignirea". Acelai frontispiciu cu simbolul
trinitar deasupra textului. La p. 152, "Rugciune de obte ctre D[o]mnul, i ctre to i
sfin ii" sub un frontispiciu cu medalion central care con ine ini ialele "IS HS". Ini ial
mare (4 x 4,4 cm.), istoriat, - Iisus Hristos pe Golgotha, sus inând crucea cu mâna
stâng (în fundal, oraul Ierusalim). Sec iune se sfârete la p. 173. Între p. 174-250, se
afl o serie de slujbe pentru postul Patelui. Paginile 250-251 cuprind un mic text
intitulat "Pravila pre care o au dat Îngerul Domnului marelui Pahomie".
* Alte ornamente: ini iale decorate fitomorf i încadrate într-o ram dubl liniar (la
începutul paragrafelor); viniete cu serafimi - 3,7 x 5,5 cm. la paginile 118 i 173.
* Citat în: BRV. - vol. IV, 431

Dionisie, mitropolit al rii Româneti. patronaj
Ghervasie [monah la Mn. Neam] . gravor în lemn
Mitropolia rii Româneti. Tipografia (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — [2] f., 251 p.
* Exemplarul este o dona ie a Muzeului Simu, din 1957.
* Legtur în piele verde i pergamoid galben, ambele ornate fitomorf, în relief (cu
urme de aurire pe cotor). Cotor cu 2 nervuri profilate. nit stropit cu albastru.
* Conservare: legtur: pielea tocit, ptruns de cari, pergamoidul ptat - col ul
drept superior, al primei coper i i marginea inferioar; coperta posterioar - lâng
cotor. Culoarea nitului, estompat. ; corp: exemplar complet, bine conservat;
migrare a frontului de ap pe foile de gard (prima foaie are i o pat de cerneal)
i pe filele cr ii; pigmenta ie fungic.
* Ex libris: tampil roie circular, "Museul Simu Bucureti" [f. de gard ant. r, f.
[1] marg. sup., f. de gard post. v, forza post.]
Muzeul de Art Anastase Simu. (pân la 1957) (Bucureti) [deintor anterior]
Inv. 10794

Barac, Ioan
49
Risipirea cea de pe urm a Ierusalimului / Ioan Barac. — Bucureti : [în
Tipografia de la Cimea?], 1820. — [1] f., 244 p. ; 8° (17 cm), 27 R (14,5 x 9 cm)
* Pagin de titlu: RISIPIREA // CEA DE PE URM // A // Ierusalimului // care s-au
împlinit dup cuvântul // ce sau zis c nu va rmânea // piatr pre piatr. // SCOAS
DIN CARTEA LUI // IOSIF FLAVIE // PRE SCURT // I // În 9 Cntri în stihuri
alctuit // DE // IOANN BARAC // Maghistratul Translator al Braovului. // În
BUCURE TI 1820.
* Domokos Sámuel, op. cit. infra, în sec iunea dedicat lui Ioan Barac, p. 101-107, îl
caracterizeaz pe acesta drept "un reprezentant excelent al perioadei de început a
traducerilor româneti din Transilvania. Traducerile i prelucrrile sale din limbile
maghiar i german s-au bucurat de o mare popularitate nu numai în Transilvania ci i
în ara Româneasc". Prezenta scriere ar fi prelucrarea epopeii scrise de Nagy Ferenc,
"A Pártos Jeruzsálem" i ar fi aprut pentru prima oar la Bratislava, în 1799 (ap. G.
Bogdan-Duic, "Ioan Barac. Studii", Bucureti, 1933). Autorul este cel dintâi traductor
al celor "1000 i una de nop i" - "Istorii arabiceti sau Halima", I-VIII, Braov, 1836-40
* Cartea este o prelucrare dup "De Bello Judaico", a lui Flavius Iosephus
* Tipar negru, 3 corpuri de liter chirilic. Hârtie cu filigran. Alctuit din 28 de caiete
cu signatur chirilic, reclame, note de subsol. Rezumatele cânturilor în manetele
paginilor. Numerota ia începe cu pagina 2. Pe foaia de titlu verso se afl un epigraf, cu
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una din profe iile lui Iisus ("Scula-se-va un neam asupra altuia..."). Prefa a autorului
ocup paginile 2-8. Cartea este decorat cu ornamente tipografice constând în
frontispicii simple, din linii ondulate sau motive vegetale stilizate; un frontispiciu mai
elaborat, din motive florale, la p. 13, deasupra începutului sec iunii cu titlul "Istoria",
plasat între primele dou Cântri.
* 1843 : Ed. a II-a, Sibiu, tipografia lui Gheorghie de Clozius (cu caractere chirilice)
* 1852 : Ed. a III-a, ibidem (cu chirilice)
* 1902 : Ed. a IV-a, Sibiu, tipografia i editura lui W. Krafft
* Citat în: BRV. - vol. IV, 431
* Citat în: BRM. - vol. I, p. 260, poz. 4894 sqq
* Citat în: Domokos Sámuel-- Tipografia din Buda : Contribu ia ei la formarea tiin ei
i literaturii române din Transilvania la începutul secolului al XIX-lea. — Szeged :
Giula-Gyula, 1994. — IX. Începuturile literaturii româneti Tansilvania : Ioan Barac,
Vasile Aaron, Dimitrie ichindeal, Ion Budai-Deleanu

Risipirea cea de pe urm a Ierusalimului (român). 1821 [titlu uniform]
Exemplare:
a.
. — 245 p.
* Exemplarul a reprezentat o dona ie din partea Eforiei coalelor Na ionale,
elevului Lzrescu Alecu, pentru merite deosebite la înv tur. Este prima
men iune a acestei institu ii pe o carte a Bibliotecii Muzeului. Aa cum ne
informeaz Gheorghe Pârnu , în "Istoria Înv mântului din Jude ul Ialomi a. vol.
I (1300 – 1918), Inspectoratul colar al Jude ului Ialomi a – Casa Corpului
Didactic, Slobozia, 1978", p. p.121 – 129 i Ion Vlaicu, în "Înv mântul
slobozean dintr-un început i pân în 1994" ( <<Slobozia 400. Studii i comunicri
monografice>>, Consiliul Local Municipiul Slobozia, 1994, p. 144): "În baza
Regulamentului Organic, la 1830 se înfiin eaz colile Na ionale ca institu ii
permanente, de stat, cu limb oficial de predare limba român. În perioada 18321848 au func ionat 39 coli na ionale începtoare, dintre care 20 în Muntenia (câte
una în fiecare reedin  de jude i trei în Bucureti) i 19 în Moldova (15 la
inuturi i patru la Iai) [...] Atât colile na ionale oreneti cât i cele particulare
au func ionat având la baz legiuiri elaborate de institu iile centrale – Eforia
colilor i Epitropia înv turilor publice – bine conduse, mai ales de directorii lor
– Petrache Poenaru i Gheorghe Asachi". Sursele citate au fost consultate pentru
identificarea celui de-al doilea beneficiar al unei dona ii din partea Eforiei,
Antonie Rhtivanu, cf. inv. 1251. În cel priveڍte pe Alexandru (Alecu) Lzrescu,
acesta a fost identificat în persoana scriitorului cu acelai nume, pseudonim "Laer iu", autor de articole politice ڍi de critic literar, publicate în
Contemporanul, Literatorul, Românul, Telegraful etc. (ap. Victoria Roman, "Cr i
tiprite pân la 1821 aflate în biblioteca Muzeului" în: "Materiale de Istorie i
Muzeografie", vol. 5, p. 196)
* Semilegtur în pergamoid verde i hârtie policrom (rou, albastru, bej, maro)
pe carton. Titlul pe cotor, între dou linii decorate cu flori mici, stilizate. nit
stropit cu albastru, forza albastru-verzui.
* Conservare: legtur: cotorul este deteriorat, cu învelitoarea desprins în an ul
de articula ie i la ambele capete. Col urile coper ilor îndoite, tocite. Hârtie cu mici
zone lips pe coper i, culori estompate ; corp: complet. Paginile 1-8 ptrunse de
cari, iar de la p. 1 la p. 56, hârtia este înglbenit, ptat lateral i pe marginea
inferioar. De la p. 225 spre sfârit, biodeteriorare accentuat (în special p. 243245). Alte pagini cu pete închise la culoare: 173-175. În interiorul coper ii
anterioare este lipit o diplom cu textul: "Împr irea darurilor la Ecsamenul
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general al anului 1846… Premiu I acordat elevului Lzrescu Alecu din clasa I de
Umanioare, pentru silin a la înv area limbei române".
* Ex libris: Sfatul Popular al Capitalei. Sec iunea Cultural. Muzeul de Arheologie
i Istorie [etichet rectangular de culoare violet] [f. de tit. r, p. 1, p. 246, f. de
gard post. v]
* Ex libris: Eforia coalelor Na ionale [forza anterior, diploma]
* Însemnri: „Achizi ionat de la Tov. Prof. Cre u. 31. III. 1956” , alfabet: latin
extins [p. 246]
Lzrescu, Alecu. (1846-, donaie) [menionat pe: forza ] [deintor anterior]
Creu [profesor] . (pân la 31 martie 1956) [menionat pe: p. 246] [deintor
anterior]
Sfatul Popular al Capitalei. Seciunea Cultural. Muzeul de Arheologie i Istorie
(Bucureti) [deintor anterior]
Eforia colilor Naionale. (pân la 1846) (Bucureti) [menionat pe: forza
anterior, diploma] [deintor anterior]
Inv. 9234

1823
Acatistier (român). 1823
50
Acatisther : care cuprinde Acathistul, adec lauda…. Ctr Preasf[â]nta
Nsctoare de D[u]mnezeu i Paraclisul, Rugciunile Precetaniei, i Canonul ctr
D[o]mnul nostru Is[us] H[risto]s / în zilele Prea înl atului... Domn Grigorie
Dimitriu Ghica, cu blagoslovenia Preasf[i]n itului Mitropolit atoat Ungrovlahia…
Grigorie. — Acum întru acest chip tiprit. — Bucureti : [în tipografia
Mitropoliei], 1823. — [1] f., 161 p. ; 4° (22 cm), 19 R (12,5 x 9 cm)
* Pagin de titlu: ACATHISTER // care // Cuprinde, Acathistul, adec // lauda cea
neezut Ctr Preasf[â]nta // Nsctoare de D[u]mnezeu, i Paraclisul, Rugciunile
Precetaniei, i Ca // nonul ctr D[o]mnul nostru Is Hs. // Acum întru acest chip tiprit
// în zilele Prea înl atului i Prea // luminatului nostru Domn. // IO GRIGORIE
DIMITRIU GHICA VV. // Cu blagosloveniia Preasfn itului i // de D[u]mnezeu
alesului Mitropolit a // toat Ungrovlahia // KYRIOU KYRIOU GRIGORIE. // În
Bucureti 1823.
* Tiprit pe hârtie filigranat, cu negru i rou. Titlul i textul apar într-un ancadrament
fitomorf xilogravat: medalioane vegetale în interiorul crora sunt portrete de prooroci,
apostoli (unii cu filactere în mâini) i arhangheli; numele acestor personaje sacre sunt
imprimate sub laturile inferioare ale chenarelor. Ibidem, apare i numele gravorului "Popa Simeon 1819" (p. 7, 8, 9, 14, 22, 24, 29, 30, 38, 40, 46, 48, 54, 56, 62, 64, 70, 72,
78, 80, 86, 88, 94, 96, 102, 104, 110, 112, 118, 120, 126, 128, 134, 136, 142, 144, 150,
152, 158, 160, 162). Ornamentica se compune din foarte multe ini iale roii înflorate,
încadrate, unele istoriate, frontispicii, 2 gravuri mari i f. multe miniaturi. Pe f. de titlu
verso se afl o gravur semnat cu tema Buneivestiri, de 9,8 x 6,6 cm., semnat
"GHERVASIE MON[AH" (autor al ilustra iilor reproduse în Psaltirea de Bucureti,
1820 i în "Rânduiala de cum se cuvine a cânta cei 12 psalmi deosebi", ibidem, tot
1820; acest Ghervasie este cel care a ilustrat, bunoar, seria "Cuvintelor i înv turilor
Printelui nostru Efrem Sirul", tiprite la Mn. Neam , în 1818-1819); gravura are o ram
sub ire, roie, din flori stilizate, iar cele 4 col uri ale ramei sunt ocupate de câte un
ornament mare, în negativ (alb pe rou). O alt gravur, de dimensiuni mai mari - 10 x 6
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cm., se afl la p. 54: Maica Domnului pe tron, deasupra norilor, cu Pruncul în poal,
inând un sceptru în mâna dreapt. Aacelai tip de ancadrament ca în prima gravur
descris. Numele gravorului nu a mai fost imprimat. Frontispicii cu rozete anturate de
alte motive florale, având în centru o christogram ("IS HS"). Ilustra ie cu Iisus în potir,
la p. 85; în dreapta se vede crucea pe care este înfurat o coard de vi -de-vie, în
stânga - un snop de grâu. Exist dou serii de miniaturi religioase, fie exprimând ciclul
hristologic (4,5 x 4 cm. sau 5 x 4 cm., cu unele varia ii), valorizat prin unele
reprezentri pur simbolice, ale figurii i vie ii Mântuitorului, fie ciclul marianic. Sunt
prezente, de exemplu, 2 tipuri de ilustra ii cu tema Buneivestiri (p. 8 i 9). De regul,
miniaturile înso esc ini ialele xilogravate (dim.: 3,5 x 3 cm.), pe aceeai pagin. În total,
sunt 56 de miniaturi i în jur de 20 de letrine (multe pe fond haurat), dintre care una
include elemente arhitecturale (biseric i foior), la p. 97 (un "A"), iar alta - elemente
topografice, la p. 130 (un "N"). Ini iale mici, ornate, încadrate, de 2,5 x 2,5 cm.
* Din cuprins: "Slujba cântrii Acathistului", p. 1-54; "Canon de rugciune ctre
Preasfânta Nsctoare de D[u]mnezeu" (colontitlu: "Parac[lisul] Prec[istei]"), p. 55-85;
"Canonul de rugciune ctre Is. Hs.", p. 147-160. Cartea se încheie la p. 161 cu "Ctr
Is. Hs. La Hvalite. Stihuri podobnice de umilin  ctr D[o]mnul nostru Is. Hs."
* 1828 : Edi ia a II-a
* Citat în: BRV. - vol. III, 1172 (1823)

Ghica, Grigore al IV-lea, domn al rii Româneti. patronaj
Grigorie al IV-lea Dasclul, mitropolit al rii Româneti. patronaj
Simeon [preot] . gravor în lemn
Ghervasie [monah la Mn. Neam] . gravor în lemn
Mitropolia rii Româneti. Tipografia (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — [1] f., 162 p.
* Exemplarul a circulat în Buzu, în secolul al XIX-lea, aflându-se în posesia unor
monahi din schitul Nifon.
* Legtur în piele pe carton, cu impresiuni la cald: ornament de form
rectangular (chenar), în interiorul cruia se mai disting, vag, siluetele celor 4
evangheliti. Medalionul central nu se mai distinge. Chenar marginal lat, din flori
cruciforme i foliaje curbate (volute). Coperta posterioar nu prezint
ornamenta ie. Cotorul mai pstreaz 4 nervuri false decorate i aurite (linii
punctate i frunze; fleuroane între nervuri).
* Conservare: legtur: uzat. Coper ile s-au desprins aproape total, de corpul
cr ii. Cotorul este deteriorat, cu piele scorojit, rupt (fragmentar la captul
inferior, desprins, la captul superior). Pielea coper ii I este tocit lâng cotor, în
partea de jos; col urile sunt dezgolite, învelitoarea nu mai acoper marginile
laterale. Depozite de cear. Coper ii posterioare îi lipsete o mare parte a
învelitorii din piele, iar por iunea rmas a suferit deteriorri ; corp: exemplarul
prezint semnele îmbtrânirii i ale folosirii îndelungate. P. 1-48 cu pete închise la
culoare pe margini. Cearcne de ap între file.
* Însemnri: „Aceast crticic au fost a rposatului Stoian i s-au vndut drept
taleri 9 printelui Sofronie diiacon fecio(ru)lui prointelui [sic] Antonie schimonah
Nifoneanu în 1845 septe(m)vrie 3. Am scris eu Antonie schimonah în zilile
Domniei sale Dom(n) Gheorghie (Bibescul) voevod 1845 oc(tom)v(ri)e 8 aflândum la schit Nifon din sud Buzu în vârst de an(i) 57” , alfabet: chirilic [f. de tit. r,
marg. inf. - p. 27]
* Însemnri: „Tot cel ce lucreaz pmântul mortu este” , alfabet: chirilic [p. 71,
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marg. sup.]
* Însemnri: „Aceast crticic este a printelui Ilarie er(o)mo(nah)” , alfabet:
chirilic [p. 85, marg. inf.]
Sofronie [diacon, fiul schimonahului Antonie, din schitul Nifon, jud. Buzu] .
(1845-) [menionat pe: f. de tit. r - p. 27] (cumprare) [deintor anterior]
Stoian. (Buzu, ante 1845) [menionat pe: f. de tit. r - p. 27] [deintor anterior]
Ilarie, ieromonah. ([sec. al XIX-lea]) [menionat pe: p. 85] [deintor anterior]
Inv. 12806

Macarie, ieromonahul (protopsaltul)
51
Anastasimatariu bisericesc dup azmântul Sistimii ceii noao / alctuit
dup cel grecesc de smeritul Macarie ieromonahul, Portarie al Sfintei Mitropolii a
Bucuretilor, Dascalul coalei de Musichie, în zilele... Prea înl atului nostru
Domn… Ioann Sandul Sturza Voevod ; cu voia i blagosloveniia Prea Osfin iei
sale printelui Arhiepiscop i Mitropolit al Moldaviei Kyriou Kyr Veniamin. —
Acum întâiai dat tiprit. — [Vienna] : [Mechitaristen-CongregationsBuchdruckerei, i.e. tipografia ordinului mechitarist (a clugrilor armeni din
diaspora)], 1823. — [5] f., 300 p., [1] f. ; 4° (23 cm), 13 R (19 x 15 cm)
* Pagin de titlu: ANASTASIMATASRIU // Bisericesc // dup azmântul Sistimii
ceii noao. // Acum // întâiai dat tiprit în zilele Prea luminatului, // i Prea înl atului
nostru Domn // IOANN SANDUL STURZA VOEVOD // întru întâiul an al Domniei
Sale. // Cu voia i blagosloveniia Prea Osfin iei sale printelui // Arhiepiscop i
Mitropolit al // Moldaviei Kyriou Kyr Veniamin. // Alctuit dup cel Grecesc pre limba
Româneasc, de smeritul // MACARIE IEROMONAHUL // Portarie al Sfintei
Mitropolii a Bucuretilor, Dascalul coalei // de Musichie. VIENNA, 1823.
* Reprezint cel dintâi Anastasimatar în limba român; urmtorul se va tipri în 1848 de
Dimitrie Suceveanu, în fapt - o reeditare a acestui Anastasimatar, revzut i adugit
conform evolu iei psaltichiilor greceti. Aceasta este edi ia pentru Moldova, descris în
BRV vol. III, pozi ia 1183. Edi ia pentru Muntenia a fost tiprit cu alte caractere, cu o
prefa  mai ampl, modificat, reprodus integral de C. Erbiceanu în "Biserica ortodox
român" XVI, p. 817-820. Bibliografii Academiei trimit la "Carte de Music
Bisericeasc..." a lui Nifon N. Ploieteanul (Bucureti, 1902) - cu privire la modelul
utilizat de Macarie, i anume: Anastasimatarul compus de Petre Efesiul în 1820 - i la
"Via a i activitatea dasclului de cântri Macarie Ieromonahul", a preotului Nicolae M.
Popescu (Bucureti, 1908, p. 48-51) referitor la edi iile ulterioare ale lucrrii (1856,
1875 i 1898), care cuprind integral textul macarian, înso it i de alte cântri. Printre
sursele biobibliografice moderne, cf. studiul lui Costin Moisil, "Anastasimatarul, de la
manuscris la tipritur. O istorie comparativ a diferitelor edi ii" (citat la descrierea
Anastasimatarului în greac, BRV III, 1092).
* Tiparul este negru i rou, hârtia este filigranat; textul este plasat într-un chenar din
linii zigzagate. S-au folosit 6 corpuri de liter chirilic. Numerota ie cu cifre arabe;
coloncifre încadrate de mici viniete. Ancadrament fitomorf stilizat pe foaia de titlu.
Frontispicii i viniete de final. Primele foi con in scrisoarea de dedica ie ctre
mitropolitul Grigorie IV Dasclul, semnat de Macarie. Foaia [4] este alb pe recto, iar
pe verso are imprimat un vers din Psalmul 148 al lui David: "Cânta i Domnului cântare
noao..."; pe f. [5]v, în fa a primei pagini de text, este ataat o litogravur semnat J.
Seker, cu "Învierea lui Hristos" (18 x 13,5 cm.) La p. 272 - "Începutul cu D[u]mnezeu
cel sf[â]nt al celor unsprezece sveatilne ale Învierii, dinpreun cu Voskresnele". Pe
ultima pagin, epilogul: "Sfârit i lui Dumnezeu Celui întroi  proslvit laud". Foaia
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nenumerotat de la sfârit cuprinde o "Îndreptare a oare crora treceri cu vederea, ce sau
fcut în azarea alctuirii". Ornamentic: la începutul prefe ei se afl un frontispiciu cu
samovar din ale crui toarte se desprind dou ramuri sub iri, înflorite. Acelai ornament
se regsete i în cuprinsul volumului, la p. 33, 65, 99, 135, 173, 239. Vinietele
reprezint fie o floare i doi boboci uni i deasupra florii, la capetele unor tulpini cu
frunze lanceolate, fie un evantai din foliaje completat cu "semicercuri" de frunze
punctate cu mici flori albe (v. p. 98, 134, 172, 238, 300). Exist i unele frontispicii de
capitol din benzi înguste, de asemenea fitomorfe.
* 1848 : Ed. a II-a, Bucureti, de D. Suceveanu (nu figureaz în "Bibliografia
Româneasc Modern 1831-1919")
* Citat în: BRV. - vol. III, 1183

Anastasimatar (român). 1823 [titlu uniform]
Sturza, Alexandru, domn al Moldovei. patronaj
Veniamin Costachi, mitropolit al Moldovei. patronaj
Grigorie al IV-lea Dasclul, mitropolit al rii Româneti. beneficiarul
dedicaiei
Seker, J. litogravor
Mechitaristen-Congregations-Buchdruckerei (Viena)
Exemplare:
a.
. — [5] f., 300 p., [1] f.
* Legtur în piele maro i hârtie marmorat pe carton. Cotorul are 5 nervuri false,
decorate cu motive vegetale stilizate, încadrate de câte 2 grupuri de linii duble.
Titlul cr ii imprimat cu majuscule, între nervurile 2 i 3, de sus.
* Conservare: legtur: coper i deteriorate (marginea inferioar i cea lateral, a
primei coper i, - cu o zon lips datorat, probabil, atacului de roztoare; col ul
superior al coper ii posterioare i marginile), carton exfoliat. Guri de zbor în
partea de sus, jos i lateral, în special la col uri, în ambele coper i. Hârtia
marmorat frotat pe toat suprafa a. Pielea cotorului are canale fine i o zon
lips lâng coperta anterioar; este tocit la ambele capete, ptruns de cari. Pe
prima foaie de gard v sunt unele încercri de nota ie muzical bizantin, în peni .
Forza ul anterior prezint câteva încercri similare; împreun cu foaia 1 de gard,
a fost refcut din hârtie poroas de culoare verde. Între ele este lipit un fragment
de foaie cu text manuscris. Se mai poate observa un rest din foaia de gard
original, de la începutul cr ii, care prezint un autograf cu litere îngroate,
ilizibil, i o însemnare, reprodus mai jos. Foaia de gard posterioar este ptat,
cu guri de zbor, lipit de foaia liber a forza ului. Forza ul posterior are pete
galbene, cearcne de ap, guri de zbor. Pre ul de anticariat al cr ii figureaz pe
primul forza ("Lei 700") ; corp: exemplar complet. Deteriorare progresiv a
hârtiei; depozite de cear, pigmenta ie fungic pronun at pe fila [5] recto-verso,
datorat migrrii frontului de ap pe 3 sferturi din suprafa a foii. Aceast foaie este
lipit de fila anterioar, în partea interioar a cotorului, printr-o band de hârtie
provenind dintr-un caiet de aritmetic. Consolidare empiric a paginilor 1-8.
Paginile 201-217 uor desprinse în partea inferioar. Depozite de cear pe
marginea inferioar a filei 223.
* Ex libris: Fratel[e] Marin [forza ant. (nou)]
* Ex libris: Th. Voinescu [forza ant.]
* Ex libris: Ionescu [f. [4]r]
* Ex libris: Marin G. Gheorghe [f. [4]r]
* Însemnri: „Acest Anastasimatar este druit de Printele Silvestru. T. Marin
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Gheorghe” , alfabet: latin extins [f. de gard ant. (orig.)]
Voinescu, Theodor. ([sec. XX]) [menionat pe: forza ant. (nou)] [deintor
anterior]
Silvestru, T[eodor?] [preot] . ([sec. XX]) [menionat pe: f. de gard ant. (orig.)]
[deintor anterior]
Gheorghe, Marin G. ([sec. XX], donaie) [menionat pe: f. [4]r] [deintor anterior]
Inv. 12814

b.

. — [5] f., 300 p., [1] f.
* Exemplarul s-a aflat în dou sfinte lcauri bucuretene: Biserica Ghencea din
Calea 13 septembrie ("mahalaoa" Dealu Spirii, la anul 1848-49, aa cum
consemneaz dasclul Constantin (Costache) Popescu), i Biserica Olteni,
monument de art i arhitectur ecleziastic, ctitorit în 1696, cu fresce pictate de
Gheorghe Tttrescu, dup restaurarea acesteia în stil neogotic în anii 1863-186,
disprut (ca multe altele) de pe harta spiritual a Bucuretilor, în iunie 1987.
Anton Pann a parcurs aici una din etapele uceniciei sale psaltice.
* Semilegtur în piele neagr i hârtie marmorat (galben i albastru ultramarin),
pe carton.
* Conservare: legtur: coperta anterioar este desprins din legtur. Învelitoarea
cotorului desprins, roas lâng prima copert i la captul superior, ptruns de
cari. Coper i îndoite, tocite pe margini, ptate de cerneal. Coperta posterioar
frotat, carton cu lipsuri în partea inferioar. Alte zone lips sus lâng cotor. Pete
de mucegai. Guri de zbor, marginea inferioar. Învelitoarea din piele a col urilor
ambelor coper i lipsete. Forza ul anterior prezint însemnri suprapuse, din
perioade diferite ; corp: file îndoite, cu urme de flcri, înnegrite, desolidarizate.
Pân la p. 8, custura este foarte lax.
* Însemnri: „Aceast carte ce s cheam anastasimatar este al lui Costache sin
popa vasile ot Biserica Ghencea din mahalaoa Dealuspiri i am scris eu Costache
Popescul spre însemnare ca s fie cunoscut 1848 septembrie 11 Costache
Popescul” , alfabet: chirilic [f. de gard post. r]
* Însemnri: „Costache Popescul dasclul 1849 iunie 19” , alfabet: chirilic [f. de
gard post. r]
* Însemnri: „Tache Popescu 1849 iunie 19” , alfabet: chirilic [f. de gard post. r]
* Însemnri: „ i am scris eu mai jos isclit Costache Popescul” , alfabet: chirilic
[f. de gard post. r]
* Însemnri: „Adic eu carele mai jos isclit în [ters]” , alfabet: chirilic [f. de
gard post. v]
* Însemnri: despre: [un pomelnic], alfabet: de tranzi ie [f. de gard post. v]
* Însemnri: „Costache Popescu, Stan Popescu i tefan Popescu” , alfabet:
chirilic [f. de gard post. v]
* Însemnri: „Adic eu carele mai jos isclitul încredin ez cu acest înscris al meu
la mâna dum(nea)lui spre a fi tiut” / [Costache Popescu], alfabet: chirilic [f. de
gard post. v]
* Însemnri: „supt [isc]litul încredin ez cu acest înscris al meu pre Dumnealui
spre neuitare s s tie… [însemnarea se oprete aici]” , alfabet: chirilic [f. de
gard post. v]
* Însemnri: „Donat de mine Muzeului de Istorie Bucureti, în anul 1968.
Cântre Bis. Olteni C. Ifrim [cu cerneal albastr]” , alfabet: latin extins [f. lib. a
forza ului post.]
Biserica Ghencea. (1848-) (Bucureti) [menionat pe: f. de gard post. r] [deintor
anterior]
Biserica Olteni. (pân în 1968) (Bucureti) [menionat pe: forza post. liber]
135

www.cimec.ro

[deintor anterior]
Inv. 30.583

52
Irmologhion : sau Catavasieriu musicesc / alctuit românete pre
azmântul sistimii ceii noao du pre cel grecesc de smeritul Macarie ieromonahul,
în zilele Prea înl atului nostru Domn… Grigorie Ghica Voevod ; cu voia i
blagosloveniia Prea Osfin itului Mitropolit… Kyr Grigorie. — Acum întâiai dat
tiprit. — [Vienna] : [Mechitaristen-Congregations-Buchdruckerei, i.e. tipografia
ordinului mechitarist (a clugrilor armeni din diaspora)], 1823. — XIV, 220 p. ;
4° (22 cm), 13 R (18,5 x 15 cm)
* Pagin de titlu: IRMOLOGHION // sau // Catavasieriu Musicesc. // Care // cuprinde
în sine Catavasiile Praznicilor împrteti // i ale Nsctoarei de D[u]mnezeu, ale
Triodului i ale // Penticostariului, precum s cânt în sfnta lui // Hs Dmnezeu Beserica
cea mare. // Acum // întâiai dat tiprit în zilele Prea luminatului i Prea înl a // tului
nostru Domn i Ighemon a toat Ungrovlahiia, Io GRIGORIE DIMITRIE GHICA
VOEVOD // întru întâiul an al Domniei sale. // cu voia i blagosloveniia Prea o
Sfin itului // Mitropolit a toat Ungrovlahiia // Kyrio Kyr // GRIGORIE. // Alctuit
Romanete pre azmântul sistimii ceii noao du pre cel // Grecesc de smeritul //
MACARIE IEROMONAHUL // Portarie al Sf[i]ntei Mitropolii a Bucuretilor Dascalul
coalei de Musichie. // 1823
* Lucrarea se compune din catavasiile lui Petru Peloponesiul (fost lambadar sau cântre
din strana stâng, cel mai important, urmând imediat protopsaltului, al Bisericii
Patriarhale din Constantinopol) - transpuse din nota ia cucuzelian în cea chrisantic, i
din axioane compuse de însui Macarie. Este cea de a treia carte de muzic psaltic dat
în tipar la Viena (dup "Teorethikon" i "Anastasimatariu bisericesc") i care a cunoscut
dou edi ii simultane, una pentru ara Româneasc, pe a crei foaie de titlu apar
men iona i ca patroni domnitorul Grigore Ghica i mitropolitul Grigorie Dasclul, i una
pentru Moldova, patronat de Alexandru Sturza i Veniamin Costachi. Aici este
descris edi ia pentru ara Româneasc.
* Titlul prezint un ancadrament fitomorf, de compozi ie tipografic, iar textul cr ii un
chenar din linii zigzagate. Coloncifrele sunt plasate pe centrul marginii superioare a
filelor. Nu prezint signatur. Con ine o prefa  intitulat: "Cinstitului i în H[risto]s
iubit patriot cântre ului ruman cea în H[risto]s îmbr iare", i semnat "Al dragostii
tale, de amândoao fericirile doritoriu, Macarie ieromonahul...". La p. 1, sub un
frontispiciu cu un înger care ine în ambele mâini câte o cunun, postat pe un ornament
vegetal din foliaje rsfrânte i ghirlande, se deschide irmologhionul, cu titlul: "Catavasii
la adormirea prea Sfintei Stpânii nostre, de Dumnezeu Nsctoare...". La începutul
fiecrei catavasii se afl frontispicii înguste, imitând filigranele, de compozi ie
tipografic. La finele volumului, o viniet reprezentând o lir din care ies raze, aezat
pe un nor.
* Citat în: BRV. - vol. III, 1184

Catavasier [Viena] . 1823 [titlu uniform local]
Irmologhion (român). 1823 [titlu uniform]
Ghica, Grigore al IV-lea, domn al rii Româneti. patronaj
Grigorie al IV-lea Dasclul, mitropolit al rii Româneti. patronaj
Mechitaristen-Congregations-Buchdruckerei (Viena)
Exemplare:
a.
. — P. X-XIII, p. 1-220
* Exemplarul apar ine edi iei munteneti.
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* Semilegtur în piele maro i carton marmorat (în rou i albastru), uor
deteriorat, atacat de cari. Cotorul cu 4 nervuri false, fitomorfe, este deteriorat la
ambele capete, cu galerii de insecte. Titlul lucrrii imprimat pe cotor.
* Conservare: legtur: col ul superior al coper ii anterioare nu mai pstreaz
învelitoarea din piele; idem coperta posterioar, cu unele deteriorri suplimentare:
tocit, cu o parte din stratul superficial al cartonului lips, ptruns de cari.
Forza ul (de culoare vernil) are pete galbene i, de asemenea, galerii de insecte ;
corp: hârtie îmbtrânit. Incomplet, prost recompactat: din cele 14 pagini de
început, numerotate cu cifre romane, câte numr exemplarul complet, au rmas
paginile X-XIII, legate greit, în ordine descresctoare.
Inv. 132140

b.

. — XIV, + 219 p.
* Exemplarul se pare c a apar inut marelui ag al politiei Bucuretilor, Iancu
Filipescu (în cazul în care nu avem de-a face cu o simpl coinciden  de nume)
* Legtur în piele maro-rocat i carton marmorat, verde cu galben.
* Conservare: legtur: coper ile ieite din legtur. Col urile acestora sunt roase,
iar cartonul - exfoliat. Marginea superioar a coper ii posterioare, de asemenea
roas. Se mai pstreaz doar semilegtura din piele. Cotor distrus. Încercri de
condei pe forza ul ambelor coper i ; corp: exemplar incomplet: lipsete prima
pagin de text, pe care se afl frontispiciul cu înger. Secven a de început a
volumului, s-a pstrat, comparativ cu cellalt exemplar. Caiete i file
desolidarizate. Paginile 19-22 s-au desprins; fasciculul de pagini 23-56, aproape
ieit din custur. Restul paginilor, pân la sfârit, desprinse complet. Col uri
îndoite (cele inferioare atacate de cari), margini superioare cu pigmenta ie fungic.
Depozite de cear, patin vulgar. Pete de provenien  divers i cearcne de ap,
pe p. 105-112, 145-157. Marginea lateral deteriorat din cauza umezelii: p. 169191.
* Ex libris: Iancu Filipescu 1837 [forza ant., forza post.]
* Însemnri: despre: înscrierea unor copii la "meteugul musichiei" (1837 avg.
15), alfabet: chirilic [forza ڏant.]
* Însemnri: „Constantin Pop, tefan Pop...” , alfabet: chirilic [forza post.]
Filipescu, Iancu, ag al poliiei Bucuretilor. ((Bucureti), 1837-) [menionat pe:
forza] [deintor anterior]
Inv. 12805

1825
Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei
53
Scrisoarea Moldovei / de Dimitrie Cantimir Domnul eii, în zilele bine
credinciosului i de H[risto]s iubitoriului Domnului nostru Ioann Sandul Sturza
Voevod, cu blagosloveniia preaosfin itului Arhiepiscop i Mitropolit… Veniamin.
— Neam : în Sf[â]nta Monastire Neam ul, [de monahul Gherontie], 1825. — [4]
f., 344 p. : il. ; 4° (21 cm), 23-24 R (13 x 15 cm)
* Pagin de titlu: Scrisoarea Moldovei, // de Dimitrie Cantimir Dom- // nul eii. // Carea
acum întâiu sau tiprit în zilele bine Credinciosului // i de H[risto]s iubitoriului
Domnului // nostru IOANN SAN- // DUL STURZA VOEVOD // Cu blagosloveniia
Prea Osfin i- // tului Arhiepiscop i Mitropolit KYRIO KYRIO VENI- // AMIN. al
Mol[ovei] // Pe vremea Prea cuviosului Sta- // re al Sfintelor Monastiri Neam- // ului i
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Secului. // KYR DOMETIAN. În Sf[â]nta Monastire Neam ul // la anul 1825. Avgust în
19.
* Prima edi ie româneasc a monografiei cantemiriene, lucrare elaborat la cererea
Academiei din Berlin (cum este i cazul "Istoriei imperiului otoman"), sub titlul:
"Descriptio Antiqui Et Hodierni Status Moldaviae".
* Cea de a doua edi ie a aprut în 1851, la Iai, "în Tipografia Fran iezo-Român", cu
titlul: "Descrierea Moldaviei de prin ul Dimitrie Cantemir", sub îngrijirea lui C.
Negruzzi. În prefa  se specific istoricul versiunii româneti - textul ini ial, în limba
latin, a fost tradus în german, la Berlin, în 1769, de ctre A.V. Büsching (de fapt - de
Johann Ludwig Redslob) dup o versiune intermediar englezeasc (cf. BRV III, p. 455,
nota 2) i tiprit în 1771 (la Frankfurt i Leipzig, cu titlul: "Beschreibung der Moldau",
n.n.). Aceast edi ie a stat la baza tuturor edi iilor succesive. Un exemplar a fost adus în
ar, în 1806 i druit mitropolitului Grigorie al Ungrovlahiei. Acesta a încredin at-o
mitropolitului Moldovei, Veniamin Costachi, îndemnându-l s-o tipreasc la Mnstirea
Neam u (unde a i aprut, în tlmcirea lui Vasile Vârnav, apud I. Bianu). "Îns
tiprindu-se cu un tipar bisericesc ordinar i în pu ine exemplare, ajunsese a fi foarte
rar. Aceasta ne-au îndemnat a o retipri cu un tipar curat, sârguindu-ne a îndrepta, pre
cât s-au putut, grealele ce întraser în edi ia întâia" (C. Negruzzi).
* Dan Râp-Buicliu, în BRV-Additamenta, p. 428-429, precizeaz c traducerea în
limba român a lucrrii cantemiriene se datoreaz i lui Iancu Nicola[e], bursier al
mitropolitului Veniamin la coala de pe lâng mnstirea Sf. Ioan din Bucureti
(patronat de mitropolitul Grigorie IV "Dasclul"), în anul 1825. Acesta ar fi adus
versiunea româneasc în manuscris, datând din 1806, la mnstirea Neam u, iar în
favoarea implicrii sale în realizarea acestei prime edi ii româneti ar pleda prezen a
numelui - "Nicóla I."[de fapt, "Nicolae", secven a NI CO, în stânga, LAE, dreapta] - în
vinieta [i.e. frontispiciul cu simbolul Sf. Treimi, care deschide capitolul: "Întiin area lui
Biing Dascalul Scripturilor"], la p. 23 a imprimatului. Adevratul autor al traducerii a
fost îns identificat în persoana lui Ioan Nemiescu, func ionar la vistieria din Iai, care
a tradus i lucrarea lui Ludwig Albrecht Gebhardi despre români (inclus în
monumentala serie "Weltgeschichte. Allgemeine nach dem Plan Wilh. Guthrie und Joh.
Gray und anderer gelehrter Engländer entworfen, ausgearbeitet und aus den besten
Schriftstellern gezogen von Ludewig Albrecht Gebhardi", Halle, 1785-1805), sub titlul "Istoria politiciasc a Dachiei i a niamului românilor"; textul respectiv este prezent în
manuscrisul cu nr. 2866 din colec ia Academiei (cf. Gabriel trempel. "Catalogul
manuscriselor româneti. Vol. II : B.A.R. 1600-3100", p. 392), filiala Bucureti i în
dou manuscrise pstrate la B.C.U. Iai (IV-30 i VI-18). Sursa: N. A. Ursu. "Cine a
fcut prima traducere româneasc a operei lui Dimitrie Cantemir, Descriptio
Moldaviae", în: "Cronica", Iai, an XIV, nr. 5, 1979.
* Iancu Nicola(e) este acelai cu Iancu Nicolae "Moldoveanu", cel care a tradus
"Culegere de în elepciune" a lui Dimitrie Darvari, publicat la Bucureti, în 1827 (n.n.).
* Cea mai nou edi ie româneasc dup originalul latin este "Demitrii Cantemerii,
Principis Moldaviae. Descriptio antigui et hodierni status Moldaviae = Dimitrie
Cantemir, principele Moldovei, Descrierea strii de odinioar i de astzi a Moldovei",
Vol. I-II. Studiu introductiv, not asupra edi iei i note de Valentina Eanu i Andrei
Eanu ; traducere din limba latin i indici de Dan Sluanschi. Bucureti, Editura
Institutului Cultural Român, 2006-2007
* Titlul într-un ancadrament mare, fitomorf (flori i foliaje rsfrânte), care prezint, în
partea superioar o coroan. Caracterele cu care a fost imprimat titlul sunt de mici
dimensiuni. În total, s-au folosit 4 corpuri de liter chirilic. Signatur chirilic, note de
subsol. Pagina în chenar liniar dublu. Pe verso-ul foii de titlu se afl Stema Moldovei cu
însemne voievodale i arme, sus inut de doi lei i timbrat de coroan, la rândul ei
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timbrat de-o cunun; stema este flancat de ini ialele domnitorului, încadrat i urmat
de 4 versuri dedicatorii. Semntura gravorului este plasat jos, într-un cartu - "PROTO
IEREI MIHAIL" (este vorba de reproducerea unei xilogravuri realizate de Mihail
Strilbi chi, renumit gravor i tipograf). Aceast stem este preluat din "Vie ile sfin ilor
pe martie", 1813, imprimate la Neam u. Conform studiului lui Emil Nicolae (Nadler),
"Arta i tehnica tipografilor nem eni...", loc. cit. infra), matri a utilizat pentru
imprimarea acestei steme este realizat din cupru incizat, comparativ cu cele folosite
pentru restul ornamenta iei, din lemn de pr, sau din material combinat (lemn i cupru),
pentru viniete i ini iale ornate. La f. [2]r, o alt gravur: blazon circular timbrat de
coroan, cu acvil i bra ul Arhanghelului Mihail, în centru, sus inut tot de doi lei, i
deviza: "NON SOLUM ARMIS [sed libris...]", posibil reproducere a blazonului
generalului Rumian ov, reprezentant al împrtesei Ecaterina a II-a, personaj pe lâng
care Mihail Strilbi chi a exercitat atât un interesant rol diplomatic, cât i unul de
traductor pentru limba român, în timpul campaniilor din rzboiul austro-ruso-turc (ap.
Elena Chiaburu, op. cit. infra, p. 243); la f. [4]v, blazonul este alctuit din patru registre;
spre deosebire de gravura anterior descris, aici leul din dreapta se sprijin pe labele din
spate, iar în centrul blazonului este reprezentat un scorpion. Cartea este împodobit cu
frontispicii, letrine i viniete xilogravate, specifice artei nem ene.
* Prefa a adresat cititorilor i biografia domnitorului încep sub acelai tip de
frontispiciu format din tulpini de flori ieind dintr-un mascheron. Alte frontispicii sunt
de forma unor benzi fitomorfe înguste, cu lunet central înf iând "Ochiul cel
atoatevztor" sau simbolul Sf. Treimi sau sintagma "ho theos". Ini ialele, majoritatea,
de dimensiunea 3,5 x 3,2 cm., sunt alctuite din împletituri angulare, pe fond haurat. Se
disting ini iala mare (Ci) cu veduta Mn. Neam u, la p. 97, ini iala (E) cu fond "tabl de
ah", la p. 271 (2,5 x 2,3 cm.). La final, o viniet mare, comun multor tiprituri
nem ene: un vas plin cu tulpini i inflorescen e, a crui floare central se profileaz pe
discul solar; în plus, de-o parte i de alta a vasului apare câte o cruce al crei bra
orizontal este compus din 3 mici sori antropomorfi. Toartele vasului sunt zoomorfe (doi
dragoni înaripa i).
* Din cuprins:
- Titlul. — f. [1]r
- "Ctr iubitorii de tiin  cititori" (a lui Gherontie ieromonahul). — f. [2] - f. [3]r
- "Artare de cele ce s cuprind în cartea aceasta. — [3]v - [4]v
- "Viia a lui Dimitrie Cantemir Domnului Moldaviei" (alctuit de N. Tindal,
editorul versiunii englezeti a "Istoriei imperiului otoman", 1734, apud Antioh
Cantemir, biografie preluat în edi ia german din 1745 îngrijit de Johann Lorenz
Schmidt, apoi tradus în românete). — . 1-22
- "Întiin area lui Biing Dascalul Scripturilor" (Büsching, cel care a revzut i
adnotat traducerea german a lui Redslob, publicând-o în 1769-1770 în "Magazin für
die neue Historie und Geographie", III, IV i separat, în 1771). — p. 23
- "Cuvânt înnainte", semnat "Petru burg, anul 1764. G. F. Miler" (Müller, consilier
la Petersburg în chestiuni de educa ie în perioada când Antioh Cantemir îi fcea
studiile i unul din posesorii manuscriselor cantemiriene). — p. 24-29
- un alt "Cuvânt înnainte". — p. 30-31
- corpul lucrrii cantemiriene. — p. 31-344.
* 1868 : Ed. Iai, Imp. Berman, îngr. de T. Boldur L escu
* 1872 : Ed. Bucureti, Tipogr. cur ii (Lucrtorii asocia i), pref. de A. Papiu Ilarianu, cu
titlul: "Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae (Ex museo asiatico Academiae
imp. Scient. Petropol)"
* 1875 : Ed. Bucureti, Tipogr. cur ii (Lucrtorii asocia i), "tradus de A. Papiu Ilarianu
i I. Hodosiu din textul original latinesc aflat în Museul asiatic al Academiei imperiale
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de la St. Petropol"
* 1909 : Ed. Bucureti, Editura librriei Leon Alcalay
* 1909 : Ed. Bucureti, Editura librriei Socec & Co, cu o noti  introductiv, note
explicative, portrete i hr i de Miron Nicolescu
* 1923 : Ed. Bucureti, Cartea Româneasc trad. de G. Pascu, de pe originalul latinesc,
la 200 de ani de la moartea autorului (21 august 1723). (Ed. a II-a în 1938.)
* 1942 : Ed. Bucureti, Cartea Româneasc, trad. de Gh. Adamescu
* 1957 : Ed. Chiinu, coala sovietic, trad. de P. Pandrea; cu pref. de A. Bor
* 1965 : Ed. Bucureti, Ed. Tineretului, pref., antologie i note de C. Mciuc (ed. a II-a
în 1967)
* 1973 : Ed. în facsimil, Bucureti, Kriterion Verlag [reprod. fotografic a ed. germane:
Frankfurt und Leipzig, 1771]
* 1973 : Ed. Bucureti, Kriterion, în lb. maghiar ("Moldova leirása", forttitotta Köllô
Károly, cselényi Béla, Debreczeni József; Az elôszôt irta Cselényi Béla)
* 1973 : Ed. Chiinu, în lb. rus ("Opisanie Moldavij", trad. din latin de Leonida
Pankratieva)
* 1981 : Ed. Bucureti, Minerva, pref. i tabel cronologic de Leonida Maniu
* 1986 : Ed. Bucureti, Minerva, postf. i bibliogr. de Magdalena Popescu
* 2001 : Ed. Chiinu, Litera; Bucureti, Litera Int., col. ini iat i coord. de Anatol
Vidracu i Dan Vidracu. (Bibl. colarului: ser. nou; 221)
* Publicri ulterioare: Dimitrie Cantemir. Descrierea Moldovei / ed. îngr. de P. Balmu;
prez. graf. de I. Severin. — Ed. Chiinu :Literatura artistic, 1988 [reproduce ed. 1825]
; Struve, Johann Christian von-- Calendarul geografic academic pentru anul 1770. —
Skt. Petersburg, 1769 [cuprinde versiunea prescurtat a ed. Redslob, 1771 i o hart
dup ed. Amsterdam 1737]
* Citat în: BRV. - vol. II, 292
* Citat în: BRV Additamenta, p. 428-429, poz. 1234
* Citat în: Râp-Buicliu. CRV. Studia bibliologica, p. 118-120
* Citat în: Chiaburu, Elena-- Carte i tipar în ara Moldovei pân la 1829. — Iai :
EUAIC, 2005, p. 162, 243-244, 295
* Citat în: Nicolae (Nadler), Emil-- Repertoriul i rspândirea cr ilor româneti ieite
din tiparni a de la Neam . — În : "Memoria Antiquitatis", XII-XIV (1980-1982), p. 255
* Citat în: Nicolae (Nadler), Emil-- Arta i tehnica tipografilor nem eni în primele
decenii ale secolului al XIX-lea. — În : "Revista muzeelor i monumentelor", X (1982),
p. 75-82

Descrierea Moldovei (român). 1825 [titlu uniform]
Sturza, Ioan Alexandru, domn al Moldovei. patronaj
Veniamin Costachi, mitropolit al Moldovei. patronaj
Domeian, stare al Mnstirilor Neam i Secu. patronaj
Gherontie, ieromonah la Mn. Neam. editor ; tipograf ; prefaator
Nemiescu, Ioan. traductor
Mânstirea Neam. Tipografia (jud. Neam)
Exemplare:
a.
. — [4], 344 f.
* Legtur în piele maro stropit cu negru (model vizibil mai ales pe cea de-a doua
copert), pe tblii de lemn, cu ornamente presate: volute vegetale, în câmpul
central, chenar floral - coperta anterioar. Coperta posterioar prezint un
ornament floral unic i o pecete circular al crei model (sau posibil text) nu se
mai distinge; chenarul de pe margini este format din frunze mici, trilobate,
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alungite. Cotor cu 4 nervuri profilate, decorate fitomorf, fleuroane între nervuri.
Titlul imprimat pe cotor, cu majuscule, între nervurile superioare. nit stropit cu
rou.
* Conservare: legtur: coperta anterioar, forza ul, atacate de cari. i forza ul
coper ii posterioare este ptruns de cari i de umezeal (foaia liber având
marginea lateral zdren uit). Cotorul este deteriorat în partea de sus. Învelitoarea
din piele a coper ilor este tocit, zgâriat, ondulat. Col ul inferior al primei
coper i este îndoit spre înuntru, iar stratul de piele al col ului superior s-a desprins
; corp: deteriorat: file îmbrunite, ptate, atacate de cari (prima foaie de gard i
celelalte, pân la f. [4], prezint galerii). Sunt afectate de umezeal în special f. de
gard ant. i f. de titlu; textul este integral, bine conservat
* Ex libris: tampila Muzeului Municipiului Bucureti (oval i circular) [f. de
gard ant., sus, col ul superior al f. de tit., p. 49 (cu stem în câmpul central)]
Inv. 4077

b.

. — + 339 p. +
* Fr legtur.
* Conservare: corp: foarte deteriorat. Lipsesc foaia de titlu, o parte din introducere
(prefa a lui Gherontie) i sfâritul cr ii, mai exact - p. 340-343. Foaia care
cuprinde tabla de materii s-a desprins, fiind ulterior inserat între paginile 2-3 ale
volumului. Ultima pagin (cu coloncifra "413") este rupt, cu pierderi de text.
Guri de zbor, file ondulate, col uri îndoite. Paginile 3, 4, 5 cu margini laterale
incomplete.
Inv. 812

Crticic care cuprinde multe lucruri de folos (român). 1825
54
Crticic care cuprinde întru sine multe lucruri spre folosul atoat obtea /
[tradus i editat de Avgi-Baa Gavriil Vine chi]. — A dooa oar în tipariu. —
[Bucureti] : [în Tipografia de la Cimeaua Domnului Mavrogheni], 1825. — [4] f.,
76 p., [1] f. ms ; 4° (20 cm), 20-22 R (15,5 x 13 cm)
* Pagin de titlu: ACEAST CRTICIC // întâi tlmcit de pe limba Leasc, // pe
limba rumâneasc. // Care cuprinde întru sine, multe lucruri, // spre folosul atoat
obtea, atât oame // nilor, cât i dobitoacelor cât i // pentru aceia ce s vor sili cu toat
ini // ma, a înv a vreun meteug. // Care lucruri sânt cercate, i apoi // tlmcit, i
tiprit cum s veade. // Gsindu-s dat fiind în tipariu în vremea Luminatului Domn,
IOAN COSTANDIN ALEXANDRU // IPSILANT VOEVOD în Valahiia. La let 1806.
// De folos nu mic, s-au socotit a s da i de adooa oar în tipariu 1825. // Cu toat
cheltuiala Dumisale Hristea Theodor.
* Tipar negru, 3 corpuri de liter chirilic. Signatur chirilic. Nu prezint colontitluri.
Foaia de titlu are un dublu chenar ornamental stilizat. Frontispicii i viniete tipografice.
Deasupra textului imprimat pe primele 4 foi nenumerotate, 3 cruci mici, ornamentale, în
câte un medalion. Restul textului cr ii prezint, în partea superioar, câte 2 viniete
compuse din 4 motive vegetale dispuse simteric. Pe pagina 1 se afl un frontispiciu
fitomorf din centrul cruia se desprind mldi e înfrunzite (palmete). Un alt frontispiciu
la p. 22, înf iând o plant c rtoare. Viniet de final pe f. [4]v: co cu fructe aezat
pe un postament din care se desprind foliaje.
* Din cuprins: - Titlul. — f. [1]r
- "Scara cr ii". — f. [1]v
- "Vr'o câteva meteuguri i sicreturi mari pre care întâi le-am cercat pe toate, i
apoi le-am tlmcit pre limba Româneasc". — p. 1-19
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- "Câteva doctorii pentru oameni. Pentru fmeia care nu are lapte". — p. 20-47
- "Iconomiia casii care cuprinde feliuri de lucruri de primejdii al pagubii". — p.
47-61
- "Înv tur pentru cai". — p. 62-76
* 1806 : Edi ia prim, Bucureti
* 2005 : Ed. bibliofil, Bucureti, realizat pe baza primelor 2 edi ii (1806 i 1825), sub
egida cotidianului Jurnalul Na ional
* Citat în: BRV. - vol. III, 1236

Vinechi, Gavriil. editor ; traductor
Hristea, Theodor. editor comercial
Tipografia de la Cimeaua Domnului Mavrogheni (?) (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — [4] f., 76 p.
* În interiorul coper ii posterioare este ataat o foaie de 19,5 x 18,8 cm., pliat în
3, cu text manuscris în chirilic. Acestei file îi este ataat o alt foaie bleu,
ajustat, dintr-un blocnotes; aceast ultim foaie lipit pe forza formeaz
împreun cu prima foaie liber, prins doar la un capt, un fel de caiet în
miniatur. Primele pagini ale "caietului" con in o re et "pentru friguri", scris cu
peni a, i transcrierea cu creionul, în alfabet latin, a remediului, constând într-o
rugciune-descântec adresat Sf. Ioan Boteztorul; pe foaia [2]v, se afl o alt
re et, "pentru glbinare la om" (cu creion rou, în chirilic). recto-ul foii I este
acoperit doar de 2 tampile, una a Muzeului, roie, circular, cealalt de form
rectangular, apar inând unui Anticariat, cu men iunea pre ului cr ii (acesta din
urm scris de mân).
* Semilegtur în piele maro i hârtie marmorat pe carton (rou, galben, albastru
închis). Cotor cu 5 nervuri profilate, ornamentate. Între nervuri, fleuroane (rozete).
* Conservare: legtur: atac de insecte - semilegtura, col urile coper ilor,
marginile inferioare ale acestora. Cotorul are învelitoarea desprins, în partea de
jos; guri de cari la captul superior, zone lips; prima nervur de jos, compromis
din cauza atacului insectelor. i forza ul este ptruns de cari ; corp: file ifonate,
cu galerii, ptate lateral (în special f. [1] - [4] pe recto, p. 1-6, 11-38, 45-50); hârtie
înglbenit. Lipsete ultima foaie de gard
* Însemnri: „Pentru friguri acest tropar s s scrii numai mar i i sâmbt, Cinstite Ioane proorocule i înainte mergtorule i boteztoriul Domnului Nostru
Iis[us] Hri[stos], Cinstim capul tu aducându-s în tipsie i cea vzut surp-o,
cinstitul cap, au strigat i au zis, frigurile al treile i al patrule i cele din toate
zilele, fugite de la robul lui Dumnezeu cutarile, s stm bine s stm cu fric, lui
Dumnezu, amin, amin amin.” , alfabet: chirilic i latin extins [f. [1] ms. v, f. [2]
ms. r]
* Însemnri: „Pentru glbinare la om a 11 sau 13 Dramuri, slitr, 6 parali rvent 2
parali imbir pisate bine s s pue întro oc rachiu de Drojdie de vin iar nu de altul
apoi sa-l beie bolnavul cam 7 phare pe zi, adic, Diminea a înaintea mesei i sara
iar înaintea mesei” , alfabet: chirilic [f. [2] ms. v]
* Însemnri: „ro/1648, ro/1649 Dum” , alfabet: chirilic [f. de gard ant. r]
Inv. 12814

Lexiconul de la Buda (român). 1825
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55
Lesicon Romanescu-Latinescu-Ungurescu-Nemtescu = Lexicon
Valachico-Latino-Hungarico-Germanicum : [lucrare în 2 pr i] / Samuil Micu
Clain, Petru Maior, Ioan Corneli. — Buda : typis et Sum[p]tibus Typographiae
Regiae Universitatis Hungaricae, 1825. — 8 p., [1] f., VIII, 104, 771 p. (sign.: A2 G; a2 - c2; D - Z2; Aa2 - Zz2; Aaa2 - Ddd) ; 8° (22,5 cm), 52 R (18,5 x 11 cm)
* Pagin de titlu: LESICON // Roma'nescu-La'tinescu-Ungures // cu-Nemtescu // quare
// de mai multi autori, in cursul'a trideci, si // mai multoru ani s'au lucratu. // Seu //
LEXICON // Valachico-Latino-Hungarico- // Germanicum // quod // a pluribus
auctoribus decursu triginta et // amplius annorum elaboratum est. // Budae // Typis et
Sum(p)tibus Typographiae Regiae Universitatis Hungaricae // 1825
* Pagin de titlu ascuns: ORTOGRAPHIA ROMANA,// SIVE// LATINOVALACHICA,// UNA CUM CLAVI,// QUA PENETRALIA ORIGINATIONIS
RESERANTUR.
* Aa cum arat Dan Râp-Buicliu, în "BRV Additamenta", utilizând o ampl
bibliografie, lucrarea reprezint cel dintâi dic ionar (multilingv) etimologic românesc,
oper a crturarilor iluminiti din Ardeal i din Pesta. La baza dic ionarului se afl
manuscrisul lexicografic al lui Samuil Micu, început în 1795, care include contribu iile
ungureti ale lui Benedek Virág i András Halizky, contribu ia lui Mihail Ballman
pentru materialul german i contribu ia adus de Ioan Onior prin "Dic ionarul românolatino-ungaro-german" publicat la Buda, în jurul anului 1807. Alte surse încorporate:
Paul Iorgovici, "Dic ionar româno-germano-francezo-latin" i în special dic ionarul
tetralingv al lui Vasile Coloi, redactat în anii 1807-1815 dup normele ortografice
prescrise de Gh. incai. Prezentul dic ionar, din 1825, a fost revizuit i "actualizat" de
Petru Maior (literele A-H) i Ioan Corneli (care dup moartea lui Petru Maior, a revizuit
segmentul A-C). La redactarea Lexiconului de la Buda au mai contribuit, în perioada
1821-1825: preotul Ioan Theodorovici, dr. Alexandru Theodori i dr. Ioan Mihail
Ballmann (cei care au finalizat lucrarea, fideli concep iilor principalului redactor, Petru
Maior). Un ultim material filologic iliric, propus pentru includere de ctre Uros
Nestorovici, nu s-a concretizat în cadrul acestui Lexicon. Patronajul i continuitatea
lucrrii au fost asigurate de directorul tipografiei, Markovics Mátyás i de episcopul
Samuil Vulcan.
* În 1818, vedea lumina zilei i "Lexiconul romînesc-nem esc i nem esc-românesc
alctuit de Ioane Budai-Deleanu, chesaro-criescul sfetnic la jude ul nemeilor în Liov".
O realizare cu pu in anterioar lexiconului budan, este "Dic ionariu Rumanesc,
Leteinesc, si Unguresc", în 2 tomuri, dat la lumin la Cluj din ini iativa vldicii Ioan
Bobb în 1822-23, sub îngrijirea lui tefan Török. Cele dou dic ionare de secol XIX
(Cluj i Buda) au fost puse în rela ie în contextul lexicografic analizat de profesorul
Lupu Coman în sursa mai jos citat ("Dei diferite din punctul de vedere al importan ei
lor pentru lexicografi e i al rolului jucat în evolu ia limbii literare, cele dou dic ionare
sunt rezultatul unui îndelungat efort i reprezint o mrturie expresiv a interesului
dovedit de realizatori pentru îmbog irea lexicului limbii române, prin împrumuturi
latino-romanice", p. 194-195). Dar toate aceste întreprinderi lexicografice, începând cu
dic ionarul lui Samuil Micu Clain, sunt devansate de I. Molnar Piuariu, care publica la
Viena, în 1788, un "Deutsche-Walachische Sprachlehre", iar în 1822, la Sibiu, în edi ie
postum, un "Worterbuchlein Deutsch und Walachisches", con inând 8000 de cuvinte,
lucrri a cror influen  asupra metodei de constituire a dic ionarelor, în epoc, în
Transilvania, a fost una notabil (de ex., asupra dic ionarului trilingv, rmas în
manuscris, al lui tefan Crian Körösi, recenzat de Samuil Micu). Un aspect important
este folosirea simultan a caracterelor chirilice i latine. "La rspândirea lor (a
dic ionarelor lui Piuariu Molnar) a contribuit fr îndoial faptul c înaintea apari iei
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Lexiconului de la Buda din 1825 nu exista în Transilvania un dic ionar atât de
cuprinztor îmbog it cu elemente de origine popular" - Domokos Sámuel, op. cit.
infra, p. 97
* Nota din BRV III, 1240 (p. 460-464) despre “Lexiconul de la Buda”: “Studiile sunt
scrise de Petru Maior i alctuiesc cartea lui, <Ortographia romana.. Buda, 1819>.
<Dialogul pentru începutul linbei Român> nu a aprut separat i în 1820, cum afirm
dl. Iorga, <Ist. Lit. rom. în sec. al XVIII>, vol. II, Buc., 1901, interpretând greit
afirma iile lui Z. Carcalechi din 1821, din <Biblioteca româneasc> […] <la aceaste au
adaos un Dialog...>, el fiind, cu adevrat, un adaos la Ortographia romana…,de la p. 54102, tiprit cu un an mai înainte, adic în 1819. A. Veress (BRU, II, p. 244, nr. 1174)
spune c articolele nem eti i latineti ale acestui <Lesicon>, cu lit. A, B, G, H, I i C
(pân la confibula) au fost scrise (sau cel pu in adugite) de înv atul profesor din
Media, Ioan Mihail Ballman.”
* Apud L. Coman, "Acest dic ionar este cea mai riguroas lucrare lexicografic
publicat în primele decenii ale veacului al XIX-lea. În ciuda numeroaselor elemente
regionale, Lexiconul budan cuprinde i împrumuturi latino-romanice din domeniul
tiin ei sau al culturii spirituale. O bun parte dintre acestea figureaz ca prime atestri
în DA, DLR sau în lucrarea lui N. A. Ursu, <<Formarea terminologiei tiin ifice
româneti>>".
* Volum compus din caiete de câte 6, 7, 8 i 9 foi, cu signatur pe primele 2. Textul este
dispus pe 2 coloane, imprimat cu caractere latine (de 3 mrimi diferite) i chirilice (2
mrimi). Între p. 54-102 a primei pr i, textul românesc în alfabet latin extins este plasat
în stânga, cel în alfabet chirilic în dreapta. S-a folosit hârtie filigranat. Filigranul i
contramarca sunt vizibile în foaia 1 de gard i în foaia de titlu (o scoic i un iepure).
Notele de subsol sunt tiprite cu caractere cursive.
* Structura lucrrii: dup foaia de titlu, al crei verso este alb, urmeaz o prefa  cu
titlul: "Typographia Regia Budensis Lectori benevolo salutem" (p. 2-4), care se încheie
cu "Datum Budae die 30. Augusti 1825"; între p. 5-8, acelai text, în limba român, cu
grafie latin i chirilic, pe 2 coloane despr ite de o linie simpl. Textul este încadrat de
câte 2 linii orizontale; viniet floral de final. Titlul prefe ei în limba român: "Criasca
Tipografie din Buda. Binevoitoriului Cetitoriu sntate!". Pe p. 8, în josul paginii, un
impressum: "IN BUDA// Cu Tipariul' si cu Chieltuiala Tipografiei a Craiescei
Universita i// Unguresci// 1825". La p. [1], se afl pagina de titlu a "Ortografiei" lui
Petru Maior; p. III-VIII: "Praefatio"; p. 1 - "Caput I. De literis generatim". În total, sunt
6 capitole. La p. 54, tot pe 2 coloane, cu dubl grafie, începe un "DIALOGU// Pentru
începutul limbei Romana.// Intra Nepotu i Unchiu", dizerta ie în care Petru Maior aaz
la originea limbii române latina popular, vorbit, în locul celei clasice, aa cum
sus ineau teoriile lingvistice ale epocii sale. Pe p. 103 se afl "EXTRACTUS
Observationum ad pronunciationem quarundam literarum pertinentium", pe 2 rubrici.
Pagina 104 este alb. Primul capitol al Ortografiei debuteaz sub un frontispiciu
înf iând o carte deschis, câteva suluri aezate vertical, un glob pmântesc;
ornamenta ie secundar din mldi e înfrunzite. La începutul Dialogului, o band
ornamental tipografic, cu motiv fitomorf. Lexiconul propriu-zis este cuprins între p.
1-771 ale celei de-a doua pr i, începând cu vocabulele româneti în alfabet latin i
chirilic i terminând cu vocabulele nem eti.
* Citat în: BRV. - vol. III, 1240; BRV Additamenta, p. 429-431
* Citat în: BRU. - vol. II, 1174
* Citat în: Lupu, Coman-- Lexicografia româneasc în procesul de occidentalizare
latino-romanic a limbii române moderne (1780-1860).  Bucureti : Logos, 1999,
Cap. IV: Condica limbii rumâneti i alte dic ionare de epoc (1780-1860), p. 99-101
* Citat în: Duda, Florian-- Contribu ia crturarilor români din Criana la Bibliografia
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româneasc în epoca luminilor (1770-1830).  În: "Crisia", vol. XVI (1986), p. 178,
poz. 38
* Citat în: Gorun, Gheorghe-- Cenzorii români de la tipografia din Buda. — În :
"Crisia", XXII (1992), p. 145-159
* Citat în: Domokos Sámuel-- Tipografia din Buda : Contribu ia ei la formarea tiin ei
i literaturii române din Transilvania la începutul secolului al XIX-lea. — Szeged :
Giula-Gyula, 1994

Maior, Petru. lexicograf ; editor ; redactor
Micu Clain, Samuil. lexicograf
Kolossi, Vasile [protopop al Scrâmbului (Nagyág)] . lexicograf ; redactor
Theodorovici-Nica, Ioan [paroh român neunit, din Pesta] . lexicograf ;
redactor
Theodori, Alexandru [doctor în medicin i filosofie din Pesta] . lexicograf ;
redactor
Corneli, Ioan. lexicograf ; redactor
Ballman, Ioan Mihail. lexicograf ; redactor
Tipografia Criasc a Universitii Ungare (Buda)
Exemplare:
a.
. — 8 p., [1] f., VIII, 104, 771 p.
* Semilegtur în piele maro-rocat i hârtie marmorat pe carton. Cotor foarte
aspectuos, cu 6 nervuri false, aurite, ornate fitomorf (idem capetele cotorului).
Fleuroane între nervuri. Titlul lucrrii imprimat în partea de sus a cotorului, cu
caractere aurite. nit stropit cu albastru, la fel capitalbandul.
* Conservare: legtur: hârtia marmorat a coper ilor este tocit, în special la
extremit i i lâng cotor. Zone lips - coperta anterioar sus, stânga. Pete de
grsime: col urile primei coper i, în interior, i col urile primei file de gard, r - v;
ibidem jos, cotorul interior. Coperta anterioar desprins din legtur. Stratul
interior al cotorului este compus dintr-un fragment de Minei, care mascheaz
ligamentele ; corp: numeroase note de lector cu creionul sau peni a, cu grafie
chirilic sau latin, sublinieri în text. Paginile cu adnotri: 5-58, 99, 151-158, 178,
207, 209, 447, 475, 532, 583-585, 650, 708, 768, 820.
* Ex libris: R.P.R. Sfatul Popular al Capitalei. Sec iunea Cultural. Muzeul de
Istorie i Arheologie [f. de titlu r, sus]
* Ex libris: Diez. Gram. Bottis Congreg. 1834-42 frate (?) 1880, Joann Gram…
[ters] [forza anterior]
* Însemnri: „Dat mie de dl. T. Maiorescu în 1915 [cu creionul, semntur
barat]” , alfabet: latin extins [forza ant.]
* Însemnri: „Voce ugriano a Maior de lingua valachica 2 in 2a edizione pag. 250:
"chirtesc"” , alfabet: latin [f. de gard ant.r]
Maiorescu, Titus. (pân la 1915) [menionat pe: forzaul anterior] [deintor
anterior]
Inv. 8878

1826
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Athanasie Staghiritul
56
Prescurtare a istorii universale / [tradus i prelucrat de Athanasie
Staghiritul], tlmcit dup cea ellineasc în limba noastr româneasc… de
cuviosul igumen… Kyr Grigorie ; tiprit cu cheltuiala marelui dvornic i vistier
Mihail Dimitrie Ghica, de cuviosul igumen Kir Grigorie, supt eforia domnilor
Rducanul Clinceanu i Dumitrache Topliceanu. — Bucureti : la priveleghiiata
tipografie, 1826-1827. — 4° (22 cm), 23 R (15,5 x 12 cm) . — 4 vol.
Vol. I. — 340 p., [1] f. (sign.: A-Ab… MGb), Istoria sfânt; Istoria
lumeasc a celor mai vechi neamuri. Întâia înpr ie mare, Asiria. — 1826
Vol. II. — 236 p. (sign.: Ab-Lb), Prescurtarea istorii universale despre
neamurile cele mai nou, Evropa, A. A patra mare împr ie a Romanilor.
— 1826
Vol. IIII. — 260 p., [1] f. (sign. Ab-LGb), Prescurtarea istorii universale.
Înpr ia Apusului. — 1827
Vol. IV. — 267 p., [1] f. (sign. Ab-Ld), Prescurtarea istorii universale.
Anglia. Ostroave bretaniceti. — 1827
* Pagin de titlu: PRESCURTAREA // ISTORII UNIVERSALE. // Tlmcit dup cea
ellineasc în limba noastr // româneasc i închinat la iubitorul de neam, // marele
dvornic i vistier al prin ipatului // Valahii, // DOMN MIHAIL DIMITRIE GHICA, //
cu a cruia osârdie i cheltuial s-au tiprit // spre trebuin a coalelor noastre i
obtescul // folos al neamului Românesc // de // Cuviosul igumen al Mnstirii //
Sfântului Ioann din Bucureti. // KIR GRIGORIE. // TOMUL I // i dat în tipar la
Priveleghiiata Tipografie din // BUCURE TI // Supt Eforiia Dumnealor Boerilor
Rducanul Clincianul Biv vel // Stolnic i Dimitrache Toplicianul Biv vel Serdar // 1826
* Autorul versiunii greceti este Athanasie Staghiritul (Athanasios Stageirites), profesor
la coala greceasc din Viena, cel care a tradus i adaptat lucrarea lui Louis Domairon,
"Les Rudiments de l'histoire ou Idée générale et précise des peuples les plus célebres,
tant anciens que modernes", Paris, 1801, 4 vol. in 12 i ed. rev. Paris, 1804, 3 vol. in
12. Titlul original al textului grecesc este: “Epitome historias genikes”. O alt traducere
a acestei lucrri, realizat chiar în perioada 1826-1827, i tot prin intermediar grecesc
(probabil acelai), îl are drept autor pe Vasile Vârnav. Titlul tlmcirii rmase în
manuscris, este "Scurtare istoriei obteti"; ea se afl, actualmente, în posesia Bibliotecii
Academiei (Mss. 192, 183). Cornelia Papacostea-Danielopolu adaug informa ia c
egumenul Grigorie a introdus i o istorie a dacilor, avarilor, bulgarilor i sârbilor, pân
în epoca (pre)modern. Totodat, traductorul "respinge teoria abandonrii Daciei i
prezint poporul român în toat unitatea sa" (op. cit. infra, p. 94). Creionând contextul
cultural al epocii, autoarea studiului precizeaz: "în curentul de reorganizare a colii
na ionale, condus de Eufrosin Poteca [...] primele lucrri traduse - chiar când sunt
franceze la origine - utilizeaz înc intermediare greceti" (p. 126).
* Lucrare în 4 volume. Primul volum, care prezint foaia de titlu a edi iei, este alctuit
din 43 de caiete de câte 4 file, cu signatur chirilic i latin pe primele dou, reclame.
Primele 3 pagini nu sunt numerotate. Paginile 4-12 sunt numerotate cu slovocifre. De la
p. 13, numerota ia continu cu cifre arabe. Ornamentica lucrrii const în frontispicii i
viniete de compozi ie tipografic, foarte stilizate. Verso-ul foii de titlu con ine un citat
din Proverbele lui Solomon ("Fiul înv at, în elept va fi, i pre cel neînv at slug îl va
avea"). La p. [3] începe scrisoarea de dedica ie ctre Dimitrie Ghica, semnat de
"tlmcitoriu", sub un frontispiciu compus dintr-un cartu circular anturat de corzi de
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vi -de-vie cu ciorchini. Pe jumtatea marginii superioare a paginilor sunt ornamente
tipografice din grupuri de câte 4 cruci mici, florale. La p. 4, se deschide un capitol
introductiv, sub titlul: "Întrarea în istoria universal"; deasupra textului, frontispiciu din
motive stilizate. Cartea este structurat în 2 pr i. Partea I con ine "Istoria sfânt" (p. 19122) i se termin cu o frumoas viniet înf iând un vas cu toarte zoomorfe (2 dragoni
înaripa i), din care iese o tulpin plin de inflorescen e (trandafiri); ultima floare, de sus,
se profileaz pe discul solar. Ornamentul este preluat din grafica nem ean. Partea a II-a
(p. 123-340) se ocup cu "Istoria lumeasc a celor mai vechi neamuri". Ambele sec iuni
au indici cronologici în manet (reprezentând perioade calculate de la facerea lumii i
de la naterea lui Hristos). Ultima foaie cuprinde o errata, pe recto ("Îndreptarea
grealelor ce s-au trecut cu vederea"). Volumul doi, din 30 de caiete, debuteaz cu
istoria celor mai vechi neamuri europene i se încheie cu "Pentru înpr ia
Ierusalimului" (p. 227-236). Volumul trei, 33 de caiete, trateaz despre Europa
occidental i include, de asemenea, o list a erorilor tipografice. Ultimul volum,
alctuit din 33,5 caiete, continu tema precedent.
* Citat în: BRV. - vol. III, 1278
* Citat în: Cornelia Papacostea-Danielopolu-- Intelectualii români din Principate i
cultura greac : 1821-1859. — Bucureti : Editura Eminescu, 1979

Scurt istorie universal (român) [Bucureti] . 1826-27 [titlu uniform local]
Ghica, Grigore al IV-lea, domn al rii Româneti. patronaj
Grigorie, stare al mânstirii Sf. Ioan din Bucureti. traductor
Clinceanu, Rducanu, biv vel stolnic. editor comercial ; patronaj
Topliceanu, Dimitrie, biv vel serdar. editor comercial ; patronaj
Ghica, Mihail Dimitrie, mare vistier. editor comercial
Tipografia de la Cimeaua Domnului Mavrogheni (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — 340 p., [1] f.
* Reprezint volumul I al lucrrii.
* Legtura din piele i carton marmorat. Numrul volumului imprimat pe cotor.
nitul stropit cu albastru.
* Conservare: legtur: coperta anterioar par ial desprins din legtur, în partea
de jos; idem coperta posterioar, în partea de sus. Cotorul cu 6 nervuri false,
fitomorfe, are captul de jos deteriorat (învelitoarea din piele lipsete), strbtut de
galerii de insecte. Tocire a pielii coper ilor lâng cotor. Fa a marmorat a
coper ilor ptat, deteriorat. Col ul inferior al celei de-a doua coper i, dezgolit;
idem marginea lateral ; corp: exemplar complet, bine conservat. Prima foaie de
gard, pagina de titlu i prima pagin de text au col urile de sus decupate. Forza
îmbrunit, ptat, acoperit de socoteli. Depozite de cear. Paginile 123-126 s-au
desprins din custur, în partea de jos. Pagina 123 este foarte ptat.
Inv. 805

b.

. — 236 p.
* Reprezint volumul II al lucrrii.
* Legtura din piele maro deschis cu stropi negri, i hârtie policrom pe carton
(albastru, galben i rou). Cotor cu 7 nervuri false, fitomorfe i numrul volumului
imprimat în partea de sus.
* Conservare: legtur: pielea coper ilor este tocit; idem la ambele capete ale
cotorului. Coperta anterioar par ial desprins din legtur, în partea de jos; idem
coperta posterioar, dar în partea opus. Canale în învelitoarea cotorului. Cotorul
are captul de jos deteriorat (învelitoarea din piele lipsete), strbtut de galerii.
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Tocire a pielii coper ilor lâng cotor. Fa a policrom a coper ilor ptat,
deteriorat. Col ul inferior al celei de-a doua coper i, dezgolit; la fel marginea
lateral. Forza ptat, cu amprente. Migrare a cernelii tipografice de pe ultima
pagin pe foaia de gard ; corp: exemplar complet. Hârtie înglbenit. Foaia de
titlu îmbrunit.
* Ex libris: D. Nicolae [f. de gard ant.]
Nicolae, D[umitru ?]. ([post 1860]) [menionat pe: f. de gard ant.] [deintor
anterior]
Inv. 2723

c.

. — 236 p.
* Reprezint volumul II al lucrrii. A circulat în Moldova, în special ca proprietate
a "iconomului" ieean Gheorghe Pavlu, care poseda toate cele patru volume ale
acestei istorii universale.
* Legtura din piele i carton marmorat, cafeniu cu albastru indigo. Cotor cu 7
nervuri false, fitomorfe, i numrul volumului imprimat în partea de sus.
* Conservare: legtur: coperta anterioar are multe depozite de cear i col urile
inferioare dezgolite. Sus, stratul lucios acoper semilegtura. Col urile superioare
îndoite spre interior. Forza ul anterior cu cearcne de ap i atac de insecte; vagi
urme dintr-o însemnare cu cerneal violet. Forza ul posterior ptat, are o
însemnare cu creionul, estompat ("eu... am cumprat...") ; corp: exemplar
complet. File înglbenite cu pete rzle e pe marginile inferioare. Prima foaie de
gard lipsete. Pete de culoare galben închis pe verso-ul celei de-a doua foi de
gard (de la sfârit). Patin vulgar. Hârtie înglbenit. Galerii de cari activi în
muchiile cr ii.
* Ex libris: Anticariat lei 200 [tampil violet] [forza posterior, jos]
* Ex libris: Muzeul de Istorie a Oraului Bucureti [tampil] [f. de tit. r, f. de
gard 2, v]
* Ex libris: Costachi Scobiho [cu chirilice] [f. de titlu v]
* Ex libris: Gheorghie Pavlu Iconom din inutul Ei [pecete în fum, cu text în
chirilic; în câmpul central un cal alergând i data "1836"] [p. 9]
* Însemnri: „Aciasta fiind din cr ile mele dinpreun cu alte trei tomuri, 1, 3 i-al
4 lea le-am încredin at cu a mea isclitur în 17 dechemvrie la anul 1840. Gh.
Pavlu iconom” , alfabet: chirilic [p. 2-9]
Pavlu, Gheorghe. (Iai, 1840-, cumprare) [deintor anterior]

d.

. — 260 p., [1] f.
* Reprezint volumul III al lucrrii.
* Legtura în piele maro deschis i carton marmorat în nuan e de albastru. Cotor
cu 7 nervuri false, fitomorfe i numrul volumului imprimat în partea de sus. nit
stropit cu albastru.
* Conservare: legtur: coper ile sunt tocite, cu guri de cari. O bucat din
învelitoarea cotorului s-a desprins. Forza ul anterior este acoperit cu socoteli.
Forza ul posterior are cearcne de ap i 2 pete de cerneal albastr ; corp:
exemplar complet. O serie de file cu marginile decupate (p. de tit., p. 27, 89,
ultima f., foaia 1 de gard). Sublinieri cu creionul, în text: p. 10, 68, 108, 109, 111114 (p. 111, o not de lectur în alfabet latin). P. 133 cu marginea lateral rupt.
Migrare a cernelii tipografice pe ultima foaie de gard (sus). Foaia cu errata a fost
adugat ulterior. Aceast foaie este ptat r - v.
Inv. 2460

e.

. — 260 p., [1] f.
* Reprezint volumul III al lucrrii.
* Semilegtur din piele maro deschis i carton marmorat (alb i galben închis).
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Cotor cu 6 nervuri false, fitomorfe i numrul volumului imprimat în partea de sus.
nit stropit cu albastru.
* Conservare: legtur: coper ile sunt tocite, cu guri de cari. Col urile coper ilor
exfoliate, fr învelitoare. O bucat din învelitoarea cotorului s-a desprins.
Forza ul posterior ptat ; corp: exemplar complet. Stare bun de conservare. Prima
foaie de gard lipsete. Cea de-a doua foaie de gard este îmbrunit pe verso.
Patin vulgar pe col urile inferiore ale paginilor. Urme de cari activi în cotor, la
ambele capete i piele striat.
* Ex libris: Muzeul de Istorie a Oraului Bucureti [tampil] [p. 1, marg. inf.]
* Ex libris: Gheorghie Pavlu Iconom din inutul Ei [pecete în fum, cu text în
chirilic; în câmpul central un cal alergând i data "1836"] [p. 9]
* Însemnri: „Aciast carte fiind din cr ile mele i numite universale tom al 3 lea
cu alte 3 tomuri 1, al 2, i al 4 lea care sunt supt a mea isclitur i pecete astziîn
17 dechemv. 1840. Gh. Pavlu iconom[ul]” , alfabet: chirilic [p. 2-9]
Pavlu, Gheorghe. (Iai, 1840-) [menionat pe: p. 2-9] (cumprare) [deintor
anterior]
Inv. 35985

f.

. — 267 p., [1] f.
* Reprezint volumul IV al lucrrii.
* Acelai tip de legtur. Forza vernil.
* Conservare: legtur: coper ile au marginile roase. O bucat din învelitoarea
cotorului lipsete (la ambele capete). Canale în semilegtur, lâng cotor. Galerii
de insecte. Coperta posterioar prezint numai un fragment din semilegtur.
Forza ul este ptat (ambele coper i) ; corp: exemplar complet, cu aceeai stare de
conservare ca i volumele descrise anterior.
* Însemnri: „Aciast carte iaste a gios isclitului Scobiho” , alfabet: chirilic [f. de
titlu v]
* Ex libris: Gheorghie Pavlu Iconom din inutul Ei [pecete în fum, cu text în
chirilic; în câmpul central se vede un cal alergând i data "1836"] [p. 7]
* Însemnri: „Astzi în 17 dechemv. 840 am cumprat aciast carte numit
universal cu trei tomuri ale ei, 1, 2 i al 3 [lea]. Gh. Pavlu iconom” , alfabet:
chirilic [p. 2-7]
Pavlu, Gheorghe. (Iai, 1840-) [menionat pe: p. 2-9] (cumprare) [deintor
anterior]
Scobiho, Costache. ([Iai], [ante 1860]) [menionat pe: f. de titlu v] [deintor
anterior]
Inv. 808

g.

. — 267 p.
* Reprezint volumul IV al lucrrii.
* Semilegtur din piele, i hârtie marmorat pe carton, de culoare maro. Cotorul
mai pstreaz 5 din cele 7 nervuri false originale, decorate cu motive stilizate.
Numrul volumului pe cotor ("TOM 4"). Trane stropite cu albastru, culoarea este
mai accentuat i mai dens lateral, estompat pe captul inferior al volumului.
Forza verde
* Conservare: legtur: deteriorat: învelitoarea de piele a col urilor nu mai exist,
cartonul este exfoliat la col uri i lateral, margini tocite. Semilegtura este crpat
lâng cotor i tocit. Cotorul are învelitoarea lips în partea de jos, lâng Coperta
anterioar i par ial lâng cea posterioar; guri de cari, piele tocit, canale.
Semilegtura coper ii posterioare a pierdut stratul superficial iar stratul de
dedesubt este crpat, cu o parte desprins în partea de sus. Partea corespunztoare,
de carton, lipsete, pe o por iune de form triunghiular. Col ul superior pstreaz
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învelitoarea din piele. Idem col ul inferior, par ial. Hârtia marmorat a coper ii
ultime deteriorat. Lipsesc mici zone din hârtia primei coper i. Forza ul anterior
ptat de umezeal în zona cotorului interior; sunt vizibile ligamentele. ; corp: bine
conservat. Hârtie înglbenit, patin vulgar, pete datorate migrrii cernelii
tipografice, col urile filelor îndoite. Primele 3 foi sunt ptate cu un lichid de
culoare galben-închis. Acestui exemplar îi lipsete prima foaie de gard i ultima
foaie nenumerotat, cu tabla de materii.
* Însemnri: „Aici însemnai spre pomenire c la leat 1865 ghenar 20 au datu un
viforu mare înctu nu s-a mai pomenitu i a inut pân la fevr(u)arie 1 i au datu
zpada de patru palme i spre pomenire am însemnatu 1865 fevr(u)ar(ie) 1
Theodora(che) Pope(scu)” , alfabet: de tranzi ie [f. de gard post. r]
* Însemnri: „Aici însemnai spre pomenire c la leatul 1865 martie 2 au venitu ap
de un stnjen i jumtate din matc afar i au înecatu Bucuretii jum()tate înctu
nu sa mai pomenitu asemenea înecu i spre pomenire am însemnatu Theodora(che)
Pope(scu) 1865 martie 29” , alfabet: de tranzi ie [f. de gard post. r]
* Însemnri: „cu fr easc dragoste am primit scrisoarea dom(niei) tale” , alfabet:
de tranzi ie [f. de gard post. v]
* Însemnri: „Domnule Iliie te rog ca s-mi dai o bani  de mlai c te tiu bine c
n-ai” , alfabet: de tranzi ie [f. de gard post. v]
* Însemnri: „Aceast istorie este a Dumnealui Domnului Theod(o)ra(che)
Pope(scu): 1864 Dechemvr(ie)” , alfabet: de tranzi ie [forza ]
Popescu, Teodorache. (Bucureti, 1864-) [menionat pe: forza] [deintor anterior]
Inv. 806

Golescu, Constantin (Dinicu)
57
Însemnare a cltoriii mele fcut în anul 1824, 1825, 1826 / Constandin
Radovici din Goleti. — [Ed. I]. — Buda : în Criasca Tipografie a Universitatei
Ungare, 1826. — 237, [3] p. ; 8° (21 cm), 27 R (15,5 x 9 cm)
* Pagin de titlu: Însemnare // a cltoriii mele // CONSTANDIN RADOVICI // DIN
GOLE TI // fcut // în anul 1824, 1825, 1826. // La Buda // În Criasca Tipografie a
Universitatei // Ungare // 1826
* Edi ie rar. Forma "Radovici" a numelui de autor, adoptat de Dinicu Golescu, este
explicat prin orientrile sale filoruse. Lucrarea constituie cel dintâi jurnal de cltorie
edit, în limba român. În el sunt prezente impresiile celor trei voiajuri începute în 1824,
dup misiunea autorului în Rusia, din 1823. Sunt analizate cu luare aminte i într-o
manier foarte personal - peisajele, arhitectura, stratificrile sociale, institu iile, via a
economic i configura ia moral i cultural a locuitorilor, din Transilvania, Banat,
Ungaria, Austria, Italia de nord, Germania i Elve ia. Cltoriile sunt ocazii de reflec ii
comparatiste i imbolduri reformatoare care vizeaz ridicarea nivelului de educa ie i
bunstare a celor de-acas, în care scop, la întoarcerea sa în ar, Dinicu Golescu pune
bazele unei coli-internat pe moia de la Goleti (la care vor preda Florian Aaron i I.
Heliade-Rdulescu), lansându-se i în alte ini iative de ordin publicistic. Aspira iile
autorului ctre regenerarea social i cultural a românilor, accentuate la contactul cu
civiliza ia Europei occidentale, din care extrage, lucid, modele i observa ii practice, îl
conduc implicit ctre formularea unui program de redresare moral, de filon iluminist.
Valorii de document social, ideologic, psihologic, a jurnalului, i se adaug valoarea
stilistic a textului, rezultând din melanjul expresiv, de arhaisme i neologisme, indiciu
al fazei de tranzi ie a limbii literare, specific epocii, dar i din încadrarea pasajelor
narative într-o palet larg de nota ii pur afective.
* Tiprit pe hârtie cu filigran (ini ialele "Th. B" - cu chirilice). S-au folosit 4 corpuri de
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liter, în text i 5 pe foaia de titlu. Numerota ie cu cifre arabe. Primele 11 pagini sunt
nenumerotate. Signatur chirilic, reclame. Viniet de frontispiciu cu deviza "Ora et
labora". Sub viniet, textul: "Reise Beschreibung von Const. Golesti" ["Descriere a
cltoriei lui..."]. Pe verso-ul foii de titlu se afl rezumatul lucrrii; urmeaz o prefa 
"Ctr Cititor", pe p. [3] - [10]. Primul capitol se intituleaz "Cronstadt. Ce-i zic
Româneate Braov". Deasupra textului, o mic ilustra ie neîncadrat, cu perspectiva
oraului. Ultimele foi ale volumului cuprind o "Artare despre cele, ce s coprind în
cltoria, ce am fcut în anul 1824. 1825. 1826". Pe f. [2]v - "Budae die 2 Septemb.
1826. Imprimatur G. Petrovits. M. p. Librorum censor".
* 1910 : Ed. a II-a, Bucureti, îngrijit de Nerva Hodo, Tip. "Cooperativa". Cu
portretul autorului
* 1911 : Ed. a III-a, popular, Bucureti, Edit. Librriei Socec & Comp., cu o prefa  de
Nerva Hodo. Cuprinde ilustra ii i o plan cu portretul autorului
* 1915 : Ed. a IV-a, Bucureti, Institutul de Arte Grafice i Editur "Minerva". Prefa ,
indici, de Petre V. Hane. Cuprinde ilustra ii i o plan cu portretul autorului
* 1952 : Ed. a V-a, Bucureti, Editura de Stat pentru Literatur i Art (ESPLA), îngrit
de D. Panaitescu-Perpessicius
* 1963 : Ed. a VI-a, Bucureti, [ESPLA], îngrijt de G. Pienescu
* 1964 : Ed. a VII-a, Bucureti, ESPLA, îngrijt i prefa at de Gheorghe Papp.
Cuprinde un tabel cronologic
* 1971 : Ed. a VIII-a, Bucureti, Eminescu, pref. de Marin Bucur
* 1977 : Ed. a IX-a, Bucureti, Minerva, îngrijit i postfa at de Mircea Iorgulescu
* 1998 : Ed. a X, Bucureti, 100 + 1 Gramar, îngrijit de Elisabeta Lsconi
* 1973 : Ed. în lb. german - "Aufzeichnung meiner Reise" (trad. K. Haller), Bucureti,
Kriterion
* 1977 : Ed. în lb. maghiar - "Utazásaim leírása 1824, 1825, 1826" (trad. G. Beke),
Bucureti, Kriterion
* Publicri ulterioare: Însemnare a cltoriei mele, 1824, 1825, 1826. — În : "Dinicu
Golescu. Scrieri" / ed. Mircea Anghelescu. — Bucureti : Minerva, 1990
* Citat în: BRV. - vol. III, 1276; BRV Additamenta, p. 434
* Citat în: BRM. - vol. II, p. 498, poz. 24495, 24496, 24497
* Citat în: Adamescu, Gheorghe-- Contribu iuni la Bibliografia Româneasc. Fascicula
a I-a. Istoria literaturii române. Texte i autori de literatur : 1500-1920. Literatura
modern. — Bucureti : Cartea Româneasc, 1921, p. 53
* Citat în: Domokos Sámuel-- Tipografia din Buda : Contribu ia ei la formarea tiin ei
i literaturii române din Transilvania la începutul secolului al XIX-lea. — Szeged :
Giula-Gyula, 1994
* Citat în: Berindei, Dan-- Die Reisen des rumänischen Bojaren Constantin (Dinicu)
Golescu nach Mittel- und Westeuropa. — În : Krasnobaev, B., Robel, G. und Zeman, H.
"Reisen und Reisebeschreibungen im 18. und 19. Jahrundert als Quellen der
Kulturbeziehungsforschung". — Berlin : Camen, p. 117-26
* Citat în: Drace-Francis, Alexander--Dinicu Golescu's Account of My Travels (1826) :
Eurotopia as Manifesto. — În : "Journeys, the international journal of travel and travel
writing", vol 6, issue 1-2, p. 24-53
* Citat în: Drace-Francis, Alexander-- The Making of Modern Romanian Culture : :
Literacy and the development of national identity. — Oxford : Tauris Academic Press,
2005, p. 29, 40, 87, 122 (nota), 129

Însemnare a cltoriei mele (român). 1826 [titlu uniform]
Petrovici, Gheorge [cenzor al Tipografiei Universitii din Buda]. tipograf
Tipografia Criasc a Universitii Ungare (Buda)
Exemplare:
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a.

. — 238 p., [2] f.
* Legtura în hârtie policrom pe carton, cu model fitomorf. nit stropit cu rou i
negru. Forza albastru din hârtie poroas.
* Conservare: legtur: coperta anterioar s-a desprins în partea de jos, coperta
posterioar par ial desprins din legtur, cu o zon lips; col uri roase. Lipsete
partea de jos a cotorului. Prima copert prezint unele pete de cerneal neagr.
Cotorul este i el ptat, cu canale i captul superior tocit; stratul lucios, policrom,
este desprins (lâng coperta anterioar). Forza ptat, cu cearcne de ap ; corp:
pagina de titlu stropit cu tu. Idem p. 69, 70, marginea inferioar. Cearcne de
ap pe primele 13 pagini (pagina de titlu inclusiv) i p. 209-237, f. [2]. Patin
vulgar.
* Ex libris: Anticariat nr. 1. Lei 120 [forza posterior]
* Însemnri: „Însemnare a cltoriei mele. Prim edi ie [cu creionul]” , alfabet:
latin extins [forza ant.]
* Însemnri: „Deci Barbul geambaul am cumprat calul cel murg p[en]t[ru] 22 de
galbeni maiu 23 855”, alfabet: chirilic [forza post.]
Inv. 16555

b.

. — 237 (- 238) p., [1] f.
* Exemplarul a fost procurat de la anticarul Hermann Pach, care îi avea
magazinul în pasajul Macca-Villacrosse (sau Vilagros), important vad comercial,
construit la sfâritul secolului al XIX-lea între Calea Victoriei i strada Eugeniu
Carada (evocat de Radu Albala, în "Femeia de la miezul nop ii", Humanitas, 2006)
* Legtur din hârtie policrom, pe carton, cu model fitomorf. nit stropit cu rou
i negru.
* Conservare: legtur: lipsete o por iune din captul inferior al cotorului ; corp:
dintre foile de la sfârit s-a pstrat doar foaia cu imprimatur. Hârtie înglbenit,
patin vulgar. Cearcne de ap pronun ate, pân la p. 109. Pigmenta ie fungic pe
primele pagini. Foaia de titlu i foaia urmtoare prezint galerii de insecte i unele
interven ii de consolidare. Exemplar bine conservat.
* Ex libris: Sfatul Popular al Capitalei. Sec iunea Cultural. Muzeul de Arheologie
i Istorie [f. de titlu, marg. sup.; p. 190]
* Ex libris: G Ceracade [?] [. 3]
* Ex libris: Niko Sfeter 1918 Bucureti [f. de gard ant. v, marg. sup.]
* Însemnri: „Aceast carte ieste a-'nsem[natului]… G Ce… [ters]” , alfabet: latin
extins [f. [1]r, [2]r, p. 5]
* Însemnri: „Cumprat de la Herman Pach. 15 IX 1956” , alfabet: latin extins [f.
[3]v]
* Însemnri: „Deci Barbu geambaڍul am cumprat calul cel murg p[en]t[ru] 22 de
galbeni maiu 23 855” , alfabet: de tranziڏie [forza post.]
Sfeter, Nicolae. (Bucureti, 1918-) [menionat pe: f. de gard ant. v, sus] [deintor
anterior]
Pach, Hermann. (Bucureti, pân la 15 oct. 1956) [menionat pe: f. [3]v] [deintor
anterior]
Inv. 9426

Ioan Damaschin, sfânt
58
Loghic / [Sfântul Ioan Damaschin], cu cheltuiala iubitorului de
D[u]mnezeu Episcop al Argeului Kyr Grigorie, de carele iaste i tâlmcit ; s-au
tiprit de ieromonahul Stratonic. — Acum întâiu s-au tâlmcit în limba patriei i s152
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au tiprit. — Bucureti : în tipografia sf[i]ntei Mitropolii, de Ieromonahul Stratonic
tipograful. — [2], 32, 304 p. ; 8° (18 cm), 19-20 R (17,6 x 12,2 cm)
* Pagin de titlu: LOGHIC // carea // acum întâiu s-au tâlmcit în limba Patri- // ei, cu
îndemnarea Preasf[i]n itului Mitro // polit al Ungrovlahiei // Kyr GRIGORIE // În zilele
bine credinciosului i Lumina- // tului nostru Domn // GRIGORIE DIMITRIU //
GHICA VOEVOD, // într-al patrulea an al Domniei Mrii sale. // i s-au tiprit cu
cheltuiala iubitoriului de // D[u]mnezeu Episcop al Argeului // Kyr GRIGORIE // de
carele iaste i tâlmcit. // În Bucureti. // În Tipografiia sf[i]ntei Mitropolii, // în anul
mântuirii. 1826 // De Ieromonahul STRATONIC tipograful.
* Despre eruditul ieromonah Grigorie Râmniceanul (1763-1828), fost ierodiacon al
Episcopiei Râmnicului i arhimandrit al Mitropoliei Bucuretilor, ajuns apoi în fruntea
Episcopiei de Arge, cu sprijinul domnitorului Ghica, se afirm în "Dic ionarul
literaturii române de la origini pân la 1900" (EARSR, 1974, p. 416): "Tlmcind din
limba greac "Loghica", dup Ioan Damaschinul, o lucrare de mare importan  i
semnifica ie, Grigorie are meritul de acrea un limbaj filosofic menit s transmit noile
no iuni. Monah crturar i episcop filosof, Grigorie leag irul crturarilor de la Eparhia
de Râmnic cu coala de renatere na ional a lui Gheorghe Lazr, fiind o important
figur a culturii iluministe româneti"
* Numerota ie chirilic, pagina de text în chenar stilizat, viniete deasupra textului;
frontispicii tipografice liniare, de început de capitol. S-au folosit 2 corpuri de liter
chirilic. Ancadrament fitomorf stilizat pe foaia de titlu, reprodus pe verso, unde
încadreaz Stema Ungrovlahiei flancat de ini ialele domnitorului Ghica. Ini iale roii,
încadrate (cadru liniar), ornate fitomorf, de 2 x 2,5 cm., sau neîncadrate, de aceleai
dimensiuni. Passim, doar cadrul este vegetal. Hârtie cu filigran (un "monocondil", cf. p.
292). Lucrarea este alctuit din dou pr i, cu numerota ie i signatur distincte.
Structura: p. 1-17 - "Procuvântare din partea tlmcitoriului acetii Loghice", semnat
"Grigorie smeritul Episcop al Argeului". P. 18-24 cuprind o dedica ie: "Preacuviosului
i de Dumnezeu cinstitului Printe Cosma, Preasfin itul Episcop al Maiuma, prea micul
monah i presviter întru D[o]m[n]ul s se bucure". La p. 25 - "Artare a capetelor celor
Filosofeti" (p. la p. 32). Textul propriu-zis al Logicii lui Ioan Damaschin începe la p. 1
a celei de-a doua sec iuni, sub un frontispiciu xilogravat reprezentând crucea cu
acronimul Mântuitorului, i veduta Ierusalimului, într-un medalion anturat de motive
vegetale (foliaje rsfrânte i dou flori de floarea-soarelui, dispuse simetric) pe fond
negru. Dimensiuni: 4 x 9 cm. (xilogravura nu este semnat). La p. 200: "Sfâritul
Loghicii Sf[â]ntului Ioann Damaschin". La p. 201 se afl "Meteugul Silloghismelor.
Toat hotrârea arat"; cuprinde 2 diagrame. La p. 293 - "Scara celor ce s cuprind întraciast Loghic", iar la p. 299 - "LEXICONA // al zicerilor i numirilor celor nou,//
care acum de nevoe pentru în eleagerea acetii loghici, sau gsit din îns limba noastr
rumâneasc".
* Citat în: BRV. - vol. III, 1280

Logic (român). 1826 [titlu uniform]
Stratonic, ieromonah. tipograf
Grigorie Râmniceanul, episcop al Argeului. traductor
Grigorie al IV-lea Dasclul, mitropolit al rii Româneti. traductor
Cosma, episcop de Maiuma. beneficiarul dedicaiei
Mitropolia rii Româneti. Tipografia (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — [1] f., 32, 302 p.
* Semilegtur în piele maro închis i hârtie policrom (rou, albastru, gri), pe
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carton. Cotor cu 6 nervuri false, fitomorfe (mici ramuri). Fleuroane între nervuri.
Titlul cr ii imprimat pe cotor, în etichet roie. Învelitoarea cotorului are un
model "vlurit", cu stropi de culoare de nuan  mai închis.
* Conservare: legtur: coper ile atacate de insecte (în special prima copert - în
interior i în exterior). Prima foaie de gard s-a desprins. Este vizibil custura,
între corpul cr ii i prima copert. Urme de cari activi în cotor (acesta are i
captul superior deteriorat) ; corp: conservat. Patin vulgar observabil mai ales
în josul foii de titlu, r - v, i pe recto-ul foilor urmtoare. Dou pete galben închis
pe maneta p. 95 i pe col ul inferior al aceleiai pagini. Hârtie îmbtrânit.
Ultimele pagini prezint guri de zbor.
Inv. 24931

Otirea francezilor în Rusia (român). 1826
59
Otirea fran ezilor în Rossia la leat 1812 : cu adeogare de oarecare cr i
înprteti / tlmcit dup cea greceasc în limb româneasc de Parascheva,
clucerul de arie ; dat în tipar supt eforia dumnealor Rducanul Clinceanu i
Dimitrache Topliceanu. — Bucureti : la privileghiata tipografie, 1826. — [3] f.,
132 p., [2] f. ; 4 (20 cm), 23 R (15,5 x 12,5 cm)
* Pagin de titlu: O TIREA FRAN EZILOR ÎN ROSSIA la leat: 1812: Cu adeogare de
oarecare cr i înprteti // publicuite în vremea Rzmeri ii. // Tlmcit dup cea
greceasc în limb // Româneasc // de // PARASCHEVA clucerul de Arie. // i dat în
tipar la privileghiata tipografie // din Bucureti // supt Eforiia dumnealor Boerilor
Rducanul Clinceanul biv vel // Stolnic. i Dimitrache Topliceanul biv vel Serdar. // La
Anul dela Naterea Domnului i Mântuitorului nostru. // 1826.
* Nu se cunosc edi ii ulterioare ale acestei lucrri.
* Tiprit cu negru, pe hârtie filigranat, cu 5 corpuri de liter chirilic, 23 de rânduri pe
pagin. Viniet de frontispiciu, de compozi ie tipografic, având în centru un disc solar
cu trsturi umane. Dup foaia de titlu, urmeaz alte 2 foi (pe care se afl o
"Procuvântare" a traductorului) numerotate - spre deosebire de exemplarul descris în
D. Poenaru - cu litere chirilice: prima foaie are coloncifra "6", pe verso, cea de a doua
coloncifra "7", pe recto. Pe verso, aceast foaie are imprimat un vers din Psalmul 34 al
lui David. Restul paginilor sunt numerotate cu cifre arabe. Pagina corespunzând nr. 104
este alb. Textul începe sub 1 frontispiciu în xilogravur, semnat "IEROMONAH
COSTANTIE", reprezentând corbul cruciat într-un medalion format din foliaje unite,
jos, sub form de fund; medalionul este anturat de motive vegetale ample - frunze i
flori. Exist frontispicii la începutul fiecrei sec iuni i fiecrui capitol: ca model, ele
sunt compuse fie dintr-un medalion central, gol în interior i motive vegetale stilizate
(corzi de vi -de-vie) - prefa a i Partea a II-a a cr ii - fie din motive geometrice (tot în
partea a II-a). O ini ial ornat, "D", pe p. 1, încadrat într-un chenar dublu liniar, de 2,7
x 2,3 cm. O alt ini ial, de 2,1 x 2,2 cm., la p. 105. O viniet xilogravat cul-de-lampe,
din flori i frunze, având în partea superioar 2 tije mici, sub iri, curbate, sugerând
forma ini ialei "K" (de la Costantie?) încheie textul. Prima parte a lucrrii ocup
paginile 1-103, cea de-a doua, intitulat "Cr i împrteti publicuite în vremea
rzboiului la anul 1812", reprezentând 7 scrisori ale arului Alexandru, paginile 105132. Nu exist tabl de materii.
* Citat în: BRV. - vol. III, 1286; CBRV, p. 306-307

Parascheva, clucer de arie. traductor
Clinceanu, Rducanu, biv vel stolnic. editor comercial ; patronaj
Topliceanu, Dimitrie, biv vel serdar. editor comercial ; patronaj
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Constantie, ieromonah la Mn. Neam. gravor în lemn
Tipografia de la Cimeaua Domnului Mavrogheni (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — [1], 2 f., 133 p. +
* Comparativ cu exemplarul descris în BRV, acestuia îi lipsesc ultimele foi
nenumerotate (2, afirm Bianu, 3, rectific Daniela Poenaru în "Contribu ii la
BRV. Îndreptri", p. 306), foi care con in lista cu "Obrazile ajuttoare", adic
numele celor care au contribuit la publicarea cr ii, în ordine alfabetic.
* Legtura din pergamoid bleumarin. Cotor cu 4 nervuri profilate, grupate laolalt.
Deasupra primei nervuri de sus i dedesubtul ultimei nervuri, linii trasate cu auriu.
Capetele cotorului marcate tot prin linii aurii. Titlul imprimat cu litere aurite, în
secven e succesive: "Otirea Francezilor", dedesubt - "In Rossia"; deasupra
captului inferior al cotorului: "1826".
* Conservare: legtur: bine pstrat. Forza de dat recent, culoare maro deschis.
Foaia de gard original, din hârtie filigranat, de la începutul cr ii, este gurit.
La sfârit, foaia de gard original lipsete ; corp: incomplet, cu numeroase
cearcne de ap dar bine conservat. Hârtie înglbenit. Foaie de titlu gurit.
Primele 12 foi (inclusiv foaia de gard) prezint cearcne de ap pronun ate. Tot
astfel col urile i 1/4 din marginile laterale ale paginilor 103-132, în special
secven a 124-132; guri de zbor. Ultimele pagini sunt ptrunse de cari i de
umezeal. Pagina 132 este rupt jos, lâng cotorul interior. Pete de tu negru pe
verso-ul foii de gard i pe p. 1. Interven ii: foile liminare - foaia de titlu i cele 2
foi ale prefe ei au fost resolidarizate printr-o band îngust vizibil între f. [2]v i
p. 1.
* Ex libris: Nu u Udrianu [cu chirilice] [f. de gard ant. (orig.) r]
Udrianu, Nuu. ([ante 1860]) [menionat pe: f. de gard (orig.) r] [deintor
anterior]
Inv. 804

1827
Darvaris, Dimitrios Nikolaos
60
Culegere de în elepciune / scris în limba greceasc de Dimitrie Nicolau
Darvar ; iar acum tlmcit în cea rumâneasc de Iancu Nicolae Moldovean ; dat
în tipariu supt eforia dumnealor Rducanul Clinceanu i Dimitrache Topliceanu. —
Acum întâia oar dat în tipariu. — Bucureti : la priveleghiiata Tipografie, 1827.
— [8], 129, [11] p. ; 8° (18 cm), 25 R (12,5 x 9 cm)
* Pagin de titlu: CULEGERE // de // ÎN ELEPCIUNE. // Scris în limba Greceasc: //
de // Dumnealui Dimitrie Nicolau Darvar. // Iar acum // tlmcit în cea Rumâneasc //
de // IANCU NICOLAE MOLDOVEAN. // i acum întâia oar dat în tipariu. // La
Priveleghiiata Tipografie din // Bucureti // Supt eforiia Dumnealor Boerilor Raducanul
Clin- // cianul Biv Vel Stolnic i Dimitrache Topli- // cianul Biv Vel Serdar // 1827
* Dimitrios Darvaris, originar din localitatea macedonean Kleisoura, a fost director al
colii Greceti din Viena i membru al Societ ii Literare Grecodacice cu sediul la
Bucureti. S-a remarcat prin abordarea unor domenii diverse: lingvistic, pedagogie,
filosofie, teologie, istorie, matematic i fizic. Cunoscut i apreciat în epoc, în special
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ca autor de scrieri cu caracter propedeutic i "christoithic", publicate la sfâritul
secolului al XVIII-lea, începutul secolului al XIX-lea, la Viena, cum ar fi: “Cheiragogia
eis ten kalokagathian etoi enchiridion eis anagnosin”, 1791, “Asphales hodegia eis ten
gnosin ton anthropon”, 1795 (tlmcirea “Caracterelor” lui Theofrast, cf. "Moraliceti
haractiruri", traducere de C. Negruzzi), “Procheiros Arithmetike”, 1803, “Eklogarion
graikikon”, 1804 (cf. "Carte greceasc cu buc i alese", Bucureti, 1827), “Propareskeue
eis ten theognosian”, 1807 (cf. "Mai nainte gtire spre cunotin a de Dumnezeu", trad.
de Eufrosin Poteca, Buda, 1818). Cr ile sale se adresau în special înv ceilor greci i
valahi (ap. C. Papacostea-Danielopolu, op. cit. infra, p. 142, care îl citeaz pe C.
Erbiceanu, "Brba i cul i greci i români", Bucureti, 1905). "Eklogarion", bunoar,
care cuprinde pasaje originale din metoda allilodidactic, a fost reeditat nu doar la
Bucureti (ed. a II-a în 1831), ci i la Pesta, în 1838 i 1844.
* Nu avem cunotin  de edi ii ulterioare ale "Culegerii de în elepciune".
* Al. T. Dumitrescu, în "Trâmbi a Româneasc: Manifest public, patriotic i
revolu ionar de Ienchi  Vcrescu, cu un studiu introductiv" (Analele acad. Rom.,
Mem. Sec. lit., 37 (1914-15), p 37-38) atribuie prima poezie inclus în acest volum,
"Chibzuire i rugciune", lui Ienachi  Vcrescu, care ar fi scris-o pentru revolu ia din
1769.
* Tiprit pe hârtie filigranat, cu 3 corpuri de liter chirilic; primele 7 pagini
numerotate cu slovocifre, restul cu cifre arabe. Con ine dou prefe e: una dedicat
mitropolitului Moldovei, Veniamin Costachi, de catre Iancu Nicolae (traductorul
cr ii), datat: "1827 Martie 29", i una adresat cititorului (scris la Viena i datat: "la
25 Iunie 1811"). Referitor la fidelitatea acestei versiuni fa  de textul original, autorul ei
precizeaz: "Scriitorul grec adogase la sfârit oare care regule pentru paza sant ii; dar
eu vzând într-nsele oare care Idee i vorbe, care nu au sunat bine la urechile noastre,
am luat îndrazneala s le scot, i in locul lor am pus dup pova a înv torilor miei vre o
câteva versuri morale ale Dumnealui Coconului Iancu Vcrescu adec: CHIPZUIRE I
RUGCIUNE, i TABLELE RUMÂNILOR" [paginile 124-129].
* Citat în: BRV. - vol. III, 1306
* Citat în: Cornelia Papacostea-Danielopolu-- Intelectualii români din Principate i
cultura greac : 1821-1859. — Bucureti : Editura Eminescu, 1979

Vcrescu, Iancu. autor al materialului însoitor
Nicolae, Iancu. prefaator ; traductor
Clinceanu, Rducanu, biv vel sluger. patronaj ; editor comercial
Topliceanu, Dimitrie, biv vel serdar. patronaj ; editor comercial
Carcalechi, Zaharia, editor
Tipografia de la Cimeaua Domnului Mavrogheni (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — [7], 129, [11] p.
* Legtur în piele maro pe lemn, cu chenare aurii pe ambele coper i. Cotorul cu 4
nervuri aurite prezint, în partea inferioar, anul publicrii volumului - 1827 - scris
cu caractere aurite, iar la mijloc, între a doua i a treia nervur, într-un segment
mai larg, - titlul cr ii, pe orizontal, scris cu caractere minuscule, de asemenea
aurite.
* Conservare: legtur: foarte bine pstrat ; corp: exemplar complet, foarte bine
conservat; doar filele [1] i [2] au col urile din dreapta, sus, rupte, col ul primei file
fiind i ptat.
* Ex libris: (etichet): "Anticariat lei 60" [a 2-a f. de gard post. v]
Inv. 11291
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Macarie, ieromonahul (protopsaltul)
61
Tomul al doilea al Antologhiei : dupre aezmântul sistimii ceii noao /
tradus dup cel grecesc de Macarie ieromonahul, în zilele prealuminatului... Domn
Grigorie Dimitrie Ghica voevod ; cu voia i cu blagosloveniia preaosfin itului
Mitropolit Grigorie. — Acum întâiu tiprit . — Bucureti : în sf[â]nta Mitropolie,
1827. — [3] f., 435 p. ; 4° (24 cm), 32 R (18,5 x 14 cm)
* Pagin de titlu: TOMUL AL DOILEA // al ANTOLOGHIEI. // Dupre azmântul
Sistimii ceii noao // a Musichiei Bisericeti. // Acum întâiu tiprit în zilele Prealumina //
tului i Preaînl atului nostru Domn // GRIGORIE DIMITRIE GHICA VOEVOD //
întru al aselea an al domniei sale. // Cu voia i blagosloveniia Prea osfin itului //
Mitropolit a toat Ungrovlahiia // Kyriu Kyr GRIGORIE // tradus dup cel grecesc pre
limba noastr // Româneasc, // de Macarie Ieromonahul // dasclul coalelor de
Musichie a Patriei. // În Bucureti // în sf[â]nta Mitropolie. La anul 1827.
* Cunoscut i sub numele de "Utrenier". Cuprinde cântri compuse de diveri
protopsal i ai Bisericii din Constantinopol: Petru Lampadarie (Petros Peloponnesios),
Ioan, Grigorie, Daniil, Hurmuz, Iacob Sfetagore ul .a.
* Particularit i: primele 40 de pagini ale volumului i p. 359-371 reprezentând
sec iunea: “Cânturile Polieleului srdarului Dionisache Moraitul ce au sttut aici în
Bucureti", sunt numerotate cu cifre arabe. S-au folosit 3 corpuri de liter chirilic pe
foaia de titlu. Titlul este plasat într-un ancadrament fito-antropomorf constând în
medalioane formate din tije florale, în care sunt figura i sfin i cu filactere, iar pagina de
text într-un chenar ornamental (format dintr-o linie ondulat). Pe verso-ul foii de titlu,
un citat din Psalmul 149. Se observ stilul ornamental identic cu cel din "Cuvinte zece
pentru Dumnezeiasca Pronie", stil caracteristic tipriturilor bucuretene din al doilea
deceniu al secolului al XIX-lea, ieite de sub teascurile tiparni ei mitropolitane. Aceleai
ini iale istoriate - cu Proorocul David, la p. 241, 242, 356, 415; cu Pr. Moise - p. 422
etc. Frontispiciu cu foliaje deasupra scrisorii de dedica ie ctre Grigore Ghica, semnat
de Macarie ieromonahul, "Dasclul coalelor de Musichie în limba patriei" (f. [2]r [3]r). Pe f. [3]v, o ilustra ie cu "Sf. Troi " în ram fitomorf stilizat i chenar exterior
cu medalioane, identic cu cel de pe pagina de titlu (dim.: 17 x 12 cm.). Frontispiciu cu
Cruce, "IIS HS NI KA" i biserici în fundal, în medalion, între dou flori de floarea
soarelui, la p. 1 nenumerotat (se reia la p. 350); ibidem, o ini ial înflorat i încadrat,
"C", pe fond haurat, de 3,5 x 3 cm. (acest tip de ini ial se întâlnete i la p. 350).
Frontispicii tipografice în cuprinsul cr ii, cu aceleai motive ca i chenarul paginii de
titlu, înso ite de ini iale (majoritatea, litera "R") înf iând lcauri bisericeti, de
dimensiunea 2,5 x 2 cm. Frontispiciu cu miez de rodie i consol, cu elemente de
ornamenta ie în afara cadrul, la p. 264. O ini ial cu Proorocul Daniil, vedut i Ochiul
cel atoatevztor, la p. 242, 356, 415, 435. Alte ini iale ("T") cu motiv religios, passim:
cu simbolul Duhului Sfânt, anturat de 2 motive florale, 4,6 x 4 cm., "D", cu Iisus pe
cruce, între Fecioara Maria i Sf. Ioan; hasta vertical a literei este profilat pe un vas cu
flori, în spatele lui, un ciorchin de strugure iar deasupra un soare cu trsturi umane,
simbolul divinit ii; deasupra bra ului drept al crucii, Luna; dimensiuni: 4,3 x 4 cm.
Ini ial "A", de 4,3 x 3,8 cm., în întregime fitomorf, lâng a crei hast, în partea
stâng, este figurat Proorocul Moise cu Tablele Legii. Restul ini ialelor sunt ornate cu
motive vegetale (flori de câmp), încadrate, pe fond alb, de 2,7 x 2,7 cm. În ce privete
vinietele de final, ele sunt, majoritatea - cruciforme (p. 41, 94, 134, 332...). O viniet
mare cu flori, frunze, serafim i cruce de Malta, la p. 263, 389. Alte ornamente:
ilustra ie cu "Învierea", de 4,5 x 4 cm., la p. 350, în dreapta textului.
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* Citat în: BRV. - vol. III, 1316Utrenier [Bucureti] . 1827 [titlu uniform local]

Ghica, Grigore al IV-lea, domn al rii Româneti. patronaj
Grigorie al IV-lea Dasclul, mitropolit al rii Româneti. patronaj
Mitropolia rii Româneti. Tipografia (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — [3] f., 434 p.
* Cânturile "Polieleului srdarului Dionisache Moraitul ce au sttut aici în
Bucureti. Glas al II-lea diatonicesc..." sunt paginate secundar, de mân (1-40), cu
cerneal violet, în partea stâng a textului.
* Semilegtur în piele maro i pergamoid gri, cu ornamente presate. Coperta
anterioar: crucifix aurit, chenar punctat i liniar, ornamente (îmbinare de motive
florale i arhitectonice, sub form de evantai) în cele 4 col uri ale ancadramentului.
Idem coperta posterioar. Cotor cu 5 nervuri profilate care mai pstreaz conturul
original, auriu, al acestora. Fleuroane aurite între nervuri, intacte. Capetele
cotorului decorate cu tije florale sub iri, rsfrânte, i linii aurite ce le delimiteaz
de restul ornamentelor. Forza marmorat, în nuan e de maro, albastru închis, grena,
galben pai, pe fond care alterneaz tonurile luminoase de maro, cu cele întunecate.
nit rou, marmorat.
* Conservare: legtur: coper i uor deteriorate. Dou mici depozite ceroase lâng
cotor, stânga, coperta anterioar. Pergamoid frotat, coperta posterioar, lâng
cotor, i decolorat. Coperta anterioar desprins, par ial, din legtur. Pielea
cotorului este sfâiat lâng coperta anterioar, tocit, uzat la ambele capete ;
corp: hârtie înglbenit. Patin vulgar. Col uri îndoite spre interior. Consolidri
empirice: p. 250-251; cotor interior p. 255-256 i col ul inferior al p. 255
consolidate cu hârtie de ambalaj, lucioas. Remargina ii: p. 259-261 (buc i de
hârtie aplicate la mijlocul marginii laterale); benzi care obtureaz textul - sus, p.
364, în centrul paginii, p. 401. Depozite de cear: p. 27-30. Alte pete, închise la
culoare: 91-103. Pagini îmbrunite: 256-264, 434. Paginile 26-27 sunt ptate
inclusiv cu cerneal; pe maneta p. 26, o trstur de condei . Foaia de titlu r - v, f.
[2]r - v, f. [3]r - v, prima foaie de text sunt îmbrunite, cu pigmenta ie fungic i
pete diverse, pe margini. Cearcne de ap pe marginea superioar a paginilor 471 490. Pre ul anticariatului pe ultimul forza - "lei 100".
* Ex libris: [supralibros persoan] N. GEORGESCU [capul inferior al cotorului]
* Ex libris: [tampil circular cu ini ialele posesorului, în interior, caligrafiate]
Preotul Constantin A. Nescu [f. de gard ant. r, sus; f. [2]r, p. 94, 134]
* Însemnri: „Analogie. Gh. Dimitrie Ghica Voevod” , alfabet: latin [f. de gard
post. v]
Georgescu, Nicolae. (Bucureti, [sec. XX]) [menionat pe: supralibros, capul
inferior al cotorului] [deintor anterior]
Nescu, Constantin A. [preot] . (Bucureti, [sec. XX]) [menionat pe: f. de gard
ant. r, sus; f. [2]r, p. 94, 134] [deintor anterior]
Inv. 22.193

b.

. — [3] f., 435 p.
* Legtur în piele pe carton, cu impresiuni la rece, original, culoare maro cu
nuan e mai deschise. Coperta anterioar: crucifix, chenar fitomorf stilizat,
ornamente vegetale în form de bucl, în cele 4 col uri ale chenarului. Coperta
posterioar: Potirul euharistic, chenar din linii frânte înln uite, cu aceleai
ornamente la col uri. Cotor cu false nervuri prezentând acelai model catenar de pe
coperta posterioar; ornamente între nervuri, identice cu cele din col urile
chenarelor. nit galben.
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* Conservare: legtur: coper i deteriorate: coperta anterioar are învelitoarea
sfâiat, zgâriat, frotat. Coperta posterioar este deteriorat în zona an ului de
articula ie. Cotorul prezint crpturi în partea superioar; învelitoarea desprins
pe mici por iuni. Forza uri deteriorate din cauza umezelii. nit ondulat i ptat.
tampila Anticariatului în interiorul coper ii posterioare ; corp: exemplar
deteriorat: hârtie îmbrunit, cearcne de ap (marginile laterale, în special de la p.
99 spre sfârit, unde devin mai accentuate), pigmenta ie fungic. Desolidarizare
par ial a filelor - secven a 373-431. Lipitur între p. 431-433, care masca
custura, acum vizibil în partea de sus. O band de hârtie i la sfâritul cr ii,
rupt, jos. În interiorul volumului (între paginile 124-125) s-au gsit 4 foi
manuscrise cu nota ie muzical neochrisantic (preluat din carte) i câteva
informa ii referitoare la acest Utrenier.
* Ex libris: T. Tnase Dumitrescu Biatul popii Sachelarie [f. de gard ant. r]
* Ex libris: Preot G. Dumitrescu [f. de gard ant. r]
* Ex libris: David Ionescu [f. de gard ant., r]
* Însemnri: „[cu cerneal violet] Las spre suvenire pentru pomenire/ Las al meu
nume în eternitate/ c tot ce se scrie rmâne pe hrtie/ ear mâna putrezete i nu se
mai gsete/ trei litere în rnd/ al meu nume esprimând. Diacon Alex. Dragne Anul
1895 iunie 27 Giurgiu” , alfabet: latin extins [f. de gard ant. r]
Ionescu, David. ([post 1860]) [menionat pe: f. de gard ant. r] [deintor anterior]
Dumitrescu, George. ([post 1860]) [menionat pe: f. de gard ant. r] [deintor
anterior]
Inv. 32138

Vamva, Neofit
62
Elementuri de filosofie moral / alctuite de Neofit Vamva pentru
iubitoarea de înv tur tinerime a grecilor ; i tlmcite în limba româneasc… de
Constantin Radoviciu dintre Goleti. — Bucureti : la Tipografiia de la Cimea,
1827. — 380 p. ; 8° (19 cm), 24 R (14 x 8,7 cm)
* Pagin de titlu: ELEMENTURI // de // FILOSOFIE MORAL. // alctuite // de //
Neofit Vamva // pentru iubitoarea de înv tur tinerime // a Grecilor. // Firete toate s
stric din lipsire, i pri // sosire (Arist: Mor: Cart: 2 Cap: 2) // i tlmcite în limba
Româneasc, spre // folosul tinerilor Români. // de // CONSTANTIN RADOVICIU din
// tre Goleti. În Bucureti. // La Tipografiia dela Cimea. // 1827.
* Aa cum arat Cornelia Papacostea-Danielopolu, Neofit Vamva (Neophytos Bambas)
"era prezent în principate prin predarea cursului su la Sf. Sava de ctre G. G.
Papadopoulos precum i prin cr ile sale pe care le trimitea în rile române" (op. cit.
infra, p. 126).
* Foaia de titlu prezint, pe verso, o exhorta ie: "Cuget bine, i mic ori ce spre
folosul obtii fiind încredin at c de nu curând, dar mcar cât de târziu smân a aceii
bune cugetri i micri, î va da rod înmul it". Între p. 375-380 se afl "Însemnarea
capetelor" sau cuprinsul cr ii
* 1855 : Ed. Bucureti, Impr. Santei Mitropolii, cu titlul: "Principii de moral cristian
dup Vamva", traducere de Ilie Benescu
* 1868 : Ed. Iai a lucrrii de mai sus, editat de Th. Codrescu (Tip. Buciumului
Românu)
* Citat în: BRV. - vol. III, 1307
* Citat în: BRM. - vol. I, p. 334, poz. 6203, 6204
* Citat în: Cornelia Papacostea-Danielopolu-- Intelectualii români din Principate i
cultura greac : 1821-1859. — Bucureti : Editura Eminescu, 1979
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Elemente de filosofie moral (român). 1827 [titlu uniform]
Golescu, Constantin (Dinicu). traductor
Carcalechi, Zaharia, editor
Tipografia de la Cimeaua Domnului Mavrogheni (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — [1] f., 380 p.
* Semilegtur în piele i carton marmorat; cotorul cu 4 nervuri profilate i
ornamentate.
* Conservare: legtur: cotorul are zone de piele lips lâng an ul de articula ie;
idem învelitoarea jumt ilor de copert, în partea superioar. Fe ele din carton
presat sunt tocite, cu marginile exterioare îndoite spre interior, iar stratul superior,
lucios, s-a desprins. Galerii de anobiidae. Forza ul prezint ondula iuni generate de
umezeal ; corp: exemplar complet, bine conservat.
* Ex libris: (tampil, rectangular:) "Muzeul de Istorie a Oraului Bucureti.
Biblioteca" [f. [1]r, p.1, f. de gard post. v (numai pe marginea inferioar)]
* Însemnri: „Aceasta sfânt carte s-au cumprat... [restul însemnrii lipsete]” [f.
de gard ant. r]
* Însemnri: „încercri de condei” [forza ڏpost.]
* Însemnri: „Carte gsit în bibliotec în ziua de 29 octombrie 1966 cu ocazia
zugrvitului în muzeu. Adriana” [f. de gard post. r]
Inv. 36671

b.

. — [1] f., 380 p.
* Legtur în pergamoid de culoare verde (coper ile) i hârtie marmorat pe carton
(cotorul). Titlul lucrrii imprimat pe cotor, cu majuscule, între dou rânduri de linii
ondulate. Dedesubt, un vas ornamental. nit stropit cu albastru. În interiorul primei
coper i este lipit o diplom acordat elevului Antonie Rhtivanu din clasa a 4-a
de umanioare "pentru merite deosebite la înv area limbei fran ozeti", cu titlul:
"Împr irea darurilor la Ecsamenul general al anului 1836 în Colegiul Sf. Sava din
Bucureti. Premiul I...". În registrul inferior, sigiliul Eforiei coalelor. Exist o
posibil legtur între Antonie Rhtivanu i Ion Rhtivanu "ocârmuitorul"
jude ului Ialomi a, cel care, la 25 februarie 1838, fcea demersuri pentru
înfiin area de coli steti iar la 25 noiembrie a aceluiai an trimitea un raport
conform cruia, la acea dat, în Ialomi a func ionau, deja 52, astfel de coli
(înfiin ate circulare emise de Departamentul din Luntru i Eforia colilor). Ap.
Pârnu  i Vlaicu, op. cit. supra (la descrierea exemplarului din "Risipirea cea de
pre urm a Ierusalimului", Bucureti, 1821, inv. 9234).
* Conservare: legtur: coperta anterioar desprins din legtur, deteriorat, cu
zone lips (lâng cotor, în partea stâng i pe col ul superior). Coperta posterioar
- semilegtur exfoliat ; corp: complet, bine conservat, afectat de umezeal.
Pagina 373 par ial desprins.
* Ex libris: Eforia coalelor Na ionale [forza ant.]
* Însemnri: „Aceasta sfânt carte s-au cumprat... [restul însemnrii lipsete]” [f.
de gard ant. r]
* Însemnri: despre: încercri de peni  [forza posterior]
* Însemnri: „Carte gsit în bibliotec în ziua de 29 octombrie 1966 cu ocazia
zugrvitului în muzeu. Adriana” [f. de gard post. r]
Rhtivanu, Antonie. (1836-) [menionat pe: forza anterior] [deintor anterior]
Eforia colilor Naionale. (pân la 1836) (Bucureti) [menionat pe: forza
anterior, diploma] [deintor anterior]
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1828
Acatistier (român). 1828
63
Acatisther : care cuprinde Acathistul, adec lauda…. ctr Preasf[â]nta
Nsctoare de D[u]mnezeu i Paraclisul, Rugciunile Precetaniei, i Canonul ctr
D[o]mnul nostru Is[us] H[risto]s. — Acum adoao oar întru acest chip tiprit. —
Bucureti : [în Tipografia Mitropoliei], 1828. — [1] f., 154 p. : il. ; 4° (22 cm), 20
R (13 x 9 cm)
* Pagin de titlu: ACATHISTER // care // Cuprinde ACATHISTUL, adec // lauda cea
neezut Ctr preasf[â]nta // N- // sctoare de D[u]mnezeu, i Paraclisul, //
Rugciunile Precetaniei, i Ca // nonul ctr // D[o]mnul nostru Is[us] H[risto]s. //
Acum adoao oar întru acest chip tiprit // în zilele Prea înl atului i Prealumina // tului
nostru Domn // IO GRIGORIE DIMITRIU GHICA VV. // Cu blagosloveniia
Preasf[i]n itului Mitro- // polit atoat Ungrovlahia // KYRIU KYRIU GRIGORIE. // ÎN
BUCURE TI 1828.
* Reeditare a Acastierului din 1823, cu o structur uor modificat. Tiprit pe hârtie
filigranat, cu negru i rou. Numerota ie chirilic plasat în interiorul chenarului
paginii. În total, volumul numr numai 37 de miniaturi, comparativ cu prima edi ie a
Acatistieriului (scene din ciclul hristologic i marianic, de 4,5 x 4 cm.); frontispicii,
ini iale ornate i încadrate (de 3,5 x 3 cm. i 2,5 x 2 cm.), viniete. Pagina de titlu i cea
de text cu ancadrament fitomorf: medalioane vegetale în interiorul crora sunt portrete
de sfin i. O gravur cu tema "Buneivestiri", semnat "GHERVASIE MON[AH]",
împodobete verso-ul foii de titlu. Este prezent i gravura cu Maica Domnului i
Pruncul din prima edi ie, fr semntura gravorului îns (cartu neinscrip ionat). Bogate
frontispicii florale având în centru obinuita christogram, la începutul fiecrei sec iuni.
Ilustra ia cu "Iisus în potir" se afl la p. 73. La sfârit, vinieta sub forma unui vas cu
trandafiri, preluat din repertoriul artitilor nem eni (se regsete i în alte tiprituri
bucuretene, cum ar fi "Prescurtare a istoriei universale", 1826). Latura inferioar a
chenarelor este semnat, din loc în loc: "Popa Symeon : 1819"; numele acestui gravor
apare mult mai des în edi ia 1823 a acestei cr i de cult.
* Din cuprins:
- Titlul. — f. [1]r
- Slujba cântrii Acathistului. — p. 1-54
- Canon de rugciune ctre Preasfânta Nsctoare de D[u]mnezeu (colontitlu:
"Paraclisul Precistei"). — p. 55-72
- Slujba Sfintei Cuminecturi (colontitlu: "Slujba Pricetaniei"). — p. 73-114
- rugciunile Sf. Ioan Damaschin. — p. 115-127
- rugciunile Sf. Ioan Gur-de-Aur. — p. 127-137
- Canon de umilin  ctre D[o]mnul nostru Is[us] H[risto]s. — p. 138
- Canon de rugciune ctre Is[us] H[risto]s. — p. 139-154.
* Citat în: BRV. - vol. III, 1356

Ghica, Grigore al IV-lea, domn al rii Româneti. patronaj
Grigorie al IV-lea Dasclul, mitropolit al rii Româneti. patronaj

Exemplare:
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a.

. — [1] f., 154 p.
* Reprezint edi ia a II-a a Acatistierului de Bucureti (ed. I - 1823).
* Legtur în piele pe lemn. Se observ 2 ornamente ovale pe ambele coper i,
înf iând Sf. Treime, destul de neclar, cu urme de aurire; chenar vegetal dantelat,
aurit, cu ornamente mici, tot aurite, în interior, în cele 4 col uri. Cotor cu 3 nervuri
profilate i conturate (sec. XIX)
* Conservare: legtur: învelitoarea de piele a coper ilor este neuniform, crestat
în partea inferioar a primei coper i. nit uor ondulat. Numeroase pete.
Recondi ionat ; corp: corpul cr ii este complet i bine conservat. Filele au pete
galben închis pe marginile superioare. Patin vulgar (în special p. 17-50).
Margini inferioare cu pigmenta ie fungic (p. 141-150) i cearcne de ap.
Paginile 147-150 au marginea de sus decupat. Restaurate: p. 3-6, 153-154.
* Însemnri: „La leat 1822 aprilie 25 am venit la mnstirea ignetilor de obte
cu sora Maria, i m-au dat de ascultare la bolni  i fiind nacialnic maica
Pahomiia monahia ce mai pe urm s-au numit în s(c)him Olimbia[da] fiind Domn
Grigorie Ghica Vvd i la mianastire [sic] purttoare de grij maica Agripina i
maica Olimpiada ce s-a stre i[t]… [text trunchiat]” , alfabet: chirilic [f. de tit. r,
marg. inf.]
* Însemnri: despre: [note de lectur, cu cerneal violet], alfabet: chirilic [p. 7, 25,
39, 44]
Mânstirea igneti (Ciolpani, jud. Ilfov). (sec. al XIX-lea) [menionat pe: f. de
tit. r, jos] [deintor anterior]
Inv. 24215

Bredow, Gottfried Gabriel von
64
Synoptike genike historia / syntetheisa hypo G. G. Bredob. — En
Boukourestio : en to neosystato typographeio, 1828. — [3] f., 189 p., [1] f., 19 p. +
[1] f. (sign.: * - *2; Ab - D; Ab - Zb; IAb - IBb; * - *2 - **) ; 4° (19 cm), 28 R (17
x 12 cm)
* Pagin de titlu: SYNOPTIKE. // GENIKE HISTORIA. // ton // AXIOLOGETERON
SYMBEBEKOTON // TOU KOSMOU. // Eis Chresin ton koinon Scholeion //
Syntetheisa men // hypo G. G. Bredob. // Metaphraistheisa de ek ton Germanikon // Para
IO: Skarlatou. // En Boukorestio: // En to Neosystato Typographeio. 1828.
* Titlul tradus: Istoria universal pe scurt a celor mai însemnate întâmplri din lume.
Pentru uzul coalelor primare. Compus de G. G. Bredow i tradus din nem ete de I.
Scarlat, Bucureti: În tipografia de curând întemeiat [apud BRV]
* Acest compendiu de istorie universal a cunoscut 27 de edi ii. A constituit un
instrument fundamental de studiu în colile din Germania secolului al XIX-lea, fiind
tradus i în alte limbi. Tratatul în variant neprescurtat (de peste 600 de p., în func ie
de edi ie), poart titlul: "Umständlichere Erzählung der merkwürdigen Begebenheiten
aus der allgemeinen Weltgeschichte. Für den ersten Unterricht in der Geschichte.
Besonders für Bürger- und Landschulen" (ed. prim, 1803).
* Tipar negru, hârtie filigranat. S-au folosit 3 corpuri de liter greceasc. Primele 6
pagini sunt nenumerotate. Corpul lucrrii este numerotat cu cifre arabe. Cele 19 pagini
suplimentare au numerota ie greceasc. Foaia nenumerotat, care le precede, este alb.
Nu exist colontitluri. La sfâritul volumului este ataat o fil de dimensiunea 11 x 22
cm., imprimat numai pe recto. ; Ornamentic: viniet de frontispiciu reprezentând un
vas cu flori. Pe marginile superioare ale filelor sunt prezente ornamente tipografice din
câte 2 linii ondulate. Primul capitol se deschide sub un frontispiciu stilizat, constând
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într-o banderol segmentat. Un alt frontispiciu pe p. 1 a suplimentului, dintr-un registru
unic, ocupat de stelu e. O viniet de final, la p. 189, stilizat, compus din dou
elemente lanceomorfe.
* Din cuprins:
- Titlul cr ii. — f. [1]r
- "Proskeryxis". — f. [2]r - [3]r
- "Synoptike Genike Historia". — p. 1-189
- "Katalogos ton syndrometon" [Lista de subscrip ii]. — p. 1-19
- "Ta semantikotera paroramata" [Errata sau: "Îndreptarea celor mai însemnate
greeli"]. — f. [1]r
* 1860 : Ed. în lb. român, pe baza versiunii lui Michail Musescu, cu titlul: "Prescurtare
din istoria general coprinzând celle mai remarcabile evenimente alle timpurilor antice,
mediane i moderne, de G. G. Bredov", Bucureti, Tip. "Annuntzatorului".
* Citat în: BRV. - vol. III, 1382
* Citat în: BRM. - vol. I, p. 471, poz. 8553

Scurt istorie universal (greac modern) [Bucureti] . 1828 [titlu uniform
local]
Scarlat, I. traductor
Tipografia de la Cimeaua Domnului Mavrogheni (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — [3] f., 189 p., [1] f., 19 p., [1] f.
* Semilegtura din piele maro i hârtie marmorat pe carton.
* Conservare: legtur: învelitoarea cotorului este roas la ambele capete i pe
nervurile inferioare, ptruns de cari; lâng coperta posterioar, învelitoarea este
foarte tocit. Prima copert prezint urme de uzur în centru i pe margini. Cea dea doua copert are o pat mare, de cerneal neagr i acelai tip de deteriorare. În
plus, este desprins de corpul cr ii. Col urile îmbrcate în piele, ale ambelor
coper i sunt într-o stare satisfctoare de conservare. Pe lâng însemnri,
forza urile prezint încercri de condei i semnturi (ini iale). ; corp: bine pstrat.
Hârtie îmbtrânit, ptat pe marginile laterale ale filelor (în special f. 1-15)
* Ex libris: kai tode syn tois allois Michail Eustratou [i aceast carte împreun cu
celelalte (este a lui) Mihail Eustratie] [f. de gard ant. r]
* Ex libris: Alexandros Kouminetes ? [f. de gard ant. r]
* Ex libris: Alexandros Augoustos [ibidem]
* Ex libris: [forza ul fix post., marg. inf.]
* Însemnri: „je vous prie ma chere amie donne moi un maurso du paint pour
manger; morceau pour manger et je serais votre” , alfabet: latin extins [f. [1] de la
sf., partea îndoit]
* Însemnri: „a monsieur le reviseur des douanes demeurant a saint Radou Voda
avec sa famille. M. Costache” , alfabet: latin extins [forza ul liber post. v]
Eustratos, Michailos. (Bucureti, [sec. al XIX-lea]) [menionat pe: f. de gard ant.
r] [deintor anterior]
Kouminetes, Alexandros. (Bucureti, [sec. al XIX-lea]) [menionat pe: f. de gard
ant. r] [deintor anterior]
Inv. 1241

b.

. — [1] f. + , 189 p., 18 p., [1] f.
* Exemplar incomplet: îi lipsete capitolul intitulat "Proskeryxis", i.e. f. [2]-[3] de
la începutul volumului.
* Legtura din piele i hârtie marmorat (în maro i roz). Sunt vizibile ornamente
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vegetale la ambele capete ale cotorului i în zona median, marcând o fals
nervur. În partea superioar a cotorului este imprimat titlul cr ii, cu majuscule, în
cadru vegetal stilizat. Forza de culoare verde deschis, acoperit cu desene. nit
stropit cu albastru.
* Conservare: legtur: coper ile cr ii sunt uzate: învelitoarea de piele a col urilor
lipsete iar cartonul este exfoliat lateral. Marginea lateral a celei de-a doua coper i
prezint, în plus, urme ale atacului de roztoare. Policromie mai clar pe coperta
posterioar. Pielea este tocit pe cotor i pe semilegtur. Partea inferioar a
cotorului roas, par ial. ; corp: spre deosebire de primul exemplar, p. 17-18 de la
sfârit sunt rupte în partea de jos, iar din pagina 19 a supravie uit un mic fragment.
Ultima foaie este rupt, cu pierderi de text pe recto, în josul paginii.
* Ex libris: R.P.R. Sfatul Popular al Capitalei. Sec iunea Cultural. Muzeul de
Arheologie i Istorie [tampil violet, rectangular] [f. de gard post. r]
* Însemnri: „Achizi ie de la Prof. Cre u 31.III.1956” [f. de gard post.r]
Creu [profesor] . (Bucureti, pân la 31 martie 1956) [menionat pe: f. de gard
post. r] [deintor anterior]
Inv. 9235

Heliade-Rdulescu, Ion
65
Gramatica româneasc / de Ion Eliad. — [Sibiu] : [S.n.], 1828. — XXXIV,
166, [2] p. ; 8° (18 cm), 33-34 R (14 x 8,5 cm)
* Pagin de titlu: GRAMATICA // ROMÂNEASC // de // d. I. ELIAD. // Dat la tipar
cu cheltuiala // d. coconului SCARLAT ROSET // 1828
* Conform informa iilor sintetizate de Dan Râp-Buicliu, modelele acestei gramatici
sunt lucrrile lui Charles-Constant Le Tellier: "Grammaire française  l’usage des
pensionnats", Paris, 1826; "Exercises d’analyse grammaticale et d’analyse logique.
Premi re partie, comprenant les exercises d’analyse grammaticale, précédes d’un traité
de la construction de la phrase. 9- me edition, Paris, 1826" i "Exercises d’analyse
logique, précédes d'un traité de la proposition". C. Papacostea-Danielopolu, în consens
cu N. Camariano, A.D. Xenopol (i N. Iorga), subliniaz contribu ia colii greceti la
alctuirea Gramaticii lui Ion Heliade-Rdulescu, prin încorporarea principiilor tiin ifice
specifice acesteia; personalitatea cea mai apreciat a timpului, a crui concep ie
filologic a preluat-o Heliade-Rdulescu, este Athanasie Christopol, despre care Nicolae
Iorga afirma c a influen at decisiv, prin crea iile sale, formarea literaturii române
moderne (C. Papacostea-Danielopolu, op. cit. infra, p. 133; 144).
* O alt influen  notabil a exercitat-o Ianache (Ienchi ) Vcrescu, prin "Observa ii
sau bgri de seam asupra regulilor i orânduielilor gramaticii româneti", Râmnic,
1787.
* Text în alfabet de tranzi ie, cu 4 corpuri de liter. Ultima foaie cuprinde o "errata".
* Citat în: BRV. - vol. III, 1366; BRV Additamenta, p. 441-442
* Citat în: Cornelia Papacostea-Danielopolu-- Intelectualii români din Principate i
cultura greac : 1821-1859. — Bucureti : Editura Eminescu, 1979

Gramatic româneasc (român). 1828 [titlu uniform]
Rosetti, Scarlat. editor comercial
Exemplare:
a.
. — XXXIV, 166 p., [1] f.
* Legtur în piele albastru ultramarin cu chenare aurite, capitalband i signet. Pe
cotor, titlul lucrrii cu caractere aurite, în etichet cu margini aurii, roie, dungat.
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Ambele capete ale cotorului marcate cu linii aurii. La captul inferior, deasupra
liniei, este imprimat anul tipririi. Forza marmorat, din carton, dublat de unul
simplu.
* Conservare: legtur: se mai pstreaz coperta anterioar a vechii legturi din
hârtie, pe care este imprimat titlul Gramaticii, într-un chenar vegetal stilizat, i o
viniet cu motiv alegoric. Forza ul primei coper i este desprins, în partea de jos.
nitul este ondulat, cu mici pete ; corp: exemplar bine conservat. Hârtie
înglbenit, fragilizat. Col urile filelor îndoite. Cearcne de ap pe col urile
superioare ale primelor pagini (pânp la p. 8). P. 17-18 cu marginile inferioare rupte
vertical. Stropi de tu negru - p. 51, 52, 61-64. Paginile 53-56 lipite în partea de
sus. Ultima foaie, cu errata, are col urile rupte i prezint pete de umezeal.
* Ex libris: P. Ionda [p. de titlu, marg. sup.]
* Însemnri: „Dohtorie cercat pintru orice feli de bube ori la om, sau la dobitoc:
ridiche ras s s amestice cu glbenuri de ou, i puindus p'o cârp s s lege
buba de mai multe ori i va trece. Alt dohtorie di bub la om: piatr acr s[p]art
bine pe o tav, pisat i presrat peste bub. Dar întâi s s [mestece] cu 8
p[hare] de scumpie fiart bine i cldicic de mai multe ori s s spele i s s
presare disupra prafu de piatr i va trece buba” , alfabet: chirilic [forza anterior]
* Însemnri: „Lei bani 40 am pltitu pe acést carte în 23 Octombrie 1883 [cu
cerneal violet, nesemnat]” , alfabet: latin extins [f. de tit. r, sus]
Ionda, P. ([sec. XX]) [menionat pe: p. de titlu, marg. sup.] [deintor anterior]
Inv. 16554

Theodorit, episcop al Kyrului
66
Ale preafericitului Theodorit Episcopul Kyrului Cuvinte zece pentru
D[u]mnezeiasca Pronie / Cu blagosloveniia celui de acum Mitropolit al
Ungrovlahiei Kyriu Grigorie de carele s-au i tlmcit. — Acum întâi s-au tiprit.
— Bucureti : în Tipografiia sf[in]tei Mitropolii, de Matthei Bbeanul Tipograful,
1828. — [2] f., 268 p. : il. ; 4° (20 cm), 26 R (16,3 x 9,5 cm)
* Pagin de titlu: ALE PREAFERICITULUI // THEODORIT // EPISCOPUL
KYRULUI // Cuvinte zece pentru D[u]mnezeiasca Pronie. // Care // Acum întâi sau
tiprit dup // venirea armiei preaputernicului i // atoat pravoslaviia aprtoarei //
împr ii atoat Rosia. // Cu blagosloveniia celui de acum // Mitropolit al Ungrovlahiei
// KYRIU GRIGORIE. // De carele s-au i tlmcit. // ÎN BUCURE TI // În Tipografiia
sf[in]tei Mitropolii // La anul 1828. // De Matthei Bbeanul Tipograful.
* Reproducem legenda versificat a Stemei, pentru men iunea privind edi ia de fa :
"Corbul Valahiei prin puterea cea din cruce//Tuturor de obte vestire bun
aduce,//Pentru tiprirea acestor zece cuvinte,//Ce la lumin eir din nou
tlmcite//Citi i dar to i i v îndulci i// i tlmcitoriului fericire îi pofti i".
* Tipar negru, 5 corpuri de liter chirilic. Volum alctuit din 17 caiete, cu pagina ie i
signatur chirilice. Colontitluri flancatee de viniete. Titlul este plasat într-un dublu
chenar: unul interior, din frunze trilobate i altul exterior, din linii mici în zigzag. Pe
foaia de titlu v, se afl Stema Ungrovlahiei identic încadrat, anturat de 12 flori de
câmp dispuse simetric. Versurile asupra Stemei sunt precedate de 2 iruri de cruci
minuscule. Pe f. [2]r, sub un frontispiciu de forma unei benzi fitomorfe din motivele
florale amintite, începe o prefa  - "Ctr cititori", cuprinzând o scurt biografie a lui
Theodoretos. Ini ial ornat, "F", încadrat, de 2,5 x 2 cm. Pe verso-ul acestei foi se afl
o "Scar a Cuvintelor celor pentru Dumnezeiasca Pronie", prezentând acelai
frontispiciu. Pe pagina 1, alt frontispiciu cu 2 maci având tulpinile rsfrânte; frunze
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bogate, conturate, albe pe fond negru (în negativ). Medalion oval înf iând o cruce
(decorat cu un model tip fagure), acronimul Mântuitorului i veduta unei reedin e
episcopale sau mitropolitane. Ini ial istoriat, "L", de 4 x 3,8 cm. - Proorocul David cu
filacter, biseric în fundal, peisaj, "Ochiul Cel atoate vztor". Sunt prezente i ini iale
simple în chenar fitomorf stilizat: p. 24 - 2,5 x 2 cm., p. 40 ("Ci"); ini iale în negativ, pe
fond vegetal, încadrate, "I" - p. 64, sau "K" - p. 85 (2,5 x 2,2 cm.), "D" - p. 163. Fiecare
capitol se deschide cu câte-o astfel de ini ial. Frontispicii înguste, la începutul
sec iunilor.
* Citat în: BRV. - vol. III, 1380

Grigorie al IV-lea, Dasclul, mitropolit al rii Româneti. traductor
Bbeanu, Matei. tipograf
Exemplare:
a.
. — [2], 268 p.
* Legtur în piele i carton dur, ambele marmorate, în tonuri de maro. Cotorul are
5 nervuri false, fitomorfe. Titlu pe cotor - "Pentru Pronie" - în etichet de piele
neagr, cu majuscule.
* Conservare: legtur: col urile coper ilor au stratul superficial al pielii tocit, ros.
Fa a lucioas, marmorat, uzat (frotat). Cotorul este atacat de cari. Forza uri
afectate de umezeal (pete, mucegai). Pre ul de anticariat ("lei 60") i alte
pre luiri sunt prezente pe forza ul coper ii posterioare. ; corp: exemplar complet,
bine conservat. Hârtie înglbenit, patin vulgar. Sublinieri cu creionul chimic în
text - p. 114-203 i pe marginile laterale ale textului.
Inv. 16328

1829
Episcopescu, tefan Vasile
67
Oglinda snt ii i a frumuse ii omeneti : mijloace i leacuri de ocrotire i
îndreptarea stricciunilor / alctuit de tefan Vasilie Piscupescu ; i pus în tipar
cu cheltuiala dumnealui Vasilie Manole epistatul tipografii. — Bucureti : în
Tipografia de la Cimea, 1829. — [2] f., 330 p. ; 8° (18 cm), 23 R (13,5 x 9 cm)
* Pagin de titlu: OGLINDA // snt ii i a frumuse ii // Omeneti. // Mijloace i
leacuri de ocrotire // i de îndreptarea stricciunilor // Alctuit i întocmit spre folosul
neamului // Românesc. // De // tefan Vasilie Piscupescu Dohtorul Poli // tiei
Bucuretilor, a Prin ipatului rii // Româneti. // i pus în tipar cu cheltuiala
dumnealui Vasilie // Manole Epistatul Tipografii, la care s i af // l spre vânzare. // În
Bucureti // în Tipografia dela Cimea // 1829
* Surse privind autorul, furmizate de I. Bianu: Victor Murean, "Rostul lui tefan
Vasile Episcopul în începuturile medicinei tiin ifice române", Cluj, 1934, p. 7-11 i
Constantin Gheorghiu, "Doctorul Episcopescu i începuturile scrisului medical
românesc" - extras din "Clujul medical", nr. 1, ianuarie 1934, p. 4-6. În "Bibliografia
Româneasc Modern", autorul este citat sub numele de "Episcopescul, tefan Vasile".
În "Repertor de medici, farmaciti, veterinari...", vol. I + Adaos, Brila, 1938-1941, p.
333-334, apare ca "Piscupescu, tefan"; "Manega" (dup numele tatlui) i "Vasiliev"
sau "Vasilovici" (nume ocazional, împrumutat). O surs mai recent este articolul
semnat de dr. G. Brtescu, în "Via a medical", nr. 23 (805) anul XVII, din 10 iunie
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2005, p. 2, sec iunea "In medias res" - rubrica "Dic ionar medico-istoric" - " tefan V.
Episcopescu si începuturile literaturii medicale româneti- Piscupescul, Manega sau
Vasilinov ?"
* Alte lucrri ale doctorului Episcopescu: "Apele metalice ale Românii Mari, cercetate,
descrise i înso ite cu o Dietetic, i Macroviotic", Buzu, 1837, "Mijloace i leacuri de
ocrotirea ciomei, alctuite i întocmite spre ajutoriul i folosul neamului Românesc".
Ed. I, Bucureti, 1824, ed. a II-a, ibidem, 1842, "Oglinda în elepciuni[i]. Cunotin a
sineului coprinztoare de antropologhie i cosmologhie spre aflarea puterilor omului i
ale naturi[i]", Bucureti, 1843 i "Practica doctorului de cas. Cunotin a aprri[i] 'a
tmduirii boalelor brbteti, femeeti i copilreti. C'o prescurtare de hirurgie, de
materia medic i de veterinrie pentru Doctor i norod", Bucureti, 1846.
* Tipar negru, frontispicii i viniete. Signatur chirilic, reclame. Foaia de titlu nu
prezint ornamente. Pe verso, este prezent un aforism: "Sntatea i frumuse ea sînt
mrimi lumeti i cununi de via  de puteri cereti". Foaia [2] r - v cuprinde o dedica ie
ctre domnitorul Ghica i boieri semnat: "cu zmerit plecciune, s jrtvete aciast
osârdie, de alctuitor", urmat de o explica ie, semnat iar - "Plecat slug t. P. D."
( tefan Piscupescu). Paginile 1 - 49 con in o "Procuvântare", de " t. D." Pe p. 50, sub
un frontispiciu cu rozet, începe sec iunea intitulat "Fptura lumeasc", care se
sfârete pe p. 147 cu o viniet; aceast parte cuprinde 3 capitole: "Omul", p. 90-121,
"Mintea", p. 122, "Sufletul", p. 123 (fiecare capitol începe cu un alt tip de frontipiciu).
P. 148-168: "Tinere ile" (sec iune care debuteaz cu acelai frontispiciu ca la începutul
lucrrii). La p. 169 - "Purtarea sineiului ctre aproapele su", pân la 177, unde se
încheie cu o frumoas viniet fitomorf (4,5 x 5,5 cm.). Pe p. 178 sunt 12 versuri cu
rim, nereproduse în BRV. La p. 179, - "Mijloace i lucruri de ocrotirea snt ii i a
frumuse ii omului. i de îndreptarea stricciunilor. Materia Dohtoriei. Artarea
orânduielii i a lucrrii vremurilor anului, a lurii i a leacurilor, orânduiala vremii
anului." Sfâritul volumului la p. 324. La p. 325 - "Artare de cele ce s coprind în
aciast crticic" - pân la p. 330.
* Poezia de la p. 178: "Ca sluga cu un talant s nu caz în osând/ Îl dau la schimbtori
s umble cu dobând./ M rog s-l priimi i vzându-l prin cercare,/ C este lmurit i are
asemnare./ Fr numai am pus din dragostea de frate,/ Cu râvn din destul acea mai
mult parte./ Zavisnice vrjma! i tu viclene altul!,/ V tiu pre amândoi c nu priimi i
talantul./ Dar fi i precum a i fost lcaul rut ii,/ C eu am pre adevr prtinitoriu
drept ii./ i voi dragi în elep i ve pune ac în miere,/ S-i în epe a' lor limbi ce vars
atâta fiere".
* Citat în: BRV. - vol. III, 1425
* Citat în: BRM. - vol. II, p. 251

Manole, Vasile. editor comercial
Tipografia de la Cimeaua Domnului Mavrogheni (Bucureti)
Exemplare:
a.
. — [2] f., 330 p.
* Legtur din hârtie sub ire, pe care este reprodus o parte din titlu, de mân, cu
cerneal albastr, în transcriere modern (coperta anterioar)
* Conservare: legtur: prima copert desprins de cotor, sfâiat. ; corp: marginea
lateral a p. 113-114 rupt, fr pierderi de text. Caietele 12-13 desolidarizate.
Pete de grsime: p. 183, 194, 195 (pe toat suprafa a), 198, 199, 206, 207; col urile
inferioare ale p. 245-279; pete închise la culoare pe laterala paginilor 207-322.
Pagina 327 este, de asemenea, ptat (o dâr strbtând textul, pe orizontal).
Margini inegale: p. 119, 183. Consolidri empirice: p. 320-321. Pre ul de anticariat
("lei 125") pe foaia de gard suplimentar, verso.
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* Însemnri: „23 Iunie 1966. M. I. Biblioteca” [p. 213]
Inv. 27025

Heineccius, Johann Gottlieb
68
Filosofia cuvântului i a nravurilor : adec Loghica i Ithica elementare /
scrise întâiu latinesce de ludatul profesor Gottlieb Ainekie, acum în limba
româneasc de Eufrosin Dimitrie Poteca. — Buda : În Criasca tipografie a
Universitatei Ungariei, 1829. — [24] f., 389 p. ; 4° (21,5 cm (sign: **; ***; 1 25*), 30 R (16 x 9 cm)
* Pagin de titlu: FILOSOFIA // cuvântului i a nravurilor // adeca // LOGHIKA i
IthICA // Elementare // crora s pune înainte Istoria Filoso // ficeasc // scrise întâiu
latinesce de ludatul Profesor Io. // GOTTLIEB AINEKIE, fiind în kathedra filos. // din
Alla. Apoi traduse în limba elineasc // de // Dumnealui Marele Ban // GRIGORIE
BRÂNCOVEANU, // iar acum în limba Româneasc // de // EUFROSIN DIMITRIE
POTECA, // Ierom. i Profesor de Filosofie dela Bucureti spre // pov uire la le iile
sale de filosofie. // Logica und Moral-Philosophie walachisch. // La Buda // în Criasca
Tipografie a Universitatei Ungariei // 1829
* Traducere dup Johannes Gottlieb Heineccius, "Elementa philosophiae rationalis et
moralis ex principiis admodum evidentibus iusto ordine adornata. Accessere historia
philosophica et index locupletissimus. Editio VIIII emendatior. Francofurti cis
Viadrum, Kleyb 1745." Autorul acestei versiuni, Eufrosin Poteca, a fost profesor de
filosofie la coala de la “Sf. Sava" (1825-1832), arhimandrit (c. 1830), apoi egumen al
manastirii Gura Motrului (1832-1858).
* Din aceast lucrare s-au tras dou tiraje, fapt constatat în urma studierii exemplarului
broat, din biblioteca Muzeului de Istorie a Bucuretiului: prima copert poart titlul:
"FILOSOFIA CUVÂNTULUI//si a//NARAVURILOR.//De//Ioan Gotlieb
Ainekie.//Talmacit românete // DE //EUFROSIN // IEROM //POTECA." Dedesubt,
sub o viniet înfa iând doi copii la masa de scris, într-un medalion încadrat, este
men ionat "Pretul 2 flor. de argint//3 flor. pe hârtie fain".
* A. Veress: "Renumita carte are i o edi ie ungar cu titlul: <<>Io. Gott. HEINECCII
Elementa Philosophiae rationis et moralis. Debrecini, 1761>"
* Tiprit pe hârtie sub ire, filigranat, cu 5 corpuri de liter chirilic; sunt prezente
colontitluri, note de subsol, reclame. Numerotare cu cifre arabe (primele 48 de pagini
corespunzând pr ii introductive sunt nenumerotate). Ornamentic: frontispicii din
elemente fitomorfe stilizate, viniete; un frontispiciu cu tema alegoric, la p.1. Pe versoul foii de titlu se afl un proverb al lui Solomon, din Vechiul Testament.
* Structura lucrrii: titlul, o prefa  dedicat "Dumnealor Preacinsti ilor,
Prealumina ilor, i Prealuda ilor Brba i ai rii Româneti! Marelui Ban D[o]mnului
mieu Constantin Blceanul, M[are] Vornic Gheorgache Golescu, i M[arilor] Logofe i
Alexandru Filippescul i Nestor, Bunilor Patrio i i iubitorilor de tiin e Efori ai
coalelor, i c.l.", imprimat cu caractere de mari dimensiuni, pe 3/4 din pagina, între f.
[2]r - [6]v, semnat - "Al cinstitei D[omniei] v[oastre] osârdnica slug în Pesta. 28.
Fevruarie. 1829. Euf[rosin] Ier[o]m[onah] Poteca"; f. [7]r - [12]v: "Precuvântare a
scriitorului ctr iubitoriul de înv tur Cetitoriu", cu men iunea - "În Francofort dup
Viandru 1728". Foile [13]r - [22]v cuprind "Ctr Fiii Românilor! Eufr. Poteca. Ierm.
Întroducere la Filosofie, sau Lec ie începtoare". Capitolul I cu titlul "Istoria Filosofic.
De Filosofie în generale, adec preste tot", cu colontitlul "Istoria Filosoficeasc", începe
la p. 1 i se termin la p. 54; p. 55-69 cuprind sec iunea "Împlinire la Elementurile de
Istoria Filosofilor". Urmeaza "Elementuri de Loghic", între p. 70-196. Ultima parte a
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lucrarii se intituleaz "Elementuri de Filosofie Morale", ocup paginile 197-348 i se
încheie cu formula greceasc "Panta kalos estai". De la p. 349 spre sfârit: doua
"cuvinte" ale lui Eufrosin Poteca, unul "ce s-au zis la zioa Naterii Mântuitorului…
înaintea D[o]mnului Grigorie Ghica Vvd…. La anul 1827..." , celalalt - "s-au spus la
Examenul Public în Scoala dela Sf. Sava în 20 iunie 1827..."; p. [368] cuprinde o errata.
Între p. 369-389 se afla "Tabla cr ii acetiia". Pe ultima foaie verso, colofonul : "Pestini
die 14-a Octobris 1828. Imprimatur Ioannes Theodorovits m. p. G. n. m. R. parochus
Pestiensis ad Assumptam, Assessor Consistorialis, et Librorum Valachicorum Ref. Int.
Censor". (Ioan Theodorovici-Nica, traductor al "Istoriei universale" de Pavel
Kengyelctz, Buda, 1824.) ; Greeli de numerotare: "258" pentru 358, "267" pentru 367.
* Citat în: BRV. - vol. III, 1420
* Citat în: BRU. - vol. II, 1217, p. 265
* Citat în: Popp, Vasile-- Diserta ie despre tipografiile românesci în Transilvania i
învecinatele ri dela începutul lor pân la vremile noastre. — Sibiu : Gheorghie de
Klozius, 1838, p. 96
* Citat în: Vékony Sándor-- A mez túri Ev. Ref. F gymnasium könyvtárának betsoros
jegyzéke szakcsoportonként. — Mez túr : Gyikó K., 1900
* Citat în: Papacostea-Danielopolu, Cornelia-- Intelectualii români din Principate i
cultura greac : 1821-1859. — Bucureti : Eminescu, 1979
* Citat în: Gorun, Gheorghe-- Cenzorii români de la tipografia din Buda. — În :
"Crisia", XXII (1992), p. 145-159

Elemente de logic i etic [Buda] . 1829 [titlu uniform local]
Brâncoveanu, Grigorie. traductor
Poteca, Eufrosin Dimitrie. traductor
Theodorovici-Nica, Ioan [paroh român neunit, din Pesta] . cenzor
Tipografia Criasc a Universitii Ungare (Buda)
Exemplare:
a.
. — [24] f., 389 p.
* Legtur din carton învelit în hârtie maro închis, imprimat. Prima copert
poart titlul: "FILOSOFIA CUVÂNTULUI//i a//NRAVURILOR.//De//Ioan
Gotlieb Ainekie.//Tlmcit românete//DE//EUFROSIN//IEROM//POTECA.".
Dedesubt, sub o viniet înf iând doi copii la masa de scris, într-un medalion
încadrat, se afl men iunea "Pre ul 2 flor[in i] de argint//3 flor[in i] pe hârtie
fain". Titlul este încadrat într-un chenar dublu, unul fitomorf stilizat i altul
simplu, liniar, având în interior rozete i frunze, iar în cele patru col uri alte motive
florale, pe fond negru. Coperta posterioar prezint acelai ancadrament. În
câmpul central, binecunoscuta viniet cu îndemnul "ora et labora", comun multor
tiprituri date la lumin la Buda. Dedesubt este imprimat un alt colofon, de data
aceasta în limba român: "La Buda, în Criasca Tipografie a Universitatei
Ungariei din Pesta. 1829". Cotorul are 6 nervuri false, ornate cu motivele din
ancadramente. Titlul lucrrii este imprimat pe cotor, cu majuscule. Forza de
culoare albastru deschis spre verde.
* Conservare: legtur: coper ile sunt uor deteriorate: primei coper i îi lipsesc
câteva mici por iuni din învelitoare, lâng cotor, este îmbrunit, roas pe margini
i la col uri, i prezint câteva linii trasate cu peni a. Aceeai stare coperta
posterioar, cu excep ia liniilor. Forza ul este atacat de cari i fungi ; corp:
deteriorare a corpului cr ii, stabilizat. Complet, bine conservat. Uoar
desprindere în partea de sus, a primelor 2 pagini, cearcne de ap pe pagina de titlu
i pe urmtoarele 36 de pagini.
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Biblia V.T. Psalmi (slavon). 1754

[20]

Biblia V.T. N.T. (român). 1688

[6]

Biblia V.T. N.T. (român). 1819

[44]

Calendar (român). 1814

[37]

Carte folositoare de suflet (român). 1799

[32]

Carte sau lumin (român). 1699

[10]

Crticic care cuprinde multe lucruri de folos (român). 1825

[54]

Cheia în elesului (român). 1678

[3]

Culegere de în elepciune (român). 1827

[60]

Cuvinte zece pentru Pronie (român). 1828

[66]

Descrierea Moldovei (român). 1825

[53]
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Elemente de filosofie moral (român). 1827

[62]

Elemente de logic i etic (român). 1829

[68]

Evanghelie cu învtur (român). 1699

[9]

Faptele vitejeti ale lui Mavrogheni (greac modern). 1789

[29]

Geografia României (greac modern). 1816

[61]

Gramatic româneasc (român). 1828

[65]

Istoria creterii i descreterii imperiului otoman (german). 1745

[16]

Istoria rii Româneti (greac modern). 1806

[24]

Istoria României (greac modern). 1816

[33]

Istoria vechii Dacii (greac modern). 1818-19

[43]

Irmologhion sau Catavasier (român). 1823

[52]

Îndreptarea legii (român). 1652

[2]

Însemnare a cltoriei mele (român). 1826

[57]

Întrebri i rspunsuri întru Hristos (român). 1765

[22]

Legiuirea lui Caragea (greac modern). 1818

[41]

Legiuirea lui Caragea (român). 1818

[42]

Lexiconul de la Buda (român). 1825

[55]

Liturghier (român). 1729
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Liturghier (român). 1741
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Liturghier (român). 1746
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[28]
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[58]

Minei pe luna iunie (român). 1780

[24]

Moartea lui Avel (român). 1818

[40]

Molitvenic bogat (român). 1819

[45]

Octoih (român). 1730

[13]

Octoih (român). 1774

[23]

Octoih (român). 1792

[30]

Oglinda snt ii i a frumuse ii (român). 1829

[31]

Otirea fran ezilor în Rossia (român). 1826

[59]
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Penticostar (român). 1743

[15]

Primae lineae historiae Transilvaniae (latin). 1803

[34]

Rânduial psaltic i rugciuni (român). 1820

[48]

Risipirea cea de pe urm a Ierusalimului (român). 1821

[49]

Scurt istorie universal (român). 1826-27

[56]

Scurt istorie universal (greac modern). 1828

[64]

Serviciul bisericesc (român). 1709

[11]

Slujba cuviosului Dimitrie de la Basarabov (român). 1801

[33]

Slujba Sfântului Visarion (greac modern). 1759

[21]

Tomul al doilea al Antologhiei sau Utrenier (român). 1827

[61]

Triod (român). 1746

[18]
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Index de responsabiliti

Alexandru I, împrat al Rusiei

[38]

Anania, mitropolit al Cezareei

[14]

Anastasios

[21]

Anatolie, ierodiacon

[24]

Antim Ivireanul, ieromonah, apoi mitropolit al rii Româneti

[6]

Antim Ivireanul, ieromonah, viitor mitropolit al rii Româneti [7], [8], [10]
Antim Ivireanul, mitropolit al rii Româneti

[11]

Athanasie Anghel, mitropolit al Transilvaniei

[9]

Athanasie Moldoveanul, ieromonah

[7]

Athanasie Staghiritul

[56]

Athanasios, patriarh al Constantinopolei

[11]

Bakov, Ioanichie

[3], [6]

Ballman, Ioan Mihail

[55]

Bánffy György, guvernator al Transilvaniei

[9]

Barac, Ioan

[49]

Barbu Bucureteanul

[19], [20]

Barth, Peter

[34]

Bbeanu, Matei

[66]

Blceanu, Constantin, vel logoft

[42]

Blceanu, Ioni , vel logoft

[42]

Bleanu, Grigore, mare vornic

[47]

Beldiman, Alexandru

[40]

Bendotes, Georgios

[36]

Brâncoveanu, Constantin, domn al rii Româneti

[7], [10], [11]

Brâncoveanu, Constantin, mare logoft, apoi domn al rii
Româneti

[6]
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Brâncoveanu, Grigorie

[68]

Bredow, Gottfried Gabriel von

[64]

Cantacuzino, Constantin [stolnic]

[6]

Cantacuzino, Iordache, vel stolnic

[4]

Cantacuzino, Mihail

[36]

Cantacuzino, erban, domn al rii Româneti

[4] - [6]

Cantemir, Antioh

[16]

Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei

[16], [53]

Caraca, Constantin, biv vel stolnic

[42], [46]

Caragea, Gheorghe, domn al rii Româneti

[41], [42]

Carcalechi, Zaharia

[40], [60]

Chesarie, eclesiarh i protosinghel al Mitropoliei rii
Româneti, viitor episcop al Râmnicului

[22]

Chiriac, ieromonah la Mn. Agapia

[4]

Christopoulos, Athanasios

[41], [42]

Climent Râmniceanul, ieromonah

[25], [27]

Clinceanu, Rducanu, biv vel sluger

[42], [46], [60]

Clinceanu, Rducanu, biv vel stolnic

[56], [59]

Constantie, ieromonah la Mn. Neam

[46], [59]

Constantin (Athanasievici) Râmniceanul

[24], [25], [27]

Constantin [diacon]

[27], [28]

Constantin Athanasievici Râmniceanul

[23]

Constantin Mihailovici Râmniceanul

[24], [28]

Corneli, Ioan

[55]

Cosma, episcop de Maiuma

[58]

Cozma, mitropolit al rii Româneti

[30]

Craiovescu-Predescu, Nestor, mare clucer

[42]

Cuza, Varlaam, stare al mnstirilor Dobrov i Sf. Spiridon

[44]

Damaschin Gherbest

[4] - [6]

Daniil Andrean (Panonianul)

[1], [2]

Daniil, mitropolit al rii Româneti

[12], [13]
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Darvaris, Dimitrios Nikolaos

[60]

Dimitrie

[29]

Dimitrie Mihailovici Râmniceanul [fratele lui Constantin
Râmniceanul]

[27], [28]

Dimitrie Petrovici

[32]

Dionisie mitropolit al rii Româneti

[47]

Dionisie, mitropolit al rii Româneti

[48]

Dome ian, stare al Mnstirilor Neam i Secu

[53]

Dorotheos, episcop al Thyrionului

[4], [7], [8]

Dositheos Philitis, mitropolit al rii Româneti

[32], [33], [35]

Dositheos, patriarh al Ierusalimului

[6]

Dosoftei, mitropolit al Moldovei

[6]

Ecaterina a II-a, împrteas a Rusiei

[23]

Episcopescu, tefan Vasile

[67]

Episcopia Râmnicului Tipografia [Râmnic]

[24], [25], [27],
[28]

Eustatie, postelnic

[29]

Felmer, Martin

[34]

Filaret al II-lea, arhimandrit al Mitropoliei rii Româneti,
viitor episcop al Râmnicului, apoi mitropolit al rii
Româneti

[23]

Filaret al II-lea, episcop al Râmnicului, mitropolit al Mirelor
Lykiei, viitor mitropolit al rii Româneti

[24], [25], [27],
[29]

Filaret al II-lea, mitropolit al Mirelor Lykiei, fost episcop de
Râmnic, fost mitropolit al rii Româneti

[33]

Filaret Mihalitzes, mitropolit al rii Româneti

[20], [21]

Floru, ierei hartofilax

[22]

Fritzsch, Christian

[16]

Gavriil Bnulescu-Bodoni, mitropolit al Basarabiei

[44]

Geanetu, Ioan, logoft

[29]

Geiger, Alexander

[40]

Germanos din Nissis [director al Academiei greceti din
Constantinopol]

[6]
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Gessner, Salomon

[40]

Gheorghe Constantin Râmniceanul

[25], [28]

Gheorghe din Daia [protopop]

[9]

Gheorghe Nicolaovici

[27]

Gheorghe Râmniceanul, biv vtori-vistiernic al Mitropoliei

[45]

Gheorghe Stoianovici

[21]

Gherman, ieromonah

[26]

Gherontie, ieromonah la Mn. Neam

[32], [53]

Ghervasie [monah la Mn. Neam ]

[46], [48], [50],
[63]

Ghica, Grigore al II-lea, domn al rii Româneti

[19]

Ghica, Grigore al IV-lea, domn al rii Româneti

[50], [52], [56],
[61], [63]

Ghica, Mihail Dimitrie, mare vistier

[56]

Ghica, Scarlat, domn al rii Româneti

[21]

Golescu, Constantin (Dinicu)

[57], [62]

Grecea, Nicolae

[44]

Greceanu, Radu, logoft

[6]

Greceanu, erban, vtori logoft

[6], [7]

Gregoras, Metrophanes, corector al Tipografiei greceti din
Bucureti

[11]

Grigorie

[19]

Grigorie al II-lea, mitropolit al rii Româneti

[22] - [24], [26]

Grigorie al IV-lea Dasclul, mitropolit al rii Româneti

[50] - [52], [58],
[61], [63]

Grigorie al IV-lea, Dasclul, mitropolit al rii Româneti

[66]

Grigorie Râmniceanul, episcop al Argeului

[58]

Grigorie Râmniceanul, ieromonah, viitor episcop al Argeului

[25], [27], [28]

Grigorie, ieromonah la Mn. Neam

[32]

Grigorie, mitropolit de Sidis

[30]

Grigorie, stare al mânstirii Sf. Ioan din Bucureti

[56]

Haab, I.

[16]
176

www.cimec.ro

Heineccius, Johann Gottlieb

[68]

Heliade-Rdulescu, Ion

[65]

Herfurth, Friedrich

[42]

Herold, Christian

[16]

Heuman, Georg Daniel

[16]

Hochmeister, Martin

[34]

Höfel, Blasius

[41]

Hristea, Theodor

[54]

Ioachim, ieromonah

[24]

Ioan Craioveanul [preot duhovnic la Mitropolie]

[35]

Ioan Damaschin, sfânt

[58]

Ion [preot]

[32]

Iordache Stoicovici

[21], [22]

Iordan Capadochianul, grmtic

[24]

Iosif Leopold, rege al Ungariei i Transilvaniei

[9]

Ipsilanti, Alexandru, domn al rii Româneti

[24]

Ipsilanti, Constantin, domn al rii Româneti

[35]

Kalphoglou, Alexandros, comis

[29]

Kariophiles, Ioannes

[33]

Kolossi, Vasile [protopop al Scrâmbului (Nagyág)]

[55]

Kontos, Polyzoes

[43]

Lazares, Ioannes

[29]

Lazares, Nikolaos

[29]

Macarie, ieromonah

[23]

Macarie, ieromonahul (protopsaltul)

[51], [52], [61]

Maior, Petru

[55]

Manolakes Persianos

[29]

Manole, Vasile

[67]

Maria Theresia, împrteas a Austriei, regin a Boemiei i
Ungariei, mare principes a Transilvaniei

[34]

Matei Basarab, domn al rii Româneti

[2]
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Mavrocordat Nicolae, domn al rii Româneti

[13]

Mavrocordat, Constantin, domn al rii Româneti

[14], [17], [18]

Mavrocordat, Nicolae, domn al rii Româneti

[12]

Mavrogheni, Nicolae, domn al rii Româneti

[29]

Maximos Peloponnesios

[10]

Mânstirea "Intrarea în Biseric a Sf. Nsctoare de Dumnezeu" [8]
Tipografia [Snagov]
Mânstirea "Intrarea în Biseric a Sf. Nsctoare de Dumnezeu" [10]
Tipografia domneasc [Snagov]
Mânstirea "Sfântul Sava" Tipografia [Bucureti]

[14]

Mânstirea Neam Tipografia [jud. Neam ]

[53]

Mechitaristen-Congregations-Buchdruckerei [Wien [Viena]]

[51], [52]

Micu Clain, Samuil

[31], [55]

Mihai Itvanovici

[9]

Mihai Popovici Râmniceanul

[25]

Mihail Zugravul

[1]

Mihalitzes, Ioan, mare trar

[21]

Milescu, Nicolae, Sptarul

[6]

Mitrofan, episcop al Huilor

[6]

Mitropolia Târgovitei Tipografia [Târgovite]

[2], [11]

Mitropolia Transilvaniei Tipografia [Blgrad [Alba-Iulia]]

[9]

Mitropolia rii Româneti Tipografia [Bucureti]

[3] - [7], [12],
[13], [15], [17] [23], [26], [30],
[32], [33], [35],
[48], [50], [58],
[61], [63]

Moruzi, Alexandru, domn al rii Româneti

[32], [33]

Nectarie, mitropolit al rii Româneti

[45]

Nemiescu, Ioan

[53]

Neofit Cretanul, mitropolit al rii Româneti

[15], [17] - [19]

Neuklitz, Karl

[39], [43]

Nicodim Aghioritul

[32]
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Nicolae, Iancu

[60]

Nicolae, pitar

[45]

Nicolau, Nicola

[37]

Parascheva, clucer de arie

[59]

Pavel I Petrovici, mare Cneaz, viitor împrat al Rusiei

[23]

Petros Emmanouil Ephesios

[47]

Petrovici, Gheorge [cenzor al Tipografiei Universit ii din Buda] [57]
Philippides, Demetrios

[38], [39]

Photeinos, Dionysios

[43]

Poteca, Eufrosin Dimitrie

[68]

Racovi ã, Mihai, domn al rii Româneti

[15]

Racovi , tefan, domn al rii Româneti

[20]

Radu Iacovici, vtori logoft [fratele lui Stoica]

[15]

Rafail, monah

[24]

Rákoczy György al II-lea, principe al Transilvaniei

[1]

Ra iu, tefan

[9]

Rosetti, Scarlat

[65]

Rusu (din Sibiel)

[1]

Scarlat, I.

[64]

Schmidt, Johann Lorenz

[16]

Seker, J.

[51]

Seraphimos "Thiipolitul" [din Mt. Athos]

[33]

Sevastos Kymenites [profesor din Trapezunt]

[6]

Silvestru [ieromonah, fost egumen la Mn. Govora]

[1]

Simeon [preot]

[50], [63]

Simeon, arhiepiscop al Tesalonicului

[22]

Simion tefan, arhiepiscop i mitropolit al Blgradului, Vadului [1]
i Maramureului
Sltineanu, Gheorghe, fiul vornicului Sltineanu

[29]

Sltineanu, Scarlat

[29]

Societatea Biblic Rus Tipografia [Skt. Petersburg]

[44]
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Sophronios, patriarh al Ierusalimului

[4], [7], [8]

Stanciu Tomovici (Popovici)

[26], [30], [32],
[33], [35]

Stoica Iacovici

[12] - [15], [17],
[18]

Stratonic, ieromonah

[58]

Stratonikias, Ioannikios

[45]

Sturza, Alexandru, domn al Moldovei

[51]

Sturza, Ioan Alexandru, domn al Moldovei

[53]

coala Vcretilor Tipografia [Bucureti]

[14]

tefan, mitropolit al Târgovitei, exarh al plaiurilor i mitropolit [2]
al rii Româneti
u u, Alexandru, domn al rii Româneti

[45], [47]

u u, Mihai, domn al rii Româneti

[25] - [27], [30]

Tauschnitz, Karl Christoph Traugott

[38], [39]

Teodor, profesor la Sf. Sava

[29]

Theodor, Petru (Tievici)

[2]

Theodori, Alexandru [doctor în medicin i filosofie din Pesta]

[55]

Theodorit, episcop al Kyrului

[66]

Theodorovici-Nica, Ioan [paroh român neunit, din Pesta]

[55], [68]

Theodosie, mitropolit al rii Româneti

[4] - [8], [10]

Tipografia Criasc a Universit ii Ungare [Buda]

[31], [37], [55],
[57], [68]

Tipografia de la Cimeaua Domnului Mavrogheni [Bucureti]

[29], [46], [54],
[56], [59], [60],
[62], [64], [67]

Tipografia de muzic psaltic a lui Petru Efesiul [Bucureti]

[47]

Tipografia lui Francisc de Schobeln [Braov]

[42]

Tipografia lui Johann Georg Piscator [Hamburg]

[16]

Tipografia Principelui Transilvaniei [Blgrad [Alba-Iulia]]

[1]

Topliceanu, Dimitrie, biv vel serdar

[42], [46], [56],
[59], [60]

Tounousli [fra i]

[36]
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Triantaphilides, Konstantinos

[21]

Tudurache, Damaschin [diacon]

[23]

Vamva, Neofit

[62]

Varlaam, mitropolit al rii Româneti

[3]

Vcrescu, Iancu

[60]

Veniamin Costachi, mitropolit al Moldovei

[44], [51], [53]

Vine chi, Gavriil

[54]

Wagner, C. A.

[16]

Zisu, Dimitrie, profesor

[29]

Zweck, Johannes Bartholomäus

[41], [43]
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Index de de intori istorici - persoane

Alexandrescu, Elena

[17]

Altiparmeni, Kostis Nikolaos

[8]

Anca, familia

[6]

Andrei, Alexandru

[42]

Avram [preot]

[8]

Avramescu, Gheorghe

[23]

Badea

[22]

Baldovin, Fl. Dem.

[3]

Ballagi Aladar

[16]

Ballagi Mór

[16]

Bârldescu [profesor, protoiereu]

[8]

Bârnovescu, D. D.

[19]

Bobulescu, Constantin [preot]

[22]

Bucur

[14]

Chrysochoiades, D.

[43]

Constantin [dascl la Bis. Sf. Spiridon cel Nou]

[47]

Constantin [preot, fiul lui Dragomir]

[8]

Costache, M.

[64]

Cre u [profesor]

[38], [39], [49],
[64]

Dionisie

[30]

Dionysios [ieromonah]

[21]

Don, Constantin

[31]

Dragomir [preot]

[8]

Drghici, Elena

[46]

Dumitrescu, George

[61]
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Dumitrescu, Naum

[5]

Efrem

[22]

Eustratos, Michailos

[64]

Felea, familia

[6]

Filipescu, Iancu

[52]

Filiti, (I.) C.

[2]

Filloreanu, Alexandru

[27]

Gabor, N[icolae]

[33]

Georgescu, Nicolae

[61]

Gheorghe

[6]

Gheorghe, Marin G.

[51]

Ghica, Scarlat

[21]

Ghi  [preot]

[2]

Grigorie II

[22]

Gust, Cârstea [preot]

[8]

Iacob [precupe ]

[14]

Ilarie

[50]

Ion [preot, fratele lui Manea, starostele brutarilor din Bucureti]

[28]

Ionda, P.

[65]

Ionescu, David

[61]

Ionescu, I. J.

[35]

Ionescu, Ion Stan

[45]

Ioni  [preot]

[33]

Iorgovici, Nicolae

[3]

Iosefachi, Matei

[2]

Iosif

[13]

Jamoglo-Podosolski, Nikolai

[44]

Jurc, Nicolae

[6]

Kouminetes, Alexandros

[64]

Lakatos, Rizi

[2]

Lzrescu, Alecu

[49]
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Lepdu, Ioan [preot paroh ortodox]

[12]

Leurdeanu, Stratonic

[36]

Maiorescu, Titus

[55]

Marin

[25]

Mitrofan [monah]

[22]

Nescu, Constantin A. [preot]

[61]

Nsturel

[20]

Negoi , Ion

[37]

Nicolae [fiul protopopului Florea]

[22]

Nicolae, D[umitru ?]

[56]

Nicolau, Teodor

[6], [8], [12]

Nistor, P.

[42], [47]

Omuslu , Miron [preot]

[8]

Pach, Hermann

[57]

Pavlu, Gheorghe

[56]

Petrescu, Magda

[40]

Petru [preot]

[22]

Pifsiacoff, Augustin

[36]

Popescu, Alexandru

[27]

Popescu, Teodorache

[56]

Popu, George [fiul lui Aron]

[2]

Radoslaviciu, Stoicu

[19]

Raini, Mihail

[12]

Ralu, Constantin

[29]

Rhtivanu, Antonie

[62]

Rtanu, Nicolae

[37]

Schiveni, Raul

[3]

Scobiho, Costache

[56]

Sfeter, Nicolae

[57]

Sicue, Traian

[6]

Silvestru, T[eodor?] [preot]

[51]
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Sofia

[20]

Sofronie [diacon, fiul schimonahului Antonie, din schitul Nifon,
jud. Buzu]

[50]

Sofronie [preot]

[6]

Stoenescu, Tudor

[25]

Stoian

[50]

Stoican, Dorel

[3]

Ttrescu, Gheorghe

[27]

Theodosie [preot]

[32]

Ticia, Theodor

[33]

Toader [preot, fiul lui Mitrea]

[8]

Tofan

[22]

Udrianu, Nu u

[59]

Voinescu, Theodor

[51]

Zaharia, Pavel

[20]

Zichil, Ioan [preot paroh grec-ortodox]

[10]

185

www.cimec.ro

Index de de intori istorici - institu ii

Bucureti
Academia Român

[37]

Biserica "Adormirea Maicii Domnului"

[22]

Biserica "Domni a Blaa"

[11], [18], [21]

Biserica Ghencea

[51]

Biserica Olteni

[51]

Eforia colilor Na ionale

[49], [62]

Mânstirea Cotroceni

[18]

Mitropolia rii Româneti

[32]

Muzeul de Art Athanase Simu

[48]

Sfatul Popular al Capitalei

[44], [49]

Buhalni a
Biserica parohial ortodox "Intrarea în Biseric a Maicii
Domnului"

[17]

Biserica parohial ortodox

[13]

Cstu

Cherelu [Kerül s]
Biserica parohial ortodox

[1], [9]

Ciolpani, jud. Ilfov
Mânstirea igneti

[63]

Biserica parohial ortodox

[5]

Cre eti

Curtea de Arge
Biserica cu hramul "Sfin ii Îngeri"

[4]

Biserica parohial ortodox

[35]

Frsinel
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Gârciu
Biserica parohial ortodox

[19]

Horodite
Biserica parohial ortodox

[17]

Hudac (Maioreti)
Biserica parohial ortodox

[14]

jud. Dâmbovi a
Mnstirea Dealu

[2]

Orevi a Mare
Biserica parohial ortodox

[5]

Sohodol, Valea Verde
coala Primar

[6]

Strem
Biserica parohial ortodox

[15]

Voineti
Biserica parohial ortodox

[35]

187

www.cimec.ro

188

www.cimec.ro

Reproduceri fotografice
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[1] Noul Testament de la Blgrad (1648). Începutul predosloviei dedicate
principelui Rákoczy
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{1] Noul Testament de la Blgrad (1648). Sf. Treime sub stejarul din Mamvri,
xilogravur
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[2] Îndreptarea Legii (Târgovi te, 1652). Însemnarea de donator a lui C.I. Filiti
(ex. 2)
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[3] Cheia Înelesului (Bucureti, 1678). Frontispiciu “Deisis”, xilogravat, i o
ini ial ornat

193

www.cimec.ro

[3] Cheia Înelesului (Bucureti, 1678). Însemnare despre decesul împrtesei
Maria Theresia von Habsburg (29 nov. 1780)

[5] Apostol (Bucureti, 1683). Pecetea lui erban Cantacuzino (ex. 1)
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