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MANUSCRISE ªI CÃRÞI VECHI ÎN COLECÞII VRÂNCENE 

(SECOLELE XVII-XX) 
� prezentare generalã � 

 
 

Olimpia Mitric  
 

RÉSUMÉ: L�auteur fait une présentation générale des livres anciens qui se trouvent dans la 

proprieté ou sous la surveillance de certaines institutions spécialisées de la ville Focºani (département de 

Vrancea): l�Archevêché Focºani I, la Direction Départamentale des Archives Nationales � la Filiale 
Vrancea et la Bibliothèque Départamentale �Duiliu Zamfirescu�. 

Le plus important fond de livre ancien, celui qui se trouve auprès de Archevêché Focºani I, 

detient 1577 unités bibliographiques. Il se compose de livres roumains anciens (imprimés jusqu�à 1830, y 

compris), livres étrangers anciens, dans les langues slavone et greque (livre set périodiques édités jusque 

vers la fin du XX-e siécle), ainsi que six manuscrits. Le livre ancien roumain (150 titres en 440 

exemplaires) est représenté par les productions de quelques centres importants de Þara Româneascã, 

Transilvania et Moldova, ainsi que de l�extérieur: le Monastère Dealu, Snagov, Râmnic, Iaºi, Bucureºti, 

Buzãu, Blaj, Chiºinãu, Viena, Neamþ, Sibiu, Buda, Braºov. Pour les chercheurs intéressés par l�activité 

des centres typographiques, de la présence et de la circulation du livre ancien en Moldova, on indique les 
titres des livres, sur typographies, avec le nombre d�exemplaires. On trouve, aussi, transcrites quelques 

notes marginales valeureuses, qui ne figurent pas dans la bibliographie mentionnée. 
Les six manuscrits appartenant au Fond de livre ancien représentent des textes de facture 

religieuse, des XVIII-e�XIX-e siècles, dans les langues roumaine, greque et slavone. 
Les manuscrits qui se trouvent dans la propriété de la Direction Départamentale des Archives 

Nationales et de la Bibliothèque Départamentale datent de la période d�après 1939. Pourtant, ils ont été 

mentionnés grâce à leur valeur documentaire, les auteurs étant des personnalités locale set des noms 

d�importance nationale. 
 
Despre cartea veche din Focºani ºi împrejurimi, din câte se pare, s-a scris mai 

mult în trecut decât astãzi, când unele din locaºurile de cult de altãdatã nu mai existã, iar 

vechile descrieri ale obiectelor deþinute constituie mãrturia de netãgãduit a existenþei lor.    
Astfel, D.F. Caion, în Istoricul oraºului Focºani (Focºani, 1906), în capitolul 

despre bisericile din oraº, se foloseºte ºi de informaþiile cuprinse în însemnãrile de pe 

cãrþi vechi sau pomelnice: în prezentarea bisericii Jãlãboiu întâlnim douã însemnãri 

importante (pe o Cazanie ºi pe o Liturghie) ºi ctitorii din pomelnicul bisericii (p. 98, 
101), mai aflãm de pomelnicele ctitorilor de la bisericile Sf. Nicolae Vechi (p.88), 

Ovidenia din Tãbãcari (alãturi de o Evanghelie imprimatã la Bucureºti, în anul 1682) (p. 

91), Precista, Sf. Voievozi din Tãbãcari (ºi o însemnare a ctitorului pe o Evanghelie de 
Râmnic, din anul 1746), Prorocul Samoil (p.103), Done (p.106-107), Sf. Spiridon (p. 
112), Sf. Ioan (p.112) ºi Sf. Nicolae Stroe (p.113).  

Revista regionalã de studii �Milcovia�, chiar din primul numãr (anul 1930) a 
acordat spaþiu ºi articolelor de carte veche (Condica bisericii din Herãstrãu. Însemnãri 

particulare ale preotului Toader Tãtaru, p.101-104). În anii urmãtori, 1931-1933, 
Virgiliu P. Arbore a fost preocupat tot de importanþa însemnãrilor marginale de pe filele 
cãrþilor bisericeºti din oraºul Focºani

1. 
N. Iorga2, comentând excursiile fãcute de Gh. Asachi la diverse monumente 

istorice ale Moldovei (descrise în jurnalul pe care-l reproduce în mai multe publicaþii ale 

vremii) reia o lungã însemnare de pe o Evanghelie de la Mãnãstirea Mira. 
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Constantin Solomon într-un studiu dedicat bisericii de la Lãrgãºeni-Tecuci3, ne 
prezintã 20 de titluri de cãrþi, unele (Cazania lui Varlaam, Iaºi 1643, ºi Psaltirea tipãritã  
la Râmnic, în anul 1751) pot fi considerate adevãrate cronici locale prin numãrul mare de 

însemnãri marginale. Mai sunt descrise douã pomelnice ºi menþionate urmãtoarele titluri 

de cãrþi: Apostol. Bucureºti, 1743, Liturghie. Iaºi, 1759, Molitvenic. Iaºi, 1764, 

Penticostar. Bucureºti, 1768, Evanghelie. Bucureºti, 1775, 10 volume din Mineele de 
Râmnic (6 volume aparþinând bisericii apropiate, din Rãdãcineºti), Bucoavnã. Braºov, 

1845. 
Am putut cerceta fondurile ºi colecþiile aflate în proprietatea sau custodia 

Protoieriei Focºani I, Direcþiei Judeþene a Arhivelor Naþionale ºi Bibliotecii Judeþene 

�Duiliu Zamfirescu�, cu prilejul unor deplasãri de studiu, în perioada anilor 1987-1988 ºi 
2002, interesatã fiind de prezenþa ºi circulaþia în Moldova a cãrþii româneºti, tipãritã ºi 

manuscrisã. În aceste situaþii, am beneficiat de sprijinul P.S. Episcop Epifanie, al pr. 
protopop de Focºani, al d-nei custode, care mi-a pus la dispoziþie cãrþile solicitate din 

Fondul de carte veche, al directorilor celorlalte instituþii specializate menþionate, pentru 

care, ºi cu acest prilej, le mulþumesc cãlduros. Astãzi, Fondul de carte veche de pe lângã 

Protoieria Focºani I, organizat asemenea celorlalte fonduri din þarã, în anii 1980-1981, 
iniþial în interiorul monumentului �Naºterea Sf. Ioan Botezãtorul� din centrul oraºului, 

este cel mai important fond din judeþ, aici pãstrându-se, alãturi de icoane ºi alte obiecte 

de cult, 1577 cãrþi, de la acele parohii, care n-au putut asigura condiþii corespunzãtoare 

pãstrãrii acestor bunuri de patrimoniu, în privinþa microclimatului ºi a securitãþii4. Potrivit 
registrului inventar, este compus din carte româneascã veche (tipãritã pânã la anul 1830, 

inclusiv), carte strãinã veche în limbile slavonã ºi greacã (tipãritã pânã la anul 1800, 

inclusiv), valori bibliofile româneºti ºi strãine (cãrþi ºi periodice tipãrite pânã cãtre 

sfârºitul secolului al XIX-lea), precum ºi ºase manuscrise.  
Cartea româneascã veche (150 de titluri în 440 de exemplare) reprezintã 

producþiile unor importante centre tipografice din Þara Româneascã, Transilvania ºi 

Moldova sau din afara graniþelor: Mãnãstirea Dealu, Snagov, Râmnic, Iaºi, Bucureºti, 

Buzãu, Blaj, Chiºinãu, Viena, Neamþ, Sibiu, Buda, Braºov. La faþa locului, am putut 

constata ºi aproximativ 53 de exemplare neidentificate, pãstrate în stare fragmentarã, fãrã 

datã (sau cu datã greºitã) ºi loc de apariþie. O analizã atentã, cu ajutorul binecunoscutelor 

instrumente de lucru, ar duce la schimbarea acestor date, întrucât, dupã celelalte 

particularitãþi, au fost  considerate ca fãcând parte din aceastã categorie
5. Pentru 

cercetãtorii interesaþi de activitatea centrelor tipografice menþionate, de prezenþa ºi  

circulaþia cãrþii vechi în Moldova, dãm, în continuare, titlurile cãrþilor, pe tipografii, cu 

menþionarea numãrului corespunzãtor de exemplare. 
Cele mai vechi tipãrituri româneºti aparþin secolului al XVII-lea: un exemplar din 

Evanghelia învãþãtoare (Mãnãstirea Dealu), 1644, o carte destul de rarã, ºi un exemplar 

din Evanghelia imprimatã în anul 1697, la Snagov, în tipografia organizatã de Antim 

Ivireanul.  
Din secolul al XVIII-lea se pãstreazã numãrul cel mai mare de tipãrituri (238 de 

exemplare). Tipografia Episcopiei de Râmnic, cu activitatea cea mai îndelungatã, 

întemeiatã, în anul 1705, de acelaºi cãrturar complex, Antim Ivireanu, este prezentã cu 

101 de exemplare: Antologhion, ediþiile din 1717 (1 exemplar), 1752 (1 exemplar), 1776 

(1 exemplar), 1786 (4 exemplare); Apostol, ediþiile 1784 (3 exemplare), 1794 (1 

exemplar); Cazanii, ediþiile 1781 (3 exemplare), 1792 (2 exemplare); Evanghelia, 
ediþiile 1746 (2 exemplare), 1794 (7 exemplare); Liturghii, 1787 (1 exemplar); primele 
Minee cu textul integral în limba românã, traduse ºi tipãrite sub pãstorirea episcopilor 
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Chesarie ºi Filaret, în anii 1766-1780 (51 de exemplare); Molitvenic, 1768 (1 exemplar); 
Octoih, ediþiile 1742 (1 exemplar), 1750 (3 exemplare), 1763 (1 exemplar), 1776 (1 
exemplar); Penticostar, ediþiile 1743 (3 exemplare), 1767 (1 exemplar), 1785 (4 

exemplare); Psaltire, 1784 (1 exemplar); Triod, ediþiile 1731 (3 exemplare), 1761 (1 

exemplar), 1777 (1 exemplar), 1782 (3 exemplare). Din producþiile tipografiilor 

bucureºtene (Tipografia ªcolii Vãcãreºtilor, Tipografia domneascã de la Mãnãstirea 

Colþei, Tipografia mitropoliei), Fondul posedã 92 de cãrþi: Antologhion, ediþiile 1777 (6 

exemplare), 1786 (3 exemplare); Apostol, 1774 (4 exemplare); Cazanii, 1768 (2 
exemplare); Evanghelia, ediþiile 1742 (4 exemplare), 1750 (7 exemplare), 1760 (4 

exemplare), 1775 (2 exemplare); Evhologhion, 1722 (1 exemplar); Liturghii, ediþiile 

1780 (2 exemplare), 1797 (3 exemplare); Octoih mare, 1792 (6 exemplare); Octoih, 
ediþiile 1774 (2 exemplare), ed. III, 1709 (1 exemplar); Penticostar, ediþiile 1743 (2 

exemplare), 1749 (2 exemplare), 1768 (6 exemplare), 1782 (4 exemplare), 1783 (2 
exemplare), 1800 (10 exemplare); Psaltire, 1756 (1 exemplar); Triod, ediþiile 1747 (2 

exemplare), 1768 (7 exemplare), 1769 (6 exemplare), 1798 (2 exemplare); Simeon, Arh. 
Tesalonicului, Voroavã de întrebãri ºi rãspunsuri întru Hristos, 1765 (1 exemplar). 
Din tipografia Episcopiei din Buzãu, marcatã de activitatea lui Mitrofan, alt întemeietor 

de ºcoalã tipograficã a fost identificat un singur titlu: Apostol, în ediþiile din 1704 (1 

exemplar) ºi 1743 (5 exemplare).  
Cãrþile moldoveneºti (30 de exemplare) provin din tipografia lui Duca 

Sotiriovici, prima tipografie particularã, ºi din tipografia mitropoliei: Antologhion, 1755 
(2 exemplare); Apostol, 1756 (5 exemplare); Ceaslov, 1797 (1 exemplar); Evanghelie, 
1762 (9 exemplare); Liturghie, 1794 (4 exemplare); Octoih, 1790 (1 exemplar); 
Penticostar, 1753 (5 exemplare); Psaltire, 1766 (2 exemplare); Triod, 1747 (1 
exemplar). 

Din Transilvania, Fondul vrâncean pãstreazã câteva cãrþi blãjene, centru 

tipografic unit ce poartã amprenta tipografilor râmniceni: Apostol, 1776 (1 exemplar); 
Evanghelie, 1765 (1 exemplar);  Liturghie, 1775 (1 exemplar); Molitvenic, 1793 (1 
exemplar); Octoih, 1783 (1 exemplar); Strastnic, ediþiile 1773 (1 exemplar), 1800 (3 

exemplare). 
Din primele trei decenii ale secolului al XIX-lea, Fondul pãstreazã 200 de cãrþi. 

Tipografia bucureºteanã �De la ciºmeaua lui Mavrogheni�, prima tipografie laicã din 

Þara Româneascã, este prezentã cu titlurile: Apostol, 1820 (3 exemplare); Cazanii, 1828 
(10 exemplare); Ceaslov, 1825 (1 exemplar); Ceasoslov mare, 1830 (1 exemplar); 
Penticostar, 1820 (4 exemplare); Psaltire, 1827 (1 exemplar). De data aceasta, de sub 
teascurile tipografiei episcopale de la Râmnic, Fondul deþine un singur titlu: Octoih, 
1811 (10 exemplare). 

Din rândul mai vechilor tipografii, precum cea a Mitropoliei din Iaºi, semnalãm: 

Aghiazmatar mic, 1814 (1 exemplar); Antologhion, 1806 (5 exemplare); Adoleshia 
filotheos, 1819 (1 exemplar); Carte de rugãciuni pentru cerere de biruinþã, 1809 (1 
exemplar); Ceasoslov, 1817 (3 exemplare); E. Sirul, Cuvinte ºi învãþãturi, 1819, t. II (1 
exemplar); Liturghii, 1818 (1 exemplar); Pravilioarã adecã Molitvenic în scurt, 1802 
(1 exemplar); Psaltire în ediþiile 1817 (2 exemplare) ºi 1818 (2 exemplare); Tipicon, 
1816 (2 exemplare); Tâlcuire la cele patru Evanghelii, 1805 (1 exemplar).  

Din noua tipografie de la Neamþ, Fondul deþine titlurile: Antologhion, 1825 (7 
exemplare); Apanthisma, 1827 (2 exemplare); Irmologhion, 1827 (2 exemplare); Minei 
pe ianuarie, 1830 (5 exemplare); Psaltire, 1824 (2 exemplare); Vieþile Sfinþilor, 1807-
1815 (8 exemplare). 
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În Transilvania sunt active tipografiile de la Blaj, Sibiu ºi Braºov, prezente ºi în 

acest Fond. De la Blaj am identificat titlurile: Apostol, 1814 (1 exemplar); Octoih, 1825 
(2 exemplare); Penticostar, 1808 (1 exemplar); Triod, 1813 (1 exemplar). De la Sibiu, 
din tipografia lui Ioan Barth, se pot întâlni: Ceasoslov, 1805 (1 exemplar); Evanghelie, 
1806 (6 exemplare); Liturghii în ediþiile 1809 (3 exemplare), 1814 (1 exemplar), 1827 (3 

exemplare); Octoihul cel mic, [1830] (2 exemplare); Psaltire, 1826 (1 exemplar). Cãrþile 

tipãrite la Braºov provin din tipografia fraþilor Boghici: Ceaslov, 1806 (1 exemplar); 
Molitvenic, 1811 (2 exemplare); Octoih mic, 1810 (2 exemplare). 

În anii ce au urmat anexãrii Basarabiei de cãtre Rusia, autoritãþile au permis 

înfiinþarea unei tipografii eparhiale, la Chiºinãu, necesarã tipãririi cãrþilor bisericeºti 

pentru populaþia majoritarã. Una dintre aceste cãrþi se pãstreazã ºi în acest Fond: 

Molitvenic, 1820 (1 exemplar).  
Din tipografiile autoritãþilor habsburgice, de la Viena ºi Buda, ce-au imprimat în 

limbile vorbite în întreg imperiul, inclusiv în limba românã, am identificat titlurile: 

Macarie, ieromonahul, Anastasimatariu, Viena, 1823 (2 exemplare); Irmologhion, 
Viena, 1823 (2 exemplare); Evanghelie, Buda, 1812 (3 exemplare); Minee, tipãrite dupã 

modelul celor de la Râmnic, Buda, 1804-1805 (85 exemplare); Triod, Buda, 1816 (3 
exemplare). 

Putem aprecia, ca o observaþie generalã, cã este, probabil, Fondul cu cele mai 

multe însemnãri marginale; practic, nu existã exemplar care sã nu deþinã adnotãri, 

adevãrate izvoare pentru cercetarea din varii domenii. De aceea, în partea a doua a 

prezentãrii noastre, transcriem câteva din însemnãrile marginale descifrate de pe cãrþile 

din acest Fond, care nu se regãsesc în bibliografia menþionatã. Se evocã prilejuri de 

cumpãrare (inclusiv direct de la tipograful Duca Sotiriovici, de la Iaºi) sau de legare a 

unor cãrþi (cum sunt cele câteva exemplare legate pe spesele episcopului Buzãului, 

Chesarie; toate poartã însemnarea cu preþul legãrii ºi pecetea în fum negru a episcopului), 
combinate cu întâmplãri istorice, metorologice, cataclisme naturale, zugrãviri de icoane, 

boli molipsitoare, consemnate de preoþii sau dascãlii locului. Mai mult decât în alte pãrþi, 

impresioneazã respectul cuvenit pentru carte ºi grija de a rãmâne statornicã locului. 
Cele ºase manuscrise aflate în custodia Fondului de carte veche reprezintã texte 

religioase ºi se gãsesc într-o stare de conservare bunã. Douã manuscrise în limbi strãine 

sunt din secolul al XVIII-lea: un Minei (în limba greacã) ºi Întrebãri ºi rãspunsuri din 

cartea Sf. Nicon (în limba slavonã); provin de la parohia Dumitreºti, biserica �Sf. 

Dumitru�. Manuscrisele în limba românã sunt datate (secolul al XIX-lea), provin din 
parohiile de la Vitãneºti ºi Suraia ºi au avut o circulaþie zonalã: Rânduiala Panahidei 

(inv. 1075) este copiatã �în sfântul schit Urgueºtii Noi de nevrednicul Methodie, monah 
agãpian�, în anul 1806; douã manuscrise muzicale, bilingve, româno-greceºti, un 

Teoreticon (inv.1068) ºi o Psaltichie (inv. 1067), copiate de cãtre monahul Veniamin, în 

anul 1829; Prohodul Mântuitorului (inv. 1466) scris, în anul 1857, de cãtre preotul 

�Necolai Lazãr dãn Suraia�. 
Direcþia Judeþeanã a Arhivelor Naþionale ºi Biblioteca Judeþeanã �Duiliu 

Zamfirescu� nu deþin manuscrise vechi. Cele ºapte unitãþi bibliografice înregistrate la 

secþiunea manuscrise sunt dupã anul 1939. Valoarea lor documentarã ne determinã sã le 

menþionãm, autorii fiind nume de importanþã localã ºi naþionalã, iar majoritatea lucrãrilor 

au rãmas în manuscris6. Arhivele Naþionale pãstreazã patru manuscrise: 

Crepusculum,�1947-1952�, versuri de Theodor Gh. Radvan (fost învãþãtor în Focºani, 

autor de cãrþi didactice), manuscris autograf, caiet dictando; Documente privitoare la 
istoria schitului Brazi ºi alte douã lucrãri în loc de introducere �Mitropolitul 



Manuscrise ºi cãrþi vechi în colecþii vrâncene (secolele XVII-XX) 155 

Teodosie al II-lea al Moldovei; Contribuþii la istoria schitului Brazi din judeþul 

Vrancea, partea I-a�, lucrare întocmitã de cãtre Grigore T. Popescu ºi Gion D. Ionescu, 

manuscris dactilografiat, Bucureºti, 1985; Satul Baloteºtii Putnei din trecut ºi pânã azi 

� însemnãri monografice de Vasile I. Þiroiu (absolvent al Facultãþii de drept, fost 

deputat de Putna, în 1945-1947, preºedinte al Federaþiei Naþionale a Cooperativelor 

viticole ºi pomicole din România), Bucureºti, 1961-1963, 2 volume (dosare cu ºinã) 
dactilografiate; de acelaºi autor, Istoricul podgoriei putnene � studiu monografic, 
1961-1963, manuscris dactilografiat. 

La Biblioteca Judeþeanã, prin amabilitatea doamnei directoare, Teodora 

Fântânaru, ni s-au pus la dispoziþie: o interesantã copie, de provenienþã necunoscutã, 

dupã un manuscris autograf al lui Mihail Sadoveanu, romanul Morminte, 1939, cu 
dedicaþie: �Domnului Victor Slãvescu, cu prietenie, în amintirea unor fapte bune, M. 

Sd.�. Sunt 39 file volante, scrise recto, subþiri, pergaminate, cu scris elegant, caligrafic; la 

sfârºit, la fila 39: �18 Maiu � 12 Iunie 1939. Bucureºti, Mihail Sadoveanu (Cf. M. 

Sadoveanu, Morminte. Lacrimile ieromonahului Veniamin, Bucureºti, �1939�); Valentina 

Gâdei, Din însemnãrile mele, povestiri, manuscris dactilografiat, legat în carton pânzat; 

Virgil Huzum, Mirajul sunetelor, 1969, versuri, în douã exemplare: manuscris autograf, 

în creion negru, ºi copie dactilografiatã (Cf. Virgil Huzum, Mirajul sunetelor, Bucureºti, 
1973). 

ªi aceastã succintã prezentare a cãrþii vechi pãstratã în fonduri ºi colecþii din 

oraºul Focºani, la care am avut acces, constituie dovada faptului cã investigaþiile privind 

acest domeniu continuã, pentru o mai bunã cunoaºtere ºi apreciere a patrimoniului 
bibliofil naþional. 

 
* 

*    * 
F.1v.-8: �Aceastã sfântã ºi dumnezãiascã carte, ce sã numeºti Triod, am 

cumpãrat-o eu, mult pãcãtosul robul lui Dumnezãu, Ghiorghii, în zilele mãrii sali 

preluminatului domnu Ion Gregorii Ghica voevod ºi am cumpãrat-o, în Eº, de la Duca 

Sotiriovici, tipograful, sã fie la sfânta besãricã, ce-am fãcut noi, în Plãseºti �?�, pentru 

pomenirea noastrã ºi a pãrinþilor noºtri ºi a tot neamu nostru, la anul de la zãdiri lumii 

7255, iar de la înturnari Domnului 1747� (Triodion. Iaºi, 1747, parohia Tãbãceºti I, inv. 

1098). 
F. 1-22v.: �Aceastã sfântã ºi dumnezãiascã Evanghelie ne-au fost dat-o 

Preosfinþie sa pãrintile mitropolitul chir Gavriil ot Iaºi, cu preþul de opt lei, 10 parale, ºi 

aceºti bani i-am fost dat eu, preotul Toader Parã, împreunã cu cumãtrul, preotul 

Alisandru sin preotului Ion, tot din Cruce de Sus. ªi mai avându preotul Alicsandru o 

sfântã Evanghelie a sfintii biserici, cumpãratã de preotul Ion Tal sfinþii sale, au zis 

preotul Alicsandru sã-i întorcu banii, sã fie Evanghelie aceasta numai a me; i-am fost dat, 
adecã fãcut bine cu 5 lei ºi me-u dat doi lei preotul Alicsandru, iar pentru patru lei ne-am 
învoit amândoi ºi au rãmas sfânta Evanghelie numai singura a me, adicã a preotului 

Toader Parã, ca sã fie odor vecinic mie, preotului Toader ºi preotesei mele Nastasii, 

copiilor ºi nepoþilor, în veci fãr de nici o pricinã, amin. Iar cine afarã din voe me ºi a 

preotesei mele sau fãrã de voe copiilor noºtri s-ar ispiti a o fura au a o preface cu alt fel 
de mijlocire sã fia furisit ºi anathema maranafta ºi blãstãmat de Domnul Dumnezeu ºi de 

precurata maicã sfinþii sale Precista ºi de 318 pãrinþi din Nichie ºi de toþi sfinþii, amin. 

Popa Toader Parã ot Cruce de Sus, let 7270�= 1762�� *�
7 (Evanghelie. Iaºi, 1762, 

Parohia �Sf. Gheorghe� Odobeºti, inv. 700). 
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F. 27-45: �Sã sã ºtie cã aceastã sfântã ºi dumnezeiascã carte, ce sã chiamã 

Tãlmãcirea evangheliilor, este al mieu ºi mi l-au dãruit eg�umenul� Ghenadie ot Ciordeºti 

�?� ºi era numai trãtajã ºi eu l-am legat dând la legãtor  t�a�l�eri� 30 ºi cine îl va stãpâni în 

urma sã mã pomeneascã ºi sã zicã D-zeu sã-i ierte pãcatile �s.s. indescifrabilã�, 1779� 

(Evanghelie învãþãtoare. Mãnãstirea Dealu, 1644, parohia Coteºti, inv. 662). 
F. 287-302: �Aceastã sfântã carte, ci sã chiamã Straster, am cumpãrat-o noi, 

colãcanii, di la prioteasa popii lui Vasile ot Ruget, drept trei lei pol, ca sã ne fie noã 

pomanã la biserica aceasta ot Colac, ot Vrance. Sã sã ºtie cine ce s-au îndurat de au dat, 

anumi: Toader Angheliþa 1 leu, Radul Ioana 10 par�ale�, Criste Alisandra 4, Popa Toader, 

Marie 10 par�ale�, Ion Ioana 10 par�ale�, Luca Marie 5 par�ale�, Lupul, dascal 5 par�ale� 

lei� ;  
F. 302v.-380: �Sã sã ºtii, di cându au ploat multu, în luna lui mai, toatã luna, iar 

la 30 zili a lui mai s-au ivit soare frumosu ºi s-au bucurat lume ca sã �* toatã lume cã sa 

faci vreun potop ca în zilili lui Noe ºi acesti ploi s-au întâmplat, în zilili preînãlþatului 

domn noi Alisandru voevod, la let 1782, mai an; slova va trãi, iar mâna va putrezi. ªi 

dupã ce s-au sfârºit luna lui mai s-au început iuni ºi iarãºi au început a ploa iarãºi� (Triod 
�?�, parohia Colacu, inv. 921). 

P. 3-61: ��* ce sã chiamã Thesalonic, sat Colac, l-am cumpãrat eu, preotul 

Theodor ot Colac, ot Vrancea, sin preotu Nicolai ot Valea Sãrii, de la Metodie cãlugãrul, 

brat popii ªãrban din Episcopia Romanului, drept zece lei noi, în zilele preluminatului 

domn Io�an� Gligorie Alixandru Ghica voevod, fiind episcop Romanului Leon; pentru 

aceia am scris ca sã sã ºtie, iar de sã va întâmpla a o înstreina oricine de la sfânta biserica 

Colacului, hramul preacuvioasii Paraschivei, sã fie supt blestemu ºi afurisanie celor trei 

sute optsprãzeace  sfinþi pãrinþi�
8 leat 7284, 1787, ºi am scris eu, Thoma dascãl, ca sã 

ºtie cã mâna în pãmânt va putrezi, iar scrisoarea rãmâne ºi sã va pomeni� (parohia 
Colacu, inv. 27). 

F. gardã posterioarã v.: �Sã sã ºtie când am vãzut noi semnul pe cer, era într-o 
sâmbãtã sara, în luna lui mai 29, 1789� (Apostol. Bucureºti, 1784, parohia �Naºterea 

Maicii Domnului� din Odobeºti, inv. 514). 
F. gardã anterioarã: �Acist Ohtoihu este al meu, cari mai gios mã voi ºi iscãli ºi l-

am cumpãrat din oraº Eºii, ca sã fii la sfânta bisãricã în Pleºãºtii, ci esti hram Sfinþii mai 

mari voivozi ºi cumpãrãtoare lui esti 12 �* ºi cini s-ar ispiti sã-l furi sã fii di Dumnezãu 

blãstãmat ºi di sfânta bisãricã neertat în veci, amin, 1807, avg�ust��*� (Octoih. 
Bucureºti, 1790, parohia Tãbãceºti, biserica Lugani, inv. 1109). 

F. 1-35: �Acest Triodu de Bucureºti, nou, s-au cumpãrat de dascãlu Vasâle, 

patruzãci de lei, ºi mai are împreunã cu dânsul doasprezece Minee de lunã, un Ohtoih, tot 

de Bucureºti, vechi; tij, s-au cumpãrat de dascalu Vasâli, treizeci de lei, un Penticostari 

nou, de Bucureºti; tij, s-au cumpãrat de dascãlu Vasâle, douãzeci ºi ºasã de lei, un 
Apostol nou de Blaj; tij, s-au cumpãrat de dascalu Vasâle, doaozãci ºi cinci de lei, o 

Evanghelie noao de celi cu rojdenniþã cu tipicu mãrunt, mai bunã decât acea nu este alta; 

tij, s-au cumpãrat de dascãlu Vasâle, patruzãci de lei, un Ceaslov legatu al doile, bogat, 
de celi cu slova mãruntã de Râmnicu; tij, s-au cumpãrat de dascalu Vasâle, zece lei, o 

Psaltire bogatã de este cu tipic mãrunt la toþi psalmii; tij, s-au cumpãrat de dascalu 

Vasâle, zece lei, un Zlatoust de Þara Munteneascã, bun; tij, s-au cumpãrat de dascalu 

Vasâle, treizãci de lei, un Ilie Mineat bun, tij, s-au cumpãrat di dascãlu Vasâle, doaozãci 
de lei. Aceste de sus cãrþi arãtate, de la sãmn pânã la Ilie Meneat c-au hotãrât de dascãl ca 

sã nu sã vânzã, nici sã sã desparþã una de alta, ci sã fie întocmai unde or fi toate; copiii lui 

sã nu fie vrednici a le vinde sau a le desparþa, nici datornicii, de sã va întâmpla a le�* cã 
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eu datoriu nu sânt; fie de cât unde vor fi, adecã unde sã vor orândui or la ce sfântã 

besãricã toate sã fii la un loc ºi prin cantorii acei bisãrici sã dea iscãliturã în faþa soþii sale, 

Marie, a copiilor lui, cã nu le-am despãrþi, nici le va strica cu picãturi de cearã ºi cu arsuri 

de lumânãri ºi cu alte stricãri de dezlegare ºi aºa sã le pãzascã întocmai dupã cum au 
pãzât israiliþii tablele legii neapropiindu-sã de dânseli, cu ducere pe la casãle lor, nici 

nedându-sã prin mânile copiilor lor celor fãrã de rânduialã, ca ºi Ozan acela�* ºi l-au 
certat de mâniea lui Dumnezeu. ªi aºa sã sã urmezã întocma, 1810, avg�ust� 6� 
(Triodion. Bucureºti, 1769, parohia Rugineºti, inv. 1077). 

Foaia de titlu, jos: �T�a�le�ri� dooãzeci ºi trei, preþ legat, precum sã vede 

�ºtampila în fum negru�: Chesar�ie�, ep�iscop� Bu�zãului��; 
F. 1 nenumerotatã: �Aceastã dumnezãiascã Cazanie s-au dat sfintei biserici a 

Dragosloveni, cu preþ  tal�eri� doaãzeci ºi trei, pe care a o înstreina sau a o însuºi pin altã 

parte, nimene nu are voe, în veci, decât la biserica acesta, hram Adormirii, 1829, 

sept�emvrie� 14. Nicolae, protopop� (Cazanii. Bucureºti, 1828, parohia Dragosloveni, 
inv. 512). 

F. gardã anterioarã v.: �În ºtiinþã sã fie de cându s-au cutremurat pãmântul, la 

ghenar 11 zile, într-o marþi seara, la trei ceasuri ºi un sfert din noapte, cutremur mare, 

care ºi ziduri s-au sfãrmat, în zilele preluminatului nostru domn a toatã Þara Româneascã 

Alexandru Dimitrie Ghica voievod, let 1838, ghenar 11, ºi am scris eu, preotu Voinea sin 

Theodor� (Octoih, Buda, 1811, parohia Mihãlceni, inv. 342). 
F. 1-15: �Aceastã sfântã Evanghelie iaste rãmasã la Brazi de la rãposatul 

Sofronie, ieromonah, ºi s-au dat la paraclis, la schit, la Brazi, la Vovidenie, ca sã ste cu 

nestrãmutare, spre pomenirea rãposatului Sofronie, ieromonah numit mai sus, iar cine o 
va fura sau o va înstreina sã fie anathima ºi am scris ca sã sã ºtie, când s-au ºi legat aice, 

la Brazi, la let 1840, noemv� rie � 14, prin osirdia mea, cel numit, Dimitrie, ieroshimonah, 

stareþu ot Brazi�; 
Coperta 3: �Aceastã sfântã Ivanghelie iaste legatã de sfinþie sa pãrintele Dimitrii, 

ieroshimonah ot  schitul Brazii, ºi am însemnat ca sã se ºtie, la anul 1840, apr� il � 23. 

Isaia, ieromonah, m-am fãcut preot plinul, 1846, apr�il� 25� (Evanghelie. Râmnic, 1794, 
parohia Satu Nou, inv. 1130). 

F. gardã anterioarã: �Sã sã ºtii di când s-au zugrãvit icoanili la besãrica cu hramu 
Sfinþilor apostoli, 1846, mai 5, �s.s. indescifrabil��; �Cade-sã a ºti, di când s-au 
cutremurat pãmântul, la let 1851, iunii 23, � *� ; �ªtiut sã fii de când s-au întâmplat 

iarãºi holerã, la anul 1855, avgust 17, au murit �* chelar lui jupân Dan Petrov� 
(Apostol. Bucureºti, 1774, parohia �Naºterea  Maicii Domnului� din Odobeºti, inv. 512). 

F. gardã posterioarã v.: �ªtiut sã fii, di când au vinit moscalii, în anu 1853, ºi am 

însemnat� (Triodion. Bucureºti, 1798, parohia �Sf. Gheorghe� din Unirea, inv. 148). 
F. gardã anterioarã: �Aceastã sfântã ºi dumnezãiascã Cazanie este legatã de un 

legãtoriu de cãrþi, de unu jidovu botezatu, anul 1861, iunii 13; am însãmnat eu, preutul 

Alexandru Popovici, la biserica cu hram Sfântului Nicolae�;  
P. 407: �Sã sã ºtii, de când au dat un omãt de trei palme de mare, în noaouã zile a 

lunii lui aprilie, ºi am însãmnat ca sã sã înºtiinþãzã alte famelii urmãtoare, în anul 1851, 

luna lui aprilie 10 zile, Gheorghie, fiiul lui Toader �* din sat Prisaca Vrancea� (Cazanii. 
Buzãu, 1834, parohia Valea Sãrii, inv. 790). 
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NOTE: 
 

                                                
1 Însemnãri culese de pe marginea cãrþilor bisericeºti din oraºul Focºani �veacul al XVIII-

lea�,în Anul II, 1931, vol.II, p. 237-247; Însemnãri culese de pe marginea cãrþilor bisericeºti din 

oraºul Focºani (veacul al XIX-lea), în Anul III, 1932, vol. 1-2, p. 53-66 ºi Anul IV, 1933, vol. 1-
2, p. 54-64.  

2 Monumentele istorice în vechea noastrã literaturã. 1. Gh. Asachi ºi monumentele istorice 

ale Moldovei,în �Buletinul comisiunii monumentelor istorice�, 1933, p. 101-102. 
3 Biserica ºi moºia Conãcheºtilor de la Lãrgãºeni � Tecuci, în �Analele Moldovei�, Tecuci, 

1942, II, fascicola1-2, p.20-48. 
4 Vezi Liliºor Ivancia, Organizarea depozitului central de pãstrare a bunurilor culturale 

deþinute de unitãþile de cult din judeþul Vrancea, în �Vrancea. Studii ºi Comunicãri�, V-VII, 
Focºani, 1987, p.305-313. 

5 Ca instrumente de identificare am folosit: Ioan Bianu, Nerva Hodoº, Dan Simonescu, 

Bibliografia româneascã veche, vol.I-IV, Bucureºti, 1903-1944; Daniela Poenaru, Contribuþii la 

Bibliografia româneascã veche, Târgoviºte, 1973; Dan Râpã-Buicliu, Bibliografia româneascã 

veche. Additamenta I (1536-1830), Galaþi, 2000. 
6 Vezi Florin Muscalu, Dicþionarul scriitorilor ºi publiciºtilor vrânceni, Editura Revista V, 

Focºani, 1999; Valeriu Anghel, Alexandru Deºliu, Vocaþie ºi destin. 600 fiºe � portret pentru un 
tablou spiritual � istoric al judeþului Vrancea, Editura Terra, Focºani, 2000. 

7 Marcheazã, dupã caz, o lecturã imposibilã datoratã ºtergerii textului, grafiei ilizibile sau 

deteriorãrii foilor prin tãierea marginilor la legat. 
8 Text nesemnificativ, fãrã valoare documentarã. 


