
CARŢI TIPARITE IN BUCUREŞTI PINA LA 1821 
AF'LA'fE IN BIBLIOTECA MUZEULUI 

dle VICTORIA! ROMAN 

Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, pe lîngă bogatul său patri
moniu muzeistic, este înzestrat şi cu o va!loroasă bibliotecă de spe-
cialitate. 

In această bibliotecă, al cărei fond a sporit simţit.or, mai cu seamăl, 
în uJtimul deceniu,. sint strînse aproape în totalitatea lor, cărţi cu pri
vire la oraşul Bucureşti, în general, sau la istoria lui, îndeosebi, preculn! 
şi lucrări în care se găsesc referiri la capitala patriei noastre, de la cele 
mai vechi, din secolul al XVI-lea, pînă la cele de actualitate. 

Ne propunem în articolul de faţă să prezentăm tipăriturile bucu-· 
reştene apărute pînă în anul 1821, aflate în biblioteca muzeului. 

Intrucît cărţile prezentate aci, cu excepţia a trei, sînt descrise în: 
cunoscuta „Bibliografie românească veche" a lui I. Bianu şi N. Hodoş, 
vom pune accentul pe elementele ce nu sînt incluse în lucrarea mai sus. 
amintită, adică pe descrierea propriu-zisă a cărţii din punct de vedere 
al legăturii acesteia, al imaginilor imprimate pe ooperţi etc., precum şi 
asupra menţiunilor, adnotărilor marginale făcute de căire diferiţii pose
sori şi cititori de-a lungul anilor. Aceste însemnări ne dau posibilitatea 
să ajungem la concluzii de o însemnătate ce nu poate fi subestimată. 

Ca ultimă menţiune - considerăm utilă prezentarea acestor cărţi în 
ordinea tipărririi lor. 

1. CHEIA lNŢELF:SULUI, Bucuresci, 1678 1) 

Deşi are o vechime de aproape 300 de ani, cartea se menţine !n 
bună stare ; şi-a păstrat legătura originală executată din piele neagră 
avînd imprimate diferite desene, care, din pricina timpului, s-au estom
pat, astfel că nu se mai poate deduce ce au reprezentat la început. 

Interesante apar două însemnări marginale aflate la fila 1 şi 2, ~,i 

anume : „Aceasta c. a lui Nicolae Iorgovici din Lipova" ; iar pe ultima 

I) Bianu Ion,. Hodoş Nerva, Bibliografia românească veche 1508-1830, vol. I„ 
p. 217, (de acum vom cita doar B.R.V.) 
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-filă : „Anul 1780 noiemvrie 29 zile au repausat întru domnul împără
teasa şi crăiasa văduva Maria Theresia"; prin urmare menţiunea a fost 
:făcută la peste 100 de ani de la apariţia cărţii de către proprietarul ei, 
locuitor în Banat. 

:2. EVANGHELIA, Bucuresci 1682 2) 

Această carte are legătură originală, sooarţele sînt confecţionate clin 
_lemn, invelite în piele de culoarea vişinei putrede, avînd imprimate cu 
. .aiur în oolţuri chipurile celor 4 evooghelişti. Coperta din faţă are în 
mijloc imprimat momentul învierii, deasupra căruia se află cuvîntul 
„Voscresenia". Pe coperta din spate, la mijloc, eSlbe imprimat un desen 

:nedistinct. 
După cwn reiese din însemnările marginale aflate la filele 1, 2, 101 

,-şi pe oaire le vom cita mai jos, această evanghelie a aparţinut bisericii 
„Sfinţii lngeri" din Curtea de Argeş. Prima însemnare, care este şi cea 
mai veche, ne arată că : „Această carte este a bisericii cei Nouă unde 
·este hramul sfinţii Ingeri în locul bisericii după vale". · 

Menţiunea nu are nici dată şi nici semnătură. A doua însem
nare: „Tudose Stoica paraclisie:rul. Anul 1914 octom. 16 la biserica 
. .Sfint. lngerii din Curte de Argeş. Această carte este a bisericii finţii 
~înge. din oTaşu Curte de Argeşi". La 4 ani după această menţiune, la 
_filla 16a găsim numai semnătura autorului însemnării de maii sus şi.I 
.anume: „T·Uidose Stoica paraclisierii 1918 iunie 24" . 

. .3. APOSTOL, Bucuresci 1683 3) 

Cartea prezintă tot o legătură originală executată din scoarţe de 
lemn îmbrăcate în piele maro. Din păcate, ea este deteriorată, atît de 
mult, incit nu se pot descifra pe de-a intregul însemnările marginale 
şi nici citi complet textul. 

Şi de aci desprindem o serie de amănunte interesante din însemnă
rile marginale. Astfel, aHăm că această carte bisericească a fost un timp 

:.proprietatea preotului Gheorghe, iar mai tîrziu a preotului Mihai, amîn
doi de la Oraviţa, fiind cumpărată ou 400 de galbeni şi 12 taleri. Iată 
însemnarea de la fila 160 : „Şi am scris în zilele luminatului domn Ioan 
Mihai Racoviţă", sau la pagina 61 şi 65 „ ... ceea ce şi la cumpărat cu 
400 galbeni 12 taleri să fie (text rupt) lui şi a feciorilor lui iar cine să să 
ispitească că este această carte a (text rupt) şi am scris eu popa Gheorghe 
,de la Oriaviţi şi era luna (text rupt). Popa Mihai de la Oriaviţi precum să 
se ştie că laro (text rupt)". 

4. BIBLIA, Bucuresci, 1688. ~) 

însemnările marginale întîlnite la această carte sînt, de asemenea, 
-interesante. 

2) B.R.V., vol. I, p. 246. 
3) B.R.V., vol. I, p. 258. 
4) B.R.V., voi. I, p. 281. 
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Pornind din Bucureşti, Biblia despre care este vorba ciroulă în d
-teva locaHtăţi din Transilvania, după cum vom vedea, ca să se înapoieze 
:în omşuJ de .origină. ln cirouitul pe care-l face, trecind de la un pro
prietar, la altul, cartea este preţuită din ce în ce mai mult. Astfel, la 
fila 4 citim : •. Pentru cartea asta eu Nicolae Jurca au plătit 4 f. Feleg 
:Pătru 1ui Simion a'.l plătit 8 fr 5 cri. la Nicolae Juroa lui Petru în anul 
1894 în aprilie 23". La fila 103, Felea Pătru menţionează o ştire asupra 
-vremii : „Au făcut în ianuare in 11 de dooo zi în anul 1893 şi au fost 
:zăpadă foarte mare fără măsură. Felea Petre". 

Mai tîrziu Biblia se află în proprietatea lui Gheorghe Anca din 
_„Shoaru". Aflăm acestea din menţiunile de La filele 193 şi 3t:l, fără a se 
.arăta vreo dată. 

In anul 1925, Biblia trece în stăpînirea lui Moise Anca, iar peste un 
an, adică în 1926, găsim la fila 1 o nouă semnătură a lui Nicolae Anca, 
toţi trei semnatari şi probabil proprietari, făcînd parte din aceeaşi fami
lie, fără a ni se da vreo ÎJildicaţie asupra gradului de rudenie dintre ei. 

La fila 590 şi 591 a Bibliei găsim aplicate cîteva ştampile, fapt din 
-care reiese că tipăritura a aparţinut şcolii primare din comuna Sohodol. 
Valea-Verde, după care a trecut la locuitorul Traian Siene din Abrud-sat, 
.aşa cum indică ştampila acestuia. 

Faptul că a apaa:-ţinUJt unui locuitor din Abrud reiese si din însem
narea de la fila 361, în care se spune că: „In luna dec. 21 au fost un 
puhoi de saiu speriat tot Abrudul", fără însă a menţiona şi anul în oare a 
fost această calamitate. 

Peregrinările cărţii continuă, importanta tipăritură fiind achizi
ţionată de astă dată de un ofiţer superior, oare notează : „Cumpărată de 
~eneralul Nicolau Teodor, comandantul Diviziei I Vinători munte din 
Aiud". Menţiunea este făcută în anul 1936, la fila 1. La 4 decembrie, 1959, 
cartea intră in posesia muzeului, fiind cumpărată de la Rizeanu Mar
igareta. 

5. EVANGHELIA GRECO-ROMÂNĂ, Bucuresci 1693 6) 

Din menţiunea făcută pe ultima pagină a lucrării aflăm că această 
·evanghelie bilingvă, sooasă la lumină cu cheltuiala domnului Constantin 
l3rîncoveanu, a fost tipărită de către Antim Ivireanu, marele om de cul
tură, care mai tîrziu avea să ajungă Mitropolitul ţării şi una dintre 
personalităţile proeminente ale epocii sale. 

Cartea se prezintă cu legătură originală din pie!l.e de culoare verele, 
.avînd imprimate cu aur în c21e 4 colţuri chipurile evanghelişti.lor ; în 
mijloc este înfăţişată Fecioara Maria cu pruncul în braţe. Pe coperta 
din spate, în afara evangheliştilor, în mijloc, se află scena răstignirii. 
Marginile cărţii sînt aurite, iar hîrtia folosită estJe filigranată. 

5) B.R.V., vol. I, p. 328. 
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6. EV ANGIIELIE, Snagov 1697 8) 

Este un alt exemplar al unei Evanghelii apărute t.ot în timpul lui' 
Constantin vodă Brincoveanu, tipăritorul ei fiind tot „smeritul între
iermonahi Antim Ivireanul", de astă dată imprimarea cărţii făcîndu-se
la tipogra:fila de la Snagov. 

·Evanghelia aceasta a avut o mare circulaţie, aparţinînd în deosebi 
feţelor biseri~ti. 

Urmăriind însemnările marginale de pe această evanghelie putem 
afla cit de mult a ciroulat cartea de la un proprietar la altul. Astfel la 
fila 3 găsim: „Această !vanghelie este a popi Costandin sin popi Dra
gomir ot Buzău care carte cumpărată de tatăl său popa Dragomir ot 
Buzău şi am scriu eu popa Mitrea cu zisa popi lui Costandin dec. 20 1765. 
Această carte este a pop. Dragomir de la DiaduJ. ... lui Avram şi am vîn
dut. drept taleri 5 pl şi păn Dudu o am văndUJt, fostau mulţi oameni 
martură cari să vor iscăli mai jos. Eu popa Hrizea martor (urmează şi 
alţi martori). Şi am oumpărat pe foamete eu popa Dragomir de la popa· 
Avram şi o vindea de foamete şi au fost domnul nostru Ioan vv. în scaun 
în Bucuresci decembrie 21 leat 7226 (1717) şi cînd o am cumpărat am 
fost diacon". La filele 73-74: „Această sf. Evanghelie este a popi Crăs
tea. Este cumpărată de Toderu feciorul popii Mitrea", iar la fila 98 v: 
„Adică eu dascălul Toader sin popa Mitrea datam adevărat zapisul :rp.eu 
la mina preotului Cîrsti p~ să ştie că am vîndut această evanghelie 
drept taleri 61 şase lei şi bani mi i-a dat toţi deplin în mina mea şi să. 
firriu şi pomeniţi... Ieromonah Gherasim şi eu Herotonitu ... Dionisie 
(martor). In zilele 1793". 

Mai departe, la fila 145 v: „Această Evanghelie au oompărat.o 
preotul Mironeanu... dela preotu Crăciun în taleri 302 adică şaptespre
zece lei la leat 1802 febr. 22" ; şi în sfirşit la fila 160 v : „Să să ştie că 
această sf. Evanghelie este a popi lui Miron ot Cărcin şi au cumpăratu 
dela popa Cirst.ea Gustă din satul Goleşti de cînd foamete în taleri 32" ~ 

Impresionante sîn.t cele 2 menţiuni, în care se arată că Evan
ghelia a fost vîndută în timp de foamete. 

Doi preoţi au fost nevoiţi să-şi vîndă cartea de căpătii, spre a-şi 
procura de mîncare în timpul foametei. 

Astfel, popa Avram „o vindea de foamete" în anul 171'i ; iar mai 
tirziu, prin 1802, o vindea şi popa Cî:rstea Gustă, în posesia căruia ajun
sese „de cînd foamete". 

Pe lingă aceste însemnări găsim alte 2 menţi,uni, deosebit de inte
resante, prima la fila 177 v: „Să ştie de cind sau cutremurat pămîntul 
foarte tare la mezu nopţii în luna octombrie la zece zile spre sfîntla Dumi
nică leat 17 ... (text rupt), anul întreg neputind fi aflat, fiind manuscrisul 
rupt. 

A doua menţitme de natură istorică este şi mai importantă : „Să 
ştie de cînd au robit turcii Ţara Muntenească şi Ţa. Moldovi pă unde au 
putut ajunge. Mai 1770". 

6) B.R.V., vol. I, p. 343. 
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7. CARTE SAU LUMINA, Sna.gov 1699 7) 

Legătura originală a cărţii este executată în piele neagră, avînd pe 
-coperţi imprimate desene stilizate. 

Pe versoul forzaţului găsim următoarea însemnare : ,,Această carte 
vorbeşte în contra apusenilor credincioşi şi aduce multe dovede despre 
credinţa bisericii răsărit. Citiţio oei ce vă interesaţi 1863 iunie 26" ; iar 
mai jos : „proprietar al acestei cărţi este Ioan Zichil preot gr-ort. In 
Valea l\fare comitatul Hunedoarei''. 

Interesant este stilul modern al preo'Lului Zichil şi mai cu seamă 
îndemnul pe care-l adresează de a se citi această carte. socotită de el 
deosebit de valoroasă pentru ortodoxie. 

S. DUMNEZEESTILE SI SFINTELE LITURGHII A CELOR DINTRU 
SFINŢI PARINTILOR NOŞTRI A LUI IOAN ZLATOUST, A LUI VA
SILE CEL MARE ŞI A PREJDEŞTENII. Acum intr-acestaş chip tipăriti!. 
Jn zilele prea luminatului domn şi obliiduitoriu a toată Ţara Rumânească, 
Ioann Nicolae Alexandro voevod, cu toată cheltuiala prea sfinţitului Mi
tropolit al Ungrovlahiei, chir Daniil. In sfnta Mitropolie a Bucureştilor. 
La anul dela Hs. 1729. De cucearnicu întru preoţi popa Stoica Iacovici. 

Cartea are 211 de pagini. S-a folosit imprimarea în roşu şi negru; 
textul este repartizat pe toată pagina, care cuprinde 26 de rînduri. In lu
-crare se află şi 5 graV'llri. Sub gravura sfintului Vasile găsim data 1698. 
Ţinînd seama de faptul că tipăritura este datată cu anul 1729, dedurem 
că a fost folosită o gravură mai veche cu 31 de ani. 

Titlul cărţii este încadrat intr-un chenar simplu de desene geome
t.rice. Pe versoul foii de titlu se află stema Ţării Româneşti, avînd pe 
margine imţilalele domnitorului. 

Din însemnările marginale vedem că şi această tipăritură bucures
teană a ajuns în Transilvania, şi anume la Arad. 

Astfel, la fila 64 v. se află următoarea adnotare: „Eu unit Avraam 
Blăjan preot annul 1830 iunie 7 ma sfinţit diacon în Arad şi tot în acest 
an în 28 zile iunie ma sfinţit pe satul Părăpi diacon în Arad cerea preot 
să tocmească. Mam unit în 7 martie 1864 20 nov. Eu Avraam Blăjeanul 
preotul parohiei Perăpi profesia am pus prin D. Ştefan Bergăn prot lo
gof ... unit şi credinţă adevărată am primito de faţă au fost ilustrisimul... 
'(text rupt) bine cuvîntă ... Alexandru". 

La fila 4 : „Această sfîntă liturghie este a c. preot Mihail Raini din 
satul Nevrincea 84 ... august 10 zile". 

Pe forzaţul copertei sînt scrise următoarele . „Dăruită de Ioan 
Lăpăduş teolog c III 1892/893". „De prezinte paroh ort. rom. în ohabomat

'fiÎC. Domnului djeneral Nicolau Teodor 1930 octombre 24 Ioan Lăpăduş 
paroh ort. rom.". 

Menţionăm că această liturghie nu este trecută în „Bibliografia ro
mânească veche". 

7) B.R.V., vol. I, p. 370 
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9. OCTOIH acum întracestaş chip tălmăcit pre limba rurnanea.scă spre
inţelegerea de obşte şi tipărit în zilele de Dumnezeu inălţatei domni a 
prea luminatului obladuitoriu a toată Ţara Rumânească Io Nicolae Ale
xandru voevod. Cu blagoslovenia şi cu cheltuiala prea sfinţitului Mitropo
.lit al Ungrovlahiei chir Daniil. In sfînta Mitropolie a Bucureştilor. La· 
emul de la Hs. 1730. Iar dela facerea lumii 7239. De cucearnicul între· 
.preoţi Popa Stoica Iacovici Tipograful. 

Cartea are ti30 pagini numenotâte, plus 4 nenu'merotate. S-a folosit. 
tipar negru şi roşu. Pagina cuprinde 26 de rîndwi. Titlul lucrării este 
încadrat într-un chenar negru. Pe versoul foii de titlu se află stema 
ţării cu iniţialele domnito:rlll1ui. Pe pagina 4, nenumerotată, se află o gva
vură oare reprezintă pe Ioan Damaschin; 

Menţionăm că exemplarul aflat în biblioteca muzeului este o ediţie· 
din 1730, deci cu un an mai veche decît cel prezentat în B.R.V., care 
este din 1731. 

Şi acest octoih a circulat în Transilvania. Astfel, pe prima pagină, 
găsim următoarea însemnare: „Ioan Samoilescu dascăl... zisu Căstău. 
Această ~ este a bisericii Castăului greco răsăriteană. Kasztteu în 
26/2 856". De asemenea; la pagina 230 : „Această carte iaste a bisericii 
gr. R. a Castaului, Neunite, Kasetau în 3/4 a. 1888. [oan Samoilescu can
tor greco răsăritean". 

· Cum a ajuns cartea în Castău aflăm din însemnările de pe primele· 
pagini : „... (text rupt) Eu popa losiv din Castău dila oun diac din Sadu. 
cu 13 florinţi l-am cumpărat mie uric". 

Pe lingă însemnările legate de circulaţia acestei cărţi, aflăm şi 
alte date privind unele calamităţi natUrale, care au avut loc,· ca de pildă : 
„La anul 1898 au bătut piatra griu la Cîmpu Boulrui de au cosit ho]dele
în 4 iunie" (pag. I). 

Cru,1:.ea are legătură originală din piele, imprimattă în auriu, şi repre
zentind diverse stilizări, iar în mijloc· o scenă nedistinctă. 

10. LITURGHIE, Bucureşti, 1741 B) 

Şi această carte a avut o mare circulaţie. Din însemnările de la: 
pag. 118 aflăm că : „Ac-eastă sfântă şi dumnezească leturghie o am văn
d~t eu Bucur jupînului Iacob Precup din Hud:ac... dirept 13 horgoleşi şi 
un pitac.„ (text rupt) dată de pomană la sfînta besarică ca să fie mie şi 
soţii mele Precup Marie, Ion Moisi Grigorie să-i pomană au dat iară cine· 
sor ispiti să o fure să fie anathema". Apoi a aparţinut Muzeului Simu, 
care a donat-<> Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti. 

11. PENTICOSTAR, Bucureşti, 1743 9) 

Cartea mai păs:trează în parte legătura originală din pi:ele maro cu· 
: -ornamentaţii. · 

Pe prîma pagină a cărţii găsim următoarea însemnare: ,,Această, 
carte iaste a sfintei beseareci Stremţu". Iar pe ultima filă : „Această. 

190 

B) B.R.V., vol. II, p. 55. 
D) B.R.V., vol. II, p. 70. 
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sfîntă şi dumnezească carte ce să cheamă Penticostar iaste a sfintei bi-
seareci Streanţu cumpărată cu banii bisericii şi cine o va fura în iad va 
intra şi tare va strica o drace„. că ce-am făcut noi mai face şi am scris' 
eu Florea Toader din Streamţu. Pop Szimion din Stremesu au cumpărat 
o carte cu tri" (textul se termină aici). 

12. DUMNEZEEŞTILE ŞI SFINTELE LITURGHII a celor dintre sfinţi· 
părinţilor 'fl,oştri a lui Ioan Zlo,toust, a lui. Vasilie cel Mare şi a prejdeş
t(!nii. Acum tipăr~te întru al doilea an din a patra domnie a Ţării Rumii
.neşti a prea lu.minatului şi preaînălţatului domnului nostru Ioann Con
standin Nicolae voievod, cu blagoslovenia prea sfinţitului Mitropolit al 
Ungrovlahiei chir Neofit. Şi s-au tipărit în tipografia domnească în oraşul 
Bucureştilor. I.a anul de la zidirea lumii 7254 (1746). De cucearnicul între· 
preoţi Popa Stoica Iacovici Tipograful. 

Cartea are 246 pagini plus 4 pagini la început, nenumerotate. S-a 
folosit tiparul roşu şi negru. Textul este repartizat pe toată pagina, care · 
cuprinde 26 de rînduri. Liturghia mai cuprinde şi 5 gravuri care repre
zintă pe Sf. Ion, Sf. Vasile (aooasta e datată 1689) etc. de asemenea e· 
împodobită cu frontispicii şi litere ornate. 

Titlul lucrării este încadrat într-un chenar simplu de desene geo
metrice. Pe versoul foii de titlu se află stema ţării cu iniţialele domnu
l~i, sub care se află 4 versuri. 
· Cartea prezintă legătura originală clin piele maro, avînd imprimat 
pe margine un chenar de frunze şi flori stilizate, iar în colţuri, cite o·· 
crenguţă. Pe coperta din faţă este reprezentat un sfînt al cărui chip, 
nu se mai distinge. 

Din însemnările marginale de pe carte aflăm că această tipăritură · 
bucureşteană a ajuns în Moldova. Astfel la fila 211 : „Se ştie de cind am• 
venit eu preutu Constandin in satul Cuounllllui Alixandru Postelnic în 
Horodişte în... veleatul 7278 (1770) fevr. 20 dru cu tocmală 12 lei un 
postav şi scuteală pentru dăjdi şi un om scutelnic". La fila 212-213 : 
,.Să se ştie că după doispreci ani a venirii mele iar am mai însemn:at ca 
să se ştie leat 7284 (1776) ... aici la Ho.rodişte la satul Cuconului Alixandru · 
postelnicu iar dela hs. 1781 mart. 5 dni". 

Către sf.irşitul secolului al XIX-lea găsim această carte în satul' 
Buhalniţa, aşa după cum reiese din însemnarea de la pagina 11 : 
„Această oarrtie numită leturghie este dăruită bisericii din cot. Buhal
niţa de presviterea Elena D. Paulian 1894 sept. 6 Alexandrescu". 

De remarcat faptul că exemplarul acesta nu este menţionat în bi-· 
bliografia românească veche, unde este trecut exemplarul din 1747. Intre· 
oele două ediţii apair unele moddficări în foaia de titlu. Ast:rel, în Litur
ghia de care ne OCU!păm se menţionează că e tipărită în „al doilea" an· 
al domniei i cu „blagoslovenia" mitropolitului. In cea din 17 4 7 se arată 
că e scrisă în al ,,treilea an al domniei", cu „blagoslovenia şi cheltuiala" 
·Mitropolitului. De asemenea prima a fost tipărită în Tipografia Dom-
nească de către preotul Sroica Iacovioi, iair a doua în tipografia Mi
tropoliei de către „Bwbul Buc. Tipograful". 

191. 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



:13. EVANGHELIE, Bucureşti 1750 t°} 

Cartea are legătură originală în piele de oWoare maro. Pe copertă 
,,găsim imprimată o icoană a Fecioarei Maria cu Isus în braţe, avind în 
.idreapta şi în stînga doi îngeri, iar în colţurile copertei, cei patru evan
.:ghelişti ; totul încadrat într-un frumos chenar. 

Intre exemplaxul prezentat de noi şi cel menţionat în bibliografia 
românească veche există următoarea deosebire. Se specifică în exem
plarul nostru că tipograful a~estei lucrări est.e Barbul Bucw.""eŞteanul, 

"singur, pe cind în cel de-al doilea exemplar, apărut în acelaşi an, adică 
în 1750, aflăm că, pe lingă Barbu Bucureşt.eanul, a mai lucrat şi Gri
:gorie Tipograful. 

Şi pe această carte găsim unele însemnări din care putem afla cui 
;a aparţinut şi localitatea în care s-a aflat : „Popa G.orde del Gărghiu au 
.<latu galbenu deplin despre care să cvităluiaşte scriamu în Gărghiu 

l 4 zile dechemvrie 1756 notăraşu Popa Mihaiu clei..." „Diacul dial Găr
,ghiu au dat 3 măr ... despre care să cvitălueşte 1756 dechemvrie 14 7.ile. 
Prisamu în Gărghiu Notăraşu Popa Mi". (pag. 1) 

14. PSALTIREA PROHOCULUI SI 1MPARATULUI DAVID acum în
itracesta chip tipărită, în zilele pre~ luminatului domn Io Constandin l\1i-
4iaiu Raco. voevod cu blagoslovenia şi cheltuiala prea· sfinţitului Mitro-
polit al Ungrovlahiei chir Filaret. In sfînta Mitropolie a Bucureştilor în 
-0nii 7262 (1754). De Barbul Buc. Tipog. 

Cartea cuprinde 168 de file. Are titlul în limba română, iar textul 
"(n limba slavonă. ln „Bibliografia românească veche" se face menţiunea 
<'ă şi prefaţa Psaltirei este scrisă în limba română, însă în exemplarul 
-comentat de noi, prefaţa este tot în limba slavonă. Probabil că autorii 

;bibliografiei nu au văzut cartea ; ei o menţionează prin faptul că le-a fost 
semnalată de C. Erbiceanu. 

Cartea are format mic, tipruul negru cu o singură gravură pe ver
. soul foii de titlu. Pagina cuprinde 19 rînduri. Are legătura originala în 
µiele maro, Olt ornamente imprimare, destul de şterse. Insemnarea mar
,_ginală de la sfîrşitul cărţii nu ne indică !;i localitatea proprietarului, ci 
-Ooar că: „Această carte este a mea şi am dăruit-o lui Pavel Zaharia spre 
pomenirea mea şi a părinţilor mei. Sofia Monahia". Mai găsim o ştampilă 

.a familiei Năsturel. A aparţinut apoi Muzeului Simu, iar în 1957 a fost 
·donată Muzeului de istorie a oraşului Buoureşti. 

.13. SLUJBA S-TULUI VISARION, Bucureşti 1750 - Greceşte 11) 

Cartea are hîrtie cu filigran, iiar legătura este originală în piele 
.nlaro, avînd în mijloc imprimată în auriu, într-un oval format din raze, 
răstignirea. 

Din prefaţa cărţii aflăm că a fost tipărită pentru prima dată în 
anul 1705, dar s-a „stricat", şi atunci Mitropolitul Filaret a hotărît să 
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10) B.R.V., voi. II, p. 113. 
li) B.R.V., vol. li, p. 147. 
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~ie retipărită cu cheltuiala sa şi sub îngrijirea „boierului Ioan, mare şe
trar", pentru a fi împărţită gratuit credincioşilor. 

La sfîrşitul cărţii găsim următoarele însemnări marginale : „Această 
sfînt.ă cărticică grecească ou vrevea lui Dumnezeu mă scănesc a tălmăci 
ş1 eu cel care mă arăt iscălit aici mai jos 1817 aprilie 13. Dar cu greu 
este omului rumân a tălmăci grecească pentru că nu este pe Htinească 
ci este aleasă grecească. (semnătura indescifrabilă). Ca:desă a şti că 
această sfintă carte ce să... la Dărăşti este dela biserica Domniţi Bălaşe 
şi ou vrerea Domnului nostru Is. Hr. rugindu-mă lui Hristos spre a face 
şi eu ca să pricep ceva... drept aceia am scris pă dînsa eu cel care 
mă voiu arăta mai jos 817 aprilie 13. Dărăşti (s.s.) 

:i.6. Simeon. Arhiepiscopul Tesalonicului. VOROAVA DE lNTREBARI ŞI 
RASPUNSURI II\TTRU HRISTOS. Bucureşti 1765 12) 

Lucrarea prezintă legătura originală în piele maro, avind impri-
mate o serie de ornamentaţii. 

La sfirşitul cărţii găsim tipărită următoarea notiţă : „Şi la sfin
tele voastre rugăciuni să nu uitaţi şi pre robuL. Fioru !erei Hartofilaxu, 
cel ce au procitit cartea aceasta". 

Şi pe aceasttt carte găsim o serie de însemnări marginale pe care 
le dăm mai jos. Astfel de la pagina 1 pe marginea de jos a cărţii : 
„Această sfintă carte ce se numeşte... (text rupt) mi s-au dăruit de prea 
sfinţia sa întru duhul sfînt părinte sufletescu mitropolitul a toată Ungro
vlahie chiriu chir Grigorie pe care şi eu am a fi erosito dela (text lipsă) 
unde se cinsteşte şi să prăznueşte hramul născătoarei de dumnezeu şi a 
bunii noastre mîngăieri... neamului omenesc ce să numeşte adormirea, ci 
dar cine va îndră?ni a o înstreina dela această sf. biserică să fie c;upt 
hl.estemul maicăi precisti iar cine va vrea ca să citească pe dînsa pentru 
folosinţa sufletului său să aibă blagoslovenia maicăi precisti şi ajutor 
sfinţii sale şi pentru întrărirea am pus şi pecetea noastră iulie 15 176:> · 
-şi am scris eu Badea log. za divan fiind log. al Dl. din luna lui febr. 
'281767". 

Pe al doilea forzaţ găsim alte date despre această carte şi anume: 
„Acest Tesalonic este al mieu a p1~ului Petru din satul Bozoia dăruit 
de fratele mieu părintele Mitrofan din Sfînt.a Mănăstire Bisericani şi mi 
1-au legat diaconu Gavril cu 6 lei în anul 1823 martie zi 21 şi domn era 
atuncea Ion Sandu Sturza voevod şi mitropolit Venia'llin în Moldova 
-şi paştele au fost april 22 şi omăt au fost şi păn după sfintuJ Gheorghie 
şi piatră mare ca nucile au fost într-o joi în luna lui mai în trei zile. 
Preot Petru ot Bozoia 1823 mai 5" 

De pe ultima pagină aflăm alte date : „Această dumnezeiască şi 
sfîntă carte am vînduto pă:rinte1ui Efrem Arhimandritului din Războeni 
în 16 lei pentru credinţă am iscălit Gheorgheşanu (?) Aici în semna eu 
popa Ioan pentru această sfîntă carte precum să se ştie că este a popi 
Nk~lae şi am scris ca să să ştie " 

12) B.R.V., \'Ol. II, p. 166. 
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17. APOSTOL, Buoureşti 1784 13) 

Lucrarea are legătura originală în piele maron. 

18. Manolache Persiano, FAPTELE VITEJEŞTI ALE LUI MAVRQGHENI„ 
Bucureşti 1789 - Greceşte 14) 

· Cartea, deşi legată, nu mai prezintă legătura originală. 

19. OCTOIH MARE, Bucureşti 1792 15) 

Cartea are o legătură frumoasă, modernă, în piele maro. Pe ver
soul foii de tiit1u găsim următoarea însemnare : „Octoih rumânesc îl 
am dăruit de pra sfînt ... părintele Sidis chir Grigorie 1794 de.„ (text rupt). 
şi l-am legat eu" (s.s.) 

20. CARTE FOLOSITOAHE DE SUFLET, (Bucureşti) 1799 16) 

Pe ultima pagină ia lucrării găsim următoarea însemnai e margi
nală : „Această carte ce să cheamă prăse.„ ce are într-însa toată învă
ţătura cătră duh. am cumpărat dela Sfînta Mitropolie în tl. 5, dar cine 
s-ar jspiti a o fura şi · a o înstrăina - într-altă parte să fie afurisit de 
trei su.te s.filnţii părinţii dela Nicheia şi am scris pentru ca să să ştfo, 
noiemvrie 17 1800", 

21. SLUJBA CUVIOSULUI DIMITRIE DELA BASARABOV ; ed. IT~ 
Bucureşti 180117) 

Cartea nu mai prezintă legătura originală. Ca şi pe aLie cărţi, şi 
pe aceasta găsim unele însemnări, astfel, pe forzaţul doi dascălul Simeon 
scrie : „Eu smeritul robul lui dumnezeu Simeon dască·1u am scris în anul 
o mie opt, 1809 oct. 27 cind iau mutat popa Ioan moara în gio. pre gărlă 
mai în gios". In continuare găsim semnătura următoare: „Smeritul Theo
dor Ticsia 1882". Pe verso al foii de titlu se păstrează o însemnare. 
care, ca şi prima, nu menţionează localitatea în care s-a scris: „Eu,,~ 
popii„. am scris la anu 1834 cînd au fost pohoiu ... " Pe ultima pagină se 
afla nişte însemnări - ,,sfaturi creştineşti" - datate 30 mai 1818, fără. 
semnătură sau loc. 

22. LEGIUIREA LUI CARAGEA, Bucureşti 1818 18) 

In colecţiile MuzeUJl.ui se află şi două exemplare din Legiuirea lui 
Ca.ragea. Menţionăm că cele două exemplare :fiac parte din aceeaşi ediţie ; 
nici unul nu are legătura originală, fiind totuşi legată. La unul din 
exemplare, la sfîrşitul lucrării, înaintea cuprinsului şi eratei, au mai 

13) B.R.V , voi. II, p. 284. 
14) B.R.V., vol. II, p. 333. 
15) B.R.V., voi. II, p. 349. 
16) B.R.V., voi. II, p. 411. 
17) B.R.V., voi. II, p. 431. 
18) B.R.V., voi. III, p. 225. 
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fo!'.l introduse 5 fni, din care 3 sînt copii de pe 6 documente din anii 
ml 1. 18::!4 :;;i 1828. La al doilea exemplar găsim o serie de adăugiri sau 
modificări la textul original. .A.stfel, la pagina 26, la sfîrşitul celor 
19 puncte referitoare la „clacă", est.e adăugat următorul text: ,, + Din 
zece co pi ţi fin una sau cum se vor tocmi·•, sau la pagina 66, la punctul 9 
din capitolul privind „darurile dinaintea nunţii", este modificat cuvîn
tul „căsătorie" cu cel de „nuntă" ; aceliaşi lucru şi ]a punctul 90 al ace
luiaşi capitol. Sau la pagina 70 jos, privind capitX>1ul „moştenire fără 
diată", este adăugat „ + Cum şi copii vitregi de mumă moştenesc pe 
tată dăopotrivă 07i pre mumă, fieşcare dăooebi pre a sa". De remarcat este 
faptul că aceste adăugiri sînt executate aşa de bine, încît pot fi foarte 
greu deosebite de textul tipărit, întrucît, atît caracterele, cît şi cerneala 
sînt foarte asemănătoare. 

Presupunem că intervenţia caligrafului respectiv a fost făcută la 
scurtă vreme după apariţia tipăriturii, deoarece patina vremii este aceeaşi 
]a ambele texte. 

23. MOLITVENIC BOGAT, Bucureşti 1819 19) 

Din legătura originală a cărţii an rămas numai coperţile din lemn, 
cu îmbrăcămintea lipsă. 

24, R1NDUIALA, Bucureşti 1820 20) 

Cartea are 254 de pagini, din care 2 la început şi 1 la sfîrşit sînt 
nenumerotate. Tiparul e negru, iar pagina se prezintă fără înflorituri 
şi cuprinde 15 rinduri. Pe fila 2 are o gravură, reprezentînd pe Hristos 
şi este semnată de Ghervasie Monah. Lucrareş are unele frontispicii şi 
litere ornate, în general destul de simple. 

25. PSALTIRE, Bucureşti 1820 21) 

Cartea nu prezintă legătura originală ; hîrtia are filigran. Pe ver
soul foii de titlu se află prefaţa semnată de eforii tipografiei : „Con
stantÎIIl Caracaş doftol'ul Politiei ; Răducanul Clinceanu biv vei stolnic: 
Dimitrie Topliceanu biv vei sluger ; urmează o predoslovie a lui Che
sarie Episcopul Rîmnicului şi .,învăţătură cum se citeşte Psaltiria", după 
oa.re urmează Psaltirea. După aşa numita listă de „nume jidoveşti", 
exemplarul de faţă mai cuprinde pe 3 pagini, a căror hîrtie a fost adăo
gată. un minologhion cu sfinţii din lunile septembrie şi octombrie. Această 
listă este scrisă de mină, cu tuş roşu şi negru. 

Faptul că hîrtia adăogată este oarecum asemănătoare cu cea a că1·ţii 
precum şi cernelurile folosite, ca şi caracterul literelor, pledează pentru 
presupunerea că adăugirile respective au fost făcute la puţin timp după 
apariţia cărţii. 

19) B.R.V., vo!. III, p. 306. 
20) B.R.V, vol. IV, p. 22. 
21) B.R. V., voi. III, p. 342. 
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Interesant este faptul că scriitorul paginilor şi-a liniat încă 4 pagini 
tnaint.e, făcindu-le un frumos chenar, fără însă a le mai completa şi pe 
acestea. 

26. Petre din Efes, NOUL ANASTASIMATAR, Bucureşti 1820 - Gre
ceşte 22) 

Cartea este scrisă în limba greacă şi prezintă legătura originală în 
pieie maro, cu unele ornamentaţii imprimate. 

Din însemnarea de pe forzaţ aflăm că „Acest Anast.asimatar este 
a iui Constandin dascălu oe l-am cumpărat în tl. 25 în zilele prea lumi
natului nostnt domn Alexandţ-u Nicolae Suţu voedov ... la biserica Sfin
tului Spiridon Nou 1820 avgust 9 Constandin dascălul". 

27. Barac Ion, RISIPIREA IERUSALIMULUI, Bucureşti 1821 23) 

Cartea are 245 de pagini, folosind doar tiparul negru. Se prezintă 
într-o formă simplă, fără ornamente, doar cu cîteva frontispicii. 

Pe paginile 3---8 se află o prefaţă, în care autorul lucrării Ion Barac 
[cunoscut şi ca unul dintre primii traducători în limba română ai fai
moasei Culegeri de poveşti arabe - 1001 de nopţi (Halima)], arată că în 
alcătuirea acestei lucrări a ţinut seama de „rinduiala aceia cu care Iosif 
Flavie o au scris", folosind scrisorile acestuia, fără a schimba cu nimic 
realitatea evenimentelor. De asemenea, îşi exprimă dorinţa de a face cu
noscute unele evenimente ist.orice, precum şi „dacă se poate să crea.c;că 
cit de cit măcar poezia în limba românească". 

Această carte a fost dată ca premiul I elevului Lăzărescu Alexan
dru 2~) la Colegiul Sf. Sava, lucru pe care il deducem după eticheta li
pită pe forzaţ, tipărită şi completată după cum urmează : 

Impărţirea darurilor 
Examenul general al anului 1846 

în 
Colegiul Sf. Sava din Bucureşti 

Premiul 1-iu 
Dat lui Lăzărescu Al€Cu 
Scolar în el. I umaniore 

Pentru a sa silinţă la învăţătura limbei române. 
(Pecetea Eforiei) 

Pe verso forzaţului găsim scris : „Din tr'ale lui A. Lăzărescu 
nr. 45". 

... • „ 
Din lectura însemnărilor marginale, făcute pe cărţile respective de 

către cititorii acestora, se desprind o serie de concluzii. 

22) B.R.V., vol. III, p. 351. 
23) B.R.V., vol. III, p. 369. 
24) Este vorba de scriitorul Lăzărescu Alexandru, care a scris o serie de ar

ticole politice şi de critică literară şi artistică la revistele Contemporană, Litera
torul. Românul, Telegraful etc. Uneori îşi semna articolele cu pseudonimul Laerţiu 
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Este interesant că multe din aceste tipărituri erau foarte căutate, în 
special de către românii din Transilvania, care, oprimaţi politic şi reli
gios, luptau din răsputeri să-şi menţină religia ortodoxă, împotriva 
uniţilor. 

ln acest sens amintim că guvernul imperial de la Viena a interzis 
categoric pătrunderea cărţilor româneşti în ţara de peste munţii... „Curtea 
de la Viena, înştiinţată de acest colportaj întreţinător al vechii confesiuni 
ortodoxe impotriva uniţilor, prin ordinul împărătesc de la 14 octombrie 
1746 opreşte cu desăvîrşire importul cărţilor bisericeşti din Muntenia, 
luîndu-se în acela~;i timp dispoziţia ca să se infiinţeze o tipografie româ
nească pentru uniţi." 25) 

Existenţa, pentru vremurile acelea, a unui număr important de 
tipografi ca: Antim Ivireanu, Iordache Stoicovid, Gheorghe Stoianovici, 
Stanciu Tomovici, Stoica Iacovici, Barbul Bucureşteanul, Dimitrie ş. a. 
arată neîndoios marea preocupare a oamenilor de cultură ai vremii de 
a răspîndi cărţile bisericeşti şi mirene. 

Menţionăm că unele din cărţile prezentate, de.şi tipărite la Snagov, 
au fost înglobate la Bucureşti, întrucît tipografia aflată în prima locali
tate era strîns legată de Capitală, avînd împreună un rol important 
în răspîndirea culturii. 

Se cuvine să amintim ~i existenţa la Bucureşti în 1820 a unei tipo
grafii de note muzicale organizată de către Petre din Efes, cu cheltuiala 
lui Grigore Băleanu la Sf. Nicolae Şelari. 

Majoritatea cărţilor prezentate au avut o intensă circulaţie nu nu
z:nai în oraşul Bucureşti, unde au fost tipărite, ci şi în Ţara Românească, 
Transilvania şi Moldova. 

Sînt frecvente menţiunile asupra stării timpului, a calamităţilor 
naturale ca: zăpadă mare, piatră, puhoi de apă, cutremur etc. 

Găsim şi unele însemnări cu caracter istoric, ca moartea împără
tesei Maria Thereza, năvălirea turcilor în Muntenia şi Moldova în 
01I1ul 1770 etc. Foarte frecvente sînt blestemele pentru cei care ar în
drăzni să fure aceste cărţi. 

RESUME 

En presentant Ies livres imprimes ă Bucarest jusqu'en 1821, se trouvant dans 
le patrimoine du Musee d'Histoire de la ville de Bucarest, le travail commente les 
inscriptions marginales sur les feuillets des livres anciens, en etablissant quelques 
dates d'interM historique general ou en tirant des conclusions au sujet de l'histo
rique du livre respectif. 

Le travail suit le fii chronologique des impressions, mettant ă disposition de 
nombreuses donnees sur leur large air de circulation. 

25) C. Bobulescu, Din trecutul cărţii bisericeşti. Colportajul, în Bucureşti, Re
vista muzeului ~i Pinacotecii Municipiului Bucureşti, nr. 1, 1935, p, 53. 
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