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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 Bucure�ti în 
Catalogul c�r�ii vechi române�ti (1508-1830), a�a 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� Bucure�ti, 
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	iile-
standard, specifice �tiin	ei catalografice, cu adnot�ri care aduc în prim-plan, în chip 
cople�itor, uneori, pentru echilibrul lucr�rii, edi	iile c�rora exemplarele în spe	� le 
apar	in. În fapt, aceast� metod� mai pu	in obi�nuit� în practica alc�tuirii unui 
catalog de colec	ie, îndepline�te o dubl� menire: nu doar ofer� un tablou 
„anamnetic”, al situ�rii exemplarelor în contextul propriu apari	iei lor, reamintind 
cititorului particularit�	i ale unor opere de marc� ale artei tipografice române�ti, ci 
�i contribuie la imaginea, sper�m noi, gr�itoare, dac�  nu exhaustiv�2, a 
însemn�t�	ii unui fond de carte veche �i rar�3, sporadic cercetat �i valorificat4 pân� 

                                                 
1 „Formatul bibliografic ROMARC”, sau MARC-ul românesc, elaborat de un colectiv de 
speciali�ti în catalogare �i prelucrare informatizat�, din Biblioteca Na	ional� a României, 
Biblioteca Central� Universitar� �i Institutul de Memorie Cultural�, Bucure�ti: Constan	a 
Dumitr��coniu, 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 c�r	ii române�ti de patrimoniu 
(post 1830), precum �i de cea a c�r	ii str�ine rare (pân� la 1750).   
3 Conceptul de carte rar� se subsumeaz�, pân� la un punct, conceptului de bibliofilie, care 
se refer�, cu prec�dere, 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 aceleia�i lucr�ri), 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 
prive�te raritatea exemplarelor, ea se poate datora unor circumstan	e diverse, independente, 
nu arareori, de factura produsului editorial. Exemplare rare sunt cele care con	in însemn�ri, 
autografe celebre, o leg�tur� artistic� semnificativ� pentru o anumit� epoc� sau atelier de 
leg�torie (element care se aplic� unui întreg tiraj sau face obiectul unei comenzi speciale) 
etc. Din punct de vedere al vechimii, c�r	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 c�ror tr�s�turi distinctive reies din descriere, conform criteriilor 
enun	ate mai sus. Raritatea �i vechimea nu sunt no	iuni inter�anjabile în orice situa	ie, iar 
cea dintâi nu poate constitui un criteriu de bibliofilie per se. Putem afirma c� ceea ce 
alc�tuie�te, în mare parte, fondul de carte veche al Muzeului este deopotriv� vechi �i rar, 
prin urmare foarte pre	ios. 
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în momentul de fa	�. Catalogul nostru ilustreaz� concep	ia conform c�reia 
descrierea bibliografic� se compune din dou� elemente interrela	ionate, 
opera	ionale în cadrul unui sistem informatic de eviden	� �i prelucrare a c�r	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 edi�iei5, este con	inut în a�a-numit� „fi��-mam�”, sau fi�a unui 
exemplar complet, în care aceste caracteristici sunt cel mai bine reprezentate, 
constituind elemente de identificare neambigue, iar al doilea tip face obiectul unei 
”fi�e-fiic�”, raportat� la cea dintâi, ca element ilustrativ al tirajului cercetat �i al 
unei statistici care îi stabile�te anvergura. Particularit�	ile exemplarului, constând 
în stare de conservare, ex libris-uri, note marginale, inser	ii de file manuscrise sau 
recuper�ri de text sub form� manuscris�, arat� dinamica intr�rii în circuit a unei 
c�r	i, transform�rile suferite în mâinile posesorilor, sub presiunea anumitor 
împrejur�ri, 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 editorial-
tipografice 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�, ad�ugându-se, modest, 
la seria de contribu	ii bibliografice ap�rute 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 reedit�rii 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 investiga�ie aprofundat�. Ne referim la (vezi acas�). Îns�, în tot acest 
demers, nu am neglijat nici descrierile „clasice”, ad�ugând detaliilor din 
Bibliografia Româneasc� Veche, altele noi, pe m�sura interesului suscitat de 

                                                                                                                            
4 Prin intermediul câtorva articole publicate în volumele anuarului MMB „Materiale de 
istorie �i muzeografie”, semnate de cercet�tori precum Victoria Roman, Daniela Lal�, 
Elisabeta Anghelescu. 
5 Manifest�rii, 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 îndrept�ri, pe Dan 
Simonescu. Titlurile doar semnalate în Bibliografie (având, cel mult, reprodus� dup� 
anumite surse, oglinda paginii de titlu) sunt ap�rute în tiparni�a 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 reedit�ri ale unor 
lucr�ri liturgice anterioare. Ultimul titlu citat con�ine un text încorporat în Psaltirea 
bucure�tean� din acela�i an (1820), dar el a cunoscut �i edi�ii de sine st�t�toare (Neam� �i 
Bucure�ti). 
7 „Bibliografia româneasc� veche actualizat� �i îmbog�	it�. Vol. I (A-C)”, Bucure�ti, 
Institutul de Memorie Cultural�; Târgovi�te, Complexul Na	ional Muzeal „Curtea 
Domneasc�”, 2004 
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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 tip�rituri. 

Cartea româneasc� veche �i rar�, aflat� în Biblioteca documentar� a 
Muzeului Municipiului Bucure�ti num�r� 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 num�r de 19 exemplare nu poart� însemne de proprietate, în afara 
�tampilelor de anticariat, ale „Muzeului de Arheologie �i Istorie”8 ori ale 
„Muzeului Ora�ului Bucure�ti” – vechile denumiri ale a�ez�mântului care a 
precedat actuala institu	ie muzeal�. Nu �tim, a�adar, care au fost posesorii lor în 
decursul timpului, pân� la integrarea, dup� caz, în stocurile destinate 
comercializ�rii sau în colec	ia de fa	�. Restul exemplarelor au circulat în perimetrul 
bucure�tean �i în provincie, fie constituind c�r	i de danie domneasc�, fie vândute �i 
cump�rate în mod repetat, deseori de membri ai aceleia�i familii, fie d�ruite în 
semn de recuno�tin	�, unor oameni de vaz�. Istoria peregrin�rii lor este una 
„policrom�”, atât din punct de vedere al contextelor, cât �i al tipologiei umane, 
suficient de divers�. 

Cea mai timpurie tip�ritur� dateaz� din 1648 (Noul Testament de la 
B�lgrad), iar cea mai „recent�”, din 1829 (Oglinda s�n�t��ii �i a frumuse�ii 
omene�ti, de 
tefan Vasile Episcopescu). Tematica religioas� este predominant�: 
c�r	i de ritual, de literatur� patristic�, de imnografie neobizantin�, ereziologie �i 
polemic� interconfesional�; cea laic� include filosofia, etica, istoria, dreptul, 
filologia, geografia, beletristica (prelucr�ri), 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 c�r	i sunt, preponderent, româna �i greaca: limba român� a Scripturii, a 
cazaniilor, a sfintelor liturghii �i a „r�spunsurilor întru Hristos”, limba român� a 

colii Ardelene (prin Lexiconul de la Buda), a Gramaticii lui Heliade-R�dulescu, a 
lui Dinicu Golescu �i Alecu Beldiman, cum �i a promotorilor deprinderilor 
s�n�toase, �i ai gospod�relii judicioase, din tratatele practice �i „iatrofilosofice” ale 
unor 
tefan Episcopescu �i Gavril Vine	chi; greaca bisericeasc�, arhaic� în 
structur� �i lexic, a c�r	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 îns��i 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 
obâr�ie elen�, activi în Principate, cât �i de p�tura 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 dezvolt�ri în 
câmpul cunoa�terii �tiin	ifice, proprii Europei luminilor. Lucr�rile în grece�te sunt 

                                                 
8 Denumirea complet� era Muzeul de arheologie �i istorie a Bucure�tilor. Reprezenta 
organismul restructurat �i actualizat al vechiului muzeu municipal, g�zduit pentru o scurt� 
perioad� între anii 1948-1950 în localul din �os. Kiseleff nr. 3, al�turi de Muzeul Na	ional 
de Art� �i Arheologie. Î�i schimb� titulatura în Muzeul de Istorie a Ora�ului Bucure�ti la 5 
mai 1956 (a�a cum ne informeaz� Florian Georgescu �i Paul Cernovodeanu, în monografia 
cu acela�i nume, Bucure�ti : [1960]) 
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produsul unui militantism hr�nit prin infuzii ideologice având drept miz� mult 
visata rena�tere na	ional�, important ferment al orient�rii na	ionaliste române�ti. 
Personalit�	i ale diasporei elene predau la Bucure�ti, iar cercurile intelectualit�	ii 
valahe iau contact cu autori din Balcani �i din zona de iradiere franco-germano-
austriac�, prin t�lm�ciri directe �i intermediare, sau prelucr�ri, în limba român� – 
Elementuri de filosofie moral�, de Neofit Vamva, Culegere de în�elepciune, 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 n�ravurilor, 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. 
Preocup�ri 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 cercet�ri 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� c�r	ile în român� �i greac�, biblioteca se poate mândri cu: o edi	ie 
rar�, în limba slavon�, a Psaltirii (1754), realizat� de Barbu Bucure�teanul, 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 reg�sesc cele 22 de portrete ale 
sultanilor, gravate dup� modelul schi	at de principele Cantemir, ini	ialele de o fin� 
execu	ie, create de acela�i principe artist, planul Constantinopolei cu imaginea 
unuia dintre palatele în care acesta a locuit �i biografia lui Dimitrie Cantemir, scris� 
de fiul s�u, 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 spore�te valoarea acestei rarit�	i bibliofile în 
colec	ia Muzeului, sunt ex libris-urile unor membri marcan	i ai familiei 
budapestane Ballagi, în spe	� – tat�l, Ballagi Mór �i unul din cei doi fii, Ballagi 
Aladar – cu men	iunea în clar a colec	iei personale.  
 Centrele tipografice reprezentate sunt Bucure�ti, Târgovi�te, Snagov, 
Buz�u, Râmnic, Alba Iulia (B�lgrad), Sibiu �i Neam	. O prezen	� singular� este 
Biblia româneasc� imprimat� la Skt. Petersburg, în 1819, de Nicolae Grecea. 
Centrele predilecte ale intelighen	iei române�ti, ca Leipzig, Buda �i Viena, prin 
oficinele de bun renume ale sfâr�itului de secol XVIII, început de secol XIX – 
tipografia lui Karl Cristoph Traugott (Leipzig), Cr�iasca 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. C�r	ile de 
muzic� bizantin�, traduse în române�te, 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�) v�d �i ele lumina 
tiparului la Viena, în 1823, în tipografia c�lug�rilor armeni (mechitari�ti). Numele 
tipografiei nu apare pe foaia de titlu îns� noi am completat lacuna, între paranteze 
drepte, sub forma: „Mechitaristen-Congregations-Buchdruckerei”, luând ca reper 
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frontispiciile altor tip�rituri 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, ap�rut în 1879, Die Liturgien bei der Armeniern 
sau mai vechea Ethnographisches Gema �hlde der slavonischen Milita�rgra �nze, a lui 
Spiridion Jowitsch, (1835). Tomurile imnografice publicate la Viena, de c�tre cel 
considerat fondatorul muzicii psaltice române�ti, urmeaz�, cronologic (par	ial, �i 
structural), celor alc�tuite �i date la lumin� în 1820 de c�tre Petru Efesiul, profesor 
la 
coala de cânt�re	i biserice�ti, de la Biserica 
elari, posesor al primei tipografii 
de note muzicale din Europa oriental�. Dintre cele dou� titluri ap�rute în tiparni	a 
lui Petru Efesiul (un anastasimatar �i un doxastar în nota	ie chrisantic�9, 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 pitore�ti, c�r	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 „Dasc�lul” (pe numele de mirean Gheorghe 
Miculescu, fostul ieromonah de la Neam	, „coleg” al lui Gherontie, împreun� cu 
care a t�lm�cit din grece�te �i prefa	at o serie de c�r	i de ritual �i de teologie 
dogmatic�), Grigorie Râmniceanul (ajuns episcop al Arge�ului), Chesarie, 
episcopul Râmnicului �i Filaret (episcop al Râmnicului, apoi mitropolit al 
Ungrovlahiei) - traduc�tori, 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. Reedit�rile reflect� 
importan	a acestor modele create cu râvn� �i d�ruire. Predoslovia scris� de 
episcopul Chesarie al Râmnicului, c�rturar de seam� al vremii sale, la Psaltirea din 
1779, este reprodus� cu fidelitate în nenum�rate 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 reg�sim, cu prefacerile induse de un tip 
mai riguros de cenzur� ecleziastic�, în edi	ia 1819, de la Sankt Petersburg, prin 
intermediul textului rev�zut �i îmbun�t�	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 relu�ri de mai vechi tipare structurale �i 
ornamentale, �i de reciproc� influen	�, marcheaz� aceste produc	ii �i le situeaz� 
într-un continuum al valorii c�r	ii române�ti, într-un unic trunchi spiritual, pe 
deplin con�tientizat �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) Bucure�teanul, Barbu Bucure�teanul 
(împreun� cu tovar��ul s�u 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 c�r	ii liturgice „Octoih” (Oktoechos, 
în traducere: „opt tonuri”).  Sistemul poart� numele de „nota	ie aghiopolit�”. 
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Constantie �i Ghervasie, de la Neam	. În zona implic�rii mixte, laico-religioase, 
sincron� fenomenului de laicizare a tiparului muntenesc, apar numele eforilor 
privilegiatei tipografii „de la Ci�mea” – Constantin Caraca�, Dimitrie Topliceanu �i 
R�ducanu Clinceanu, al c�ror 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 Bucure�ti, ci la Bra�ov), 
1818 �i Psaltirea din 1820 – un adev�rat monument de art� grafic�, de pur� 
„extrac	ie” nem	ean�, asem�n�tor Penticostarului din acela�i an. 
 Din punct de vedere al m�rcilor �i notelor de proprietate, care ofer�, mai 
mult sau mai pu	in explicit, o imagine asupra circula	iei exemplarelor, �i al 
feluritelor însemn�ri manuscrise, care a�eaz� între filele acestora oglinda 
fragmentar� a unor perioade marcate de foamete, inunda	ii, cutremure sau 
fr�mânt�ri 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 Bucure�ti. Dup� un periplu prin zona Mun	ilor Apuseni, ea se întoarce 
„acas�” plin� de m�rturiile unor cunoscu	i posesori de carte veche, care �i-au l�sat 
semn�tura �i pe filele unor tip�rituri 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 P�tru 
lui Simionu”). Ace�tia sunt autorii unor adnot�ri de ordin autobiografic, politico-
social �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� z�padâ forte 
mare fârâ mâsura. Felea Petru 1898”, 455: „În anul 1916 în 30 Detember [sic] s-
au încoronat imp�ratu 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 b�trâne�ile loru. 
George Anca” �i 691: „În anul 1917 s-au lucratu clopotile de la toate bisericile 
din Ardeal de au fâcut turnuri pentru r�sboiu. 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 gr�niceri din perioada interbelic�, Teodor Nicolau, pe care îl reg�sim ca 
de	in�tor istoric al înc� dou� c�r	i din colec	ia Muzeului: Evanghelia de Snagov, 
1697 �i Liturghierul de Bucure�ti, 1729. De asemenea, exemplarul a f�cut parte din 
fondul de carte al 
colii Primare din Sohodol (Valea Verde), jude	ul Alba, a�a 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 
Bucure�ti, 1683 (primul din cele dou� exemplare, cel de-al doilea indicând un 
parcurs mehedin	ean), donat de 
erban Cantacuzino unei mân�stiri, a c�rei 
denumire nu o mai putem deslu�i din cauza ajust�rii foii, ajuns apoi în posesia 
bisericii din comuna Cre	e�ti-Alba. Exemplarul Cheii în�elesului (Bucure�ti, 1678) 
a circulat în Lipova, jude	ul Arad; tot în Arad, în parohia ortodox� a Cherelu�ului 
petrec o perioad� din existen	a lor �i exemplarele c�r	ilor b�lgr�dene Noul 
Testament, 1648 �i Chiriacodromion, 1699, acesta din urm� purtând pe forza	 mai 
multe autografe ale înv�	�torului comunei, Grigore Gaborovici. Dintre tip�riturile 
bucure�tene de secol XVIII, Liturghierul, 1729, proprietate, a�a 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 Lep�du� din 
Ohabamâtnic, Cara�-Severin, una din victimele persecu	iilor declan�ate de 
autorit�	ile austro-ungare pentru refuzul de-a participa la atacul împotriva Serbiei, 
în preajma primului r�zboi mondial. Dar exemplarul s-a aflat, la un moment dat, �i 
în posesia preotului greco-catolic Avram Bl�jan, 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 Bucure�ti, 1750 
iar Octoihul din 1730 este atestat în localitatea hunedorean� C�st�u, conform 
adnot�rilor dasc�lului greco-r�s�ritean Ioan Samoilescu. Înainte îns� ca exemplarul 
s� fie devin� bun parohial, el fusese cump�rat de preotul locului, Iosif, de la un diac 
din Sadu (jud. Sibiu), ca s�-i fie sie�i „uric”. În zona Clujului a circulat Psaltirea de 
Bucure�ti, din 1806 (vechea comun� Fr�sinelu, azi Buteni, lâng� Huedin) iar 
Liturghierul de Bucure�ti, 1741, în comuna Hudac, jude	ul Mure�, vândut de un 
anume Bucur jupânului Iacob, precupe	, „cu 13 horgo�i �i un pitac”.  

Alte exemplare cu adnot�ri bogate în informa	ii sunt Evanghelia de 
Snagov, 1697 �i Voroav� de întreb�ri �i r�spunsuri întru Hristos, Bucure�ti, 1765. 
Cel dintâi a circulat în Buz�u, în familia popii Dragomir, apoi în Gole�ti, 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 sfâr�itul secolului al XIX-lea �i la un profesor protoiereu 
Bârl�descu, care-l va dona generalului Nicolau, în 1930. Interesant� este aventura 
acestui exemplar, cump�rat, vândut, r�scump�rat �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 împrejur�ri – de la 5 la 60 de taleri, înainte de-a atinge pragul 
„rezonabil” de 17 taleri (sau „lei”), cu care �i-l cump�r� preotul Miron Omuslu	 din 
Cârciu, de la feciorul popii Mitre. Acest preot, Mitre, semneaz� adnot�rile 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 p�n� 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 logof�tului de divan Badea, care l-a primit 
la scurt timp dup� ce cartea v�zuse lumina tiparului, din mâna mitropolitului 
Ungrovlahiei, Grigorie al II-lea, ca s�-l doneze apoi, cu dubla formul� a 
blestemului (pentru cel ce ar înstr�ina cartea) �i binecuvânt�rii (pentru însetatul de 
cunoa�tere duhovniceasc�), �i cu înt�ritura pecetei, bisericii cu hramul „Adormirea 
Maicii Domnului” (al c�rei 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 însemn�rii datate 1772). Ulterior, exemplarul ajunge în localit�	ile Boroia 
(jude	ul Suceava) �i R�zboieni (jude	ul Neam	), în secolul al XIX-lea, a�a cum o 
atest� însemn�rile preo	ilor Petru �i Tofan. Preotul Petru ot Boroia ob	ine cartea de 
la fratele s�u, c�lug�rul Mitrofan, din mân�stirea Bisericani, prin dona	ie. Dup� ce 
ne furnizeaz� acest detaliu, preotul se simte dator s� fac�, în cadrul aceleia�i note, o 
serie de preciz�ri privind perioada în care s-a produs achizi	ia �i refacerea leg�turii 
c�r	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 r�zboiului ruso-turc din 1768-1774. 
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Sturza voevod �i mitropolit Veniamin în Moldova �i Pa�tele au fost april 28 �i om�t 
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 Ia�i, preot paroh al bisericilor bucure�tene „Sf. Ecaterina” �i „Sf. Nicolae 
Tabacu”, contributor la Bibliografia Româneasc� Veche prin câteva semnale 
publicate cu prec�dere în periodicul „Spicuitor în ogor vecin” (numerele din 1920).  
Autograful s�u se afl� la f. [4]r a exemplarului. Tot în nordul Moldovei, în 
parohiile Buhalni	a �i Horodi�te a circulat �i Liturghierul de Bucure�ti, 1746, d�ruit 
bisericii din prima localitate men	ionat�, de prezvitera Elena Alexandrescu în 
septembrie 1894. Prezen	a exemplarului la Horodi�te, toponim comun jude	elor 
Ia�i �i Orhei (în Basarabia), este atestat� prin adnot�rile „preutului” Constantin, 
care rememoreaz� venirea sa în „satul cuconului Alixandru postelnic în Horodi�te” 
când „înbla veleatul 7278” (1770). 

În categoria exemplarelor purt�toare de ex libris-uri �i m�rturii mai 
însemnate, se înscriu �i Îndreptarea Legii, Târgovi�te, 1652 (al doilea exemplar din 
colec	ia Muzeului), Prescurtarea istorii universale, Bucure�ti, 1826, Psaltirea de 
Râmnic, 1784 �i Liturghierul de Râmnic, 1787. Doi eminen	i juri�ti ai începutului 
de secol XX sunt consemna	i prin intermediul notei de pe una din primele file de 
gard� ale Îndrept�rii Legii – (Ioan) C. Filiti (donatorul) �i Matei Iosefachi 
(beneficiarul dona	iei) – cu men	iunea Bucuresci, 15 iunie 1914. Un „iconom” din 
„�inutul E�i”, Gheorghe Pavlu, î�i pune frumoasa pecete inelar� lâng� nota de 
posesor, pe trei exemplare (reprezentând volumele 2, 3 �i 4) ale Prescurt�rii istorii 
universale, la 1840. Însemnarea, prezent� pe p. 2-9 ale c�r	ii, are o grafie clar� �i 
elegant�, semn al unei min	i cultivate. Între f. 77-78 ale Psaltirii de Râmnic, 1784, 
am g�sit inserat� o not�. Afirma	ia donatorului, Al. Filloreanu, cum c� aceast� 
Psaltire ar fi fost tip�rit� în timpul domniei lui Matei Basarab este, desigur, fals�, 
îns� interesant� este m�rturia p�str�rii 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 T�t�rescu, membru al guvernului Br�tianu în calitate de prim-
ministru al României în anii 1934-1938. Liturghierul de Râmnic, 1787, posed� �i el 
m�rturia de-a fi apar	inut fratelui starostelui brutarilor din Bucure�ti, Manea, în 
urma achizi	ion�rii 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, dezv�luie (firesc) numele unui proprietar 
grec, D. Chrysochoiadis – apar	inând, posibil, diasporei vieneze de�i nu este exclus 
ca el s� fi f�cut parte din p�tura cult� a diasporei bucure�tene... Nu avem indicii 
clare în acest sens. O alt� semn�tur� în grece�te încheie nota de posesor din 
Historia tes Blachias, 1806 – cea a lui Stratonic Leurdeanu („Leordeanos”), 
probabil unul din rarii membri ai str�vechii familii boiere�ti Leurdeanu. 
 Ar mai fi multe de spus despre c�r�ile vechi române�ti din colec�ia 
Muzeului �i despre particularit��ile lor. Consider�m c� am dat suficiente detalii în 
cadrul fiec�rei descrieri. Suntem, cu toate acestea, con�tien�i c� cercetarea noastr� 
nu se opre�te aici, cu întocmirea acestui catalog, c�ci el constituie doar preambulul 
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unor necesare dezvolt�ri, în care, bun�oar�, compara�iile �i corela�iile cu alte 
fonduri bucure�tene de carte veche, ar deschide unul din f�ga�ele pasionante ale 
investiga�iei bibliologice �i pretextul creion�rii unei imagini fidele, a 
„patrimoniului municipal” de valori bibliofile. 
 Adres�m, în finalul acestei prefe�e, cele mai calde mul�umiri 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 r�gazul consult�rii exemplarelor, conducerii Institutului de 
Memorie Cultural� – domnului director Dan Matei pentru implicarea în 
tehnoredactarea volumului, �i directorului adjunct, dna Irina Oberländer-
Târnoveanu, precum �i �efei sec�iei de bibliologie a institutului, dna Robertina 
Stoica, pentru încurajare �i importante sugestii, nu mai pu�in colegelor de breasl� �i 
prietenelor Marta Cordea (Biblioteca Jude�ean� Satu-Mare), Ligia Caranfil 
(Biblioteca Academiei) �i Ruxandra Nazare (Biblioteca Jude�ean� Bra�ov) pentru 
promptitudinea �i solicitudinea cu care mi-au oferit sprijinul lor. 
 Încheiem cu unul din îndemnurile tipografului Stoica Iacovici, nelipsite din 
c�r�ile sale: „Iar� cei ce v� ve�i întâmpla a citi bucura�i-v� în Domnul, �i v� ruga�i 
pentru noi, �i ce gre�ale ve�i afla, veri în cuvinte veri slove, îndrepta�i cu duhul 
blânde�elor, nepuindu-ne în ponos”. 
 
 
 
 

�tefania-Cecilia �tefan 
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