
Cărţi Ron1âneşti · vechi tipărite Ia laşi 

aflate în colecţia judeţului Gorj 

. EVA ISAC 

Gorjul este un judeţ cu un piatrimoniu bogat şi variat, 
răspândit pe întmg feritoriul său: biserit:i, schituri, case 
memori·ale, monumente de a.rrhite:ctură şi terminând cu an
samblul sculptural al lui Brâncuşi de la Târqu-Jiu. 

Cele trei mă1năstiri: Tismana, Polovragi şi Laini!Ci, fo
care de cultură din cele m i vechi timpuri. au ;păstrat şi 
transmis de~a lungul veacurilor, odată cu creidin.ţ;a în Dum
nezeu şi multe valori bibli'01fiJe, icoane, veşminte şi odoare 
bisericeşti. care acum pot încânta ochiul oare le priveşte şi 

îmbogăţi sufletul celor care p~şeisc pragul '!cestor lăoa~uri. 

Fondul de carte veche din patrimoniul judeţuluj Go.rj cu
pri va1ori bibliofile din tiJ)ografiile vremii : Târgovişte. Bra
şov, Râmni.c, Bucureşti. Neamţ, laşi, Sibiu, Blaj, Budia. 

ln lucnarea de f.aţă ne vom referi la cartea tipărită la 
laşi existentă în cole.cţiile constituite din depozitele de J,a 
Polovragi, Tismana, Lainici, Muzeul judeţean, Biblioteca ju
de,ţeană. Fil1ala Arhi·velor statului. Spre deosebire de tirpă

riturile de Râmnic. Buda, 81.aj. Neamţ cele de Iiaşi sunt mai 
.<;}ab re.prezentate fiind în număr de numai . 68 exemplare 
identifioate, începând cu un Liturghier de la 1739 şi un 
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Ceaslov de La 1792 şi terminând cu „ Uricarul cuprînt.ăt6r 
de hrisoave, tratate Şi alte ·acte privito.are l·a Mo!do-V1ahia", 
de Te.odoru Codrescu, Iaşi, 1862. Titlurile. existente şi iden
tificate în patrimoniul nostru sunt : Liturghier ( 1759) - 1, 
Ceaslov ( 1792) - 1, Ceaslov ( 1797) - 1, Infrun tarea jido
vilor (1803) - 1, TâLc:uirea celor 4 ev·anghelii (1805) - L 
Apostol (1806) - 16, I. Damaschin „Descoperire a pr.avlosJ;av
nicii credint2 (1806) - 2. Tâlcuirea celor 7 taine ale bisericii 
(1807) - 1, Ti.pko.n (1816) - 1, Ceaslov (1817) - 1, Ado
leshia filoteos {1819) - 2, Florian, Istoria lui Numa Po:irt
pi.Jie (1820) - 1, Funie s..::i.u Frânghie întreită (1813) - 1, fo
vă·tătură Dogmaticească (18Jl) - 1, Apostol {1835) - 16 
Psaltire (1835) - 1. Did:ahii (1837) - 1, D. Cantemir. Hro
nicul româno-moldo-vJ.ahilor {1836) - 1. Litmghier (1845) 
- 1, Uricarul cupri.nzătior de hri,snave, tratate şi alte acte 
privitoare la Moldo-Vlahia (1862) -1. 

O explicaţie a existenţei unu inumăr mai mic de cărti 
tipărite I.a faşi, în această parte a ţării, este distant·a mare 
şi contactele mai rare cu Moldova decât cu Transilv.ania, 
iacr pe de altă parte, faptul că în apropiere era dcj.a o tipo
grafie I.a Râmnic de unde se difuzau .s<pre bis.e·rirci tipăritu
rile necesari:- cultului şi probabil Ia un preţ convenabil. 

Observăm din in-semn·ărUe dc:scifrate că unele din a
ceste cărţi .au fost proprietatea preoţilor care au. fost donate 
de ei s:rn urmaşii lor. biserk:ilor pentru vc.şnic,a pomenire. 

„Acest sfânt şi dumnezeiesc Ce.a.slav iaste a lui popa 
Ion Vie~nu sât popa Co.nstantin Iovănescu". 

Altă dată cartea era cumpărată de obşte.a s.atului de la 
preo\i şi donatn bisericii. „Aci;::::.stă sfântă care ce să cheamă 
Antolo;Jhion, ]-,am cumpărat noi aceşti,a de· la popa Stan
ciu ce îl are de la tătâne-său în bani gata taleri 9 şi am 
cJ.ar-o bi,sericii ce prăznuieşte hramul Sf. Nicc:::ilae din Stejaru. 
penttru ve.cinircă pomenire. la leat 1809". 

Pe filele că·rţii „Tâlcuire la cele 4 evanghelii". citim: 
„Pe a::::eastă sfântă carte au dat postelnicul Dinu tale'ri 13 
Nico.Iii Fer-ariu şi ou ]uat-o de Ia sfânta biserkă, 1818, d!O'
cernbrie 20, po,p,3 Ni.colae şi popa lacov" şi puţin mai jos 
„ Taleri opt s-au răspuns de mine, 1821, a.prilie Z. Grigor2 
medelnicer". i.ar în continuare avem o altă însemna.re din. 
care vedem cum erau Jefoite bisericile de bunurile ce le 
deţineau nu numai de turci, dar si de localnici. fete biseri-
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~eşti : „ Ace,astă sfântă carte ((ezrobin.du-să de m~ne de la 
turci cu taleri ş.asă şi dându-i popii Pătru Scorţanu din ora
şul Târ.gu-Jiu, după rugă.ciunea te au făcut ca să sluje,ască 
pe răposatul vei-logofăt Constantin Broştcanu unde acolo pc 
lângă alţii fiind şi dumnealui medelnicer Grigore Băltoonu. 
numitul preot făcându-să vânzălor de sfânta evanghelie cu 
videşug, adeică să i.a acei tQleri opt de mai sus de ila medel
nicer şi să-i rămână câştig, şi-au isprăvi1t cugetul. După care 
prinzând etU veste de a sa vicleană vânz.are lu.c:rului strein, 
prin do,jana ce i~am făcut, i-am luat sfâ,nt'a e·vanghelic din 
mână şi. o dau iar la biserica de unde au fost spre pome-
nire.a mea şi a părinţilor mei. Ci pe•ntru ca să se ştie că de 
mine au dezriobit şi is{:ălitura ciumneialui medelnicer rămâne 
neclară. Din acea pricină într-această foaie am <S!Cri•s la 1821, 
iulie 20. Şărban concli'Caru". 

Pe un Aipostol de la 1835 citim următoarele: „Acestu 
sfântu Apostol este adusu de lată-meu, preotul lor Bordun
cu la anul 1846, aqnstu în 14 când s-au tâ.rnosâtu sfâ!jt-a bi· 
&e-r.ică oa patron•aqiu! Maicii Domnului şi a fost dată pentru 
\'t'!Şnică pomenire a neamului nostru şi am scrisu· pentru ca 
să ,se ţie minte, la leat 1870". 

O altă categorie de cărţi au fost dăruite de mănăstirea 
îi:s.mana care a în:ws<trat mai multe bi;Serici clin Gorj, prin· 
lre c ire şi cărţi clin tipografi.a ieşeonă. 

„Această c:arte cl' să cheamă Anlologhion ·este a bise· 
ricii comunei CE;'·aun1, cu hramul Sfinţilor Voievozi. dăruită 
de Mănăstirea Tisrm:ir1,a. Şi am scris eu cu mână de tărână şi 

cu pană de găină, mâna cl.e tărână Y·a putrezi, iar slova în 
ve.ci va trăi. Dumitru Pârvulescu, cântăreţul ace.s·tci biserici, 

' . . 
.:mul 1859. Iunia lui aprilie. 

Totu J,ntr-acestu anu, aprilie 20; în marea şi luminata 
Zi a Paştilor,u au căzut brumă. încâtu mcr~wam la sfânta bi
serică pârăie". 

„De.scoperire.a. prnvloslavnicii credinţe" a fost cumpăra
tă de un preot care a ajuns în capi>tală : „AcNstă sfântă şi 

dumnezeiască carte ce să cheamă !nvăţăturlie lui Ioan Da
m-a,schin a mcumpărat cu preţul ele 3 şi 1 /2 franci, fiind în 

I 
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capitala tlomânid când an1. fo3{ pentru hiroto.nisît preot $Î 
a.m scris pentru ţinere ele minte, 1878, august 22. Grigore Po
pescu". 

Mult au călătorit şi prin mu.lle au trecut unele cărţi până 
şl-au găsit .locul în vreo biserică. Astfel, un „Liturghier" din 
1759 a fost adus de un predt din Transilvania refugiat în Olte
ni,:i. o dată cu revluţia d:e la 1848: „l•a anul 1848 Şi 1849 
răzmeeriţă groaznică au fo.st în Arde,al cu tingurii -şi turcii. 

. Preoţi şi oameni învăţaţi şi vrednici s-au omorât. Ajun· 
gând la satul nostru la 23 martie 1849 am fugit mai jos iscă
litul prin Banat şi ertcând pe ,la Orşova în Ţ,arn Române.as
că am venit pentru apropierea de -casă către gr,aniţ.a Vulca
nu.lui şi ieşind din oraşul Târgu-Jiului, 15 zile după aC{~oa 
îndrumându-mă domnii subocârmuil<HM . Ion Simionescu la 
protopop1,1.l locului, Constantin, m-'au trimis la 21 maiu a.c. 
le satul Stăneşti ajutor lia slujbă popii Dumitraşcu si am slu
jit în: toate zile.le utreni.a şi biserica, cetindu-mă de la miu'!ei 
luna lui mai de la 21 până la sfârşit, lunile junie, iulie şi au
gust până l,a 16 iulie. Având hrnna într-ia.cea vreme din ma
s.a sus numiţilor Domni subocârmuitori. Şi am scris în au
gust 16 zile, .anul 1849 pe acc:\şt Liturghier adus de miine Ioan 
Buzµgarnidin, preot clin satul Maceu, varmeghia l-Iunedo,arci 
din Ardeal. fugi,t de răzmerita t.ţi1gllrilor". 

In drumul lor, multe au pierdut l·eigătura, dar de ele s-au 
Îi1gl'ijit cei în mâna căror•a au ·ajuns şi au plătit legare.a lor. 

„Acest sfânt şi dumnezeie.se Apostol este cunJ.ţiărat de 
Plorea Drăgan clin TârgU-Cărbuneşti :cu taleri 35, clezlegat 
tle noi Şi l~am dat de l-au leg.at popa Pătru ol Peştean.a şi 

i·am dat perttn1 legătură t-aleri .J care s-au făcut peste toate 
taleri 35, adecă tr~izeci şi cirtei şi am poftit noi citarii sfin
tei biser1ci .a noastre. dară cu a·cO::>tSt apostol să fie ctitori". 

Majoritate-a acestor valori bibliofile au fost transinise 
i-10steritătii cu legătura lor originală, clin piefo ornamentată 
pe lemn şi înh-o stare de co•nserv.arc acceptabilă. 

Tiînele au fost valorificate prin ,expoziţia ele hază a Mu
zeului judeţeran cum sunt „Istoria lui Numa po~pilie". „Hro
hicuJ. româ1no-moldo~\'lahiJor", „TTricarul ele Teoidoru Co
drescu", precum şi în muzeele _desc:hi~e în incinta celqr trei 
mănăstiri Ţismana, PoloHagi şi Lainici, 
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