
EVENIMENTE ISTORICE IN îNSEMNARILE 

DE PE CĂRŢILE VECHI DIN PATRIMONIUL JUDEŢULUI 

Gorj 

ISAC EVA 

Fondul de carte veche al judeţului Gorj constituit din 
colecţiile de la depozitele centralizate Polovragi şi Tismana, 
Mănăstirea Lainici, Muzeul judeţean şi Biblioteca judeţeană 
cuprinde cărţi scoase de sub teascurile tipografiilor vremii. 
Rîmnic, Bucureşti, laşi, Tîrgovişte, Neamţ, Sibiu, Braşov, 

cele mai vechi datînd din sec. al XVI-lea şi al XVII-lea din
tre care amintim: „Evanghelie", sec. XVl-lea, „lndreptarea 
legii", 1652, Tîrgovişte, „Apostol", 1683, Bucureşti, „Evanghe
lie", 1697, Snagov etc. Cea mai mare parte a acestor colec-
ţii este constituită din valori bibliofile ce datează din sec. al 
XVIII~lea şi începutul sec. al XIX-lea. 

Pe paginile şi coperţile acestor cărţi vechi, din care u
nele cu un trecut zbuciumat, s-au păstrat însemnări de o 
mare diver.sitate din punct de vedere al conţinutului. Astfel, 
ele ne oferă în măsura în care au fost descifrate, .date ce se 
referă la evenimente istorice, la circulaţia lor, la starea eco-
nomică a celor prin ale căror mîini au trecut, pre~ul cu care 
au fost cumpărate precum şi numele celor care au contribuit 
la achiziţionarea lor, starea nemii şi diferitC'le calamitâti 
ce s-au abătut de-a lungul veacurilor peste teritoriul ţării 

noastre, cutremure, revărsări de ape, invazia lăcustelor, foa
mete. 

Lucrarea de fată îşi propune să supună aten~iei însem
nări ce se referă la diferite evenimente ale istoriei naţionale, 
la trecutul nostru bogat în fapte, în gîndiri şi în simţiri. 

468 



Desele năvăliri ale turcilor şi războoiele duse au adus 
mari pagube ţării. 

„Şi am scris eu popa Iordache den Mah ( alaua) Sîrbi.Ior 
în răzmerinţa cînd s-au bătut turcii şi ern„. în Ţara Româ
nească leat 1791, noiembrie 1. 

(„Indreptarea legii", Tîrgovişte, 1652, p. 41, Tg.-Jiu) 

„Fiindcă cursul anilor era atunci 1798 mare război s-au 
făcut la cetatea Diiului atîta moarte s-au făcut cit nu s-au 
mai pomenit atunci în cetatea Diiului (Vidinului), 1798, iu
nie 28". 

(„Triod", Bucureşti, 1726, gardă 1, Filiala arhivelor sta
tului Tg.-Jiu) 

„Dară să se ştie că muscalii au fost în ţară la leat 1809 
atunci au plecat. Eu Gheorghe ot Boia grămăticu sf. biserici". 

(„Minei pe luna aprilie", Buda, 1805, f. 4, Tg.-Cărbuneşti). 

Referindu-se la revoluţia condusă de Tudor V~·adimirescu, 
Programul P.C.R. subliniază faptul că: „revoluţia de la 1821, 
condusă de Tudor Vladimirescu, marchează începutul istoriei 
moderne a României, un moment de cotitură în lupta pentru 
libertate şi dreptate so.cială pentru scuturarea jugului domi
naţiei străine şi afirmarea. drepturilor naţionale ale poporu
lui român" .1 

„In leat 182t făcîndu-să apostasie in Ţara Românească 
de către străinătatea ce să adunasă în tară adecă conchiţi 

greci, sîrbi, arnăuţi nu numai că au dăspoiat pă boieri şi pă 
alţi din pămînteni ce au avut putină bună stare ci au despo
iat şi chiar sfintei bisărici precum au despoiat şi acest sfînt 
lăcaş ce se numeşte mănăstirea Tismenii încăt nici cărţile 

bi~ericeşti n-au lăsat şi s-au cumpar:il această ciarte cu 
cheltuiala mănăstirii şi cu să:rguinta şi osteneala mea. Mi
lostivul nostru împărat sultan Mahmut tot Îllltr-a.cest leat 
au Lr:imis oaste turcească şi s-au bătut cu apostaţi(i) Ipsi
lant ·cu ai săi în Drăgăşani carei au fost adunClti s1umă pă
nă la 11.000 şi turci au fost 15.000 şi din bă.tai.a ce au făcu.t 
cu dănşii s-au prăpădit mulţi. Ja,ră pă ceilalţi gonindu-ii şi 

izgonindu-i din ţară mai mulţi au trecut Îill ţara nemţească 
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şi nu să ştie ciil"e îilcoho s-au împrăştiat. be aceea am scris 
ca să se ţiie minte„. Pomineanu biv velu clu(c)er.'' 2 

(„Apostol", .1814, Blaj, coperta 1, Pocruia). 

Şi revoluţia de 1a 1848 'şi-a găsit fociUl în însemnărdle 
de pe filele vechilor cărţi, 

,,La anu(l) 1848 şi 1849 răzmeriţă gro.aznică au fost în 
Ardeal cu ungurii şi cu turcii. 

Preoţi şi oameni învăţaţi şi vrecLnidi s-a,u morit. Ajun
gînd la satul nostru la 23 martie 18-rn am fugit mai jos iscă

liitul prin Banat şi trecînd pre la Rosov,a (Orşova) în Ţara 
Romt.nească am venit pentru apropierea de casa ccitre sra

.1Ha Vulcanului şi ieşind în oraşu{!) Tîrgu Jiului 15 zile du
p.ă ac.ei(e)a îndrumindu-mă D. subodrmuHori Ioan Simones
cu la protopopu(!) locului, Constantin, m-au trimis la 21 
ma1u a.c. la satul Stăneşti ajutor la slujbă popii Dumit.raş
cu ş iam slujit în toate zilele utrenia şi biserica cetindu-să 
de la mi.nei luna mai de la 21 pînă la sfîrşit, lunile imu 
iulie şi august pînă la 16 iulie. A vînd hrana initr-acea vre
me clin masa sus numHului Domn subcîrmuători. S-au scris 
august 16 zile anu(l) 1849. De mine Ioan Buzugamidin, pre
ot neunit SBtul Ma,ceu, va.rmeghia Hinedoareii din Ardeal 
fugit de răzmerinţa ungurilor". 

(Minei pe luna iulie, 1832, Neamţ, gardă 11 r. Vălari). 

Uneori întîmplările din familie au fost legate de ma
rHe evenimente isto'l"ice după cum se vede din însemnaTea 
următoare: ,,Am soris aici spre ştiinţă cit să păstreze hîr
Ua a tît ţine şi cerneala. 

Socrul mieu Constantin Mărculescu a murit tn anu:l 
1860 mai 10 şi soacră-mea Bălaşa în anul 1848 al Revolu
ţiei Români(e)i. Anul 1883 sept(embde) 1 şi 57 al vieţii mele 

C. Col~escu''. 

(Minei pe luna ap:rilie, Buda, 1804, f. 1 nen. r ., Aninoa
sa). 

In credinţa oamenilor din popor unele evenimente is
torice au fost legate de fein.omene ale naturLi. 

,,Anul 1858 au ieşit o stea la apus cu coadă mare Îlll 
mirarea tuturor oamenilor şi s-au făcut răzvr1ătire pentru 
lege. Io(n) Pîrvulescu". 
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fM:inei pe hwa septembri.ie, BUJCureşti, Î852, gia.rda .11 
v. Peş~teana de Jo:s). 

Unirea Principatelor în 1859 sub dom1I1JUJ Al. I. Cuza 
este un alt eveniment consemnat de iiubitO'rii de carte. 

„Aaest~sfînt tipic s-au cumpilr·at în ziilele prea înălţatu
lui nostru domn Alexandru Ioan întîiul domn al prinţipate
loi-. Unite Româneşti şi Moldovia. De unde şi măria sa au 
fost născut de părinţii săi". 

(„Tipic'', Bucureşti, 1854, p. iS-22, Cojmăneşti). 

,,Să se ştie că la leiatu 1859 s-au stri1catu mazilia şi 
toţi boierii s-au pus la biru de D. A1ex.andru I. Cuza incit 
şi miziliria s-au luat după.„ (semnează) Radu Negrrescu". 

( „Minei pe luna mai", Bucureşti, 1852, gia;rdă 1, Goli başi). 

Independenţa ţării a fost cîştigată în urma răzfio~ului 
din ainul 1877. 

„In a.nu(l) 18'77 au veniif: ruşii în ~omâlniia şi au bătut 
turcii şi au luat şi au spart cetăţi foarte tani şi am scris 
eu Ioan Popescu din comuna Bumbeşti-Pific cfutăreţ(ul) 
bisericii cu hrarnu(l) Cuvioasa Paraschiva, lirumlie 5." 

(„Ocloih'', Buda, 1846, f. 338, Tg.-Jiu). 

„In cnml 18-?7 şi 18"'8 au fost rezbelu cu Turiehia unde 
am luat şi e1u parte. I. 13lidea". 

(„Penticostar", Rîmnk, 1785, gardă 11 v., Pişteşti). 

,.Băgare de s(c)amă că din anul 1877 de la aprilie întli 
s-au rostit răzbelu de Români şi Rusia de s-au luat multe 
cetăţi din Tu.reda, Plav.na, Vidin, Sofi~a, Adlria.nop(ol)ul şi 
mai multe cetăţi şi au ţinut rezbelu de Ia ·aprilie înitîi 1877 
şi pînă la februarie îintii şL atuncea a încetat 1878, şi s-au 
îns.ăminat de mine Mihai Răscol că să se pomeneas<:ă că 
ei:i voi muri,. dar slava în veci se va pomeni 1878, martie 
2:). :t'-.·1ihui Răi.sic.ol". 

(„Mine}, pe Iun.a martie, Rî:mJ1iitc, 1862, g·ardă 11 v., Bu
zeşti). 

Din cauza. lipsei de. µămint şi· nemaiputînd supo'ta a
s.up1:iJre.a, mizeria şi. l.iip~urile,. ţăranii se· r ă.sc;:o.ală în 1907. 
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„Să se ştie cu m anul 1907 luna lui :ntafttie 10, s-au re
voltat ţăranii asupra proprietarului din cauza Jiipsei de pă
mînt şi s-a concentra,t toată armata Ln care timp.„ s-au 
omorît 6 mii de oameni plus de aceasta s-au dat foc la ma
g:1ziile proprietariior lucru nemaipomenit, dar vara au fost 
limp foarle secetos şi au fost lipsă mare şi eu cîntăreţ al 
acestei parohii am scris spre ţinere de minte în acest Mi-

nei căci slova se va pomeni în veci amin. (semnează) Gh. 
Ionescu''. 

(„?•'linei pe luna iulie", Neamţ, 1847, ga1rdă 11 r., Coli
başi). 

„In anulu 1907 au fost o mare şi sîng1e:roasă revoluţi
une în ţara noastră România între săteni şi ,to(a)te Jocustilt 
str( ii)i·ne în cure s-au stinsu peste 8 mii oameni cu forţa aT
matei şi spre ţinere de minte s-au scrisu acu(m) de mdne 
anume Aroceanu fiind cintăreţ în anul 1907". 

(„Penticostar", Neamţ, 1834, gardă 1 r„ Pocru.ia). 

„Memoriu. Spre ţinere de minte scriu în această oarte 
că în anul 1907 martie 20 au fost ma,re revoluţie im ţara 
noast,ră Românească şi muJtă lume s-au măcelărit şi pen
tru ca urmaşii mei să ştie am sc1rds şi mare păcait dumneze
iesc căzuse pe scumpa noa·stră patrie. (semnează) IOill C„." 

(„Apostol", Buzău, 1836, gardă .1 r., Miculeşti). 
„ ... la anu(l) 1907 au fost turburare între săteni şi bo

ieri. T,otu la 1907 ce s-au semănat ca pînă la 8000 m.m." (?) 

(„Octoih", Blaj, 1792, gardă 1 r., Sohodol). 

In anul 1907 în comuna Bobu, jud. Gorj s-a în.fi.Lnţat o 
sociietate de întrajutorare a locuitorilor. 

„Să se ştie că în anul 1907, lUllla octiombrie în co
mf~rna) Bob::.i s-au înfiinţat o socie,tate adică o 111I1Jiire de mai 
mulţi o.ameni care au ·adus diferite reforme spre înle51llirea 
tuturor locuitorilor de prin prejur şi ca să se ştLe am S(:rd5 

în o.cest minei a lunii dec{embrie) eu Gh. Ionescu". 

(„Minei pe luna decembrie, Neamţ, 1846, cop. l, Coli
başi). 

In timpul primului şi celui de-al doilea război mondial 
marile puterii ale Europei războindu-se mtre ele au făcut 
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dL1 pămîntul ţărH noastre un tea't.m de l:uptă. 
„Spre amintire 

Ju anul 1913 iunie· 28 am plecat· din Tg.-Jiu (mobilizat) 
hr reg.(irnentul) .18 Go:rj în BUilg.a.ria. Intr-o duminecă sea
ra. spre 2 iulie ne-am îmbarcat în şlep. ia1r iia răsări.tul soa
re ~ui am ieşFt ddin, şlep şi în cea iuţeală. am suit dealul Du
nă·rii' ( c.are este o cOCl18kă înaltă), drepit în oraşul Baloiic unde 
am vămt unne din războiul de la, 1S77 ; am IDe.intat p.r.in 
V rnta (orăşel bulgar sub mnnţii Balcaini) prin orhanic şi, am 
trecut alt rîind de munţi pri.nu-un de:tileu lUIQ.9 cam. de 18 
kr.1. unde m:u v.edeam cerul dacit nwnai ctrad ne uiitam în 
SUS; 

ln 1916, august 15 am plecat în războ·iul cu ungm·ii rtlre
ciaci munţii pe 1a bulg·itfi şi am alungat pe oo.guri pî111ă a
proape de „Teiu". ln ziua de 1 septembrie am dait prima 
lliLµtăi cu german.ii, şit i;..am· î.itvins; dar ei erau mai· înarmaţi 
dacit noi~ In ziuct de 3 ?, Swa rupt frORtul respiingkld· reg. 26 
iinfonterie (?) şi ne-am retras lupt:înd iar m m'lllilti la httlg.ari. 
Annalct română, a· Bav·areză. care erau foar,te mulţi, noi ani 
me1s cu trupa. în Moldova1 acolo. ei au fost: bătuţi la Mă
r<lşti, la !\'Iără:şeşti... şi în multe locuri. (seIMleazăt Ion Tîl
vescu - can1t·b·r Tîlveşti, contingent 1913''. 

(,,Ant·ologhi<on", Rîm11ic, 1737, cop. 11, CirbEJŞti), 

„1916 August 15. lin această nJOapte de 15 aug(ust) s-a 
clecrntat mcbilizarea: î1ntregii armate· române î:n contra Un
gariei şi Germainiei. Scriu spre ţinere de minte. Gh. -c:rrsto
iu, dnlăreţ, Văla1ri". 

(,Minei pe. luna decembîle", Neamţ, 1832, gard.a 1, Vă
lar:t): 

„191'.T noiembrie 4i ziua simbătă. Timpul ploios şi fiind 
sub stăpî'ilirea guvernului german de un an de zile neştii.nd 
cH •am sta fiind război mare întrn toate ţările europene de 
4 uni; neştiind- de pace cînd se va face am scris CU· mî·n:a 
mea de ţărînii. I. Ghiţă Popescu, cintăreţ". 

(„1'.ffnei pe luna octombrie, Neamţ, 1845, gardă 1, Băr

Lăle.şti).. 

„Să se şt1e că din anul 1glJ s-au început războiul în
tre Bulgari, Sirbi: şi Greci, urr.de România a fost autorizată 
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dP cele maJri puteri ca să· le ·împace de unde i s-a dat Ca
drilaterul. In 1914 s-a început marrele război european por
nind Germania cu Nemţi, Unguri, Bulgari şi Turcii contra 
Franţei, Angl:iej, Serbiei, ltaHei şi Belgiei şi î.n 1916 şi con-
tra României ocupînd timp de 2 ani teritoriu(!) României, 
Serbiei, Belgiiei şi parte din Franţa, dar în 1917 a porni.t şi 
Amerka şi în uirnhe cu Franţa şi Anglia a biruit pe Ger
mu.ni cu toţi ai lor şi reluînd iarăşi lupta am luat Transil
vania cu toale ţinutuxile ei avîud lupte cu ungurii şi biru
iudu-i am sci:iipa.t neamul românesc de jugul alto.r popoare 
formînJ România Mare cu Basarabia şi T·rainsilvmia, Bu
covina, spre ţine de minte am scris Icm M. Gruescu, 1920, 
5i31.'' 

(„Minei pe luna mai", Buda, 1805, gardă 1, Negomirr). 

Impro.prietărJ:rea ţăranilor după primul război mondial: 
„Să se ştie că în această lună (iunie), ziua 22 s-au făcut 
unproprietărirea ţăranilor clăcaşi de pe moşia Bobu a d-lui 

I.C. Mihail, proprieta·r din Craiova. Eu Gh. IO!llescu, cintă
retul ace!>lei biserici am fost ales de locuitori delegat Şi 
m~tlm judecat cu prOiprietaml de la 6 febmaJrie 1919 pi.oă 
1'1 18 octombrie cînd atunci s-au ţinut cu toaite avansurile 
ce s-au făcut timp de trei ani însă vrăjmaşul a fost bfruit. 
S-au expropriat 789 pogoane". 

(,,lv1inei pe luna !iunie", Neamţ, 1831, gamă 11 r., Coli
başi). 

Cel de-al doilea război mondial : 

,,ln ziua de 15 martie 1939 trupele maghiare vo1au să 
dezlanţuie un ·atac puternic către Ardealul nostru. ln a-
ceastă zi (M(arele) St(at) Major român a ordonat mobiliza
rea partială. 

Toţi au răspuns la chema.re. Insemnat Maiteescu I. ln
vnţâ.to~". 

(„Cazanie'', Sibiu, 1850, Cîrbeşti, gardă 11 v.) 

,,1940 martie 1 aufoist o zăpadă foarte mare de 1 me
tru. Iar starea ţării IlJOastre a fost mgrijorătoa,re, evenimen-
tele internaţionale foarte grele, au fost conce!llJtrări pe toa
iP Iro:1turile româneşti. 
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Scr'5 azi 1 martie 1940 fHnd la vecernie simbăta rno
şilnr. 

Eu am iăcut concentrare de 7 luni pe zonă în jud(eţul) 

Sălaj, oraşul Zalău, capitala Sălajului în reg(imentul) g-2 
Infaniei ie Decebal fiind contin.gentuJ 1922 illl etate de 40 
rle a~ni. 

Cc·ritor în parohia Dăneşti, tSerg(enit) DCliil Bobină„." 

„:Minei pe luna octombr1ie", Sibiu, 1855, cop. 1, Dă

nieşli). 

„Tnste !zHe ltăi:tn. în >timpul de fată şi nu ştim ce va fi 
mai Urziu din cauza greului· război ce s-a întins pest,e to,a
LC tă.rile. Afară de asta ne ameninţă şi i~psă mare c-ă e mul
tă iume de hu ai:~ ·ce mfuca şi Iiu au cu ce cumpăra şi nici 
de unde. 

~.pre ţinere minte am scris ea păditbSUl I. Drăghiti Cth
~ăreţ e ioo:ie 1941 Oumineca Rusaliilor, ail foarte trist;'. 

(„Pe11ticio1star'·, Neamţ, 1848, p. 202 v., Gi'roov). 

NOTE 

1 Programul P.C.R. de făuTire a societătii s6cialiste multilatterliJ. dez
" uitate şi inain~are ·a României spre comunism, Bucureşti, 1975, 
p. :';1. 

2 Vezi „Utua" voi. II, pag. 13B. 
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