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INFORMAŢII INEDITE DESPRE CĂRŢILE 
UNEI VECHI MĂNĂSTIRI DIN CERNĂUŢI

Arhimandrit dr. Policarp CHIȚULESCU
Biblioteca Sfântului Sinod, București

Abstract: A number of books written in Church Slavonic which are held at 
present in the Library of the Holy Synod in Bucharest were previously part of the 
library of Horecea Monastery (in presentday Chernivtsi). Metropolitan Anthony and 
Abbot Artemon, the most important founders of this monastic settlement, placed 
their signatures inside the books they donated to the monastery so that their names 
be remembered and those to come pray for their souls.

Keywords: Horecea Monastery, Metropolitan Anthony, Abbot Artemon, 
Church Slavonic books

În colecţiile speciale ale Bibliotecii Sfântului Sinod se află mai multe cărţi 
slavone care provin de la mănăstirea bucovineană Horecea, azi situată în oraşul Cer-
năuţi. Aceasta a fost întemeiată, se pare, în codrii bucovineni de odinioară, în jurul 
anului 1700, de către nişte sihaştri. Cel care a dezvoltat viaţa acestei modeste aşezări 
eremitice a fost Antonie, episcopul de Rădăuţi, mai apoi, mitropolitul Moldovei. În 
1740, vrednicul ierarh a ridicat o biserică din lemn şi chilii pentru monahi, înzestrând 
schitul cu un loc în Cernăuţi1. Ca orice adevărat ctitor, mitropolitul Antonie a 
dăruit schitului şi cărţile trebuincioase slujbelor sfinte. Astfel, pe o Psaltire (care 
nu păstrează date de identificare), mitropolitul notează în 1745 că a dăruit-o la 
mănăstirea sa. Zece ani mai târziu, în 1755, pe un Apostol (Moscova, 1742) el scrie 
că îl dăruieş-te schitului nostru, Horecea şi îl blagosloveşte pe părintele egumen 
Artemon. Vlădica Antonie a iubit această aşezare sihăstrească pe care o numeşte a 
sa fiindu-i dragă şi îngrijindu-se cum se cuvine, de-a lungul întregii sale vieţi, ca ea 
să se bucure de toate podoabele cuviincioase. Egumenul Artemon este cel care i-a 
urmat în fapte bune mitropolitului Antonie. Părintele Artemon a înzestrat şi dezvoltat 
mănăstirea, zidind în 1776 şi o biserică din piatră2. Timp de mai multe decenii, 
energicul egumen a condus viaţa duhovnicească şi administrativă a mănăstirii 
Horecea. Aceasta a dobândit un însemnat rol în viaţa comunităţii de acolo. O seamă 
de cărţi dăruite de egumenul Artemon mănăstirii sale, Horecea, dau mărturie despre 
dragostea ctitorului dar confirmă şi acea antică zicală habent sua fata libelli şi iată 
de ce: în august 1783, schitul a fost desfiinţat (deşi avea o obşte de 12 monahi). Cu 
toate că guvernul austriac nu a aprobat cererea egumenilor de mănăstiri şi schituri 
de a trece în Moldova cu averea mişcătoare, aceştia nu au stat pe gânduri, ci au luat 
odoarele şi ce au putut, şi au venit în Moldova. Probabil, cărţile descoperite de noi 
ca făcând parte din cele ale mănăstirii Horecea au rămas la Suceava, fiind strânse 
alături de altele, în biblioteca Facultăţii de Teologie de acolo care fiind desfiinţată în 
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1948, a fost adusă la Internatul Teologic din Bucureşti. Fosta Facultate de Teologie 
din Bucureşti (exclusă din Universitate 1948), devenită Institut Teologic, a preluat 
cărţile de la Suceava, apoi în 2013 ele au fost predate la cerere Bibliotecii Sfântului 
Sinod unde au intrat în cercetare. Menţionăm şi faptul că în 1939, provinciile 
Basarabia şi Bucovina au primit din nou cărţi de cult în limba română, cele slavone 
vechi fiind adunate la centrele eparhiale, de unde au fost trimise la Bucureşti, la 
Biblioteca Sfântului Sinod şi la cea a Patriarhiei (a Reşedinţei Patriarhale). Alte 
volume provin de la Seminarul Nifon din Bucureşti (desfiinţat în 1948) sau din 
donaţii particulare cum este cea a pr. acad. Nicolae M. Popescu.

Egumenul Artemon a dăruit mănăstirii Horecea un Trebnic (tipărit la Lvov 
în 1645) pe care el a semnat în slavonă: din cărţile stareţului Artemon, egumenul 
mănăstirii Horecea. Acelaşi lucru l-a însemnat şi pe o Mărturisire ortodoxă a lui 
Petru Movilă (Moscova, 1743), pe un Penticostar (Moscova, 1743) pe care el l-a 
cumpărat în 1759. Ocupându-se nu doar de cărţile de cult, care servesc pentru strană, 
cuviosul Artemon a adăugat cărţilor mănăstirii şi două volume cu scop didactic, 
catehetic: Cazanii la duminici şi sărbători (Kiev, 1777) şi Cuvinte de învăţătură 
(fără an şi loc de apariţie). Tot mănăstirii Horecea i-a aparţinut seria de 5 Mineie 
tipărite la Moscova în 1750. Ele au fost donate mănăstirii în 1762, de către pan 
Dimitrie împreună cu Elisabeta, soţia lui, devenită monahie. Pe toate cele 5 volume 
păstrate în legătura lor originală (lunile februarie, martie, aprilie, iulie și august) a 
fost consemnat gestul celor doi soţi donatori.  

În cele ce urmează, vom prezenta cu o descriere succintă, în ordinea apariţiei 
lor, volumele care au aparţinut mănăstirii Horecea aflate în Biblioteca Sfântului 
Sinod. La finalul şirului de volume descrise, am aşezat trei cărţi ale căror ediţii 
nu le-am putut identifica, în ciuda numeroaselor cataloage de cărţi şi bibliografii 
pe care le-am consultat. În descrierea cărților am utilizat paranteze drepte pentru 
informațiile identificate de noi sau acolo unde textul este ilizibil și paranteze rotunde 
pentru cuvintele întregite de noi. Am specificat la fiecare carte: titlul, locul și anul de 
apariție, formatul, numărul de pagini, legătura și decorația sa, însemnările marginale, 
cota din Biblioteca Sfântului Sinod, locul de unde provine cartea sau modul cum ea 
a intrat în colecții (cumpărare), și o trimitere la cea mai cunoscută bibliografie.

1. Trebnic
[Lvov], [1645],  in 4º,  3 f. nenum. + 336 f. + 11 f. (3 tipărite și 8 mss, care 

formează Sinaxarul), foaia de titlu lipsește. Legătură din piele brună; din cele două 
încuietori, una lipsește.

În centrul copertei I – un medalion cu Răstignirea. Prezintă mai multe 
frontispicii cu: Răstignirea Domnului (f. 1), semnat VT, (16)45; Iisus Hristos (f. 
10), semnat VT. 

 Însemnări: 
• f. 3 nenum., 336 v, în slavonă: din cărțile starețului Artemon, igumen mâ-

năstirii Horiacia.
Obs.
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• în carte se află f. 361, din altă ediţie de Trebnic, cu însemnarea în slavonă: din 
cărțile starețului  Artemon, igumen mânăstirii Horiacia.

Cota: II 40/ D 3155.
Provine de la Seminarul Nifon.
BIBLIOGRAFIE: Iakim Zapasko şi Iaroslav Isaievici, Monumente de artă 

tipografică, Catalogul tipăriturilor vechi din Ucraina, vol. I, 1981, (în continuare 
vom cita Zapasko și Isaievici), vol. I, p. 66, nr. 335.

2. Apostol
Moscova, 1742, in folio, 10 f. nenum. + 264 f. num. Legătură din piele maro.
Însemnări:
• Text care se întinde de pe foaia de titlu, pe cele 10 f. nenumerotate până la 

f. 2 numerotate: Acest Apostol l-am dăruit schitului nostru Goriacii ca să fie întru 
pomenirea noastră și a părinților noștri.1755 septembrie 25. Antonie, mitropolitul 
Cetății Albe.

• f. 2 num.: semnătura olografă a mitropolitului Antonie.
• pe forzaț la final, în română: Cuviosul kir Artemon egumen de la sfânta mă-

năstire Horecea să fie sănătos și blagoslovit... dintre acestea pentru Simeon de la 
(șters) și pentru Petro de la [...] s-au hirotonit (cerneala foarte decolorată).

Cota: D. 101. 446/2014.
Ștampile: Biblioteca Centrală a Patriarhiei Române; Biblioteca Facultății de 

Teologie din București nr. 3261.
BIBLIOGRAFIE: Zernova A.C., Kameneva T.N., Svodnâi katalog Ruskoi 

knighi kirillovskoi peciati, XVIII v., Мoscova, 1968,( în continuare vom cita 
Zernova şi Kameneva), veac XVIII, p. 100, nr. 267.

3. Petru Movilă, Mărturisirea ortodoxă
Moscova, 1743, in 8º, 19 f.+ 355 f.+ 30 f. Legătură deteriorată din piele maro; 

păstrează resturi de încuietori metalice.
Însemnări:
• pe foaia de titlu: Din cărțile lui Artemon egumenul mănăstirii Horecea.
Cota: I 3959/32469/1963.
Ștampilă mov: Donația Pr. Nic. M. Popescu.
BIBLIOGRAFIE: Zernova şi Kameneva, veac XVIII, p. 114, nr. 308, 313.

4. Minei pe februarie
Kiev, 1750, in folio, 131 f. num. + 10 f. nenum. Gravuri: pe versoul foii de 

titlu – A doua venire a Domnului Iisus Hristos, semnată ierodiacon Sebastian; f. 
1 – Domnul Iisus Hristos, Dreptul Judecător, semnată I(erodiacon) S(ebastian). În 
text se găsesc şi unele frontispicii şi viniete. Legătură din piele maro cu ornamente 
aurii; păstrează resturi de încuietori.

Însemnări:
• Pe coperta I interioară: 1951 dec(embrie). 21, M-am folosit de acest exemplar 

la diortosirea Mineiului pe februarie,  ediția București, 1929. +Tit (Simedrea).
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• Pe forzaț, la început, în slavonă: Anul Domnului 1762. Această carte Minei 
pe luna februarie l-a cumpărat pan Dimitrie starostele Moghilevda împreună cu 
monahia Elisabeta fosta lui soție, pentru viețuitorii din mănăstirea Horecea din 
Cernăuți cu hramul Nașterea Maicii Domnului și a dat cartea pe vecie preacinstitului 
dintre părinți Artemon egumenul și ctitorul acestei sfinte mănăstiri.

Ștampile: Biblioteca Centrală a Patriarhiei Române; Biblioteca Facultății de 
Teologie din București.

Cota: D.101442/2014.
BIBLIOGRAFIE: Zapasko și Isaievici, vol. II, p. 85, nr. 1703.

5. Minei pe aprilie
Kiev, 1750, in folio, 95 f. + 10 f. num. Legătură din piele maro.
Gravuri: pe versoul foii de titlu – A doua venire a Domnului Iisus Hristos, 

semnată ierodiacon Sebastian; f. 1 – Domnul Iisus Hristos, Dreptul Judecător 
semnată I(erodiacon) S(ebastian). În text se găsesc şi unele frontispicii şi viniete. 
Legătură din piele maro.

Însemnări:
• Pe forzaț, la început, în slavonă: Anul Domnului 1762. Această carte Minei pe 

luna aprilie l-a cumpărat pan Dimitrie starostele Moghilevda împreună cu monahia 
Elisabeta fosta lui soție pentru viețuitorii din mănăstirea Horecea din Cernăuți cu 
hramul Nașterea Maicii Domnului și a dat cartea pe vecie preacinstitului dintre 
părinți Artemon egumenul și ctitorul acestei sfinte mănăstiri.

Cota: D.101441/2014.
Ștampile: Biblioteca Centrală a Patriarhiei Române; Biblioteca Facultății de 

Teologie din București nr. 3898.
BIBLIOGRAFIE: Zapasko și Isaievici, vol. II, p. 85, nr. 1703.

6. Minei pe august
Kiev, 1750, in folio, 189 f. + 10 f. Legătură din piele maro.
Gravuri: pe versoul foii de titlu – A doua venire a Domnului Iisus Hristos 

semnată ierodiacon Sebastian; f. 1 – Domnul Iisus Hristos, Dreptul Judecător 
semnată I(erodiacon) S(ebastian). În text se găsesc şi unele frontispicii şi viniete. 

Însemnări:
• Pe forzaț, la început,  în slavonă: Anul Domnului 1762. Această carte Minei pe 

luna august l-a cumpărat pan Dimitrie starostele Moghilevda împreună cu monahia 
Elisabeta fosta lui soție pentru viețuitorii din mănăstirea Horecea din Cernăuți cu 
hramul Nașterea Maicii Domnului și a dat cartea pe vecie preacinstitului dintre 
părinți Artemon egumenul și ctitorul acestei sfinte mănăstiri.

Cota: D.101440/2014.
Ștampile: Biblioteca Centrală a Patriarhiei Române/1965; Biblioteca Facultății 

de Teologie din București nr. 3855.
BIBLIOGRAFIE: Zapasko și Isaievici, vol. II, p. 85, nr. 1703.
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7. Minei pe iulie
Kiev, 1750, in folio, 171 f. +10 f. Legătură din piele maro.
Gravuri: pe versoul foii de titlu – A doua venire a Domnului Iisus Hristos, 

semnată ierodiacon Sebastian; f. 1 – Domnul Iisus Hristos, Dreptul Judecător, 
semnată I(erodiacon) S(ebastian). În text se găsesc şi unele frontispicii şi viniete.  

Însemnări:
• Pe forzaț, la început,  în slavonă: Anul Domnului 1762. Această carte Minei pe 

luna iulie l-a cumpărat pan Dimitrie starostele Moghilevda împreună cu monahia 
Elisabeta fosta lui soție pentru viețuitorii din mănăstirea Horecea din Cernăuți cu 
hramul Nașterea Maicii Domnului și a dat cartea pe vecie preacinstitului dintre 
părinți Artemon egumenul și ctitorul acestei sfinte mănăstiri.

Cota: D. 101.339/2014.
Ștampile: Biblioteca Centrală a Patriarhiei Române; Biblioteca Facultății de 

Teologie din București nr. 3852.
BIBLIOGRAFIE: Zapasko și Isaievici, vol. II, p. 85, nr. 1703.

8. Minei pe martie
Kiev, 1750, in folio, 105 f. + 10 f. Legătură din piele maro.
Gravuri: pe versoul foii de titlu – A doua venire a Domnului Iisus Hristos, 

semnată ierodiacon Sebastian; f. 1 – Domnul Iisus Hristos, Dreptul Judecător, 
semnată I(erodiacon) S(ebastian). În text se găsesc şi unele frontispicii şi viniete.

Însemnări:
• Pe forzaț, la început,  în slavonă: Anul Domnului 1762. Această carte Minei pe 

luna martie l-a cumpărat pan Dimitrie starostele Moghilevda împreună cu monahia 
Elisabeta fosta lui soție pentru viețuitorii din mănăstirea Horecea din Cernăuți cu 
hramul Nașterea Maicii Domnului și a dat cartea pe vecie preacinstitului dintre 
părinți Artemon egumenul și ctitorul acestei sfinte mănăstiri.

Cota: D. 101.438/2014.
Ștampile: Biblioteca Centrală a Patriarhiei Române; Biblioteca Facultății de 

Teologie din București nr. 3853.
BIBLIOGRAFIE: Zapasko și Isaievici, vol. II, p. 85, nr. 1703.

9. Penticostar
Moscova, 1759, in folio, începe cu f. 423 și continuă până la f. 579; urmează 

ff. 1-323. Numeroase note marginale cu creionul ale unor diortositori de carte de 
cult, între file găsindu-se un fragment de fișă cu scrisul pr. Acad. Nic. M. Popescu. 
Legătură din piele maro. Lipsă coperta II.

Însemnări:
• Pe forzaț, la final, în slavonă: Această carte numită Penticostar care este 

pentru (perioada) Cincizecimii este cumpărată de ieromonahul Artemon egumenul 
sfintei chinovii mănăstirii Horiacea la anul […].

Cota: D.101450/2014.
Ștampile: Biblioteca Centrală a Patriarhiei Române; Biblioteca Facultății de 

Teologie din București nr. 3307.
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10. Gavril Petrov, Platon Levșkij, Sobranie raznih poucenii... (Cazanie/
Adunare de diferite învățături la duminici și sărbători)

Kiev, 1777, in folio, partea I: 5 f. + 145 f.; partea a II-a: 136 f.; partea a III-a: 
150 f. Legătură din piele maro. Tranșe aurii și albastre cu ornamente.

Însemnări: 
• partea a III-a, f., 150 (ultima), în slavă: Cartea părintelui Artemon ieromonah 

de la mănăstirea Horiacea.
Cota: III 156/D. 3226.
BIBLIOGRAFIE: Zapasko și Isaievici, vol. III, p. 36, nr. 2859.

11. [Diferite cuvinte de învăţătură ce se rosteau la Palat la diferite praznice 
împărăteşti] (partea a II-a)

 [Moscova], (în timpul ţarului Paul I Petrovici 1796–1801), in folio, 281 f., 
Legătură din piele maro cu o rozetă în mijlocul copertelor exterioare I şi II; păstrează 
resturi de încuietori.

Însemnări : 
• forzaţ, în slavonă:  cartea lui Sofronie proegumen  ieromonah Hilandariţa;  

mult păcătosul Silvestru monah 1802.
• f. 281 r : din ale lui Artemon egumen mănăstirea Horecea.
• forzaţ final: s-au schimbat igumenul la let 1803 mai 15 Sofronie ieromonah au 

eşit şi au întrat arhimandritul Gherasim.  Sofronie.
 Cota: III 97/3234.
Provine de la Seminarul Nifon.

12. [Psaltire]
 [Moscova], f.a., in folio, 140 f.+ 37 f. extrase din altă carte care conțin Pascalia 

etc. (lipsă foaia de titlu). Legătură din piele maro.
Însemnări :
• ff. 2-7, 9: ...dăruit-am la mănăstirea noastră la Horiacea ca să fie întru […]. 

7253 [1745].
• f. 12: Antonie mitropolit.
• Pe coperta II la interior: ...(text ilizibil). Psaltire de la mănăstirea Horacea... 

fiind…Todor …
Cota: D. 101445 /2012.
Ștampile: Biblioteca Centrală a Patriarhiei Române; Biblioteca Facultății de 

Teologie din București nr. 3851.

Note:

1Pr. dr. E. Costea, Schiturile şi sihăstriile Bucovinei de altădată, Cernăuţi, Ed. cercului 
Bucovina literară, 1943, p. 9.

2Ibidem, p. 9-10.
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Mănăstirea 
Horecea 
astăzi

Minei pe martie, 1750


