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Abstract:
Saharna monastery, located on the right bank
of the Dniester River, near the village of the
same name, was founded in the second half of
the eighteenth century by a representative of
the Greek nation, boyar Hrisoverghi. There is
no documentary evidence currently about the
beginnings of the library, but it is clear that
the first manuscripts and books have appeared
here immediately after the founding of the hermitage and were donated by its founders. At the
beginning the library was filled with Slavonic
books because hermitage dwellers were Slavs,
and along the Romanian books was completed,
in 1939, there were 224 books in Romanian,
Greek and Slavonic in Saharna monastery’s
library. In 1958 the monastery was closed by
the Soviet authorities and the possessions were
confiscated. After its reopening there were attempts to restore the library. In 2012 the author
visited the monastery and researched the books
that are presented in this article.
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Mănăstirea Saharna, situată pe malul drept al râului Nistru, în apropierea
localității cu același nume, a fost fondată în
a doua jumătate a secolului al XVIII-lea de
un reprezentant al neamului de boieri greci
Hrisoverghi1. În prezent nu există dovezi
documentare despre începuturile bibliotecii, însă este de înțeles că primele manuscrise sau cărți tipărite au apărut imediat
după fondarea schitului și au fost dăruite
de primii lui ctitori. Cele patru manuscrise
slavone semnalate în mănăstire au fost copiate în secolele XVII și XVIII: Învățături
ale apostolilor și soboarelor despre Sfântul
Botez (1756), Cuvintele preacucernicului
părintelui nostru Simeon noul cuvântător de
Dumnezeu (sec. XVII), Cuvintele întocmai
cu sfinții părintelui nostru Avva Isaac despre
Post (sec. XVIII), Carte de ascultare în scurt
din cărțile Sfinților Părinți (1781) copiată de
monahul Mitrofan, cu fragmente din cartea
Iconion (Vilno, 1618). În biblioteca mănăstirii au fost identificate opt cărți tipărite în
slavonă: Evanghelie (Lvov, 1722, 1743); Octoih pe note muzicale (Lvov, tipărită după
1672); Irmologhion (Poceaev, 1775); Faptele și învățăturile apostolilor (Kiev, 1722);
Acatistul Sfintei Mare Mucenițe Varvara
(Kiev, 1777), aflată în 1784 la schitul Rudi;
Învățăturile Avvei Dorothei (Kiev, 1628);
Adunare din diferite învățături ale arhimandritului Ghedeon (Moscova, 1760) și o carte tipărită românească, semnalată în 1873,
Pogrebania preoților de mir și a diaconiilor,
tipărită la Târgoviște în 1650, cu binecuvântarea Mitropolitului Țării Românești,
Ștefan (1648-1653) și cu susținerea financiară a ierodiaconului Mihail2, a cărei tipărire s-a încheiat la 25 noiembrie 1650,
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acesta din urmă fiind îngrijitor de ediție
și traducător3. Una dintre aceste două
Evanghelii (Lvov, 1722, 1743) era îmbrăcată în argint aurit, înfrumusețată cu pietre
semiprețioase de culoare albastră verzuie și
a fost dăruită mănăstirii de cazacii veniți de
peste Nistru4.
Dintr-o însemnare veche este cunoscut
că stolnicul Ioan Hrisoverghi a dăruit la 4
octombrie 1786 mănăstirii Saharna un Penticostarion (Moscova, 1770): „Acest Sfânt
Penticostarion l-am cumpărat eu robul
lui Dumnezeu Ioan Hrisovergu stol(nic)
și l-am închinat la schitul Săharna, unde
să cinstești și să prăznuești hramul Bunei
Vestiri a Preasfintei de Dumnezeu Născătoară și purure ficioară Marii, în anul de la
zidire 7294, octomvrie 4, iar de la mânt(u)
ire lumii 1765 (corect este 1786 – I.C.), octomvrie 4”5. Completarea bibliotecii schitului Saharna cu manuscrise și tipărituri
slavone se datorează faptului că primii
viețuitori ai schitului erau originari din Podolia și nu cunoșteau limba română.
Așa cum am menționat mai sus,
viețuitorii schitului de la fondarea lui în a
doua jumătate a secolului al XVIII-lea și
pe parcursul secolului al XIX-lea au fost în
mare parte vorbitori de limbă rusă, slujbele
religioase se oficiau în această limbă. Necesitatea cărților românești era minimă, mai
ales după anul 1812, când situația socială
a vorbitorilor de limbă rusă a fost consolidată, prin anexarea Basarabiei de Imperiul
țarist. Este bine știut că în anii 1821-1822,
în Moldova din stânga Prutului, s-a refugiat
un număr foarte mare de călugări din mă-

năstirile din Moldova din dreapta acestui
râu, fiind repartizați pe la diferite mănăstiri
și schituri. Aceștia au adus cu ei manuscrise
și cărți tipărite, pe care au reușit să le ascundă de distrugere în urma evenimentelor
politice care s-au abătut asupra principatelor. Dat fiind faptul că obștea monahală de
la Saharna oficia serviciile divine în mare
parte în limba rusă, mai puțini călugări
s-au stabilit cu traiul în această mănăstire și evident, credem, că literatura românească nu a ajuns în această perioadă la
Saharna. Este cunoscut un caz care reflectă
această situație. Monahii Iorest și Filoftei,
viețuitori la mănăstirea Neamț, s-au retras
la 19 noiembrie 1821 la început pe moșia
Cotova, care aparținea lavrei Neamțului.
Ulterior s-au stabilit la mănăstirea Saharna.
Monahul Iorest nu a fost mulțumit de
situația de acolo și a plecat cu permisiune
de la instanțele superioare bisericești la mănăstirea Dobrușa6.
În anul 1857 în mănăstirea Saharna sunt
atestate trei liturghiere, dintre care unul
tipărit în limba română și credem că este
vorba de Liturghia tipărită la Chișinău în
anul 1815, semnalată și în alte surse de mai
târziu7.		
A. Zașciuk constata într-o lucrare publicată în anul 1862 că biblioteca mănăstirii
este constituită din cărți de învățătură și de
slujbă, fără a oferi detalii despre numărul
sau titlul lor8.
Este cunoscut, de asemenea, că la 3 octombrie 1921 ieromonahul Dorimedont
a lui Emanuil Nichitovici de la mănăstirea Putna a dăruit mănăstirii Saharna o
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Repertoriul tipografilor, gravorilor, patronilor, editorilor cărților românești (1508-2830). Ediția a II-a, revizuită și adăugită. Coordonatori: Eva Mârza, Florin Bogdan. ASTRA MUSEUM TECHNO MEDIA, Sibiu, 2013, p. 198.
4
Бессарабiя. Геoграфическiй, историческiй, статистическiй, экономическiй, этнографическiй, литературный
и справочный сборникъ съ 224 иллюстрацiями, портретами и картой Бессарабской губернiи. Подъ редакцiей П. А.
Крушевана. Москва: Типографiя А. В. Васильева, 1903, p. 165.
5
Paul Mihail, Cărți bisericești, manuscrise și icoane din Basarabia, În: volumul Mărturii de spiritualitate românească
din Basarabia, Chișinău „Știința”, 1993, p. 173. În această sursă anul de la „mântuirea lumii” este redat greșit. Dacă anul „de
la zidire” este 7294, cel de la Nașterea lui Hristos trebuie să fie 1786, iar această concluzie ne îndreptățește să credem că acest
Ioan Hrisoverghi este aceeași persoană cu Enachi Hrisoverghi, care a stăpânit satul Saharna din 1772-1774 (Ion Xenofontov,
Andrei Eșanu, op. cit., p. 541), făcând danie schitului ocina Saharna la 16 octombrie 1795 (vezi: Сахарнянский монастырь, в
КЕВ, № 6, 1873, с. 266), or ctitorul nu putea dărui schitului în 1765 o carte tipărită în 1770.
6
ANRM. Fond 205, inventar 1, dosar 3720, f. 281-285.
7
Сахарнянский монастырь, În: КЕВ, № 6, 1873, p. 268.
8
А. Защук, Бессарабские монастыри и скиты, În : Материалы для географiи и статистики Россiи, собранные
офицерами Генеральнаго штаба. Бессарабская область. Составилъ Генеральнаго штаба капитанъ А. Защукъ. Часть
вторая, Санктпетербургъ, 1862, p. 230.
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Sankt Petersburg și depozitate în diferite
instituții de cultură12.
În anul 2002 în mănăstire se mai păstrau patru cărți românești: Evanghelie, Iași,
1762; Cuvintele Sf. Simeon Arhiepiscopul
Tesalonicului, București, 1765; Liturghie,
Chișinău, 1815; Triod, Mănăstirea Neamț,
184713.
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9
Igor Cereteu, Cartea românească veche și modernă în fondurile din Chișinău. Catalog, Cu un studiu introductiv de Prof.,
dr. Iacob Mârza, Iași, 2011, Tipo Moldova, p. 292-293, nr. CCCXI/887.
10
Catalogul bibliotecii Societăţii istorico-arheologice bisericeşti basarabene din Chişinău. Cu o prefaţă de Iosif M. Parhomovici. Casa Eparhială, Chişinău, 1924, Tipografia Eparhială, 1925, p. 1-75. Supliment la Revista Societăţii istorico-arheologice bisericeşti din Chişinău, vol. XVI, Tipografia şi Legătoria Eparhială, 1925, p. 17.
11
Arhiva Națională a Republicii Moldova. Fond 1135, inventar 2, dosar 92, f. 15-16.
12
Ion Xenofontov, Andrei Eșanu, op. cit., p. 548-549.
13
Pavel Bălan, Cetățile sufletului. Mănăstiri și schituri basarabene. Editura ARC, Chișinău, 2002, p. 93.
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În luna ianuarie 2012 am vizitat mănăstirea Saharna în scop de documentare, iar
starețul mănăstirii, arhimandritul Adrian
ne-a pus la dispoziție cărțile din biblioteca
așezământului monahal, pe care le-am
cercetat, iar rezultatele le prezentăm în
rândurile de mai jos:
1. Evanghelie, Snagov, Tipografia
Mănăstirii, 1697.
BRV, I, nr. 103, p. 343-344; Igor Cereteu,
Catalog, VII, p. 49.
Note generale: Exemplar incomplet.
Cartea prezintă f. 7-170. Dimensiunile cărții: 29 x 21 x 4,5 cm. Pagină culeasă:
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Liturghie tipărită la mănăstirea Neamț în
anul 18609. Până în perioada interbelică
în biblioteca mănăstirii Saharna s-a aflat
cartea Canoanele Născătoarei de Dumnezeu
(Veneția, 1783), tipărită în limba greacă,
care a fost dăruită în anul 1924 bibliotecii
Societății Istorico-Arheologice din Basarabia10.
O imagine aproximativă despre biblioteca mănăstirii Saharna în anul 1939 se
păstrează la Arhiva Națională a Republicii
Moldova. Potrivit acestor informații, în
mănăstire existau 224 de cărți bisericești
în limbile română și rusă. Din această descriere rezultă că biblioteca era compusă
din cărți rusești, în număr mai mare decât
cele românești. Cu toate acestea, numărul
cărților tipărite în limba română a crescut
semnificativ, fiind atestate tipărituri de la
Neamț, Râmnic și Chișinău. Acest fenomen
se datorează faptului că a crescut numărul
viețuitorilor vorbitori de limbă română,
care au adus cu ei cărți tipărite în diferite centre tipografice românești și străine.
Dintre cărțile românești sunt menționate
două Evanghelii, una de la Iași, 1762 și alta
de la Râmnic din 1794. Majoritatea cărților
rusești erau tipărite în timpul împărătesei
Ecaterinei Alexeevna (1762-1796). În acest
document sunt atestate alte două evanghelii slavone, tipărite la Moscova în anii 1789
și 179111. Cea mai veche carte slavonească
tipărită este, potrivit sursei, Tâlcuirea Sfântului Ioan Gură de Aur (Kiev, 1624), după
care urmează Evanghelia (Lvov, 1743), iar
celelalte sunt mai târzii.
În anul 1958 mănăstirea a fost desființată
iar în chilii și clădiri a fost amenajat un spital pentru 100 de copii cu handicap. Biserica Sfânta Treime a fost transformată în
depozit, iar biserica de iarnă − în club de
distracții. Obiectele valoroase ale mănăstirii au fost confiscate, ulterior o parte−
distruse. Cărțile religioase au fost duse la
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21,5 x 14,5 cm. Tipar pe două coloane, cu negru şi roşu, cu 35 de rânduri
în coloană. Coloanele sunt încadrate
în chenare de linii. Foile sunt rupte
la colțuri. Începutul cărții este foarte
deteriorat. Coperțile din lemn, pânză
cafenie. S-au păstrat două medalioane
metalice pe colțurile din dreapta și un
medalion pe centru. Pe coperta a doua
sunt doi suporți metalici. Cartea este
desprinsă la început de coperți și foile
unele de altele. Necesită restaurare.
Însemnări: F. 8v-25v: „Această sfântă <carte, numită Evanghelie, am cumpărat-o>, fiind robită, din Țara Românească de tătari, când au mărsu <hoardele>
lor la cetatea Vidinu, ș-au prădat partea
aceea de loc ...va, șapte olaturi de acolo,
fiind domnu în Țara <Românească> Constantin Nicolae voievod, ș-aice în Moldova
era domnul <înălțatul> și luminatul mărie sa Io Grigorie Ghica voievoda al doilea dată, eu Nicolae vel căpitan di Greceni
di la tatari și am dăruit-o sfintei Episcopii
Hușilor ca să fie pentru pomenire sufletelor
noastre și părinților noștri și fiilor noștri
<în continuare scris de altă mână – I.C.>.
Necolai, Anița, Gligorașco i Constantin.
Iar cine ar fura-o sau ar lua-o di la Sfânta
Episcopie, ș-ar înstreina-o la aceste locuri,
unul ca acela să fie blăstămat și afurisit de
Domnul D(u)mnezeu și de acești patru
sfinți evangheliști. Când eu am dat-o sfintei Episcopii Hușilor la anii 7246 <1738>,
ghen(ar) 25, în timpul Presfințitului chir
Theofil Episcopul Hușilor”.
2. Octoih, Iași, Tipografia Mitropoliei,
1786.
BRV, II, nr. 503, p. 313-314; Igor Cereteu, Catalog, LXXXV, p. 117-118.
Note generale: Exemplar incomplet.
Cartea prezintă [1] f., 188 f., [2] f. Nu are
foaie de titlu. Dimensiunile cărții: 17 x 13,5
x 2,3 cm. Coperțile din carton, colțare din
piele. Cotorul din piele. Pe prima f. numerotată o ștampilă ovală, cerneală verde, din
care se poate citi doar „NOUL NEAMȚ”.
Însemnări: F. de titlu: „Racoviță Ghe. F.
student universit(ar)”.
P. 159: „Să să știe de de când au perit lumina lunii, ghenar 14, la anu 1823. Să să știe”.
P. 198: „Din acii doi ... în luna lui marti
să dei o vadră de rachiu”.

3. Triodion, București, Tipografia Mitropoliei, 1798.
BRV, II, nr. 617, p. 404-410; Igor Cereteu, Catalog, CII, p. 130-132.
Note generale: Exemplar complet. Cartea prezintă [6] f., 474 f. Dimensiunile
cărţii: 31,5 x 20,5 x 8 cm. Pagină culeasă:
23,5 x 15,5 cm. Coperțile din carton, pânză
cafenie, cotorul este din piele cafenie. Cartea a fost restaurată. Foaia de titlu încadrată într-un chenar compus în partea de jos
din ornamente vegetale, prin părţi a câte 4
compoziţii florale stilizate în formă de cruce, iar sus gravuri cu „Iisus Hristos”, „Maica Domnului” şi „Sfântul Ioan”, încadrate
într-un frontispiciu, semnat de Grigorie ieromonah. Pe verso foii de titlu stema Ţării
Româneşti cu stihuri poetice. Următoarele
9 pagini conţin o precuvântare semnată de
Grigorie Arhimandrit. Pe verso foii [6] gravură cu scena „Răstignirii lui Iisus Hristos”,
semnată de Grigorie ieromonah 1768. Tipar cu negru și roșu, pe două coloane, cu
40 de rânduri în coloană. Frontispicii, iniţiale, viniete, gravuri în text unele semnate
de Gheorghie Dim. Tip. Frontispiciile sunt
semnate de Grigorie ieromonah 1768.
Însemnări: F. 1v: „M-rea Saharna”.
Forzațul II: I. „Acest Triodion, din
mila lui Dumnezeu, fiind găsit în afară
de protejare și din dragostea unui cu frica de Dumnezeu au bine vroit a-l ridica
din resturi. Și zicându-mi mie, ai milă și
ocrotește și această carte. Și fii Stăpân pe ea.
Curățindu-o, reparându-o, am făcut cum
Domnul mi-a îngăduit. Lucrând în zilele
Marelui Domn și părinte Preafericitului
Alexei, Patriarh al Moscovei și al Rosiei. Și
al Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropoli-

5. Catavasier grecesc și românesc, Sibiu, Tipografia lui Ioann Bart, 1817.
Note generale: Exemplarul prezintă p.

6. Ceasoslov, Chișinău, Tipografia Exarhicească, 1817.
BRV, III, nr. 951, p. 193-194; CM, II, nr.
12, p. 68-69; P. Mihail, Z. Mihail, Acte, nr.
35, p. 5; Igor Cereteu, Catalog, CLV, p. 178180.
Note generale: Exemplarul prezintă f.
2-285. Dimensiunile cărții: 30 x 20 x 6 cm.
Coperta din carton, pânză neagră, pe centru este aplicat prin presare semnul crucii.
Cotorul din pânză. Foile sunt restaurate
nereușit. Necesită restaurare.
7. Noul Testament, Sankt Petersburg,
Tipografia Sfântului Sinod, 1817.
BRV, III, nr. 948, p. 190; CM, II, nr. 13,
p. 69-70; David, Tipăriturile, nr. 10, p. 39;
P. Mihail, Z. Mihail, Acte, nr. 37, p. 6; Igor
Cereteu, Catalog, CLVII, p. 181-182.
Note generale: Exemplar incomplet.
Cartea prezintă f. 1-121 și 247-273. Dimensiunile cărții: 23,5 x 14 x 2,5 cm. Pagină culeasă: 18,5 x 10,5 cm. Tipar cu negru,
pe o coloană, cu 32 de rânduri pe pagină.
Coperta din carton, piele cafenie. Cotorul
este din piele artificială de culoare neagră.
Cartea a fost restaurată. Stare bună de conservare.
Însemnări: Forzațul I: „Sfânta Evanghelie. S-au reparat în zilele Marelui Domn
și părinte, preafericitul Alexei Patriarhul
Moscovii. Și a Înaltpreasfințitului Vladimir Mitropolitul Chișinăului și a Moldovii.
Și Domnul Lucinschi. Terminată de lucru
pe data de 10-11-1997. De meșterul Ieromonahul Aramescu Tarasie. Al sfintei mănăstire Saharna. Raionul Rezina. Și aceasta
este proprietatea mea, ca să fie spre pomenire a preacuviosului Arhimandrit Adrian
Starețul nostru. Sfârșit și lui Dumnezeu
laudă” (text dactilografiat, caractere chirilice).
8. Psaltire, Chișinău, Tipografia Exarhicească, 1818.
BRV, III, nr. 987, p. 239-240; CM, II, nr.
15, p. 71-73; David, Tipăriturile, nr. 13, p.
42; P. Mihail, Z. Mihail, Acte, nr. 41, p. 6;
Igor Cereteu, Catalog, CLXI, p. 183-187.
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4. Psaltire, Buda, Tipografia Universității din Peșta, 1808.
BRV, II, nr. 749, p. 535.
Note generale: Exemplar incomplet.
Cartea prezintă [4] f., 223 f. Lipsește foaia de titlu și primele trei foi din [7] de la
începutul cărții. Dimensiunile cărții: 19,5 x
12,5 x 4,5 cm. Pagină culeasă: 13,7 x 8,7 cm.
Coperta din carton, pânză albastră. Cotorul din mușama. Pe prima copertă este lipită o imagine cu Sfântul Nicolai Făcător de
Minuni. Cartea a fost restaurată de monahul Tarasie Aramescu. Text pe o coloană cu
negru, cu 24 de rânduri pe pagină.

15-236. Pagină culeasă: 14 x 8,3 cm. Tipar
cu negru și roșu, pe o coloană, cu 27 de rânduri pe pagină. Numerotarea paginilor în
colțul de sus dreapta cu cifre arabe. Cartea
nu are coperți. Este desprinsă în mai multe
locuri. Necesită restaurare.
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tul Chișinăului și al Moldovei. Reparat de
meșterul Ieroshimonahul Aramescu Tarasie din sfânta Mănăstire Saharna, raionul
Rezâna. Terminată pe data de 24 octombrie
1996 pe stil vechi”.
II. „Stihuri pentru cititori.
1. Frate creștine bagă sama bine, că ispita vine. Când stai într-un cot, zi cuvântul
tot! Sau esti gură cas(c)ă și te uiți în pod?
2. Nu constă norocul în mișcări și gesturi, pe când biata carte s-a compus din resturi.
3. Eu ca meșter faur vă numesc chiar aur,
când deschideți cartea, răsuflați cu abur.
4. Foaie după foaie, de sus să le iei, cartea
să dureze, nici tu să nu piei.
5. Domnitori, Vlădici, viacuri au trecut
și trăind în lume, dar toți au tăcut, careînconjoară pământul, ar fi necunoscut, de
n-ar fi scris în carte, după cum am spus.
6. Lucruri, gânduri, chiar și fapte, cum
videți mai sus, ca umbra ștergându-să, cu
totul s-au dus.
7. Să dați cinste și onoare, eu pe toți vă
rog, cartea asta-i ca un soare, să nu fii olog,
de blestemuri te dezleagă, și te ține-n brață,
te sărută și te-înalță, numai tu să fii bun și
învață.
8. Dilicat să fii cu cartea, poartă-te frumos, să ai mâinile curate și n-o da pe jos.
9. Și am o rugăminte, dacă vrei să știi,
lumânări pentru zaloage, în ea să nu pui.
10. De să-ntâmplă câte-odată să fii palamari, să ai la gură o cârpă sau în buzunari.
11. De altfel bolesc tartajii, foile se ung
și blăstăm în sân va curge, când la meșter
iar ajung”.
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Note generale: Exemplar incomplet.
Cartea prezintă [1] f. t., 25 f., 341 f. Cartea
nu are coperți și cotor. Dimensiunile cărții:
19,5 x 15,5 x 5,5 cm. Foaia de titlu este desprinsă de carte, ruptă la colțuri. Necesită
restaurare.
9. Biblia, Sankt Petersburg, Tipografia
lui Nic. Grecia, 1819.
BRV, III, nr. 1031, p. 289-290; CM, II, nr.
16, p. 73-75; David, Tipăriturile, nr. 17, p.
45; P. Mihail, Z. Mihail, Acte, nr. 49, p. 7;
Igor Cereteu, Catalog, CLXIII, p. 187-189.
Note generale: Exemplar complet. Cartea prezintă [2] f., 1249 p., [1] f., 303 p.
Coperțile din carton, piele. Cartea este desprinsă în mai multe locuri și de coperți. Necesită restaurare.
Însemnări: Pe o foaie albă la începutul
cărții: „Donată de către ascultătorul Ghervasie Grișunea, Vasia, Maria. 21.02.2002”.
Pe altă foaie albă de la început: „Василий
Иванович Рошка из с. Игнэцэй. 1898”
<Vasilii Ivanovici Roșca din s. Ignăței.
1898>.
F.t.: „Această carte este a lui Vasilie
Roșca din comuna Ignăței”.
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10. Rânduiala sfințirii bisericii, Chișinău, Tipografia Exarhicească, 1820.
BRV, III, nr. 1084, p. 345-347; CM, II, nr.
20, p. 79-80; David, Tipăriturile, nr. 24, p.
58; P. Mihail, Z. Mihail, Acte, nr. 62, p. 9;
Igor Cereteu, Catalog, CLXIX, p. 202-204.
Note generale: Exemplar complet.
Cartea prezintă [2] f., 113 f. Dimensiunile cărții: 21 x 17,5 x 2 cm. Coperțile cărții
sunt din foile altei cărți tipărite la Chișinău
în secolul XIX, murdare, cu pete de ceară.
Cotorul din piele.
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11. Slujba Sfintei Învieri și toată Săptămâna Luminată, Tipografia Mănăstirii
Neamț, 1833.
BRM, I, nr. 15896, p. 894.
Note generale: Exemplar incomplet.
Cartea prezintă [3] f., [102] f. Lipsește
foaia de titlu. Dimensiunile cărții: 22,5 x
16,5 x 2,5 cm. Pagină culeasă: 12,5 x 9 cm.
Coperțile din carton, hârtie cafenie. Cotorul din piele.
Însemnări: F. [1]: „Monastirea Coșelauca
din Eparhia Hotinului”.
F. [3]: „Doamne, îndură-te cerescule împărate, care poți toate și din iad a scoate,
Tu ai puteri să faci învieri, Doamne sfinte,
aduți și de mine aminte, rugându-Te ce-

tili de sfinți ci-s într-această carti tipăriți.
Amin. S.K.H.”.
F. 1-4: „Aceasta carti, cu rânduiala slujbii Învierii, iasti a noastră Iosif și acum am
dăruit-o schitului Coșălăuca. 1849 anu,
luna mart 28 zi”.
F. 6-24: „Aceasta cărticica esti a bisăricii
schitului Coșelăuca cu hramul Adormirii
Maicii Domnului, uezdul Sorocii, dăruită
di oaricari Iosif spre pomenire, iară în anul
1883, în 17 aprelii m-am învrednicit și eu
păcătosul a săvârși sfânta Dum<nezeiasca>
Liturghie întru acest sfânt lăcaș, cu ajutorul
lui Dumnezeu. Sveașcennik Koșelevskago
skita Konstantin Haritonov”.

12. Ceaslov, Tipografia Mănăstirii
Neamț, 1835.
BRM, I, nr. 11664, p. 643-644; Igor Cereteu, Catalog, CCXII, p. 228-229.
Note generale: Exemplar complet. Cartea prezintă [4] f., 332 f. Are foaie de titlu.
Dimensiunile cărții: 29 x 19 x 5 cm. Pagină
culeasă: 21 x 13,2 cm. Foaia de titlu este încadrată în chenar din ornamente tipografice vegetale. Text pe o coloană, în negru şi
roşu, cu 32 de rânduri pe pagină. Textul este
încadrat în chenar (ca şi la Liturghia de la
Chişinău din 1815). Filigrane, frontispicii,
iniţiale mari cu roşu, viniete mari. Coperțile
sunt din carton, pânză verde.
Însemnări: F. 1-7: „Acest Ceaslov este
cumpărat de supt iscălitul egumen s(fi)
n(tei) monastiri Holban, ce să zice Mo..., pe

14. Ceaslov, Tipografia Mănăstirii Neamț,
1850.
BRM, I, nr. 11666, p. 644; CM, II, nr. 95,
p. 154-155; Igor Cereteu, Catalog, CCLIV,
p. 254-255.

Note generale: Exemplar incomplet.
Cartea prezintă 340 de foi. Partea de sus a
foilor a fost arsă, iar ulterior cartea a fost
restaurată nereușit cu hârtie, încât nu se
vede numerotarea paginilor. Dimensiunile cărții: 25,6 x 18 x 6,5 cm. Coperta din
carton, pânză cafenie lucioasă. Cotorul din
pânză. Necesită restaurare.
15. Prolog (martie-mai), Tipografia
Mănăstirii Neamț, 1855.
Note generale: Exemplarul prezintă [1] f.
t., 265 f. Dimensiunile cărții: 34 x 21 x 3,5 cm.
Coperțile din carton, piele cafenie. Pe centru
un medalion: „Maica Domnului cu Pruncul”,
cu urme de aurire, iar pe margini un chenar,
aplicat prin presare la rece. Foile au fost restaurate nereușit. Necesită restaurare.
Însemnări: Pe o foaie albă de la sfârșitul
cărții: I. „Si se știi la ce an s-au născut fecioru
dascalu(lu)i Afanasăi Harbuz, Gavriil, 1818,
iulie 13 zili și mi-au citit molitfele botezului
preutul Alexei Chisălschii din satul Rădenii,
ținutul Bălții; da(r) la 1836 m-am dat la monastirea Dobrușa, martei 12 zili, și la 1852,
luna lui decheveri 4 zile m-au făcut monah
di Gavriil, mă numesc Grigorie; iară la anul
1859 luna lui mai 21 zile s-au hirotonisât
ieroshimonahu Macarie preut și părintele
Anatolie ierodiacon în s(fânta) monastire
Gherbovețu; iară la 22 mai s-au herotoni-
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13. Acatistier, Tipografia Mănăstirii
Neamț, 1836.
BRM, I, nr. 263, p. 15; CM, II, nr. 58, p.
119; Igor Cereteu, Catalog, CCXIII, p. 229.
Note generale: Exemplar incomplet.
Cartea prezintă [4] f., 156 f. Lipsesc ultimele [8] f. de la sfârșit. Dimensiunile cărții: 18
x 11,5 x 2,8 cm. Pagină culeasă: 11.5 x 8,3
cm. Foaia de titlu este încadrată în chenar
din ornamente vegetale și florale și medalioane cu chipuri de sfinți. Pe verso foii de
titlu gravura „Înălțarea lui Iisus Hristos”.
Urmează pe cinci pagini arătate în scurt
pentru acest nume Acatist. Pe verso foii [3]
gravură cu chipul lui „Iisus Hristos”, semnată Proto Ierei Mihai Srilb (din Psaltirea
de la Iași, 1782). Frontispicii, inițiale mari,
textul pe pagină este încadrat în chenar.
Coperta din carton, hârtie cafenie. Cotorul
din piele cafenie. Cartea este desprinsă în
mai multe locuri. Necesită restaurare.

Valori bibliofile

cari l-am dat la biserica din satul lui Bour
a numitei măn(ăstiri), la cari să prăznuiești
hramul Adormirii Maicii Domnului. Și cine
ar fura să fie blastamat de Domnul Hristos
și de toți sfinții părinți. 1842”.
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sât preot ieromonahu Ghervasie și părintele
Gregorie ierodiacon în s(fânta) monastire
Hărjavca de preosfințitul Antonie; și la iule
în 20 m-au hirotonisât preut ieromonah
Gregorei; la 1864, avgust 25 zile m-am pirivodit la monastirea Saharna 1876 12 zile”.
Forzațul II: „M-e Cușilovca. Potoroacă
Anastasia”.
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16.Ceaslov, Chișinău, Tipografia Duhovnicească, 1862.
BRM, I, nr. 11715, p. 646; Paul Mihail
Tipărituri, nr. 210, p. 121; CM, II, nr. 122, p.
188-189; Igor Cereteu, Catalog, CCCXXII,
p. 300-301.
Note generale: Exemplar complet. Cartea prezintă [1] f.t., [1] f., 222 f. Dimensiunile
cărții: 39,5 x 25 x 3 cm. Coperțile din carton,
piele cafenie. Cartea este desprinsă de coperți
și foile unele de altele. Necesită restaurare.
Însemnări: Forzațul I: „Sora Alexandra.
Coșărnița, Florești”.
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17. Octoih, Chișinău, Tipografia Duhovnicească, 1862.
Note generale: Exemplar incomplet.
Cartea prezintă [5] f., 325 f. Lipsește foaia
de titlu. Coperțile din carton, pânză cafenie. Cotorul din pânză. Pe centru semnul
crucii. Cartea a fost restaurată de amatori.
Însemnări: Pe o foaie detașată: I. „Această carte numită Octoih mare de strană pe
opt glasuri e proprietatea mea: fiind rătăcită, acum în mâina mea nimerită. Și legată și
reparată în zilele Marelui Domn și părinte,
Preafericitul Alexei, Patriarhul Moscovei și
al Rosiei. Și al Înaltpreasfințitul Vladimir,
Mitropolitul Chișinăului și al Moldovii. Găsindu-mă în mănăstirea Saharna cu mila lui
Dumnezeu, am strâns și aceste foi, lucrând
pe apucate vre-o două luni și jumătate. Și terminând pe data de 8 Iulie pe stil vechi, anul
1999. Aramescu, Ieroshimonahul Tarasie”.
II.„Stihuri referitoare la personalul de cler.
1. Fraților atențiune
că mergem la legiune,
viața noastră-i ca o spumă,
judecata nu e glumă.
2.Văd că înzdar vorbesc,
laolaltă vă privesc,
unii râd, alții bocesc,
parcă-i templu jidovesc
3. Numa la stâna de oi
Gălăgia-i ca la noi,
Nu-i laptele la măsură,

Nu puteț(i) tăcea din gură?
De va s(p)un prindeț(i) la ură!
4. În Biserică să știți,
Aț(i) intrat fiți liniștiți
La cântări și la citire,
Sfatul numa(i) la cfartire
5. Cu păstorul, ca prin codri,
cu pășuni, cu spini mă rup
Sunteți oi cuvântătoare
Mă primiți cu ochi de lup.
Sfârșit și lui D(u)m(ne)ze(u) laudă”.
18. Cartea psalmilor, București, Pentru
Societatea Biblică cea Britanică, 1885.
BRM, I, 10734, p. 592; Igor Cereteu, Catalog, CCCXLVIII, p. 314-315.
Note generale: Exemplar complet. Cartea prezintă 96 de pagini. Dimensiunile
cărții: 25 x 20 x 4 cm. Pagină culeasă: 22 x
15,3 cm. Tipar cu negru, pe două coloane,
cu 43 de rânduri în coloană. Colligată cu
Noul Testament, București, Pentru Societatea Biblică cea Britanică, 1885. Coperta din
carton, cu imprimări pe margini. Cartea
este desprinsă de coperți și foile unele de
altele. Necesită restaurare.
19. Noul Testament, București, Pentru
Societatea Biblică cea Britanică, 1885.
BRM, III, nr. 42125, p. 650; Igor Cereteu, Catalog, CCCXLIX, p. 315.
Note generale: Exemplar complet. Cartea prezintă 364 de pagini. Dimensiunile
cărții: 25 x 20 x 4 cm. Pagină culeasă: 22 x
15,3 cm. Tipar cu negru, pe două coloane,
cu 43 de rânduri în coloană. Colligată cu
Cartea psalmilor, București, Pentru Societatea Biblică cea Britanică, 1885. Coperta
din carton, cu imprimări pe margini. Cartea este desprinsă de coperți și foile unele
de altele. Necesită restaurare.
20. Învățături creștinești, Chișinău, Tipografia Eparhială, 1911.
Paul Mihail Tipărituri, nr. 340, p. 232;
Danilov et. al., Catalog, nr. 161, p. 163; Igor
Cereteu, Catalog, CDI, p. 342.
Note generale: Exemplar incomplet. Cartea prezintă p. 5-550. Dimensiunile cărții:
19,5 x 13 x 2,5 cm. Coperta este din carton,
pânză cafenie. Pe marginile coperților sunt
imprimate câteva rânduri de chenare, pe
centru, semnul crucii. Cartea nu are cotor
și este desprinsă în mai multe locuri și foile
unele de altele. Necesită restaurare.

