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Pr. Aurel Papiu, unul dintre primii cercetători
ai cărţilor vechi bisericeşti din judeţul Satu Mare

V i o r e l  C Â M P E A N ,  Ma r t a  C O R D E A
Biblioteca Judeţeană Satu Mare

Satu Mare County Library
Personal e-mails: viorel_campean@yahoo.com, marticordea@yahoo.com

Specialiştii în carte veche din judeţul Satu Mare 
sau cei care au fost preocupaţi de circulaţia cărţii vechi 
româneşti din zonă au fost mai puţin informaţi referitor 
la activitatea unuia dintre primii cercetători ai cărţilor 
vechi bisericeşti şi a însemnărilor găsite pe ele. Ne-am 
propus să prezentăm în materialul nostru activitatea 
publicistică şi de cercetare a preotului Aurel Papiu, 
născut în anul 1877 la Nicula, paroh între anii 1929-
1935 în localitatea Giorocuta (judeţul Satu Mare). 

Primul sătmărean care avea să se bucure de atenţia 
cercetătorilor în domeniul cărţii vechi, a fost revizorul 
şcolar şi animatorul cultural, Dariu Pop (1887-1965), 
care, urmând liceul grăniceresc din Năsăud, a fost coleg 
cu Liviu Rebreanu. Fiind învăţător în mai multe sate din 
nordul ţării şi preocupat de culturalizarea acestor părţi 
de ţară, a condus prima dintre publicaţiile de cultură 
apărute în oraşul Satu Mare, în anul 1921, Ţara de Sus şi 
o publicaţie învăţătorească, Viaţa şcolară. De asemenea, a 
fost colaborator al ziarului Românul din Arad, sprijinind 

în coloanele acestei publicaţii revendicările învăţătoreşti. 
În 1938 publică la Satu Mare, la editura „Athenaeum”, 
volumul de 158 de pagini, Mărturii strămoşeşti. Note 
paleografice pe margini de cărţi bisericeşti sătmărene. 

Iată descrierea volumului făcută de către istoricul 
literar Nae Antonescu, considerat „părintele revuisticii 
româneşti”: 

„Volumul cuprinde variate însemnări de pe vechile 
cărţi bisericeşti făcute de învăţători, ţărani şi preoţi, cu 
ocazia diferitelor evenimente din viaţa colectivităţii 
rurale. Comunele sunt orânduite alfabetic şi au în faţă 
câte un mic istoric. Lucrarea se încheie cu studiul Limba 
inscripţiilor sătmărene”1. 

Despre importanţa demersului său de a strânge 
laolaltă vechile însemnări de pe cărţile găsite în diferite 
parohii, stau mărturie însăşi cuvintele lui Dariu Pop din 
prefaţa amintitului volum: „Fiecare biserică românească 
este un mic muzeu şi o mică arhivă a fiinţei noastre 
naţionale. Cercetând din sat în sat, în această margine 

The priest Aurel Papiu, one of the first researchers of Romanian old books from Satu Mare county

We intend to present in our paper the journalistic and research activity performed by the priest Aurel Papiu, born 
in 1877 at Nicula, in a family of greek-catholic priests. His contributions on the identification, recording and publishing 
notes of old Romanian books located in the parishes from the Satu Mare county where his activity spreaded over several 
years represent a true pioneering mission. Further research of various specialists, materialized in catalogs of old Romania 
books have confirmed the merits of his work: on one hand some transcripts are reproduced identical with the ones 
decoded by the new researchers of old books, while others are found only in the notes of the priest Aurel Papiu. Even 
if the heritage of his research haven’t been constituted in a volume, we cand find his work in the press of his time, for 
example in the article Notes through religious books published in The Christian Courier from Gherla (1930) or in the 
column Through the old books in the publication The Herald 1933-1934. Also in The Christian Courier he wrote an 
important article named A 195 years old manuscript with cyrillic letters (1735). Our article also refers to the biografy 
and poetic activity of this distinguished priest.

Keywords: priest greek-catholic, notes, old romanian book, The Christian Courier, The Herald.
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de ţară, bisericile noastre, am dat de comori adevărate, 
nebănuite. Cucernicii preoţi, din vremea potirelor de 
lemn, au avut multă grijă să vecinicească, pe marginile 
cărţilor sfinte, crâmpeie din firul timpului scurs, pe care 
le însemnau cu pana de gâscă, înmuiată în negreala de 
ciuline. Slovele tremurătoare, pe care poporul le numea 
potcoave, sunt astăzi cele mai puternice mărturii ale 
adevărului istoric”2.

Dariu Pop este şi cel care aminteşte în cartea sa, 
Mărturii strămoşeşti, o contribuţie a predecesorului său, 
pr. Aurel Papiu, menţionând faptul că acesta a descifrat 
un manuscris de la Terebeşti, „un verş la mort, compus de 
diacul Flore Bone în anul 1800”3.

Preocupări în acest domeniu a avut şi Elena 
Bărnuţiu, autoarea volumului Carte românească veche 
în colecţii sătmărene, apărut sub egida editurii Muzeului 
Sătmărean în 1998; în 1980 ea a realizat un catalog de 
expoziţie, Cartea românească veche din secolul XVIII în 
părţile sătmărene, tot la instituţia muzeală sătmăreană. De 
asemenea, a publicat o serie de studii în revista Muzeului 
Judeţean de Istorie Satu Mare, Satu Mare. Studii şi 
comunicări: Răspîndirea cărţilor din Ţara Românească 
şi Moldova în judeţul Satu Mare, vol. V-VI, 1981-1982, 
pp. 229-234; Cartea veche românească din Oaş, judeţul 
Satu Mare, vol. VII-VIII, 1986-1987, pp. 163-183; Popa 
Chirilă din Aciua – copist din a doua jumătate a secolului 
al XVII-lea, vol. IX-X, 1992-1993, pp. 127-134; 
Manuscrise româneşti din judeţul Satu Mare, vol. XI-
XII, 1994-1995, pp. 301-311; Un manuscris din 1584, 
realizat la Mănăstirea Putna, vol. XI-XII, 1994-1995, 
pp. 289-299 (în colaborare cu Marta Cordea).

Cercetările efectuate de Doru Radosav, cât a 
funcţionat la Satu Mare, el fiind acum prof. univ., 
directorul B.C.U. „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, s-au 
materializat prin apariţia volumului Catalogul cărţii 
tipărite şi manuscrise din nord-vestul Transilvaniei (sec. 
XVII-XIX), Cluj-Napoca, Editura „PHILOBIBLON” 
a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”, 1995.

Un alt sătmărean, cu activitate rodnică la Baia 
Mare, Aurel Socolan, şi-a strâns rodul cercetătorilor 
în domeniu, prin publicarea volumului Circulaţia 
cărţii româneşti până la 1850 în judeţul Maramureş, 
Baia Mare, Editura Maria Montessori, 2005, după ce 
publicase mai multe articole în periodicul Muzeului 
Judeţean Maramureş, Marmaţia.

Pentru că preocupările preotului greco-catolic 
Aurel Papiu în domeniul valorificării patrimoniului 
cultural românesc au fost puţin menţionate în literatura 
de specialitate, considerăm că este o datorie a noastră 
să scoatem în evidenţă eforturile sale, care se constituie 
într-o adevărată muncă de pionierat, desfăşurată pe 
parcursul mai multor ani. Cercetările ulterioare ale 
specialiştilor, materializate în cataloage de carte veche 
românească, au confirmat temeinicia muncii sale. Astfel, 
unele însemnări sunt redate identic cu cele descifrate de 
noii cercetători ai cărţilor vechi, altele însă se găsesc doar 

în notiţele sale. 
Câteva repere biografice, inedite, vin să completeze 

activitatea acestui merituos preot. S-a născut în 17 
februarie 1877 la Nicula, în familia pr. Lazăr Papiu şi 
a Amaliei Cupşa (născută, probabil, la Corvineşti). 
Familia tatălui său era veche, cu numele de familie Pop. 
Bunicul său, preotul greco-catolic Matei Pop, fiind 
paroh la Corvineşti, a avut o familie numeroasă, cu 12 
copii. Un unchi al lui Aurel Papiu, fratele cel mai mare 
al tatălui, Ioan Papiu (în imagine), a fost prepozit al 
Episcopiei Greco-Catolice de Gherla. Pentru a putea fi 
deosebiţi, împreună cu vărul său Ioan Papiriu Pop, tatăl 
lui Aurel Papiu a hotărât să-şi adauge la numele Pop pe 
cel de Papiu, vărul său luând numele de Papiriu. Un alt 
frate al lui Ioan şi Lazăr Papiu, Vasile, notar şi „cassar” la 
banca „Aurora” din Năsăud a rămas la numele originar, 
Pop4. De altfel, în anuarele de la Blaj şi Aurel Papiu apare 
cu forma numelui „Pop Papiu Aurel”. 

Tatăl său era născut în anul 1849 şi a fost hirotonit 
în anul 1875. Între 1876-1882 era paroh în Ghirolt, 
distr. Gherla5. Între 1886-1898 a slujit în parohia Juş 
(Szász-Uj-ős), districtul Buza6. Cel puţin din 1903 până 
la repausare a fost paroh în Uifalău Săsesc (Noieni, 
Corvineşti), acelaşi district7. A trecut la cele veşnice în 
8 octombrie 19228. Un frate al lui Aurel a fost Gavril, 
învăţător în Beclean, care, la rândul lui, a avut un fiu, 
Cornel (n. 1905), preot în Rona şi Orman9.

Aurel Papiu a urmat liceul la Blaj, absolvind în anul 
şcolar 1895/1896 şi fiind coleg de clasă, printre alţii, 
cu Augustin Mircea (avocat sătmărean, cu merite la 
înfăptuirea Marii Uniri). În clasa terminală l-a avut ca 
diriginte pe profesorul de fizică Emil Viciu10. A studiat 
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apoi teologia la Gherla. S-a căsătorit cu o nepoată a 
canonicului Ioan Welle, al cărui capelan avea să fie, după 
cum vom vedea11. A fost hirotonit în 7 aprilie 1901. 

Mai întâi a fost preot-paroh în Enciu (1901-1905), 
apoi capelan în Dej (1905-1911), slujind alături de 
vice-arhidiaconul Ioan Welle12. După aceea a fost 
administrator parohial în Cuzdrioara (1911-1921), pe 
urmă funcţionar la Asociaţia Văduvelor şi Orfanilor 
de Război Dej (1921-1923). În 1923 a fost numit 
paroh la Teocu de Sus (distr. Lujerd), iar în 1925 era 
paroh la Săplac, distr. Gherla. A funcţionat apoi în 
parohia Buneşti13. În 10 sept. 1929 a fost numit paroh 
la Giorocuta, unde şi-a desfăşurat activitatea cel puţin 
până în anul 1935. În august 1930 a primit titlul de 
protopop onorar. Prin 1937-1941 era paroh la Stoiana, 
tractul Someş14.

Imboldul de care a fost călăuzit preotul Aurel Papiu, 
îl găsim formulat de el însuşi, în preambulul unuia dintre 
articolele publicate despre cărţile vechi şi însemnările 
aflate pe ele, în Curierul Creştin, apărut la Gherla în 1 
februarie 1930: „Aproape nu este biserică, în care să nu 
se afle cărţi bis[ericeşti] cu notiţe mai scurte sau mai 
lungi despre întâmplări din vremile bătrâne de interes 
local, dar adeseori şi de interes mai general. De pildă: 
despre foamete, boale, răvaş despre competinţe preoţeşti, 
date despre cumpărări sau donaţiuni de cărţi, etc., etc. 
Ar fi lucru cuvios a le aduna pe toate, la un loc macar 
din câte-o Eparhie şi a-le eda într-un eventual Album 
diecezan, ca – şi de s-ar pustii cu vremea cărţile bătrâne 
să le rămâie urmă acelor notiţe”15.

A mai colaborat şi la foaia bisericească Unirea, cu 
poezia În Cruce am nădejde...16, pe care, având în vedere 
sensibilitatea textului, o redăm în continuare: „De câte 
ori simţesc durere/ În trupul meu şi pătimesc,/Adevărata 

mângâiere/ Numai în Cruce o găsesc./ În Cruce am 
nădejde mare:/ Pe ea a fost doar ţîntuit/ Acela, ce cu 
îndurare/ Pe mulţi de boale-a mântuit!/ Când lupt cu 
pofte necurate/ Izvorîtoare de venin,/ Cu Sfânta Cruce 
atăcate/ Le-alung şi-n grabă nu revin./ În Cruce am 
nădejde mare:/ Pe ea a fost doar pironit/ Acel, ce fără 
de cruţare/ Şi diavolii i-a izgonit!/ Când pizmă, ură şi 
mânie/ Din întunerec mă pândesc,/ Zmerit, cu adâncă 
cucerie/ La Sfânta Cruce mă gândesc./ În Cruce am 
nădejde mare:/ Pe ea a fost doar ridicat/ Acela, ce cu 
braţu-i tare/ Iadul şi moartea a stricat!…”.

Contribuţiile sale privind identificarea şi 
consemnarea însemnărilor de pe vechi cărţi româneşti, 
aflate în parohiile din judeţul Satu Mare, au fost 
publicate în presa vremii, în articolul Însemnări prin 
cărţi bisericeşti în Curierul creştin17 şi la rubrica De prin 
cărţi bătrâne în Vestitorul18. Tot în Curierul creştin a scris 
un valoros articol intitulat Un manuscris cu litere cirile 
de 195 ani (1735)19. Însemnările de pe cărţile de cult 
sunt prezentate pe măsură ce Aurel Papiu ajunge să le 
descifreze pe parcursul periplului său în localităţile cu 
biserici deţinătoare de astfel de valori. 

Localităţii Corund îi acordă un articol în Vestitorul, 
intitulat De prin cărţi bătrâne20. Aici găseşte însemnări pe 
patru cărţi bisericeşti21. Pe Liturghierul din 1775 apare 
menţionată această însemnare: „Pe marginea din jos a 
paginilor prime este notat: «Aceasta sfântă şi d-zăiască 
liturgie – o au cumpărat – jupânu Sasu Ioan – fiind 
curator – şi lăcuitor în Derşida – ca să-i [...] – în 19 Martie 
[...] – anii dela X[Christos]tos...» – Textul de pe pag. 8, 
9, 10, 11 este necitibil”. Însemnarea se regăseşte şi în alte 
două cataloage mai recente de carte veche22. Considerăm 
că este important de precizat faptul că numai la Aurel 
Papiu mai apare menţionată încă o însemnare: „Pe 
hârtia lipită de păretele anterior al Evangheliei tipărite 
sub <<Io. Nicolae Alex. Mavrocordat, fiind purtătorul 
pravoslaviei Kyr Daniil-Mitrop. a t[ă]tă ţara rom. şi 
exarhul plaiurilor>> se află o notiţă din 1841, din care 
se poate ceti atâta”: „1841 Mai 27 au ploiet ântâie 4 
săptămâni şi 4 zile.... sânpetrului atunci au răsărit...”.
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Pe un Triodion tipărit în 1781 la Blaj identifică 
aceste notiţe:  „a) aceasta aci să scrie la voi ca din cinste. 
b) Cinstite şi înţălepte Kyr Iremo! Întru duhul sfânt 
după duhul zmerenii noastre darul folosinţii tale dela 
D-zeu atotţiitorul. c) Precum scrie Arhireul cătră mai 
mare Egumen şi ştariţ pre cuviosu mai marele a sfântului 
munte ce să chiamă Athosul dulce şi pre... că duhul... 
frate şi fiule zmerenii noastre darul – pace – millă... 
sufletească şi ori ce alt bine de spăşenie ne rugăm să să 
dăruiască mării sfinţii tale dela D-zău atotţitorul. Darul 
şi mila lui D-zeu să fie cu cuviinţă sfinţii tale. Amin”. 

Pe Strastnicul tipărit la Blaj în 180[0]23 găseşte 
însemnarea: „Aceasta sfântă Carte anume Strajnic, o au 
cumpărat sătenii Corundani pe seama bisericii24 dumiilor 
sale ca să fie podoabă bisericească şi sau cumpărat în 
curătorie lui Grama Alesa pe bani... 22 de zloţi şi cine o ar 
fura sau o ar muta să fie afurisit şi anatema. Sau cumpărat 
la 1810. Acest zapis l’am scris eu Popdanu Ilie”25.

O notiţă mai nouă găseşte pe Evangheliarul de 
la Blaj din 1900. Pe ultima foaie netipărită s-a scris 
„pentru vecinică pomenire”: „În amintirea zilei de 20 
April 1919 (Sf. Paşti) şi cu ocazia serviciului religios 
făcut pentru generaţia oştirii române care a făurit 
România Mare lăsăm pentru vecinică pomenire în sfânta 
Evanghelie numele noastre: Căpitan din Reg. 9 Roşiori: 
H. Solacolu; Căpitan din Reg. 4 Roşiori: Memel 
Sălteanu; sublocotenent din Reg. 9 Roşiori: Aurel Rad”. 
Interesante note semnalează şi pe foaia unde este arătată 
data Paştilor pe mai mulţi ani: „a) Biserica din Corund 
e clădită – edificată – la 1723, mai de nou reparată 1816 
şi 1926. b) Corundul până în 1862 a aparţinut ca filie 
parohiei Giorocuta. C) Preoţii care au fungat mai de 
nou în Corund: Vasile Sfura dela 1862, Ioan Farcău, 
Laurenţiu Avram, Victor Vaşvary”.

În anul 1936 publică tot în Vestitorul un material 
referitor la însemnările găsite pe cărţile din alte două 
parohii, Bobota şi Hurezu Mare. 

Ne vom opri în cele ce urmează la însemnările 
consemnate la Hurezu Mare. În Evanghelia tipărită la 
Blaj în 176526, pe ultima foaie netipărită consemnează 
că a găsit următorul text27: „În anul 1829 a lunii lui iunie 
în 19 zile sau cutremurat pământul întru atât cât blidele 
din cuie jos au picat şi noi toţi neam spăriat aşe la noi 
sa întâmplat întro Miercuri la 8 ceasuri după amiazăzi 
fiind localnic kantor Ioannes Mattyok mpr”. Pe foaia 
ultimă era scris: „Nu-i după cele <<petriţe>> probabil 
<<prescrise>>, aşa precum zici dumneata Domnule 
Cigi! Ci pune-le pe rând una după alta după cum voieşti, 
cum spune şi tipicul mai vârtos când ai de slujit toată 
săptămâna urmează după cum le-am semnat eu. Ioan”. 
El găseşte pe foaia de început a aceleiaşi Evanghelii 
câteva versuri scrise pe pagina 20 a Evangheliei tipărite 
de Athanasie Rednic în 1765: „Auzi frate! Şi Preote!/ 
Unchiule sau şi nepote/ Nu lăsa să se mângiască/ 
Această carte îngerească!/ Che cu multă alergare/ 
I-am făcut răscumpărare,/ Şi i-am dat veşminte nouă,/ 
Dezbrăcând-o din potcoave/ Fă şi câte vreo rugare/ 
Pentru astă preschimbare,/ Ca să mergi iertat la vază/ 
Noac scrie şi oftează”28.

La Giorocuta descrie însemnările de pe mai multe 
volume de carte veche29. De pe o Evanghelie de Blaj 
din 177630, consemnează: „Anul 1815 şi anul 1816 sau 
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arăduit suşig mare ca acela pân tăte ţările noastre cât anul 
1817-lea primăvara au prins oamenii a mânca rădăcini 
de buruiene, a macina cociani de mălai, în tătă ziua 
murea de să stingea de foame cât vârfu satului numai cu 
caru îi purta la groapă ca de ciumă pe tăte drumurile era 
oameni morţi de foame, era un coubel de grâu cu 70 de 
zloţi, un coubel de mălai cu 60 de zloţi, cubălu de orz cu 
20 zloţi, cubălu de ovăs cu 16 zloţi, jica de krumpire cu 
tri zloţi şi aşa încă nu să prea căpăta numai pe alocurea, 
aceasta pentru aducere aminte o scriu aci fiindcă 
părinţilor de copii săi nu le era nici o milă că sbera de 
să stingea de foame, de care foamete groaznică Doamne 
Isuse Christoase Dzăule mântueştene şi ne păzeşte cu 
mila ta cea dzăească până la sfârşitul veacului acestuia. 
Amin.”31, „Tot acolo pe pag. 1 cetim notiţa cu lit. cirile: 
«Aceasta dincolo scrisă groaznică poveste fiind eu 
parohul Giorocuţii întraceia ani o am scris întru care an 
am îngropat de foame 312 suflete. Giorocuta 1817. 13 
November. Ioan Papdan parohuşul Giorocuţii»”. 

Tot la Giorocuta pr. Papiu găseşte: „Într-un Strajnic 
vechiu pe păretele anterior în partea din jos aflăm scris cu 
lit. cirile: «Părintele popo Găvril să te sileşti a face fără 
zăbavă preţu acestui s. Strajnic precum aieve 4 florinţi 
protopopu Gligorie». Iar tot pe-acelaş părete partea din 
sus stă scris cu litere cirile cu greu descifrabile – aşa: «Pă 
anu 1758 la Onuţ am un mărieşu de botez şi o găină şi 
am la Văsăliuţu un mărieşu şi am la Nuţu un mărieşu şo 
găină şi am la Koposul doi kurui şi un mărieşu şi am la 
Ionu Mukulese şi la frateso doi kurui şi la Opre un kurui 

şi la Kostin un kurui un mărieşu şi am la Strejeriţa un 
mărieşu şi un kurui şi am la dietanul un mărieşu şi un 
kurui. Luka na dat klaka dietanului na dat klaka Opre na 
dat klaka Ciocănaş na dat doi potori»”.

„Într-un Octoih vechiu (cu cirile) pe 1-a pagină 
goală este următoarea însemnare cu litere latine: 
«Pentru luare aminte din annul 1855 – au fostu tare 
mare scumpete, grâulu celu curatu au fostu cu 40 – de 
florinţi cubelu – mălaiu az fostu cu 26 – cu 28 de florinţi 
– orzu cu 5 fl. ovesu cu 10 fl. şi oamenii au fostu in tare 
sărăcie pe aceie vreme, câtu mulţi şau şi lăsatu casele cele 
de lăcuinţia, in diova de s. George au fostu tare mare 
geru – conu cuvintu in anulu acela nau fostu nimica 
vinu de beutu nici horinca de prune – şi iera o fele de 
horinca cu 1 florin, adeca gumetatele cu 15 de cr. – 
Scrisam ieu Papdan Ioannue in anulu 1856 in 28 Aprilie 
cantoru şi invătiatoriu comunităţi Giorocutii – fiind 
parochu Kontzu Theodoru al locului şi administratoru 
Korundului»”.

„Tot în acest Octoih pe pag. 2-a cu cirile: «Aceasta 
sfântă karte iaste a sfinţii Besericii din Iorokuta (cu lit. 
lat.) legată fiind prin Onoratii curatori Besereci. Scrisam 
jeu Ioan Papdan cantor locului Iulie in7-a 1847» 
Giorocuta, Ianuarie 1930, Aurel Papiu preot”32.

Înainte de a trece în revistă însemnările găsite pe 
volumele de carte veche românească din localitatea 
Pişcari33, Papiu realizează un mic preambul în care 
descrie succint localitatea şi oamenii ei: „Nu departe 
de linia ferată Ghilvaci – Ardud, la depărtare de 4 km 
de gara Terebeşti, e situată parohia foarte veche şi curat 
românească Pişcari, păstorită cu cinste de venerabilul 
părinte Iosif Mihalca. Cercetând în luna Sept. crt. pe 
fratele coleg din Terebeşti – înainte de a cerceta cărţile 
bătrâne ale bisericii lui – am «fugit» împreună cu dânsul 
în vecini la Pişcari, ca să răscolesc şi acolo bătrânele cărţi 
«potcovite», cercând după însemnări vechi. – Har 
Domnului, am aflat şi aici ceva, dar puţin, cu toate că 
una dintre cele mai vechi parohii cu cărţi din cele mai 
bătrâne”34.

Pe Evanghelia din 1776 tipărită la Blaj găseşte 
următoarele însemnări: „Mai întâi am dat de Ev. tip. la 
1776 în care dela început, pe marginile inferioare ale 
paginilor, este notiţa cu lit. cirile: «Aceasta sfântă şi 
dumnenezăiască Evanghelie – sa cumpărat de cinstiţii 
parohieni – şi curatori a bisericii ca să fie în sfânta 
biserică – de pomenire care este zidită şi sfinţită – la 
hramul sfinţilor mai marilor voevozi Mihail şi Gavril 
– ca să fie spre [...] lor şi să nu se zmintească – de nime 
subt afurisănie s-tei Troiţe şi a Sfinţilor – părinţi cei 315, 
preţul cărţii 5 florinţi vonoşi...»”35„Pe Strastnic din 
17[7]336 am aflat următoarea însemnare: «A s. Biserici 
din Pişcariu lăsat prin cheltuiala a mai multora pentru 
mântuinţa sufletelor lor în luna Septembre 1819 fiind 
preot locului Molnar Ilie, Tomuţa Lupu fiind curator»”.

De pe un Chiriakodromion37consemnează 
însemnarea: „Cea mai veche carte aflată aici: (Kiri)
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akodromion sau Evanghelii învăţătoare (Cazanier) 
tipărită sub Iosif Leopold George Metropolit 
Bălgradului Atanasie, anul dela mântuirea lumii 1699. 
Pe acest Cazanier e scurta notiţă cu cirile: «Această 
carte a bisericii berendanilor (?) [Sic!] şi cine ar fura să 
fie afurisit de 315 Părinţi dela Nikee»”.

De asemenea: „Pe alt Cazanier (fără front) într-o 
cazanie din Paresimi făcându-se provocare la Daniil 
Cap. 4 st. 24, 25, se află reprodus textul acelui cap. cu l. 
cirile aşa: «Pentru aceea împărate sfatul meu placă-ţi şi 
păcatele tale cu milostenie le răscumpără şi nedreptăţile 
tale cu îndurări săracilor, doar va fi Domnul mult 
îngăduitor păcatelor tale – este sfatul lui Daniile cătră 
Nabuchodonosor».„Sub titula Kazanie la Du[minica] 
Tomii e o notă scurtă cu cirile: ... «15 florinţi şi el şi dat 
bani nice un ban hiia şi om aşa luat dela el nie el nice 
nime»”38. 

Am căutat să redăm textele însemnărilor lui Aurel 
Papiu în comparaţie cu transcrierile cercetătorilor care 
l-au succedat, tocmai pentru a reflecta acurateţea cu care 
acestea au fost redate, ţinând cont de faptul că domeniul 
în care şi-a desfăşurat activitatea în mod preponderent 
preotul greco-catolic, n-a fost bibliologia. 

Pe lângă activitatea de cercetare a vechilor cărţi 
româneşti, preotul Aurel Papiu a mai fost preocupat să 
publice, sub formă de cântări, unele rugăciuni, precum 
Paraclisul Maicii Domnului în versuri, „cu intenţia de a 
întări sentimenele de evlavie ale creştinilor”. În prefaţa 
volumului redactat la Buneşti şi apărut la Gherla în 1927 
la Editura Tipografiei „Aurora” A. Todoran, parohul 
notează următoarele: „Avem în toate părţile patriei 
noastre iubite mănăstiri [...] unde poporul grăbeşte cu 
procesiune să ia mângâiere în necazurile de multe feliuri 
proşternut la picioarele Maicii Domnului [...]” Una 
dintre aceste rugăciuni: „poate cea mai frumoasă – este 
Paraclisul, care cuprinde cereri către Maica Sfântă în 
toate lipsele sufleteşti. [...] Din acest motiv am cugetat, că 
– versificând pentru melodiile obişnuite pe aici nu chiar 
toate cărţile Paraclisului – voiu contribui şi eu cu puţinul 
talent primit dela Cel de Sus la întărirea sentimentelor 
evlavioase ale credinţii şi a devotamentului ce datorim 
Celei fără prihană spre mărirea lui Dumnezeu [...]. 
Modesta mea dorinţă este, ca credincioşii să primească 
aceste cântări întocmite din rugăciunile Paraclisului cu 
dragostea aceea, cu care eu le trimit în lume. Buneşti, la 
25 Martie 1927 Aurel Papiu, preot”39.

În acelaşi an apare şi Acatistul în versuri40cu 
următorul text în prefaţă: „trimit în lume tot în versuri 
şi Acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezău [...] 
Servească şi aceste cântări spre mărirea lui Dumnezău şi 
spre înălţarea cugetelor şi întărirea sentimentelor noastre 
de devoţiune şi dragoste către Maica Sfântă – lauda 
şi mijlocitoarea tuturor creştinilor, Buneşti, 24 iunie 
1927”41. 

Volumele se găsesc în fondul Bibliotecii Centrale 
Universitare din Cluj-Napoca dar nu sunt consemnate 

în Bibliografia românească modernă42.
Viaţa şi activitatea părintelui Aurel Papiu merită 

cercetate în continuare, studiul nostru reprezentând 
doar un început în acest sens. 
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