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O CATAGRAFIE INEDITĂ A BISERICII SFÂNTUL NICOLAE  

DIN BRĂILA (1838-1856) 
 

-Rezumat- 
 

După pacea de la Adrianopol (1829) şi desfiinţarea raiatelor turceşti 
de pe malul stâng, românesc, al Dunării, la Brăila se sfinţesc primele două 
biserici ortodoxe: biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil (1831) şi biserica Sf. 
Nicolae (1838). 

În studiul ce urmează vom completa cu date arhivistice, parte din 
istoria bisericii vechi, cu hramul Sf. Nicolae, din Brăila. 

În anul 1835 se aşează piatra de temelie a bisericii vechi, cu hramul Sf. 
Nicolae, biserică terminată şi sfinţită în anul 1838. Din păcate, în anul 1859, 
această biserică a căzut pradă focului. 

O catagrafie a bisericii vechi, Sf. Nicolae, din Brăila, pentru perioada 
1838-1856, vine să completeze scurta istorie a bisericii vechi. Catagrafia a fost 
realizată ca urmare a dispoziţiilor date, în februarie 1856, de către 
“Departamentul Credinţei şi al Instrucţiunii Publice din Prinţipatul Românii” şi 
cele ale episcopului Filotie Parsoi al Episcopiei Buzăului. 

Această activitate de inventariere a averii bisericii Sf. Nicolae era 
obligatorie în condiţiile în care unul din epitropii bisericii, George Papazovici, 
demisionase. Pentru locul vacant, episcopul Filotei l-a propus pe Ioan Ceauşul, 
care a primit şi actul de întăritură ca epitrop. 

Din cuprinsul Catagrafiei constatăm că zestrea bisericii Sfântul Nicolae, 
din Brăila, era alcătuită din: 

1.Obiecte liturgice lucrate în argint, alamă, aramă, plumb, lemn, sidef şi 
pânză. 

2.Icoane. 
3.Cărţi bisericeşti. 
4.Obiecte casnice. 
5.Case şi prăvălii construite pe uliţe din cvartale cu „văpsea roşie şi 

galbenă”. 
După efectuarea inventarului, cei doi epitropi au „primit zestrea” 

bisericii Sf. Nicolae, semnând alături de protopopul Brăilei. 
Cuvinte cheie: Brăila, Sf. Nicolae, catagrafie, Penescu, maghistrat. 

                                                           
∗ Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi (cristian_caldararu@yahoo.com). 



  DANUBIUS XXXIV 96 

THE INVENTORY FROM 1856, OF THE OLD CHURCH ST. NICOLAE, FROM 
BRĂILA (1838-1856) 

 
-Abstract- 

 
After the Peace of Adrianopolis (1829) and after the cancellation of the 

Turkish Rayahs from the left bank of the Danube (the Romanian bank), the 
first two Orthodox churches were consecrated in Brăila: the St. Archangels 
Mihail and Gavriil Church (1831) and St. Nicolae Church (1838). 

Our study will add some archive data to the already known 
information about the old church, with the patron St. Nicolae, from Brăila. 

In 1835, the foundation stone of the old church, having St. Nicolae as 
its patron, was laid; the church was completed and consecrated in 1838. 
Unfortunately, in 1859, this church was burned down. 

An inventory of the old church, St. Nicolae, from Brăila, for the period 
1838-1856, adds some further information to the short history of the old 
church. The inventory was realized at the request of the “Department of Faith 
and Public Instruction of the Romanian Principality” and of the Bishop of 
Buzău, Filotie Parsoi, in February 1856. 

The inventory of the church assets was mandatory since one of the 
vestrymen of the church, George Papazovici, had resigned. The Bishop Filotei 
proposed Ioan Ceauşul for taking over the vacant seat and he was enthroned 
as a vestryman. 

The Inventory reveals that the assets of St. Nicolae Church, from Brăila, 
consisted of: 

1.Liturgical objects made of silver, brass, copper, lead, nacre and cloth. 
2.Icons. 
3.Religious books. 
4.Usual objects. 
5.Houses and shops built in the streets, “painted in red and yellow”. 

After completing the inventory, the two vestrymen received the assets 
of St. Nicolae Church, signing along with the archpriest of Brăila. 

 
Keywords: Brăila, Sf. Nicolae, inventory, Penescu, town hall. 

 
 

∗ ∗ ∗ 
 
 

Viaţa bisericii creştine din Brăila începe cu siguranţă cu mult înaintea 
veacului XIV, iar organizarea ei o aflăm din documente medievale referitoare la 
Mitropolia Proilaviei.  
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După pacea de la Adrianopol (1829) şi desfiinţarea raialelor turceşti de pe 
malul stâng al Dunării, se revigoarează şi viaţa bisericească din Brăila. În studiul ce 
urmează vom completa, cu date arhivistice1, parte din istoria biserici cu hramul 
Sfântul Nicolae din Brăila construită, între anii 1835-1838 pe uliţa Slătineanu2, cu 
„mare osteneală...cu ajutorul neguţătorilor şi a altor orăşeni care s-au milostivit 
de au ajutat...clădirea acestei biserici au fost de mare nevoe, fiind lipsă de biserici, 
aflându-se atunci numai doă biserici şi acelea foarte mici şi neîncăpătoare”3.  

Sfinţirea acestei biserici s-a făcut de către Episcopului Chesarie al 
Episcopiei Buzăului (1825-1846) la 6 decembrie 18384, ceremonie în cadrul căreia 
profesorul Ioan Penescu a rostit un memorabil „Cuvânt” tipărit în Tipografia 
Oraşului sub forma unei broşuri.  

Ioan Penescu a venit la Brăila la sfârşitul anului 1832 ca profesor la Şcoala 
Naţională, ales în perioada 1841-1843 epitrop al bisericii Sfântul Nicolae. Adevărat 
„ctitor de cultură şi credinţă”5, şi totodată „cel dintâi dascăl care a alungat 
sălbăticiunea şi a înlăturat pustietatea din locurile brăilene”6, a fost apreciat atât 
de contemporani cât şi de urmaşi7.  

La evenimentul din 6 decembrie 1838 au participat toţi cei care au 
contribuit la înălţarea acestei biserici, fiind a doua, după biserica Sântul Arhanghel 
Mihail, construită în Brăila eliberată de turci în anul 1829. Ioan Penescu în 
Cuvântul său îi pomeneşte în special pe acei care „au fost mai cu seamă 
îndemnătorii la desăvârşirea aceştii Sfinte Beserici: Sfinţia sa, părintele 
Protopopul acestui Judeţ (pr. Nicolae), d. Stavrache Divani (poliţaiul oraşului şi 
epitrop), Matache Paraschivescu, serdaru Costandin Epites (doctorul Carantinei şi 

                                                           
1 Arhiva Arhiepiscopiei Dunării de Jos (AADJ), Fond Generale, dos. 396/1855. 
2 N. Iorga, Cei dintâi ani în noua „Brăilă românească” (1832-1866), Bucureşti, 1929, p.18, 
îl considera pe Ioan Slătineanu (1795-1864), „ctitorul oraşului Brăila”. 
3 Ibidem, p.84. 
4 Ioan Penescu, Cuvânt la sfinţirea Sfântului Nicolae din oraşul Brăila, ediţia a II, îngrijită 
de Rodica Drăghici şi Stanca Bounegru, Editura Ex Libris, Brăila 2003, p.16.  
5 Ibidem, p.II. 
6 Radu I. Perianu, Istoria şcoalelor din oraşul şi judeţul Brăila, 1832-1864, editura „Casa 
Şcoalelor”, Bucureşti, 1941, p.28. 
7 Gh. T. Marinescu, Ioan Penescu. Alte note privitoare la activitatea lui culturală închinată 
Brăilei în primii ani după eliberarea de la 1829, în „Analele Brăilei” ( AB, vol.), ediţie 
anastatică îngrijită de Ionel Cândea şi Doru Bădără, vol. II, Editura Istros a Muzeului 
Brăilei, Brăila 2007, an.III, nr.2, aprilie-iunie 1931, p.93. I. Vârtosu, Ioan Penescu, în 
„AB”,vol.I, an.I, nr.4-6, iulie-decembrie 1929, pp.50-55; Idem, Ioan Penescu. Animator 
cultural al Brăilei, în primii ani după 1829, în „AB”, vol.I, an. II, nr 3, iulie-septembrie 
1930, pp.3-21; Gh. T Marinescu, Note privitoare la activitatea culturală a lui Ioan 
Penescu, în „AB”, vol.I, an.II, nr.4, octombrie-decembrie, 1930, pp.26-34. 
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judeţului, prezident al Maghistratului)8, d. Dimitrache Deamandidi9, d. v<ornic> 
Teodosie Gheoca, d. p<itar> Parascheva Gheorghe, d. Ilie Vrăbiescu10,  
d. stol<nic> Ioan Gefhari, d. Costandin Crâmpu11, d. C. Caridache, d. Polihronie 
Triandafil, d. p<itar> Hagi Nedelcu, d. Nicolae Maret, d. Emanoil Baldoride,   
d. c<ăminar> C. Maimaru, şi prin stăruinţa d. vătaf al Maghistratului”12. Din 
păcate, în anul 1859, această biserică a căzut pradă focului, parte din zestre sa fiind 
mistuită de flăcări. 

 La recomandarea Episcopului Filotei al Episcopiei Buzău (1850-1859), 
domnul Barbu Ştirbei a întărit actul de numire pentru patru epitropi ai Guvernului 
la patru biserici din Brăila: Gheorghe Papazovici  la biserica Sfântul Nicolae, 
Ghorghe Costandin, la biserica Sfântul Spiridon, Petrache Simu la biserica Sfinţii 
Apostoli şi Iordan Pescaru la biserica Adormirea Maicii Domnului13, demers făcut 
„pe temeiul orânduielilor statornicite prin luminatul Ofis cu nr. 1368, anul 1850, 
în privinţa organizaţiei epitropiilor pe la bisericile înzestrate cu venituri 
ctitoriceşti”14. 

Al doilea epitrop al bisericii Sfântul Nicolae, ales de enoriaşi şi recunoscut 
de episcop încă din anul 1854, a fost Mărgărit Ştefan15. Cei doi epitropi urmau a 
face Catagrafia bisericii conform instrucţiunile episcopului, act important pentru 
Departamentul de finanţe al ţării.    

După aproape patru luni de la instalare, Gheorghe Papazovici a demisionat, 
în data de 16 iunie 1855, din funcţia de epitrop al bisericii Sfântul Nicolae, 
motivând „pe de o parte că interesele...comerciale nici într-un fel nu...iartă a primi 
o asemenea sarcină, şi pe de alta, că de toţi este cunoscut că Casa aceasta au 
îndeplinit într-un îndelungat şir de ani slujba de epitrop la această biserică”16. 

                                                           
8 Gheorghe Iavorschi, Începuturile instituţiri Primăria Municipiului Brăila (Maghistratul 
oraşului) în perioada 1831-1864, reflectate în documente de arhivă, în „AB”, serie nouă, 
an VIII, nr.8, Brăila, 2007, p.14, prezident al Maghistratului (Primărie) Brăilei în anii 1838-
1841 şi 1849-1854. Prezidenţii erau aleşi sau realeşi, până în anul 1854, pe un an de zile, 
apoi pe doi ani, până în anul 1864; după promulgarea Legii nr. 394/31 martie 1864 pentru 
comunele urbane şi rurale şi pentru înfiinţarea consiliilor judeţene, prezidenţii, numiţi 
acum primari, sunt aleşi sau realeşi din patru în patru ani. 
9  Ibidem, p.15, prezident al Maghistratului în anul 1844. 
10Ibidem, p.15, pitar, prezident al Maghistratului Brăilei în perioada 1854-1858. Din anul 
1855 denumirea de Maghistrat se schimbă în Municipalitate.  
11 Ibidem, p.14, prezident al Maghistratului Brăilei în anii 1842 şi 1845. 
12 Ioan Penescu, op. cit., p.11. 
13 AADJ, Fond Generale, dos. 396/1855, f.1 
14 Ibidem, f.8. 
15 Ibidem, f.5-5v. 
16 Ibidem f.7. 
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Aplicând procedurile legale, Maghistratul Brăila a propus alţi „ doi 
candidaţi, Nicolae Săgirceanu şi Ioan Ceauşolu”17,  pentru alegerea unui nou 
epitrop  al Guvernului în locul lui Gheorghe Papazovici. Deoarece trecuse termenul 
pentru întocmirea Catagrafiei bisericii Sfântul Nicolae, iar Municipalitatea nu 
desemnase noul epitrop, protopopul judeţului Brăila îl înştiinţa pe episcopul Filotei, 
că cea mai bună alegere ar fi  „dumnealui Ioan Ceauşolu, pe care Protopopia îl 
cunoaşte că este om cinstit, cu frica lui Dumnezeu şi cu multă râvnă şi aplecare 
cătră cele sfinte”18.  

Propunerea protopopului a fost agreată de episcop şi întărită de 
Departamentul Credinţei şi Instrucţiunii Publice din Principatul Românii; prin 
dispoziţiile date la 29 februarie 1856, Departamentul Credinţei transmitea 
episcopului Filotei ordinul de a se face atât înlocuirea epitropului demisionat cât şi 
catagrafiea bisericii pe anii 1838-1856. 

În baza dispoziţiilor sosite de la Bucureşti, episcopul a transmis celor doi 
epitropi ai bisericii, Ioan Ceauşolu şi Mărgărit Ştefan, în data de 22 mai 1855, 
următoarele sarcini: 

„1. Să faceţi catagrafie în număr întreit de starea, zestrea şi de toate 
lucrurile mişcătoare şi nemişcătoare ale bisericii. Acestea toate să să adevereze de 
către cucernicul Protopop, de către D<umnealor> amândoi epitropi şi de către 
Maghistrat; una să va păstra la Epitropie, una să va trimite la C<institul> 
Depart<ament> Bisericesc şi cel de-al treilea să va trimite la Sf(ânta) Episcopie. 
 2. Vă însărcinaţi D<umnea>v<oastră> de a avea de aproape îngrijire şi 
nemărginită dorinţă pentru cele de folos bisericii, adică: pentru buna chivernisire 
a veniturilor, pentru păstrarea zestrei sale şi pentru ctitoriceştile orânduieli, a să 
păzi întocmai. 
 3. Veţi închiria din veniturilor acareturilor bisericii, totdeauna prin 
li ţitaţie, publicată Maghistratului oraşului, după publicaţiile ce să vor face atât în 
oraş cât şi pe afară, prin Giudeţ, prin supt cârmuirile plăşilor, cu trei luni mai 
înainte de termenul orânduirei, şi ca toţi doritorii să să afle faţă la adgiudecări. 
 4. Sânteţi îndatoriţi ca la începutul fiecăruia an, în luna Ianuarie, să 
înfăţişaţi la Maghistrat socotelile anului trecut, spre a să cerceta şi spre a să putea 
adeveri în urmă de membrii acei Autorităţi. Asemenea veţi înfăţişa şi budgetul ce 
veţi alcătui de veniturile şi cheltuielile anului curgător, ca să să hotărască şi 
acelea de cătră Maghistrat, potrivit cu a Aşezământul ctitoricesc şi cu cele mai 
grabnice trebuinţe ale  Sf<ântului> locaş, în cursul acelui an. Osăbit vă mai 
punem înainte, ca cea mai principală trebuinţă, de a înfrumuseţa Biserica şi a o 

                                                           
17 Ibidem, f.13. 
18 Ibidem, f.16v. 
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ţine în bună stare atât despre cele trebuincioase cât şi despre  îndestularea 
cererilor cu calităţi a slujbaşilor pe seama acei Sf<inte> Biserici”19. 

În răstimpul celor 18 ani de la sfinţire (1838-1856) biserica Sfântul Nicolae 
din Brăila a fost înzestrată de către poporeni şi autorităţi cu obiecte liturgice, 
obiecte de uz casnic şi cu câteva proprietăţi imobiliare. 

Conform acestei catagrafii zestrea bisericii Sfântul Nicolae din Brăila era 
alcătuită din:          

- obiecte liturgice lucrate în argint, alamă, aramă, plumb, lemn, sidef şi 
pânză;  

- veşminte bisericeşti;  
- icoane pe lemn;  
- cărţi bisericeşti, româneşti şi greceşti;  
- obiecte casnice;  
- un teren liber de construcţii, case şi prăvălii construite pe uliţele din 

sectoare cu „văpsea roşie şi galbenă”20.  
Pentru slujba de la Sfântul Altar se foloseau 68 de cărţi bisericeşti, din care 

47 în limba română şi 21 în limba greacă. Faptul că majoritatea cărţilor bisericeşti 
erau tipărite în limba română, între care şi trei Sfinte Evanghelii, „una îmbrăcată în 
aur, una în argint şi alta fără îmbrăcăminte”21, reprezintă încă o dovadă că în 
respectiva mahala a bisericii Sfântul Nicolae din Brăila, populaţia majoritară era 
cea românească, parte venită din Transilvania „din regiune Braşovului şi în special 
din Săcele”22.  

În perioada anilor 1960+1989, la nivelul fiecărei eparhii au fost selectate, 
din toate bisericile şi mânăstirile din România, cărţile, icoanele, veşmintele, vase 
liturgice, etc., încadrate în patrimoniul cultural naţional, pentru conservarea şi 
restaurarea lor. În anul 1981 de la biserica Sfântul Nicolae din municipiul Brăila au 
fost selectate 207 cărţi vechi  liturgice sau de istorie bisericească

23. Cea mai mare 

                                                           
19 Ibidem, f.19-19v şi 21. 
20 Maria Stoica, Remodelarea oraşului Brăila în secolul al XIX-lea, în  „Analele Brăilei”, 
seria nouă, an.V, nr.5, Brăila, 2004, p.35, „suprafaţa oraşului era oficial, împărţită în patru 
sectoare, numite culori sau văpseli: galbenă, verde, roşie, albastră, dar se păstra şi 
împărţirea în mahalale...structurate, începând cu deceniul al patrulea, în jurul bisericilor 
al căror nume îl primesc: Mahalaua Bisericii Sf. Arhanghel Mihail, Mahalaua Bisericii Sf. 
Nicolae, Mahalaua Bisericii Sf. Gheorghe..., Mahalaua Bisericii Adormirea Maicii 
Domnului, iar de la începutul deceniului cinci şi Mahalaua Bisericii Sf. Spiridon”. 
21 AADJ, Fond Generale, dos. 396/1855, f.27. 
22Gh. Mihăilescu, Populaţia Brăilei. Studiu de demogrfie dinamică şi static,  în „Analele 
Brăilei”, ediţie anastatică îngrijită de Ionel Cândea şi Doru Bădără, Anul IV, nr. 2-3, 
aprilie-sept., 1932, pp. 110-114, 132. 
23 Mulţumesc parintelui profesor Cristian Gagu, paroh al bisericii Sfântul Antonie cel Mare 
din Brăila, pentru sprijinul acordat. 
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parte a cărţilor, catagrafiate în anul 1856, au fost salvate de la incendiul care a 
distrus biserica veche. 

Catagrafia consemnează prezenţa în biserică a 63 de icoane, din care 21 
erau de dimensiunea icoanelor împărăteşti, 41 icoane mici şi o icoană „de mijloc, 
cu Sf. Ioan Botezătorul”. Din descrierile făcute icoanelor putem aprecia, acum, 
frumuseţea şi preţiozitatea zestrei iconografice, atât din punct de vedere a tehnicii, 
cât şi a simbolisticii duhovniceşti. Unele icoane erau zugrăvite, altele  „săpate şi 
poleite cu aur şi zugrăvite” 24, şase icoane împrimate pe „ hârtie25, cu cercevele şi 
cu geamuri” şi o icoană „mică, însă pe muşama, cu Do<mnul Iisus> Hristos”. Cele 
14 icoane praznicare, din care 12 pentru Iconostas, erau zugrăvite pe ambele feţe 
ale blatului de lemn. 

Icoanele împărăteşti reprezentând pe Maica Domnului, Iisus Hristos, 
Sfântul Nicolae şi Sfântul Ioan Botezătorul erau împodobite cu coroane şi oclade 
sau ferecături26 confecţionate din argint şi argint aurit. Remarcăm că în biserică se 
mai aflau trei icoane mari împărăteşti: Sfântului Nicolae, Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe şi Sfântul Spiridon, prinse în „toc de nuc,  cu lustru”.  

Pentru Sfânta Împărtăşanie se foloseau 16 Sfinte vase liturgice lucrate în 
argint şi argint aurit; de asemenea se mai pastrau „7 părechi paftale de argint, din 
care 3 părechi sânt şi cu sidef, cu colanele lor dimpreună”. Veşmintele preoţeşti 
erau ţesute, parte din ele, cu fir de aur sau argint.  

Toată acea zestre a bisericii Sfântul Nicolae din Brăila, catagrafiată în anul 
1856, arătă prosperitatea enoriaşilor dar şi dragostea faţă de biserica creştin-
ortodoxă, renăscută după sute de ani de dominaţie otomană. 

Catagrafia menţionează şi zestrea imobiliară a parohiei amplasată pe uliţele 
din diverse „văpsele”. Este consemnată şi o „prăvălie în foburg”27, zonă situată, 
după anul 1839, „dincolo de fostul şanţ al cetăţii ”28 şi integrată, din anul 1841, 
oraşului Brăila „pentru ca şi locuitorii acestuia să beneficieze de avantajele 
economice ale statutului de porto-franc”29.  

În foburg întâlnim şi o „enclavă numită Mahalaua Encanilor”30 format din 
locuitori „destul de numeroşi” plecaţi din satul Ianca şi stabiliţi, după anul 1838, în 
această parte a oraşului Brăila. Ei au format, poate, şi uliţa Encanilor sau 

                                                           
24 AADJ, Fond Generale, dos. 396/1855,  f.25. 
25 este vorba de gravuri sau stampe. 
26 ocladă = îmbrăcăminte, ferecătură de argint oclada făcută prin turnare, batere şi incizare. 
27 AADJ, Fond Generale, dos. 396/1855, f. 28. 
28 Constantin C.Giurescu, Istoricul oraşului Brăila din cele mai vechi timpuri pînă astăzi, 
ediţia a II-a anastatică, Editura Istros, Brăila, 2002, p.168. 
29 Maria Stoica, art. cit, p.37. 
30 Stanca Bounegru, Cristian Coman, Ianca. Istoricul localităţii până la 1900, Editura Istros 
a Muzeului Brăilei, Brăila, 2013, pp.47-48. 
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Incanilor31, nemenţionată de către arhitectul Kuchnowski în planul oraşului Brăila 
din 1855 şi 185632 dar consemnată în prezenta  catagrafie. În mod cert encanii s-au 
stabilit în zona cuprinsă astăzi între străzile Plevna, Rahova şi Ştefan cel Mare33, 
contribuind în mod substanţial la ridicarea bisericii Sfântul Gheorghe din Brăila34. 
Considerăm că tot encanii sunt cei care au dăruit bisericii Sfântul Nicolae din 
Brăila acea „prăvălie în foburg, uliţa I<ncani>lor35,  văpseaua galbenă”. 

 Pe pagina de titlu a Catagrafiei întocmită în februarie 1856 este menţionat 
faptul că biserica Sfântul Nicolae se află pe uliţa Slătineanu, denumire dată în anul 
1834 spre cinstirea personalităţii lui Ioan Slătineanu, un „Richelieu al Brăilei, fiind 
comparat cu faimosul guvernator, de origine franceză, al Odessei, care pusese 
bazele dezvoltării acestui însemnat port şi-i asigurase înflorirea”36. Din anul 1855, 
această uliţă devine strada Sf. Nicolae, denumire păstrată până în anul 1912, când 
primeşte numele fostului primar Constantin Berlescu; între 1948 până în 1989 
strada se va numi Eliberării , iar din anul 1990, str. Ana Aslan. 

Confirmarea exactităţii Catagrafiei din 1856 o găsim în actul Protopopiei 
Districtului Brăila, nr.150/23 martie 1856, întărit de o impresiune sigilară în fum37, 
având următoarele caracteristici: 

- în câmp sigilar: o biserică de zid, cu trei turle de dimensiuni diferite, pe 
naos, pe pronaos, şi a treia pe tindă; o uşă de intrare în tindă, pe latura de vest şi o 
altă uşă de intrare în Sfântul Altar; 

- legenda (text în română, caractere chirilice): Protopopia Judeţului 
Brăila, 1843. 

Finalitatea inventarieri a fost certificată în data de 14 mai 1856 de către 
Municipalitatea oraşului Brăila, prin Prezidentul său „pitarul Ilie Vrăbiescu”, şi 
întărită cu impresiunea sigilară în tuş negru, având caracteristicile: 

-în câmp sigilar: o corabie cu două catarge, iar deasupra însemnul heraldic 
al Valahiei. 

-legenda (text în română, caractere chirilice): Maghistratul oraşul Brăila, 
1836. 

                                                           
31 Mulţumesc şi pe această cale doamnei Stanca Bounegru pentru identificarea, din 
manuscris, a  uliţei Incanilor, şi doamnei Ştefania Botez din cadrul Serviciul  Judeţean 
Brăila al Arhivelor Naţionale, pentru informaţiile arhivistice privind străzile din Brăila. 
32 Planul oraşului Brăila, varianta din anul 1856, a fost achiziţionat de către Vasile 
Alexandrescu Urechia, şi se găseşte astăzi în Biblioteca V.A.Urechia din Galaţi, inv. 4641. 
33 Stanca Bounegru, Cristian Coman, op. cit., p.48. 
34 Ibidem. 
35 AADJ, Fond Generale, dos. 396/1855, f.28. 
36 Constantin C.Giurescu, op. cit., pp.170-171. 
37 Despre această impresiune sigilară în fum, vezi şi consideraţii la Ionel Cândea, Noi 
mărturii privind Mitropolia Proilaviei, în „Închinare lui Petre Ş. Năsturel la 80 de ani”, 
Editura Istros, Brăila, 2003, pp.414-415. 
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Am dat luminei tiparului această Catagrafie deoarece în anul 1859 vechea 
biserică Sfântul Nicolae din Brăila a fost cuprinsă de flăcări, iar parte din obiectele 
liturgice au fost mistuite de flăcări. Cele care au scăpat din foc, se regăsec astăzi în 
noua biserică Sfântul  Nicolae proiectată de  arhitectul Dimitrie Poenaru şi sfinţită 
în anul 1864, la Protoieria Brăila şi în cadrul Muzeului Istoriei, Culturii şi 
Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos38. 

Prezentăm în continuare Catagrafia transliterată: 
„Lista de toată zestrea bisericii Sfântului Ierarh Nicolae din uliţa 

Slătineanu, oraş Brăila, anul 1856, Fev<ruarie> în 27. Raportul pe lângă care  
s-au primit aceasta”39.  

Lista40 de toată zestrea mişcătoare şi nemişcătoare ce are biserica 
Sfântului Ierarh Nicolai de aicea din Brăila, de la înfiinţarea ei, din anul 1838, 
şi până la următorul an 1856, Fevruarie 27, când s-au făcut Catagrafie de 
iznoavă41. 

 Ce anume lucruri mişcătoare  
Nr. 

bucăţilor 
De argintării vase şi altele  

2 - potiruri mari de argint, suflate cu aur pe dinlăuntru 
2 - discuri, mari de argint, suflate cu aur pe dinlăuntru 
2 - steluţe, mari de argint, suflate cu aur pe dinlăuntru 
1 - cutiuţă cu cleştile ei dinpreună pe Sfântul Pristol42 
1 - linguriţă, de argint  
7 - părăchi paftale de argint, din care 3 părechi sânt şi cu 

sidef cu colanele lor dinpreună 
2 - cădelniţe, idem, de argint, una mare şi alta mai mică 

}
 

D
in

 S
fâ

n
tu

l A
lta

r 
20 - candele de argint, idem, însă de mijloc, de la 50 până la 

60 dramuri43, una 
1 - disc mare, idem, de argint 

1 -burder, idem 
 }

 d
in

 S
f.

 B
is

e
ri
că 

                                                           
38 Pr.lect.dr.Cristian Gagu, Sfinte icoane din patrimonial bisericilor brăilene, Editura 
Arhiepiscopiei Dunării de jos, Galaţi, 2014, pp.IX-XIII, 59-64 şi 123. 
39 AADJ, Fond Generale dos. 396/1855, f.22. 
40 Ibidem, f. 23-29. 
41 Iznoavă = din nou. 
42 Sfântul Altar. 
43 Anuarul Prinţipatului Ţării Rumâneşti, editor V. Blarenberg, tipografia Fr. Walbaum, 
Bucureşti, 1842, p.165, un dram = 3,119; în cazul de faţă o candelă cântărea între 156-
187g; vezi şi Nicolae Stoicescu, Cum măsurau strămoşii. Metrologia medievală pe 
teritoriul României, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1971, p.278, în Muntenia, un dram = 
3,179g. „Fiind o măsură mică de greutate, dramul servea în special la cântărirea metalelor 
preţioase”; în acest caz greutatea era cuprisă între 170-203g. 
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 Din alămuri, plumb, aramă 
4 - sfeşnice mari, din care două de alamă gălbenă44 şi două 

de alamă albă45 
2 - idem, de alamă galbenă, săpate cu flori 
2 - idem, de plumb 
1 - iarăşi, mare de alamă galbenă 
1 - clopoţel mic, de alamă galbenă 

}
 D

in
 S

fâ
n

tu
l A

lta
r 

49   
Nr. 

bucăţilor 
Ce anume lucruri mişcătoare  

49 - Suma din urmă a lucrurilor pe alămuri, plumb, aramă 
2 - cruci mici de alamă galbenă, pe Sfântul Pristol 
1 - cruce din fildeş, mai mare, cu Răstignirea, pe Sfântul 

Pristol 
1 - cruce din aramă 
2 - brâie mici  

}
 D

in
 S

fâ
n

tu
l 

A
lta

r 

1 - policandru mare de alamă galbenă cu 38 sfeşnice 
2 - idem, mai mici, poleite cu aur, de câte şase sfetnice } 

d
in

 S
f.

 
B

is
e

ri
că

 

1 - clopot de bronz ca de 52 de ocă46, din clopotniţă  
 De odăjdii şi altile de felurimi de materii  
1 -material de mătasi cu bumbac cu vărgi roşii şi verzi 
1 -pânză albă de americă47 
1 -faţă de masă de lână periplocat48 
1 -idem, de stambă cu flori 

}
 P

e 
S

fâ
nt

ul
 

P
ris

to
l ş

i 
A

lta
r 

1 -cearşaf cu flori galbene pusă la Proscomidie49 
2 -bucăţi de scoarţe mici, vărgate, gios lângă Sf. Pristol 
2 -feloane50 noi de stofă 
8 -idem, vechi 
2 -stihare51 de damasc, nouă 
1 -idem, de vechi de stofă 
4 -idem, de damasc, tot vechi 

}
 T

ot
 d

in
 S

fâ
nt

ul
 

A
lta

r 

83   
   
   

                                                           
44 aliaj de alamă cu cupru. 
45 aliaj de alamă cu zinc. 
46 Anuarul, p. 165, 45 oca = 57,517kg, clopotul avea 66,46kg; Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 
278, ocaua = 1,271 kg., clopotul avea 66,09kg. 
47 pânză de bumbac de calitate inferioară. 
48 ţesătură cu desen neobişnuit. 
49 parte a slujbei în care preotul pregăteşte  pâinea şi vinul pentru împărtăşanie. 
50 veşmânt bisericesc sub formă de con trunchiat. 
51 veşmânt bisericesc lung şi larg. 
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 Ce anume lucruri mişcătoare   
83 Suma din urmă a bucăţilor  
2 -patrahire52 de catifea, unu roşu şi altul negru, vechi 
2 -idem, de stofă 
3 -feloane, idem, albastru, alb şi unu roşu, rupte 
1 -idem, de catifea, negru, vechiu 
1 -idem, de damasc galben, idem 
1 -idem, de micaton53 negru, idem 

1 -stihar cu orar54 dinpreună, de muselină55 negră, 
diaconească, idem vechiu 

1 -idem, stihar preoţesc de micaton negru, idem 
3 -idem, diaconeşti, unu de damasc galben şi două de stofă 

verde şi galbenă, idem vechiu 
2 -orare diaconeşti de stofă galbenă şi verde, idem 
2 -stihare preoţeşti de cin56 cu flori, unul verde şi altul 

albastru 
2 -idem, de damasc, preoţeşti, de mătase cu flori galbene, 

idem 
6 -procoveţe57 (sau aer) de catifea mai nouă, 3 roşii şi 3 

albastre, cu ciucuri de fier, din care unul este de mătase tot 
cu ciucuri 

8 -părechi rucoveţe58, 6 de stofă în feluri de feţe şi 2 de 
catifea neagră, idem 

2 -idem, de stofă cenuşie cu flori de fir, tot vechi 
2 -idem, de catifea neagră, idem 
1 -idem, mare de damasc albastru, idem 

 

În
 S

fâ
nt

ul
 A

lta
r 

2 
1 
1 

-idem, de ghermesut59 roşu 
-idem, însă mare de mătase, roşu 
-idem, însă mai mici de micaton negru }

 

T
o

t 
ve

ch
i   

127   
   

Nr. 
bucăţilor 

Ce anume lucruri mişcătoari  

127 Suma din urmă a bucăţilor  
1 Aer de mătase, vărgat  
1 Idem, de muselin alb cu flori  
1 Idem, de parij,  roşu  
1 Procoveţ din atlas roşu  
1 Idem, tot de atlalazi alb cu flori 
1 Idem, de lână roş, cusut 
1 Idem, de catifea neagră cusut cu flori 

 

 

                                                           
52 fâşie lungă de stofă care se fixează peste stihar. 
53 pânză de bumbac pentru căptuşeală. 
54 veşmânt bisericesc în formă de fâşie lungă, purtat peste umăr de deacon. 
55 ţesătură de bumbac sau mătase, subţire şi străvezie; se mai numeşte şi muselină. 
56 rang, treaptă socială. 
57 broderie cusută cu fir folosită pentru acoperirea vaselor liturgice. 
58 bucăţi de stofă cusute cu fir folosite pentru strângerea mînicelor stiharului. 
59 ţesătură fină din Alep, un fel de atlaz sau ţesătură cu o faţă lucioasă. 
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6 Poali mici de muselin, cu vărgi, însă vechi 
2 Antimise de pânză albă de in, noi 
8  Prosoape albe de pânză de bumbac, vechi 
1 Epitrahil de catifea neagră ţesut cu fir şi mătase, cu 

ciucuri de fir preţuit, cu tocu lui de lemn, îmbrăcat cu 
meşină roşie 

2 Perdeli la dverile altarului, pă dinlăuntru cu damasc 
1 Poala de cit60negru cu flori, pă S<fântul> Pristol, veche 
1 Dolap cu scânduri de brad în care să ţân Sfintele <vase> 
2 Lăzi de Braşov mici, vechi, idem 
 Materii necroite de la morţi 
3 Damascuri de la morţi, însă 2 cu flori galbeneşi unu cu 

flori roşii 
2 Idem, cu flori galbene 
2 Idem, însă cu capătu tivit, iar altu cu capătu verde şi cu 

flori galbene amândouă 
1 Idem, roşu cu flori albe 

165  
Nr. 

bucăţilor 
Ce anume lucruri mişcătoari  

165 Suma din urmă a bucăţilor  
1 Stofă verde de mătase cu flori di fir 
2 Stihare albe cu flori negre 
1 Idem, cenuşiu cu flori albe şi roşii 
1 Idem, cu flori roşii şi albe 
1 Idem, cu flori negre la pangar, vechi 
 Icoane de lemn 
2 Icoane mari Împărăteşti cu D<omnul Iisus> Hris<tos> şi 

Maica Domnului, însă la D<omnul Iisus> Hris<tos> 
coroană di argint la cap, şi la Maica Domnului două mâini 
cu aclade, precum şi la D<omnul Iisus> Hris<tos> o 
mână tot de argint 

2 Idem, mari, în osebite străni, lucrate cu săpături şi poleite 
cu aur şi zugrăvite, însă din icoane, ina cu Maica 
Domnului este îmbrăcată cu argint piste tot 

 Idem, mari, cu Sfântul Ioan Botezătorul din care una are 
coroană de argint la picere şi treagul tot de argint 

2 Idem, mari, cu Adormirea Maicii Domnului 
1 Idem, însă de mijloc, cu Sfântul Ioan Botezătorul 
3 Idem, mari, cu Sfântul Neculai, din care una are 

bederniţă61 şi coroană  i o mână de argint, iar alte <două 
cu> coroană, Evanghelie, bederniţă şi o mână, asămine de 
argint 

 

În
 S

fâ
nt

a 
bi

se
ric
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60 stambă lustruită şi înflorată. 
61 Vasile Drăguţ, Dicţionar encuclopedic de artă medievală românească, Editura Ştiinţifică 
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p.52, „bederniţa este o piesă de veşmânt arhieresc, de 
forma unui romb, decorată cu o broderie ce reprezintă o scenă religioasă, acordată de 
către patriarh sau de mitropolit ierarhilo,  ca o distincţie specială, şi se poartă atârnată la 
nivelul genunchiului drept”. 
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2 Idem, mari, cu Sfântul şi Mare Mucenic Gheorghie, din 
care una este în toc de lemn de nuc, cu lustru, şi cu 
coroană de argint 

 1 Idem, mare, cu S<fântul> Spiridon, tot în toc de lemn de 
nuc, cu lustru, având căciula şi o mână de argint 

186  
    
    

     Nr. 
bucăţilor 

Ce anume lucruri mişcătoari  

186 Suma din urmă a bucăţilor  
1 -icoană cu Sfânta Maria Eghipteanca, mare  
1 -idem, mare, cu Sfinţii Împăraţi Costandin şi Elena  
1 -idem, mare, cu Sfântul Mina, în strana de nuc, cu lustru  
1 -idem, cu Sfinţii Dohtori fără de arginţi, tot în Strană, cu 

aureolă, având icoana 7 mâini, 6 pecere, 3 peceruşuri, 2 
ochiuri şi o cruciuliţă mică de argint 

 

1 -idem, mare, cu Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil  
1 -idem, alta cu doi Sfinţi, Teodosie şi Nastasia  
1 -idem, cu Sfântul Ioan Botezătorul şi Evanghelist  
 Tot icoane însă mici  
2 -idem, icoane praznicare62 cu Dohtori  
2 -idem, cu Maica Domnului, din cari una îmbrăcată cu 

argint 
 

1 -idem, cu Sfântul Ioan  
3 -idem, cu Sfântul Neculai  
1 -idem, de mijloc, în toc, afară în părete, de subt uşa tindii  
1 -idem, însă mică, cu Sfântul Gheorghi  
1 -idem, cu Sfântul Spiridon  
1 -idem, cu Adormirea  
1 -idem, cu Împăraţii C<onstantin> şi Elena  
1 -idem, cu Sfântul Mina, însă coroana, mâinile, sabia şi 

suliţa, de argint 
 

1 -idem, cu Sfinţii Dohtori fără de arginţi  
14 -praznicare, idem, însă cu două feţe, cu feluri de sfinţi  
222   

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
62 icoană de sărbătoare din registrul Iconostasului. 



  DANUBIUS XXXIV 108 

 
Nr. 

bucăţilor 
Ce anume lucruri mişcătoari  

222 Suma din urmă a bucăţilor  
1 -icoană mică praznicară cu Voevodul Mihail 
6 -idem, însă de hârtie cu cercevele şi cu geamuri, cu Patimile 

Domnului <Iisus> Hris<tos> 
1 -idem, mică, cu Maica Domnului cernită63 şi cu Răstignirea 
1 -idem, însă pe muşama cu Do<mnul Iisus> Hris<tos> 
1 -idem, însă de mijloc, de lemn, cu Sfânta Treime, la Tatăl 

coroana de argint 
1 -idem, de mijloc, cu D<omnul Iisus> Hris<tos>, la cap cu 

coroană de argint 
1 -idem, cu două feţe, o parte cu Învierea şi alta cu Sfântul 

Neculai 
  

Perdele di feluri de materiale la icoanele de sus 
1 -perdea de tulpan64 alb pe la icoane 
1 -idem, asemine 
2 -idem, de barişe65, una roşie şi alta cadrilat 
2 -idem, una de mătasi şi alta di tulpan 
4 -idem, de tulpan alb 
1 -idem, lână neagră cu vergi de mătase roşii 
1 -idem, de barişe albastru 
2 -poale, una de stofă albă şi alta de catifea albastră la 

Iconostas 
 Iconostase tetrapod şi strană de cărţi ale cântăreţilor 
2 -iconostase de lemn văpsite cu alb şi galben 
2 -tetrapoade, tot văpsite, unu îmbrăcat cu plisă66 cafenie 
2 străne de lemn, văpsit cu alb şi vărfurile poleite cu aur, pe 

care cetesc cântăreţii 
 

În
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se
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254    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
63 cunoscută şi sub numele de Maica Domnului Îndurerartă, în general de factură apuseană. 
64 pînză de bumbac, de lînă sau de mătase, cu ţesătura foarte subţire şi străvezie. 
65 Lazăr Şaineanu, Dicţionar Universal al Limbei Române, ediţia a VI-a, Editura Scrisul 
Românesc, 1929, p.55, bariş era o „ţesătură de lână foarte subţire, fabricată întâi în oraşul 
francez Barèges”. 
66 un fel de catifea, cu părul mai lung. 
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Nr. 
Bucăţilor 

Ce anume lucruri mişcătoari  

254 Suma din urmă a bunurilor  
 Perdele de icoane rezervă, tot di feluri di materii 
1 
1 

-perdea albă de tulpan nouă 
-idem, de mătase albă vechi } 

cu flori albe 

1 -idem, galbenă cu flori 
1 -idem, de barişe albastru 
1 -idem, de tulpan alb sadea67 
1 -idem, albă de tulpan, idem 
1 -idem, de tulpan cu vergi de mătasi albastri 
1 -idem, de barişe, roş cu flori albe 
1 -idem, de lustrin68, cu vergi de mătase roşii şi negri 
1 -idem, negri, de lână, cu flori cusute 
2 -idem, de lână, verzi 
1 -idem, albastră, de lână 
2 -idem, roşii, de lână 
1 -idem, galbenă, de lână 
1 -idem, de lână, cu vergi roşii şi verzi, de mătase 
4 -idem, de tulpan, alb 
1 -idem, de tulpan, cu vergi de mătase şi cusut cu fir 
1 -idem, corai, de lână cu mătase 
1 -idem, de mătase, cu flori corai 
1 -faţă de masă de lână cu feluri de flori 

 

V
ec

hi
 to

at
e 

S
e 

pă
st
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279   
 

Nr. 
bucăţilor 

Ce anume lucruri mişcătoari  

279 Suma din urmă a bucăţilor  
 În sfeşnice de aur şi de fier cu manuale  
2 -sfeşnice mari lucrate cu săpături, vărguite şi poleite cu 

aur, stătătoare69 
 

6 -idem, mai mici, purtăreţe70, aseminea  
5 -idem, mari, însă din fier, din cari unul mai mic purtăreţ 

şi 4 stătătoare 
 

17 -făclii de veghe, vărguite cu flori  
 În feluri de cărţi bisericeşti  
3 -Evanghelii, însă una îmbrăcată în aur, una în argint 

şi alta dezbrăcată, în Sfântul Altar 
 

12 -Mineii româneşti  
2 -Octoihe, unu mare şi altul mic, idem, rum(âneşti)  
1 -Apostol mare, idem  
2 -Ceasloave, idem  

                                                           
67 care nu este amestecat. 
68 ţesătură subţire, de mătase sau bumbac, cu luciu specific. 
69 stătătoare, sfeşnicele care nu erau scoase din interiorul bisericii. 
70 dichere şi trichere folosite la oficierea slujbelor religioase. 
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1 -Psaltire, idem  
1 -Molitvelnic, idem  
1 -Aghiazmatar, idem  
1 -Cazanie, idem  
1 -Anstasimatar, idem  
1 -Panihida, idem  
1 -Triodul Mare, idem  
2 -Triode Mici, ce să chiamă Slujba Sfintelor Patimi,  

româneşti 
 

1 -Carte cu Slujba Sf. Dimitri Basarab<ov>, idem  
12 -Penticostare, idem  
341   

 
Nr. 

bucăţilor 
Ce anume lucruri mişcătoari  

341 Suma din urmă a bucăţilor  
1 -carte cu slujba Sfintei Filoteia, tot românească  
3 -epitrafuri, idem  
1 -Tipic, idem  
 În cărţi greceşti, tot ale bisericii  

12 -Mineii, greceşti  
1 -Octoihul Mare  
1 -Apostol  
1 -Ceaslov  
2 -Trioade Mari  
2 -Antologhioane  
1 -Psaltire  
1 -Penticostal  

 În steaguri şi altile  
1 -vultur de lemn, săpat şi poleit cu aur, în Amvon 
1 -steag zugrăvit pe pânză albă, cu Învierea şi cu Botezul 
1 -idem, însă de postav albastru, pentru morţi 
1 -cruce purtăreaţă71 de aur, idem 
 Vase în arămuri, fier, tenechea şi altili 
4 -discuri mari de aramă 
6 -felinare de lumină cu geamuri, din care patru mari 

purtătoare  
şi două tot mari, stătătoare în tindă 

1 -colimvitră72 de aramă pentru botez 
1 -ceaşcă de tănechea cu şurub, de spălat, în tindă 
2 -toace de fier, una în clopotniţă şi alta în tindă, cu  

2 ciocane de fier 
1 -pangar de lemn în biserică, văpsit cu alb şi albastru 

}
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71 cruce folosită în afara bisericii. 
72 cristelniţă, vas cu apă folosit pentru botez. 
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Nr. 
bucăţilor 

Ce anume lucruri mişcătoare  

386 Suma din urmă a bucăţilor  
 În postav şi lemnării  
1 -perdea mare de postav roş, la uşa bisericii, în tindă  
3 -mese de lemn de brad, vechi, una mare şi 2 mici  
3 -scaune de lemn, proaste  
7 -chiupuri de lut de untdelemn din care, 5 mari şi 2 mici  
1 -putină mare de apă  
1 -scară mare, tot de lemn, pentru aprinsul policandrelor  
2 -năsălie de lemn, mari  

404   
 Lucruri nemişcătoare în acareturi  
1 -prăvălie în uliţa Braşovenilor, în colţ, ce este în 

văpsaua roşie, însă la calitatea ei proastă, în paiantă, 
veche, cu loc puţin în coprindere, ca la 30 stânjini 
pătraţi şi care să închiriază pe an <cu> câte şaptezeci 
icosari noi 

 

1 -idem, altă prăvălie în foburg, uliţa Inca<nilor>, 
văpsaua galbenă, tot asăminea cam proastă, ca la 180 
stânjeni pătraţi, în coprinsul locului şi care să 
închiriază pe an <cu> câte cincizeci şi cinci icosari 
noi. 

 

1 -casă în curtea bisericii, tot în paiantă, însă la calitatea 
ei ceva mai bună, împrejmuită cu scânduri, pe locul 
bisăricii, şi care să închiriază pe an cu câte douăzeci 
icosari. 

 

1 -idem, altă casă mică, ruinată cu totul, în văpsaua 
roşie, în uliţa Frumoasă, având loc ca la patruzăci 
stânjini pătraţi şi nefiind în stare a închiria, până mai 
întâi nu să va repara sau a să face din nou. 

 

4   
 

Nr. 
bucăţilor 

Ce anume acareturi nemişcătoare  

4 Suma din urmă a bucăţilor nemişcătoare  
4  Pe tot  
 Prescurtare  

404 -bucăţi, coprinse în toate lucrurile mişcătoare  
4 -idem, cele ce are în acareturi nemişcătoare  

408 Adică patru sute opt bucăţi pentru tot  
 

Mai sus-arătata zestre a Bisericii Sf. Ierarh Nicolae dintr-acest oraş s-au 
primit de cătră noii orânduiţi epitropi care ne supt-scrim. 

 
Mărgărit Ştefan                                             
Gheorghie Papazovici 
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Protopopia Distr<ictului> Brăila 

 
 Această Catagrafie făcăndu-să de către Protopopie în de faţa epitropilor 
orânduiţi, cărora şi dându-se în primire zestrea împreună coprinsă, care s-arată 
mai sus s-adeverează şi de Protopopie. 
 
            Pragov, referendar                                                              1856 Mart(ie) 23 
           Nr. 150                                                                                 Pecete   

 
Municipalitatea Or<aşului> Brăila 

 
 Această Catagrafie fiind cea adevărată, făcută de către Dlor epitropii 
aceştii biserici, faţă cu cucernicul Protoiereu, precum încredinţează cucernicia sa 
prin în dos văzuta adeverire sub nr. 150, se adiverează şi de această 
Municipalitate. 
 
             Prez<ident>,           1856, Maiu 14 

Ilie Vrăbiescu 

(Pecete în tuş) 
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Instrucţiunile  Episcopului Filotei al Buzăului pentru  întocmirea catagrafiei bisericii 
Sfântul Nicolae din municipiul Brăila (Arhiva Arhiepiscopiei Dunării de Jos). 
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Instrucţiunile  Episcopului Filotei al Buzăului pentru  întocmirea catagrafiei bisericii 
Sfântul Nicolae din municipiul Brăila (Arhiva Arhiepiscopiei Dunării de Jos) 
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Catagrafia bisericii Sfântul Nicolae (Arhiva Arhiepiscopiei Dunării de Jos).  
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Uli țele cu bunurile nemișcătoare din Catagrafie  

(Arhiva Arhiepiscopiei Dunării de Jos) 
 

 
Planul oraşului Brăila, variantă 1856, architect Kuchnowski  

(Biblioteca V.A.Urechia din Galaţi). 
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Icoană Sfântul Ierarh Nicolae, cu scene din viața sa, 1839  
(după pr.lect.dr. Cristian Gagu, Sfinte icoane din patrimoniul bisericilor brăilene) 
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Icoană Sfântul Ierarh Nicolae, prima jumătate a sec. XIX  
(după pr.lect.dr. Cristian Gagu, Sfinte icoane din patrimoniul bisericilor brăilene) 


