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a Ț RECUVÎNTARE - . 

Îmbărbătat - de Academiea Romină din Bucuresei şi sprijinit. de diusa cu 

spesele necesare, precum şi facilitat de înnaltul nostru Ministeriii de culte şi în- 

strucțiune publică din Vieâna, prin acordarea unui concedii de cinci luni de dile, 

public Codicele Voroneţeaii, cel mai . vechiit monumînt al iteraturei ” romî- 

"nesci, cunoscut pină acum. ” 

Această publicaţiune conţine trei părţi. > e | 

| În partea dintiii, in frunte, este reprodus testul întocmai precum se gă- 

"sesce în Codice, fără separarea cuvintelor, cu înterpuncţiunea din el, cu tot ati- 

„tea, litere în fiecare şir şi cu: tot atitea şire. “pe fiecare pagină, Paginile testylui 

sînt, numărate cu cifre Tomane, puse sus, în mijloc, ear şirele cu cifre arabice, 

puse în stinga fiecărui. şir.  Doatie pagini de test vin pe o pagină din - acest, op, 

Şi anamea, de: regulă, în columna, dintii de pe pagina "din stînga cu numeri ara- 

„Dică împărechiaţi ; în a doaua columnă “de pe această pagină, este. transeripţiunea | 

testului cu litere lătinesci, cu cuvintele separate, şi cu înterpuneţiurie modernă. 

Într "această, transeripțiune, - corectur ile făcute de uoi la test sint puse între „pa- 

rentese (). . În “transcripţinne, literele aşă numite cirilice - sînt echivalate cu cele 

  
lătinesci, precum ni. arată alfabetul de pe pag. 176 pus în fruntea, Vocabulariu- 

„ui Pe. pagina opusă, „numărată cu: numeri arabici ue mpărechiaţi, în „Prima c0- 

Tumnă din stinga este reprodus cu litere Jătinesci' testul curăspundătoriii din Te-: 

stamentul Noi tipărit în Bălgradul Transilvaniei în anul 1648, ear'-în columna 

a doatia. din. dreapta; tot testul curăspungătoriti, însă, din Bibliea tipărită în. Bu- 

curesci în anul 1688. Aceste testuri sînt reproduse parte spie a pricepe testul 

a “constati, vechietatea Tui şi a arătă gradele de desvoltare 
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 Codicelui, parte spre 

„ale graiului rominesc, | 

Partea a doaiia o face. Vocabulariul Codicelui. Înte? "acest Vocabulariii. s'a 

„reprodus toate cuvintele din Codice în -forma lor grafică şi eramaticală de, cite 

ori se găseșe cele, arătindu- se. totodată prin o frintură nume&rală” şi locul unde se 

   



află. Spre a arătă înţelesul “unor cuvinte, am adaus pronunţa lor modernă unde 

eră diferită, am . alăturat: cuvinte moderne cu acelaş înţeles şi am mai reprodus 

ici coleă şi frase din test. Cuvintele lătinesci şi grecesci din Vocabulariii sint 
totdeauna, cele aflate în testurile respective, adecă acelea pre cari şi trăducăto- 
riul le-a avut în vedere. Acestea, | sint menite a arătă înţelesul special al cuvin 

4 tului din test. 

* Partea, a tre eia o ocupă un studii asupra Codicelui. Acest studii pune 
mai multe. întrebări în discusiune, dar” nu pre toate cîte Sar pute face cu drept 

- cuvînt; chiar cele discutate ati pretensiunea de a, fi deslegate în întregimea lor 
| şi spre mulţămirea, tuturora. Acest studii am dori ca să se considere numai ca 
“primul cuvînt. rostit mai pe larg asupra valorii şi vechietăţii Codicelui. Autorul 
ar fi prea îndestulat, dacă ar fi isbutit â „pune discusiunea pe un teren solid, si 
a procură altora un imaterial ajungătoriii şi trebuincios „pentru studii. ulterioare 
mai estinse.şi mai aprofundăte. Ă | | 

Cesar, în Septemre 1885: 

Autorul.     
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14. 

15. 

18. 

19. 

-că 

toare 

„=. Cap 18, 

Lucru rău, o jidovi, de în ce ară 6 
dereptii răbdă'l-aşii, 

lari să ieaste întrebare de cuvăntiă, 
și de nume şi de lâge voastri; voi .|: 
căutaţi, ci eu gindecătoriu acestora 

ui voiu să fiu. | 

Şii 

giudecăţii Îi. 

„scoase. pre ci delă seaunulii 

Şi apucăndii “toţi grecii pe sosfteii 

mai marele” sinagoghei . Vătâ' i Înna- 

inte -giudecății,. şi. lui salionii nu'i 

eră oriji nemici de neâiea. 

Lari paveli - 

Tâmăindi acolă zile multe, tutun şi 

zuoa Duni dela fraţi, mârse. în siriiea, 

„Și cu el priscliila, şi achila, tunzăn=" 

du'și capul în cheghrâ că ave fâgă- 
. 

daşă, 

Şi sos) -în efesi, şi pre-ei lăsi 

acolă, iari el întră. în sinagoga să 
priteiieă cu: jidovii. 

Şi 
la ei, eli nu vră:.. 

rugăndi 

Ce'şi lu zusa buni. dela ei, zicândă, - 

"mi. să. cade, de - totii în sărbă- 
E 1 

ce vine... 

    

pre elii. să mai rămăe - 

  

14, 

15. 

16. 

1. 

19. 

„telă aşi 

“și. pentru 

Ă BIBLIEA DIN 1688. 

- Oap 18. | 
“Hătrie viclenă O - jidorilor după soco- 

Ti 

îngădui voas, 

nume, și “pentru lege ce 
după cumu € la voi, vedă&-veţi voi, 
pentr u- că. judecătoriu acestora nu 

voiu “să fiu. 

Şi goni pre ei: dela livanii. 
ŞI apucândit toţi elinii pre sosftenii 
mai marele adunării, înlii băte înna- 

inte divanului şi “nimica, de acestă 

lui galionii eră! grije, 

Î ară i. paovelit 

“ară de jeaste cer care pentru cuvinti 

încă mai îngăduindii zile câtevă des= 

părţindu-să de frați m6rse pre apă 

la siriiea, . şi înpreună,, cu eli pri- 
schila, şi achila, tunzându? Şi capul 

în chehreesii pentru că avâ rugă, 
Şi sosi la efesii, Şi. pre acejea, lăsă, 
acol6, iară clii- întrândă 
să prici cu „jidovii, 
Şi rugându'li ei. ca să: rămie la din- 
Şii mai. multă vreme” “nu pristăni. 

în adunări: 

Ce să despărți de:ei zicându cuvi- | 
ne-se cu: totii adevărulii ca eu praz- 
niculii cela ce vine...- 
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[edi ne negii, ] 

TRANSORIPŢIUNEA. 

şi'şi puse Pavelu mărule spre 

ci; d&ci veînre duhă săntu spri 

înşi; erăiieă întru limbi -şi 

- prorodiieă. Tiră: de toţi bărbaţii 

ca păînră la 12. Şi întră “în gloa- 

tă, îndrăzniie e dăpă trei 

liânri întrebă-se şi păriieă-se că 

ce e de înpărăţiiiea deălăi. [sfrăşitulu ve- 

ară ă arii, izecleniiieă- -se şi (reriei i6uu.] 

păriieă, reăi căvântăndu ca- 

16 înraintiea gloatecei . şi se 

deluîngâ. de ei, de'şi alâse uice- 

nicii, şi priinn toate qile- 

„le întrebă-se întru învăţătări 

* 

  

  
că miincitoriu oarecarele, 
Aceasta fă 'dăpă doi ani, a 
cimii toţi ceiea ce viică 'întru A- 

siiea se aiidă cuvântulă domnălui - 

Isusu. E Jidoviloru şi Eleni- 
loru sile nă proaste fă- 
ccă dumnedeu că mărule lu Parelu, 
cimu şi spre lăîungedi . piurtă 

> mărestergriira de sudorile | 

erețeci. capulii, a Se vendle- 
că ei de lingori, ŞI cum duhu- 

: rele celica hiclicancle se iasă 
diîntr'ănşi. uncepiiră i E 
rii de ceica ce se nevoiieă idei 
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6. 

  

  

„drăznire 

- — 5 
BIBLIEA DIN 16:18. 

Cae 19. 

Şi puindu' şi pavelii spre. ei “mănile; 

veni duhul sfântii spre ei, de gră- 
iieă în limbi şi prorociieă, 

sprăzece,. >. 

lari eli întrăndă în sinagoga | cu îÎn- 

grăiieă în trei luni Propo- 
-veduindii şi îndemnăndi carele! sii de 

Îari sânii: să întăriiieă şi nu vră să, 
„- îngăduieasci grăiudii rău de cale dom- 

nului înnaintea, Gamenilorii, depărtăn- | 
-_ du-si dela ei despărți pre ticenici, în 

toate zile priteindu-si în $cola a 

„Şi.eră de toţi bărbaţi ca la doi- 

împărăţiiea lui dumnezău. ONE HECTOR. _; 

  

6. 

“pre îiceniei,. în 

- veni. duhului 

grăindi 

Bra Drx 1688. 

- - Cap 19, 

ŞI „puindia preste ei pavelii miînile, 

celii svîntit. preste ci, 

Şi orăiieă cu inbi și prorociieă, 

Şi eră toţi bărbaţii ca.vro. doispră- 

Zece. 

Şi întrindi în adunare 

trei iieă în luni, 

adeverindii câle de. înpărăţiiiea lui 

dumnezeu. 

Şi deca anii tînjiieă şi nu ascultă 

"de răi cale 

timei,  despărțindu-se 

“toate zilele pricin- 

du-se, în şcoala - : .: - 

  

  
11. 

  
10. 

ari 

12. Aşă cum: si 

gătoare: sudoriloru, şi 

13, 

unui tirânit.: 

în doi ani: aşă căii Şi aceasta, fî 

toţi carii lăcuiieă în asia ară audi 

a 

grecii. , 

puteri “mari făce dumnezău 

prenit măinile lui pavelii. 

ȘI spre lăngezi aduc de 

pre trupulii lui măhrama, sau .ster- 

9 

dela ei -lăngorile, şi duhurele câle 

râle eşiieă de întru ei, 

înpregiurii jidovi - 

"cuvăntuli: domnului - Isus jidovii și 

să depărtă 

Şi ispitiri dinti de în ceiea ce înmblă 

  

LI. 

15 

12 

Aud 

“aduce 

“îmui tiran. 

10, 

„câtă toți 'ceiea ce lăcueseti în usiiea, 

Şi aceasta să. făcă întru ani doi, 

cuvîntulii . domnului ÎNUSII, 

i jidovi Şi elini. 

și puteri nu mici făce dumnezău, 
prenii mînile lui. pavelii. 

Citi şi asupra . celora ee. boliieă să 

dela faţa lui. măhrămi, au 
ştergătoare, şi Să depărtă dela, ei 

boalele, şi dihurile câle râle eşiiei 

dela ei. 

Şi să 

cei ce dmbli - înprejurii, . 

de față gră- - 

pricindu=se şi - 

înnainte mul 

-dela ei Gseli 

ispitiră oare carii denii jidovii 
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ceiea ce ave duhure hiclene nu- 

“ măâmiu-vă cii Isusu 

Scheveiu, Iudea, iuutăni pre=. 

T RASSORIPȚIUNEA. 

descăntători a men spre 

mele. Domnului Isusu grăindu: Dlăste- 

cela ce lu spui- 
. - 1 

înre Pavelu. Eră iri fii la i 
+ 

ti sapte, ccica ce acâliea 

făcea. Răspiinse duhiilu hielâ- 

nu si disc: Isiisii li ciinoscu, ŞI 

Și Pavelu Sci, iară voi ctin- 

re seţi?. Şi sări spre ci Gmii- 
„lia cela ce eră întru el duhăli 

hiclenu și învăncii loru - 
Și se înntărtică spre ci, cum . 

  

soli și răniți” se scape di în 

| Iudeii s 

Vica întru lifesu, 

ioă-se. minele domnăliii Isus. Și 

vor Tică poemul și Spil- 
“indu Tieliărele sale. 

arde între “toți, “SI băgariă - 
"Sama prețiăliii loru si 
: afară „ciinnci înmtiirâreee 

casa aeG.- AcG iunțeleseră toţi . 

ȘI Elenii, căți i 

Și năpădi 
trică Spre toti ci,si mă- 

mulţi de căli au erediitii, 

Destui 
de. ceiea ce făceă farmăice, , - 
adi şi carțile și le 

        
  

Li 

i 
i 
i



  

Bittinsa DIX 1648, _ 

fărmăcători a chemă spre ceiea- ce 

av6 duhure rele numele domnului 

Isus, grăindi, iurămtt pre voi prenii 

Isus, carele propuveduicasce pavelii, 

“Rră acelea feciorii 'schevei jidovului 

maimarelui popilorii, “sapte carii făc& o 

aceasta, - | ăi | 

ari răspunzândi duhulă rău zise, 

- pre Isus cunoseii şi pre pavelit se sciu : 
iari “voi. cine sănteți ? 

Şi năvăli sprecei Gmulii întru ca= 

rele eră duhul celui rău, Și învă- 

încii pre ei, luo putâre spre ei, așă 

ati 

  

  

soli şi răniţi” scăpari de în-. casa 
acâiea. a 

„ani. aceasta fi în scire tuturor ji- 

„lovilorii i şi si eciloră celora ce licutieă 

„în “efesii : "și cădii frici spre toţi'-ei, 

şi să mărtieă numele domnului: Isus. 

. Şi mulţi de în ceiea ce: credă ve- 
| nică, ispoveduindit și spuindu” su fap- 

tele lori, 

Iar mulţi: de ceiea ce „făcuse far- 
_mece, străngăndu'și cărţile: le: arsări 

innăintă tuturorii: şi cărora Văgăndi 

"Sami preţurele. lor, allară. san ca 
“de cincizeci de mie - 

1
.
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jurători a numi preste csiea ce au 

duhurile câl& râle, numele domnului 
isus, zicînd jurămii pre voi pre isus, 
pre carele paveli mărturisesee, 

Şi eră Oare. carii fiii lui sehevă, ji- 
dovului arhiereului sapte, care făcă 

ace asta. 

Şi răspunzindă duhulu celt rău zise, 
pre isusii sciu şi pre pavel sciu, 
dară voi carii sînteţii ?.- | 

5. ȘI sărindii preste ei Gmulii: întru 
carele eră” duhului cehi rău, .şi bi-. 
ruindu pre ei să întări asupra. lorii, 

citi 

  

    

a
m
 

N 

“goli și răniţi fugiră denii casa. acâ- 
iea, 

ȘI. aceasta fi sciuta la toţi jidovii 
Și clinii ccica ce lăcuieă efesulii, 

si cădi frică preste toti: preste ei, 
şi să măriieă numele domnului isusti. 
ŞI mulți “dentru-.ceiea ce erezuse 
veniieă ispoveduindu-se; şi” vestindi 

lucrurile lori, - a 

, Şi mulţi denti ceieu ce făcuse ÎSCO= 

dirile, aducânulii cărțile Ie arde în- 
nainte  tuturoru, şi socotira pretu= 

rile” lorii, “si aflară “de _argintu. cinei 
zeci 

    

  
 



  

  
  

TesruL. TRANBCRIPŢIUNEA. 

, vi. 

- - o. > ” . _ , 7 . a 

1. Atazyunrov. ui lăma'apekov „de argintii. Şi aşă tare cii- | 

>, - anrotafioţnkperprkruiice.pr . E văntălii domnului eresce şi se îun- 

3. "Papi... MHgetacecd;pau pa tăriieă. Şi deca se sfrăşiră 

4. dube, SHCeasVnIAReAev acâste, dise la Pavelu 

3. ARoț. nprb.pBazaarie Aotia - duhălă: prâinblă Machiedonia | 

6. UINăȚAT AUMĂMAZIEA PĂR şi Ahaiiea, şi a miearge în Rusalimii, 

7. smeezjinn ASăkoaeita Aeatni | _ dise: fiindu acolo, cade'mi- 

Ş.  cetunzuamoțăgeak. 'kunze se şi: Rimălă a vedâ. Dâci tre- 

9. ACE NgSAaRTE A cita on A E -“mă&se întru. Machiedonia doi de 

10. WE AUECAo Ati AACYȚiI: "ruate ceiea ce slăjiieă Liii, 'Timo- 

Ii. ea, unitpacra.jeotnpena ftea şi Erasta, însi'şi prebăn- 

12. upgiovânopgSăcia, po.) di îi anii întru Asiiea. Fă în 

13. np'kaidătianezeanzouiby vrămiea aceă vorvavă nii pii- 
14. pacat. util ueta țină de cale. Şi Dimitrie Ga- 

VIL ” „ - 

1. petapeaetovuSateatăzunn recarele, cii numele arin- 
2. "TOVPAEPERIE. vtueibxua tii tăetoriu, cela ce făce 
8. Race eazntrovăzreaui „case de argintii Artemi- 
e Netu. 1 Adateipiepu 4spSas „deci, și- dă mesteriloru lu- 

5. ASRpApEtIOVnoVIINI A. HIHĂAS crare ni piițină. Şi adu- 
6. pre tetpaeâtka a aoyipa „ră ceiea. ce eră de acâliea lăcră- 
1. "'ropuumazsuce. GAZRANN. tori şi lă dise: bărbaţi! 

S. putea dute rpeiăurkera “ sciți că diintru acesta - 
9 

a > a a . . ASEpapeanorouoezStacme,. 

Ahunte etpautăovsitgat.. 
FANS atanezpecot. ue , 

- AEARAOVToAT Baci AMIAREAS 
dtecranpknazu. mn.puzoăz 

n . . . 
CEMOVTArAcaTrAAerpatatjie, 

  

  
  

  

lucrare avătili nostru iaste ; 

- dei vedeţi şi andiţi, 
că ni miunai Bfesălă, ce şi. 
de “acmii toatță Astiea Pavelu 
acesta - prepări, şi înntoar= | : 
se multă gloată. de -grăiasee, 

     



uz 

BIBLIEA DIN 1648.. 

de denari. 

Aşă tare cresce cuvăntulii domnului 
în... 1 

şi să întăr iieă. 

ŞI înmplăndu- -si „aceste, pavelii gând 

„în dubii să trâci prentt” machedoniiea 

şi ahatiea, să mergi în jerosălimii, 

zicăndu, :că, 

cade'mi-si şi rimuli a vedg, - 

“dupi ce voiu fi acolb, 

BiBLigA vIx 1688. 

de mii. 

Aşă cu tărie cuvintulă” domnului 

cresce, şi să întăriieă. 

- Şi d&ca să iimplură aceste, puse pa- 
vel în dubii trecîndă machidoniiea, 
şi ahaiea să mergă în terusaliniti 
zicîndii, şi d&ca. voiu fi. eu acolo, 

trebue și rimulu săli văzii. 

  

22. Și trimeţăndii. în machedoniiea “doi | 22. -Și trimiţindu la, machedonia doi denii 
„de în ceiea ce. slujiieă lui, pre timo- cei ce'i slujiieă lui, pre timofteiu, şi 

- fteiu şi pre erastii, -clu rămase pănă pre erastă, eli îngădui cităvă vreme 
la 0 vreme “în asiiiea. în asiiea, 

23. Îari fă înn acâiea vreme gălceavi nu | 28. Şi fi în vr&mă acâiea: gâleeavă nu 
| puţăni pentru cale domnului. puțină pentru cale. i 

24. Că uni argintariu anume dimitrie, 24. Pentru că Gare, 

„carele . făcâ „bessrici de . argintii care pre nume dimitrie zlătariu, fă- 

dianei , dă -meşterilorii  dobăndi cîndii: besâreci, “de arginti, artimi- 
multi. Ă dei, dă lucrătorilori lucru nu puţinii. 

25... Pre carii adunănduii, şi pre ceiea 25. Pre carii adunindă Şi pre cei ce 
ă | ce eră lucrători acestui. lucru, zise eră lucrători spre inele ca aceste, 

bărbaților, sciți că. de întru acesti „zise, bărbaţilor, sciți, că dentr'a- 

_ meşteșugii juste dobânda noastri. cesti lucru, sporiulii nostru ieaste., 
26. ŞI vedeţi . şi  auziţi, că nu uamai 26. Şi vedeţi, și "auziţi, că nu numai . 

efesulii, ce: “mai toati -asiiea multi etfesulii, ce mai toată asiiea, pavelă 

  
-; 

„Conca. Vonosit ŢEAN. 

mulţime .acestii pavelii, învăţându-e -0 

0 au amăgitii, zioăndii, 

  
  

acesta, plecîndii, mută sloată câtâvă 

“zicândii, - i  
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ijeânoaczanazTei puzS0 | 

RanunpEă REA pi. ueunăata 

pienalisiătraca. dăzreaut 

acei. În 

HALE. 

ÎNCOVILEAMHERZWNO ate 

LIMBACECNĂZT AAA 

piei, tarearzacvark 

Wui.peraţie. 

Spania unpcezuie. A'k. 

UHCZHCAPATpAHH AS Maget 

doysupauui 

deTeati paâdecerackaă. 

UI H.ÎN ASV pa EAT A'Toa'rA 
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13. 
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X. 

| AECANUIT ARENO Zu piacs. ATS 
fcoyăaeroy. „peSnpzanpe. A 
SEoZHIpezanuparaia, ună 
pierazyamanuaotkun, 
COUÂNAOYNAREASY. înatupS 

* MHASCEpzE.NUSr Ada. not 
-  AZCApAEAOY, oVuentuin dopul. 

ot pinueepaAi.pgSăcia. (nuc 
na'ropu, An ov aoriocu 
UHTpeabcepaaai aoy. acas 
Zoyrapacene plen. Ape js 
teze, „NSBâyokbypa. 
"ApzdatinâmovâarStoâ pe 
uecziira. tpanzcilpearrov 

az 

"TRANSCRIPŢIUNEA. 

că mă. săntu dumnedei ceiea ce su 

că mărăle f fapți.  Nă nu- 

mai aceasta nevoe preimn6- 

sce a noastră parte înntru 6- 

blicire a veînn, ceia ma- 

viei dumned&e casă, au: Artemi- 

deci, întră 'nemică 5 pome- 

uieasce, şi vase spargă mă- . 

riiea ei, e ieu toată lăme 

Aadiră şi 

fură îuplăți “de regie. D&- 

ci strigară grăindu: mare e 

Artemida Efeseiascaa! 

Şi împlără 'cetatiea toată 

    
  

  

  
. CS 

- 

ÎNC 
NI A ——_— .-. 

- 

_ 

Ă 
= 

- 
- ae o ma e ea ca pd 

“de smintieală; porniră-se întru 
: în săfletă întru prăvire în 

răpiră Gaia și A- 
ristarha, Machidon&ni, 

soții lă Pavelă. E Papelu vru- 
indu se între întru oloată, ni luă 

“lăsară elă. ăcenicii. „ăi. 

Zborisce; 

Uzii ce eră diintru Asia înnce- 
-pători, fiindă lăi iubiţi 
tremeseră la elă, de lu | 

“Tigară, se: mă şi de siînre. întru 
zborisce întru batgiociră. 

_Îară, alţii ami altu Gare- 
-ce strioă ; ; eri băsâreca țăir= 
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CĂ n si dumnezei, carii săntil de 

„măni făcuţi. 

27. - ŞI nu numai meşterşugzulii ne piiearde 

noa5, venindii î în batgicuri, ce şi 

în besereca a marei dumnezeieasei 

- Miieanti întru nemici să va socofi, 

şi cu vrâme lauda ei va peri, pre 

asiiea . și 
3 

stâsce. - e 

"— care “toati lume 5 cin- 

28. Şi audind aceste înmpluri-si de mă- 

vie, strigari zicăndii,- marei (diana 

efesului. i 

Şi să înmpli toti Oraşului 

1   

iz
 

de gălceavi, şi năvăliri toţi înpre- 

uni: în teatronii şi răpindit pre gaie, 

şi pre atristarhi machedonâni, soţii ; 

-lui pavelu. 

30. Îari pavelă vi ândi: să iasi la mul- 

țime, nu'li lăsari pre el ucenicii, 
a 

31.: ari încîş. înii . de în mai marii. 

asiei fiindu'i “ui priieatini, trime- 

tăndu la elii vusgari li să nu ieasă 

NE “în teatru. 

32. ari 

țţimă turburati, 

„alții alti strigă : că eră mul- 

  

că nu's dumnezăi, cei ce preni mână 

să facil, şi nu numai această parte d. 

noastră primejduieasce, a veni. spre 

ponoslu, ce şi besâreca cei mari dum- 

nezădae artimidei,. întru nemică să 

socoti. - | | 

măriiuă 27. Şi încă va să să şi surpe 

, pre câră toată, asiiea, şi lumâ 

cinstăsce închinindu-se. 

Şi auzind" şi uimplindu- -sc de mă- 

nic, strigă zicînd, mare e artemis 

a etesenilori. - a 

29. Şi să umpli cetate toată - 

de gilceavă, și să porniră cu toţi 
.. 

i 

de Bdată, la privelă hrăpindit înpre- 

ună pre gaionii, şi pre arestarhos 

machedonânii soțiile lui pavel. | 

“ară pavelu vrindii să între în nă-. 

rolu, unulu lăsă pre elii ucenicii. 

Şi iuti - i denă mai marti. 'asiiei, 

fiindă lui priieatini . trimiţiudă "la 

dinsulii înlă rusi să nu dieă pre 

- sine la privelă. ” o 

32. Deci alții 

că era adunare turburată, 

altii cevă sţrigă, pentru 

. 
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ZROVpATb VIU Mat MoțaH 

noțiilAfepenueâoyzepurTroy. 

AMpracarzâa'keepzâaeăă - 

Ap8.: wiickoâcipzi 40yi Sau 

A9p8. tâarăana pSmzkaukS 

Az-Apa. LUHREApECEZZCNOVII 

SarAcăTeen. „pimea'keepa 

zi oyperaunnSfăere. sips 

raâioyaeaaroumi.: KAAS 

diVuacoype, crapa. atagk 

i: AE'TEMHAatăjetăcia. unt 
* A 

'TOKMU KAS'TOVA4pSrA0ă 

Ta. AhunsnceazBauuidt 

ce AH, KapeattacTetd 5 

  

13.   
XII. 

TEAdUEHOVijitt ema at ece 
tăcka.- CIIpEA Eero esp AS 

„MagienâeTeanae, umas 
Alwnt7oy. dzpzaeroroyza 

- 2 pe PI 1. enoucoțdinuaSauea. &. 
„ MOVideTeRoaivij;z pa Bezroa 
Recent. LUHHEAMEZCnpE 
CAPHpEcenoijaueui, âaSce 
CEToVEAZB4uin, âutipa. 

| neseâarecpeutenă oa;S pa 
"Tov, HPIEXoȚantuASAjis "Bano 

ACQa. tce i nainzitâuecra 
MIN EAUECZNTOVKSpScoț 
atetțepu. AEZOVRZ ga NELţi ui. pe 
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"PRANSCRIPȚEIUNEA. 

burată şi mai miilți 

ni'şi seiică derepee au verii, 

Diîn  gloată al&seră Alecosan- 

dru, “i lu scoaseră el Îădei- - 

loru, E Alecsandru măhăi cu 

măînra și veiure se răspitn- 

dă eloateei. Îunţel&seră 

că iadleianinu aste; irulu 

“elasu..fiă dela. toţi; ca înn doa- 

O ceastire. strizară : marâ 

A rtemida Hle(se)iusea ! Şi 

E tocuni cărtiilarulu ulou= 

ta. Deci qise: Bărbaţi Iife- 
seieani! carele iaste Gmulu 

„cela.ce nu sci cetatiea Itese- 
isca; spre” despăsu fiindu 
mariei A rtemide şi lu 
Didpetiă ? I“ără de toti Tă- 
spănsăli fiiudu aceştia, 9- 
pă iaste voa6 fără voroa= 
ve se fiţi şi nemică Spre- 
sărire :se ni faceţi. — Aduse= 

- Seti bărbaţii aceştica, ÎN 
nece ale- -besgreciei ai fura- 
tă, nece hălindu dumnedâiea Voa- 
stră, E se Dimitri “ie acesta 
ŞI ceiea ce săntă cu rusul + 

„meşteri, de au cătră nesciînre   
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33 

34 

35. 

39. 

Și mulţi nu sciieă pentru 
adunati, 

. ian de în mulţime scoasă i pre ale- 
esandru silindu'lii pre elii jidovii, iari . 

alecsandru cu nănă arătândi să taci, 

vre să'şi (e suma la mulțime. 

dovi, fi în glas de la toţi,- 

la doao ceasure strivândă, _mareti 

dana efesânilOrii, a 

Atunci losofătulii aşădăndii mulţime, € 3 

„zise, bărbaţi efesăi 1, cine 

Omil 

. 

* carele mari sci pre Graşuliă efesului 
că cinstesce pre mare dumnezeieasa 

diana, şi chipului dela Jupiter po- 

or îti ? 

30. Pentru « că acestora nime nu le. poate 

_gră înprotivi trebuieasce să vi aşă- 

şi nemici daţi, i 

faceti. 

îudegrabi să .nu 

37... Că adusetu pre: Gamenii acestă, nece 

„călcători sfinţituriloru, - nece hulitori 

pre dumnezeieasa, voastri. 

Îari de are - dimitrie, şi meşterii carii - | 

“sântu cu eli trâbi cu cineră, 
SR . 

ce Sau. 

“Pre carele întelegăndi că ivaste. ji- 

păni. 

icaste . 

, 

34, 

  
„36, 

"38,   

33, 

- Pentru 

s 

și mai mulţi nu sciică, pentru care 

lucru Sau adunati, 

Iară denti 

pre alecsandru, înpângindu'lti pre elii 

innaiute “jidovii, iară alecsandru clă- 

tindii mina, vrică si răspunză eloatei, 

slas să făcii de cătră. toţi, 

__doa6 ceasuri strigindi, mare e arti- 

mis a cefescnilorii. 

lară “aşăzindii cărturariu ti eloata, 
zise, bărbaţi efesâni, dară care ieaste 

omulii 

acela, care mu. scie cetatâ-a efosă- 

nilorii, că e purtătoare. de grija be- 

serecii artimidei dumnezăoei cei mari, 

şi a lui diopetus? 

Deci neîndoite - fiindii acestă, cuvi- 

me-se. voi să fiţi aşăzaţi, si nemică 

cu Obrăznicie. să nu faceţi. : 

că aţi 

aceşte, nice furi de besărecă (fiind) 
nice hulindi dumnezăcaiea voastră. 

de are dimitrie, de - în- ară și cei 

preună « cu el meşteri, cătră. cinevă 
“2 

, 

&loată scouseră înnainte 

„Şi cunoscinlii, că jidoviă ieaste, anti. 

ca Yr0! 

adus pre bărbaţii 
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Aesa'kue. zămoyrp'kuarăe - 

TE AOVIIzEHÂNpen ati zpaRS. 

MESOVĂtâeTasntieeoypi 

neuned;îun AS peapkeenoy E 

TEA AAROȚEZINTO A ccă;pa 
p'kăuacra,. undwker Asu 
ceskunazcaneckpea. UA 

nzAzcapkiozoaneciiitata 

naneASoucunuinuniîneaps72, 
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"TRANSORIPȚIUNEA. 

ciivântii, neguţători sân- 

tu şi antipati sântu, - 

cimii se iea soți spre solu, ră 

se cevă după altele ceareţi, 

diipă legiea băsereciei se se 

dezlege. Că ami orâţă ia- 

ste după ei a „preimi năravu 

de dua de astădi, 'nece urii 

“vine fiindu de car& se pti- 

temu dă căvănti de sfră- 

re aceasta. Şi acâstiea qi- 
se; deci lăsă besereca. Şi du- 

pă lăsare voroaveei chiemâ 

Pavelu îcebicii Şii sărută, . 
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Akuitiumeravkera. pgSmanie 
Mold. unnip'k. pază aaa 
Toypu. unitara. przerrouui$ 
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a. 
Uno, UH'THMOgei UI 

"Nini   
Dâci ei se mârgă întru Maclhie- 
donia. Şi prâinblâ acslica la- 
turi şi'i -măingăt toţi cu 
civente mâălte. Deci veînre 
întru [ladă şi fâce acie trei uri. 
li spre elă sfadă, dela Sa: 
ludei vriindă se descarce- * 
se întru Siriiea, Bă vreme se înn- 
ioarcă-se întru Machiedonia. 
Merseră pre 'îirma lăi păînră 
la Asfiea. E. Sopataă Berâninulu 
şi Soliinânii “Aristarhă 
şi Seeiindu, - şi Gaie Dervâ- 

ali şi 'Timoftei. şi 
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fi-va, lege şi sântu giudecători, cheme” 

„ Gnii' pre alţi la 'lge. | 
39. ari să căutaţi de alte lucruri. în 

adunară rănduiti dezlegă-să-va. - 

40. Că fricii să nu ne părasci rădică- 

tori a fi pentru -zuda. de astăzi, şi 

neputăndui dă sami de aceasti adu- 

mare, şi 

adunare. j 

| Caz 20. - 

1. ari după. ce aşăzi gălceava, che- 

măndi pavelii. pre îcenici, și e luîn= 

duşi zuda buni, 

7 

eși să mârgi în machedoniiea; 

2 Îari înmblăndii prenit laturile acelc, 

Şi: îndemnândii pre ei cu cuvinte 

multe, veni în țara greceasci. 
< 
3. Și acole petrecăndii trei luni, vrândii 

să mergi eli în Siriiea, pusări lui 

"= jidovii leşuitori, iari. el cănd să 

să întoarci -pre în machedoniiea. 

+. Şi petrecă pre el pănă în asiiea 

“sopatrii den beriiea, iari den solun, 

aristarhu, şi secundi, şi gaie de. în 

- derviiea, şi. timofteiu.. 

deca zise acâstă, slobozi 
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y 

“cuvîntii judecători sîntii, şi diregă- 

39, 

tori, facă. piră tnuli altuiea, 

lară de pentru altă ceră cercați întru 

„ciea pre lâge, adunare să va dezlegă. 

40. Pentru că orijimi să nu să facă piră 

de zarvă, pentru zioa de astăzi, nice 

9 pricină fiindu pentru care vomii 

putieă să dăni semă de zarva aceasta 

şi acâst& zicîndii slobozi adunare. 

Car 20. | 
Îară după. ce Sati încetatii gilceava. 

chemîndit paveli pre tcenici, şi în- 

„chinîndu-se lor 

esi- să morgă -la machedoniiea. 

Şi trecindii părţile acsls şi mînsă- 

îndi pre ei, cu cuvintii inultii veni 

la elada. E 

Şi făcîndi luni trei, făcîndu-se lui 

vicleşugă despre jidovi vrindi să să 

sue la siriiea, îni fu ândulii să să 

întoarcă preni machidontiea: 

Şi merge înpreună cu elii pănă la 

-asiiea,' sosipatru berianuli şi den 

soloneni ” aristarhu, si 
3 secundu, și 

Lă 

gate. derveuli, şi timofteiu. 

  
  

î
m
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Assiieanii 'Tihicu și 

„dimeloru dela Filipiiea, 

TP RANSCRIPŢIUN! NEA. 

[înn dilele acâle înntru] 
| 'Trofimu, 

il= 

E 

descărcămu-nă după dilele a- 

aceştiea  ainte mârseră și 

şteptă noi întru “roada, noi i 

și | 
veînremu cătră ei întru 'Proada pă- 

înră la ciînci dile, iud prebăn- 

dinră şapte dile. [sîmbătă a 6 săptămă-], 

-“Întră ura de săinbăte adlurară-se (înră] i 

ucenicii se frăingă păinre, şi Pa- 

velu grăiieă cătră ei, că demărâţa 
vr6. se iasă, şi tiinse civânti 

păinră la miiadă noapte. [ră 

limăînrari mălte îuntru comar- . 

14 

  

„du că somnii adă(n)eată, şi pră- 

"giosu: 

sădui de biti 

nică, iuO eră. aduraţi. Şi sede 
lăîngă O zăblelă ăîn giurelu ce'i eră 
niunele Evtihu. Acela piurta= 

indu Pavelu de miilte, plecâ-se ” 
giurele “de somuu şi cădă diin co- 
Marnieu. diinr alu treile podu 

Deci Iară elu mortu, 
„Desciinse Paxvelu si cădi spri 
însu, de lu „cuprieîunse Şi dise: : 
Ni vorovireţi, că săfletulu 
lui întru el iaste! Deci 

şi sustă, ş 

_ + 
Se sul de 

i ă- 

Păînră la zori. 

frănse păînre 

+ 
. Aşă   

Pe a Da aaa
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5. ari asiani, tihicui, şi trofimii: aceştă 

deca sosirii aşteptari pre noi în 

troada. -- 

6. lari noi 

zilele azimelorii. de în filipusti, şi 

" îinde petrecumti şapte zile. GsSaora $ 

HEARAAĂ Bataqo îi. 

.. Lari. în zuda de întăiu a săptămânii -l
 

adunăndu-si iicenicii să frângi păine, 

pavelu propoveduiieă, vrăndii să iasă 

a doad și, înlungi cuv ăntulii pănă la   “ miadi noapte. 

. Şi eră făclii multe în cerdac   
“ânde! -eră strânşi. 

9, ari şăzănalii unit voinici  tinăr a- 

a 
27 __ăeatu de somnu, 

S „multi vrâme, cebăluitii de somnu, 

mt 3 cădi de înn ali treile rând de casi 

= ist, sil: luară mortii... 

elii, şi înbrățişăndu'lii pre eli zise,   “nu sgălcevireţi: -că sufletului lui -în- 

tr'ănsulit ieaste. 

Il. Îari suindu-si frânse păine şi gusti, 

și destulii  vorovindii cu ci păni în - 

_ZU6, și ași | 

răânstâmii pre. mare - dupi. 

venimii cătri ci în troada în cinci zile, 

IA - “nume Evtihii într'o ferâstri, îngreu- | 

“povestindi pavelu 

10. ari pavel pogorândii să pleci spre . 

1. Şi   

BIBLIEA DIX 1688. - 

„ară dela : asiiea tihicu, şi trofimii. 

5. Aceştă apropiindu- -se aşteptă pre noi 

în troada. : , 

6. Îară noi amii mersi pre apă, după. 

zilele azimelorii dela filipi, şi ami - 

veniti cătră ei la troada,. pănă în 5, 

zile unde anti zăbovitii, zile şapte. 

i
 Iară înti”una de simvete adunaţi: fi- 

indii ăcenicii, a fringe piină, pavel 

să priciieă cu cei vrîudii- să iasă a 

doa zi, şi 
» îndelungă cur vintul pănă 

la amiază noapte. 

8. „Şi eră făclii citevă în foişorulă 
, 

"iuide eră adunaţi. 

9. lară ş şăzindii oare carele tinerel pre 

nume evtihii la ferâstră,. înpreunin-, 

“du-se cu adincit Somnil povestindu 

lui paveli, “în multă | vrâme biruin- 

du-se de somnii, 'căzii denn a treiea 

 straşină josu, şi să nidicâ mortii. 

10. Şi pogorindu-se pavelii: căzii preste 

eli, şi înbrăţeşinduli - zise, nu vă 

tmrburaţi pentru că sufietulii lui în- | 

tru clu ieaste. | 

suindu-se şi fringîndă „piină şi 

e eustindi, şi oare cite vorovindit pănă, 

la ZIG, aşă 

  

-CorIceLk VORONEŢEAN. 
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14. Taia. EMIUAAUEEA pan ZeRIIpE 

- măînrâţa sosimu întru Anticri- 

hei, iară întru alta mutămu-nă 

TRANSCRIPŢIUNEA, 

[lucrarea] 

eşi. Şi adiseră priincilu 

viii şi fu măîngăieare nu paţină. 

E. noi viînremu în co-: [sfrăşitulu săin- 

rabie, şi descăreămu-nă întru A- (băteei] 

sonu. De acolo vrumu se luOmu 

Pavelu, că aşă eră disu, şi vre, 

înst'şi pedestru se micargă. Dâei de- 

ca fâmu întru Asonii, liomu 

clu și veînremu întru Mitilinu. 

Şi de acolo miitămu-nă şi de- 

„îutru Asamonui şi lăcuimu întru rog 
o... 
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-18.  aSipunASaotnuSroazacae 
14. PiTădana pie. uusSuSreaa 

i   
2. cezikrz, NeSede. aSY cenove «pie MĂ 

„du veîuriu întru Asia, ciumă cu 
„Yoi preșpre totă aniilă fâiu a   

" [dumereca, a. a săntţilori tătări ș înu 
„dilele acale giudecâ Pavelu]. 

mă întru Militiiea. Giudecâ Pavelu . În. 
se trecă întru Btesu, ciimu se nii fie AH 
lui a, pesti întru Asia. Nevoiică-s6 
se ară pitere fi lui înn dua 

ciingeciloru se tic_înutru jerusalimii. 
Şi diîn Militu tremise întru REfesu 

“Şi chiemâ preăţii besărecilo- 

  
i 

Deci de veinrără cătră: elu, dise | . 
ă 4 sătră nai - i cătră nșii : - ["Preci „duimereciei înrainte] 

Voi sciți că di înntăniea «di de căn- 

lucrăndu domniiliii cu toată Sine- 
rita măndrie Şi cu „multe lu-
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12. 

13. 

14. 

15. 

să duse. „ 

Şi adusăni pre feciorii. viu, şi să 

-măngăieari foarte. 

“jan noi suindii în corabie mersenutt 

în assonii, de acol. să _luomti "pre 

pavel, 

va merge pre pământii pedestru. 

Lari cun să „adună cu noi în asson, 

luinndwlii pre el venin în militin. 

Şi dâcol 'a doad zi văuslămii şi so- 

simi în protiva. hiei, iari întralti 

zi sosimi în samii, -şi sălăşuindu 

la troghilia, a doa zi venimu 

că aşă ne poruncise, că el 

„au eşit. 

13, 

14. 

„ŞI aduseră pre copili viu şi s'au 

“mingăiatii nu puţini. 

Îară noi venindii la corabie ami 

mersii la assâ(n), de acold vrindii ca 

să luomii pre pavel pentru că aşă 

“eră rînduitii, vrindiui cli să  mergă 
dr 

pedestru. e 

Şi deca sau înpreunatii cu noi la 

assonti, luindu' li pre el amii veniti. 

la mitelini. ” | 

Şi de acol& mergândii a d5a, zi, amit so- 

situ înpotriva hiului, şi în ceialaltă, zi, - 

n&m apropiati Ja. samosti, şi miindi 

în troghilie, a doa zi, ami veniti 

  

16. 

în umiliti. neakaa â. 

- 

BAUAA0 MA, 

Că 'găndi pavel să treci efesuli, ca | 

2 săuui fie ui a Să zăbăvi în asiiea, 

19. 

că srabiieă, 

” sciți, 

ZU0a de rosalii să, fie în Terosalimii. 

Lari de în militii trimâse în efesti de. 
- .. a E eee - ... = S 

-chiemi pre bătrănii beserecii. np*R, He. 

" Cani venindi la elii, zise lori, -voi 

că de în zuGa ce am întatii 

în asia, în ce cnipii în toată vremiea 

am fosti cu voi. 

Slujindu domnului cu toati siuere= 

mia, şi cu multe - | 

de . ari pute el, în 

  
  

160. 

li. 

18, 

19. 

«b 

la militosii. 

Pentru că socotiiică pavelii, să trocă' 

pre lină efesil ca să nu se facă lui 

zăbăvă de: vreme în asiiea, pentru că 

sirguieă de va fi cu putinţă lui în 

zisa rusatiilorii să fie în: ierusalimil.. 

Şi dela „militosii-trimiţăndti la efesit, au 

chemati pre cei bătrîni ai bisericii. 

Şi deca el zise. au veniti “cătră. 

cătră ei, voi sciți denii zica dentiiu, 

„ entru care ami întratii în asiiea, cumii 

înpreună cu voi în toată vr&me fuiu. 

Slujiţi. domnului cu toată smereniiea 

şi cu multe 
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“ că nu 

„loru că ce e cătră dumnedei pocaa- 

"domnulu nostru Isusu Hristosu și acmii eri 

„mieu mai ci(nystitu mie, ciimi 
„se sfrăşescu cureră 

miiu dela domnult: Isusu, 

TIRANSCRIPŢIUNEA. . 

crămi şi-de năpastile. ciea- 

16 ce mi s&ă tăînplatii de cicale 

judeescile. spre svâtu, că nemi- 

me t tăgăduiiu de ceale. ce 

eră cii folosu ce se nii- spuiu 

voa0, şi se nu învăţ voi înntre 

Oameri şi priin case și. măr- 

tărustiu -ludeiloru și lileni- 

„Nie şi -crediinnta ce e cătră 

legatu-su “cii duhălă de viiu întru 
lerusalimii şi nii sciă ce îmi se va ! 
tăinplă înntr'ăsă, e însă câmă duhăli: 

Sintu' priînu toate ce taţile măr- 
turisăsce și grăiasce, că ]e- . 
gături şi sorăbi meînre aştieap- 
tă-me, ce nece îirulu ciivăntă 
nu facu, nece amii sufletulu 

miea cu bă- 
ciărie; “şi Slujba câiea ce pree= 

a mărturisi 
TeYanghelia bărătatiea. (eului. Şi ] 
acmii aceasta că ScIU, că mai 
multu ni vreti ved6 fata 
voi! toţi, 

miea 
„înntru ceica ce învlaiu 

şi propovediiu evanghelia dealiii.  
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24. 

  

. învățatii a ieave 

i dința 

23. 

- turisesce 

4 

„Mărturisindu 

lacrăme şi ispite carele "mi si tăm- 

plari mie dela hicleşugulu jidovilorii. 

Jumi -nemici: mamii lăsatii înnapoi 

de că ce'sii voad de folosii ca să 

nu vă fiu povestiti, şi să nu vi fiu 

şi pri în case. 

jidovilori şi 

pocăinți cătri dumnezău, și 
> CLle- 

în „ domnulii nostru 

Hristos. | | 

Şi acumii iaca, cu legatii în duhii 

mi ducii în Jerosalimii, neseiindii ce 

mi să vorii tămpla mie. în elii.. 

„Numai că duhul 
Pi 

  

Sfântu pre spre toate Graşăle măr- 

zicăndu, că 

“serăbe vorii veni. spre mint. 

Ce nu îi e:frici 

„mece -viiaţa  miea nu'i mai scumpi de 

mine, ce numai că si stărşescu aler- 

sare m& cu „bucurie, si slujba car 

„ami luati dela domnulit Isus, a 

mărturisi cv angheliiea: milei lui dum= 

nerău. E 

Şi acunmnii iâti cu sciu, că mai ivultii 

nice âinulii de în voi nu va vede fața 

me pen, carii. „ami irecutii propo- 

„lui dumnezău. 

erecilorii 

Isus 

priusuri şi 

nemici de aceste, 

  

"pocăinţa câ cătră dumnezău, 

23, 

- Cum 

“ duhulii, mergi 

lacrămi şi dodeieale de cele ce suu 

întîmplatii mie, - întru vieleniile jido- 

vilorit. 

nemică namii feritii dentru 

cele: de folos, ca să nu vestescii 

voa5 şi Să-vă învăţ 

nărodu, și preuii câse. 

Mărturisinati jidovilorit și clinilori u, 

și cre- 

dința .câ despre dommnulii vostru 

isus hristos. | 

Şi iată cu. 

în ierusalimu, cas ce 

întru. el "mi să: voril întimpină mie. 

nesciindă. Pi 

Pără. numai că duhului 
  

" celăi. svîntii prenii cetăţi mărturisâsce 

zicîndui, că legături pre mine şi ne- 

ci azuri mă aşteptă. 

Ce uici «de una samă nu bagii, nici 

Unu sufletul nicu cinstiti la mine, 

ca cum a plin. cale me cu bucurie, 

si slujba carâ ami luati dela dota- 9 

nului, a mărturisi cvangheliiea da- 

rului lui dumnezău, 0. 

Şi iată eu acumă sciu că nu veţi 

mai vede. faţa me voi toţi; 

care ami petrecutii mărturisindii în- 

părăţiica lui dumnezău. 

. _ . 7 

(ii pre Yoi, ȘI în 

acunmii les satu fiindi cu . 

întru - 

  
| 
| 
| 
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. ) < DA - 9, anaregec'kpera aie. 1100, A fts5e 

10.: sn. uhkutăonr aut. npenerie. 
1. BOVEAIpeaecAeiy. OY Ijiovăuacza, 
12. 8 MOVILA SeȘaitoy. hrganops 

ASnrpen.pgSasii. TEfrTenoY US. 
14. pSuar$z aid. UIAA gSBout. 

| XXII - 
[aa | Se Ă 

R pi PB . ÎN patati. “MIU, csovaace 
2, RopSRAZEa i uenuetopSrpa uz 
3. BaperuT$, ocezaraovurennni 

N 
PO HpEoyZ atacă. Wkunnpezeriătur. - 

IOAENHASEZ.AUZENĂNII.. ea 
. nTAusSGanenpueronu,4S 

“NEA ARO an paatit. ovpSun.p 
peeriSunegent. mină 
Mrjeckogonr;pagrse our 
Kovaanret Boy, Ma Tanţienaey H. 
“itennearesun A tuanice EU ara 

2, ACRA Ape, “MIgSToaracdiiuţia 
TSrSpopSâzyuurrScăoţast? ' ' 
pSeaoye RE Alen Teticug ready A 

22 — - . 
TÎRANSCRIPŢIUNEA: 

Dâei mărturisescii voa5 înn (ua 

de astă di, că cărati-sii efi-sii de 

sângele tuturoru; că ni me tăă- 

dăiiu ci, se nu spiiiu voad toa- 

tă voia lu dumnedeii. [Cetesee!] 

Lihaţi-vă a mente siinre şi toa- 

tă tărma, întru cienia ce voi duhulu 

Săntu piise-vă cercetători, 

- ălăi, câ ce'o dobândi, preveshit, 

„că siingele săă. Bă seiii aceasta, 
că după dusulu mieii înntri=voru 

i NUL Voru lupi grei întru voi, cei -ce 

cruță turma. Şi di înntru voi 

    LA postoliloru] 

înşişi învăţaţi, înnşi'şi seiilă-se- 
„voru bărbaţi - cei ce voru orăi răz= 

vretitu, ciunii sc tragă iicenici 

pre irma sa, Deci prevesliiaţi, 

pomerii(n)du că înn trei ani noap- 
_tiea şi duoa nepristoindu 

învăţă, căi laerămi irulu ciin- 
_rescu' şi de voi. Şi acmu pri- 
dădescă voi frați deiilai şi 
ciivântiiliii bitinrătației lui, 

scelu cei poate (didi, si se «45 vod 
„dobândire. înutru toată 
_tuturoru. 

stenţiica, 

Argintu Sail ail-. 
„ru sai veşmente nece dela iirulu   

a pasce bescreca domniiliii și. dumnede-



  

  

N 

= 28 
Broraea rs 1618. 

26. Pentru aceaiea mărturisescu voad 

de săngele tuturori. 

to
 

_
 „Că nu mami tras înnapoi ca: să 

nu spuiu voad totii sfatului lui dum- 

nezău. uri sie. 

ID
 

[ve
] . Lumaţi-vi aminte pre voi și pretoati 

turma, spre carâ-pre voi vă-puse 

duhuli sfântii păstori, să pascetii 

besâreca, lui dumnezăi, pre care 6. 

agonisi. cu săngele lui. 

20. Că eu scin aceasta, că dupi duceră 

m& vor întră lupi grei întru voi 

"carii nu vorii cruţă turma. | 

30. Şi de între voi 

. 

încă să vorii. sculă. bărbaţi de vorii 

grăi îndărătpnicii ca si tragi ăcenici 

_dupi ei. 

-31. . Dereptit aesiea preveghâţi aducându- 

vă aminte, că trei- ani “noăpte și 

„zuda n'amii încetații învăţăndi cu 

lacrăme pre. fite carele de voi. 

52, 

voi lui dumnezău, şi cuvăntulii mi- 

„ei lui, carele'i putârnieii a zidi și 

- a dă. voad Geini a birui cu tâţii: 

sfinții. | 

„338. Argintulă sau aurul sau veşminte. 

a -nemurui 

în zuda de -astăzi, că curatii săntii 

„Și acum încă fraţilorii vă dau: pre   

BIBLIEA- DI 1688. 

26. Pentru aceiea mărturisescu-mă voao 

în zica de astăzi, că curatu'sti eu 

de singele tuturor. | 

21. Pentru că nu mamii feriti ca să. 

nu vă vestescu voao toti sfatului 
S 

"lui. dumnezău. -.-. 

28. Luaţi direptit aeciea u minte, şi voa6 şi 

la toată turma, întru care pre voi du- 

“hulit cel svăntii. au pusii socotitori, - 

ca să pasceți besereca lui dumnezău, 

car& o au căștigatii prenii sîngele lui. 

29. Pentru că eu sciu aceasta, că vor 

= întră după venire me lupi erei: în- 

tru voi neeruţindi turma. 

30. Şi dentru voi 

singuri, sculă-se-rorii bărbaţii, &ră- 

“ind. îndărătnicie, ca -să tragă pre 

ucenici după dinșii. 

31. Pentru -acciea priveehâţi aducindu-vă 

a. minte, că în trei ani noapte și 

ziOa mamii” încetatii -cu. lacrămi în- 

vățindu pre fieşte carele cite ninulit - 

denii voi: | a | | 

32, Şi. acum vă lasii pre voi fraţilori 

la dumnezău; și Ia cuvîntulii “darului 

lui, dela ce poate zidi desupra, şi a dă 

voad moştenire întru.cei sfințiți toţi. 

88. De argintii au de aurii au de în- 

- “brăcăminte nici de tina 
7 

|: 

 



    

      

Tesu. TRANSCRIPȚIUXEA, _ 

XXIII. . - 
- [aSupă] | | [lucrarea] 

1. HaatoaeaSirS. paza. mamii jeluitu, înnşi-vă sciți, 

2. ezanncur$naieețumuraepă că lipsitului miei și celora 

3. uiedogaiccrSSart.ppecaSatii7o „ce aii fostu cu meinre slujitii- 
„4. adevaizpSacavkaeaukerek, .uuutzo "I-ai mărule mele acestă, Şi toa- 

5. areenScamSReatezâniao te 'spus'amu voao că, aşă ii- 

6. “ereu a Siza ece: - cedonpu - Stenindu-nă, cade-se se Opri- 

7. aiSnerapirnt.. AncaennnSnani: mu netarii, a pomeni cuvăn- 

s. rSpitoinitoy. iz pestsnecătati tulu domniălii Isiisii, că însii'şi dise: mai 

9. ipepruefăereatanapa săpa feriee iaste mai vrătosu a dă 
10... AekarSăaSă. uman kata decătu a luă. Şi acâliea deea 

1. SHCENAERBUINIJE.ppS. pie acea (lise, pleci si geînruînchiele sa- , 

12. Aeoyronmunicezovra [eds ASaie] le căi toţi şi se riigă. | Sfrăşitulu dumereeeei.] 
13. (Ngm SSnaz-puueperSrSpepS.. Multă îu plăinngere tuturoru, 
14. ns SpaenpenezaintaasnaneS. Şi cădură spre cerbiciea lu avelu, 

XX, | 

L. eaSuiASatantpiaS A enovie jeluiudu mai vrătosu de ciiven- 
2. mwreatuaa'kuesuiee. RanSnepS. | tele cieale ce dise, că nu voru' - 

| 3. cea kd;anaaoţu mantatoțrs. ; vede fața lui mai multu, -. 
4, _MHiiegetiSpatAS.pgSnopanie. Şi - petrecură, clu întru corabie. 
d Iti Kde Poirăira ASuencât, BM. Şi e ca fă.a nă duce noa6, zmăl-. 
6. CEatSura peaa i. Mani. Un pS semu-nă dela di î înşi, și în cur= 

7. ZesinS'fnaani AS, “MEaIS.p7S, medisu înmblăndu viinremu întru 
. d aEnireat Neve, i ARII Co; e întru altă di întru -Rodu, 

r -NeSnara. un . Şi de acolo întru .Patara. Și ădatanSânopanieitezgeerh pg aflămu-.5 corabie cu trecă întru | 
o! NA abea E Pinioliiiea , Întrămu “de văinslă- 
13 amaeras as iara , mu Și nă apropiemu de Chipru, 

14, Aku us Seti A Hsămu-l elu “de a Stăinga, 
ăi ! Atu Deci ntătămu întru Siriiea, și   
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BIBLIEA DIN 1648. 

z 

mam pohtiti. 

BIBLIEA DIN 1688. 

mamii pobhtitii. 

  

” 1. 

“în eu, şi 

ci nu vor vede fața lui, si petre= 

cură pre elit la: corabie. 

Car 21. 

Şi fi cându ami vrutii pureâde des-. 

părţindu-ne de ei, mergăndii.- derepti 

3 
a doa5 zi în rodoşti, “şi 

de acolă în patara. 

2. Şi aflând O corabie;: trecăndii în fi- 

„nichiiea, şi suindit în iea purcâsemii. 

3 ŞI arătăndu-ni-si evprulii, şi Jăsăndu'lii 

„în a. stânga, vănslămii în siriiea, şi 

Copiceri VOROXEŢEAN. Î- x. 

  3, 

venit'amii la 

34. Că înşi-vă sciți că trebiei măle şi a | 34. Îară voi sciți că trâbelorii -mâle şi 
celora carii'sii cu mine, câste măni „celora ce sîntii cu mine au slujit 

- ale mele au căștigatu, mîinile aceste. 

35. În toate arătii-voiu voaă, că lucrându | 35. "Toate Imi arătată voa5, că. asi 

„si cade a” agiuti, bre cei: slabi, adu- “ostenindii trebue a ajutori . celorii 

3 cănalii a ininte de cuvântul domnului _ bolmavi,. si a pomeini cuvintele dom- 

Isus, că însw'si zise, mai fericiti - nului isus, .că elii au zisii fericitii 

ieaste a da decătit-a luca. „" ăeaste a: dă mai multi. decit. a luă. 
36. Şi acâstă zicăndu puse senunchele - 36. Şi aceste zicîndu puindii genuchile 

“lui la pămăinti cu ei eu tOţă de să lui înpreună cu toţi: cuei au făcutii = 

„2 PUZ. nonente mezat. | rugă. 5 “ - 

37. Şi fi plănsi mare: tuturor, şi că- 31. Şi cităva plinsoare fi cătră toţi, ş 

zăndii spre cerbică luii pavel „căzindui pre grumazii. lui pavelii 

sărutari pre eli: , “înli sărută pre el. | 

38. Jăluindu- -si mai vrătosii pentru cu-. |! 38. Dorindu mai virtosii de cuvîntul 

xăntulti carele Ziscse, că- mai multii; carele „au fostii ZISUL, „că nu vorii 

mai vede obrazulii lui, şili petrecă 

pre clii la corabie. 

Car 21. 

ŞI după ce: fi a purcâde noi '05e- 

bindu-ne dela, ei, mergindu” direptă 

„conii, şi a doad zi la 

rodosii, şi de acolS la patara. 

ŞI. 

întrîndi în el ami pureesti. 

aflindi  vasii. trecîndii 'la” finichi 

Şi ivindu-ne la chiprosii, şi lăsîndu” li 

pre elit îu stinga, mergâmii la siitiea și  



  

  
  

  

  

PesrUL. TRANSCRIPŢIUNEA. 

XăV. 

1. nguerentais. MeSruprkurmă e pristoimu întru Tir, şi a 

3, KoaotpaepanieeiiceAeckă | „colo. eră corabieei se descar- 

3. vecazunga. unădazmovăuie „ce sarcira, Şi aflămii acie 
4. oeennunikunnpes za aiS NE „icenici. Dâei prebândimu _ 
5. ânoashă.. sua. ueaSnantiii “acolo. în 7 dile. Ce lu Pavelu'i 
6. rpznAgjioțcenSeeeSe.NgSiegai _grăiieă duhiilii se nu se sue întru lerusalimii, | 
7. as: poeritbăeij pas SndE. „| + Căndu fi noao a străși dilele, 
$..: cn aStun ez Roy. neze | eşimu şi mergemii, petre- 

9. a ASnonromrcoatoyâpui | cându noi toţi ci miteri- | 
10. aemunSaseuegin, MAApaâja - ă le şi cu feciorii păinră a fu- 
11... pacuerare. keep -Tă de cetate. Deci nă închi- 
12. pamSyeppSnieaeaz.praata | o râmu geînruclriele lăîngă ma- 
13. peuunitazovra Sun uzpzpS ro și nă riigămu şi nă Său _ 
It. aorovoţă azot. NS tăma trulu alaltu. Dâei întră- 

NV II Mea 

Î. ao, “ÎNRSRopaniefapzeti.Ni7oazrce a mă întru „corabie, iară ei întoarse- 
2. pact, NgSâneznuntnouj NIENS as” „|. Tă-se întru ai săi'si. E noi începumu 

3, Anopragi. NeSruipSueoenaS i | a nătă diîntru 'TLiru și sosimu 
4. NeSnroanatatt a. “uincapS'ra - - întru “Ptolimaida, şi Sărută=. 
5. Moe ipauu. uit aSR Stats. pas E . mu fraţii, şi lăcuimu întru | 6. &staagi.mrurin : x [aS.ppnaă] A |. Sil diînuşii. [uânri a 7.] - Începe! T. Nupcacapadun pu „AE Înn demăreţă eşiră cei ce eră 45. Ss. rENAGEAS,- minge AS.pSusie de Pavelu Si verimu întru Chie- 9. capia phun.pgzaiS.pacaaSun sariiiea, Dăci. întrămu în casa lu Ii- 10. annnSievTaierer. “Cu eEpa lippu ievanghelistălă, cela ce eră 1l.  Aeuenuanre. IIHAAROYI „de cei sapte, Şi * lăcili- 

12. Atoyaa, VAS. unaueaadark mii la. diiusu. Şi acela avă 13, nagSă; 'krenzzrSpe, nppui.pur” patru fete vărgure,. prorociinn- 
14. is. “Aa ONIlN, WSHIcuSHAeatot7e, du. Lăcuindu noi ile miilte, „ră. “Msttătdurkeaezuui mpa, |siptămănă. În” dilele ac&le eşiră,]     

3 

aa E — —



  

  

“pent duhulii sfăntii, 

BIBLIEA DIS 1618. 

N
 

-_
 

venimii în tyrit: că acol eră cora- 
* 

biiea a descărcă povara. 

sapte” zile : carii zică lui  pavelii 

i, să”nu sue în 

erosalim, o 

Şi înmplăndu-si acsl& zile, mărsemii 

petrecăndu-ne pre noi toți cu mue: 

“rile şi cu porobocii, păni afari de 

rasi: şi îngenunchindi în țărmure 

6. 

ne rugămit,. ” 

Şi înbrăţişăndu nul pre altii ne 

Suimi- | 
r 

“Şi aflăndi ucenicii, rămasemii acold - 

6. 

BIBLIEA DIx ] 688. 

nEmil pogoritii Ja tirosu pentru că 

acolo eră corabiiea descărcindu povara. 

Și aflindii ucenici amii rămas acol6, 

zile sapte, - carii: lui paveli „zică * 

prenti duhii să nu să sue a, ierusalimii. 

Şi cîndi fi noa5 a isprăii. zilele, 

eşindii  mergemil petrecindu-tie pre 

noi toţi înpreună cu mueri şi copii, 

“pănă. afară den, cetate, şi puindui 

genuchele pre ţărmure “ami făcuti 

rugăciune. | 

Şi sărutiudu-ne unul pre alalti, 

ami. întratit 

  

“în corabie: -îari ci să întoarsări la 

ai 10ru, ” 

lari noi vănslămii de în tiri aciuu= 

“semti în ptolomâida: şi deea ne. în- 

chinănmii -frațilori, rămasemii O zi la 

ei, Moneskaona. 7. negeak. aauado 45. 

lari a doaca 7i esi paveli și noi 

carii cramii cu cl, veniniii în che- 

“sariiea: şi înntrăndit în casa lui. fi- 

Tippă efanehelistulii (carele eră iimulii 

„de în-.cei sapte) rămasem. la clii. 

“Lari acesta -ave patru fete vergure- 

“prorocinlii. 

Şi petrecăndii acolo multe zilv, 

  

  
-în corabie, iară -aceiea suu întorsu 

a casă'şi. 

lară noi calc săvirşindi dela. tirosi 

amii sositii la ptolimaida, şi săru- 

tind pre frați, ami. îngăduitii 6 zi 

lingă ei. 

lară a doad zi eşiudii cei ce eră cu 

pavel au venitii la chesariiea şi 

“întrindă în: casa lui filipu evanghe-. 

listului, fiindii * deniă cei şapte ami 

mas la el | 

Şi la acesta eră fete fecioare patru 

prorocitulii. | i 

Şi săzândii noi zile mai multe, 

  

 



12, 
13. 
14. 

 pEMECaaeIunAtA-ApSAc, ni Su. 

Mpa zAtaSan.penaepS. um 

„. TESRUL, 

XAVII., 

aeuui.peebaperapeae -NIoy eul , 
) W 

NppESufucEpattov AEAcâraB$. 

MUNBEApekzgzHoHAkunaoyispa 

oaSnaneaS.  miiaerannuca 

Wa da Zair 
CE. Amarpztalie A Xoyeti'r$, - 

: a e 
nzzBaroțuraaueniacTenpA$ 
LL —. 

duecra, âmaagopSaerataS 
„o: pa SR ÎOVAENINZSTEpăat. uunaRopS 

Ekadositatovâerik.. zov ra 
MEG EA A ecnpeaonSce 

“nora ÎnrzSi epă a. Zhyeinot 
cenageaSuniisiice.  edsaueuui 

  

12. 

13. 

14.   
XXVII. - 

TABATAMAS,. Aeanibpa. pape - 
„Îpeata. EoViSiSatanaeraz, 
ces, MEIUNEEatoglerarra 
ca'rS.pzSiepaan. AMEperr$ 
uoyatee uiţi, HEcSri Sus 
ce Eacvranot, IIHSHCEAMOYBOA 

AiiSucediie: = [edi rSaSpueu] 
A onzs Siiaencâvka'kroreni as 
Hz. inteouatsi. pasi gate. 
m henutez ppt reovnonoipti a covpue 
Hu A Esiecapia, IiAaaka 
PEAEAGROVitAS. atmaconStoa | 
peRapeaerunpitranuu uS KERIIE 
Suentov, IA eKRacpevuSuron   

acesta, 

pridădi elu liînbiloru. Şi 

- se Pavelu şi dise: Ce faceţi 

TÎRANSCRIPŢIUNEA, 

| desciinse Barecarele (iin luidei 

prorocu, cela ce eră numele Agavu, 

şi veînră! cătră, noi. Dâei li0 bră- 

ăi lu Pavelu, şi'si legă picioi = 

rele sale Și năinrule, şi «i- - 

se: Aşă erăiasce duhiliă săntu: 

Dărbatălii cela cei iaste brăulu - 

aşă'l voru lesă elu 

ideii întru lerusalimi: sil voru 

deca aitdimi acâste, Tilă- 

mit-nă noi şi cciea despre locu se 
nu iasă înntră Ierusalim. Răspin- 

  

niimele domnului -Isusu. Nesupuniindu- 

plăinsăinudu, dormi frăinueseţi 
inrema 2 "Bă nu! numai legati 
fiu, ce şi se moriu gata 

sântu. întru lerusalinnii dereptu 

se clu, tăciumnii ȘI, “disemii : Voieu 
domnului - "Su “fie! |sfrăşitulu luriei |] 
Diăpă gilele. acâls gotovimu- 
nă “şi suimu întru Terusalimii. - 
Deci vărără ci noi ării de ice 
nicii de Cliicsariiiea. Sciică la ca 
rele. lăciiimu, Muasonu de 
recarele Chipriianinu, vechtiu 
ucenicii. Şi dee ca fiunu noi  



  

  

BIBLIEA DIN 16-48. 

pogori de: în “Tudea dinti prorocii pre 

7 — 29 — 
- BIBLIEA. DIN 1688. 

pogori Gare carele - dela. iudea 

  

  

nume agavil. - prorocii pre nume agatii. 

11. Şi d&ca veni la noi, lu5 hrăulii lui 11. Şi venindit cătră noi şi luîndii briuli 

pavelu și -legăndu'şi . măinile și pi- lui pavelii şi legânduri minile şi pi- 

„cioarele, zise, aceasta, zice duhului cioarele zise, acâstă zice duhulii celui 

sfântă, Dărbatulii a cui e acesti brău, stintu, pre bărbatulii ali căruiea ieaste 

aşi vorit legă în Jerosalimit jidorii, briuli acesta, asa înl vorii legă în 

şili vorii dă în „mânile păgănilorii. erusalimit jidoviii, "sili vori dă pre 

12. Şi cumii audimiă . acâst,. rugămu i minile limbilor i | 

| pre eli şi noi, i: carii eră lăcui- |. 12. Şi dăca ami auziti acâstă înlă TU- - 

tori întwaceli loci, să nu sue în “gamii şi noi și cei de locii ea să nu 

| “Terosalim. | | "să sue clă” în ierusalimii. - 

13. Atunci răspunse pavelii și zise, ce | 13. Şi răspunse paveli; ce faceţi 

faceţi, a ! a tii 

de plăngeţii şimi amărăţi inima? că «dle plinseţi şimi zdrobiţi inima? că 

cu ru -numai a-mi legă ce şa mu eu nu “numai să- mă legu ce da. 

în. lerosalinmit gala săântu pentru nu- muri în ierusalimii Sata Sint, pentru, 

mele domnului. Isus. Di | numele domnului isus. N 

14. jar deca nu'lii putunii plecă pre elu, 14. “Şi ne. ascultindi elii ami “înce- 

- “noi?]it lăsămă zicândii, fie voiea lui tatii. zicîndii, voiea. dorinului să să. 

dumnezău. . _ facă. . 

-15. ari după zilele acâst& stringându-ne. | 15. ară după zilele acâstă! gătindu-ne 

îinâltele suimii în Terosalimii: Reueiyh me Suieamii în ierusalimii.: 

momeghana | | 16. Şi. veniră înpreună si denit Ticenicii 

16. Veniri cu noi si nesce ăcenici de “dela  chesariiea înpreună cu noi, 

în chesartiea aducândii pre mnasonii aducîndii la_ carele ne vomii sălăş-. 

chiprenină la carele am sălăşlui “ui, la mnasonii care carele, chiprână 

dicenici de. demult. . vechiu tcenicii. * , 

172 Şi sosindit 17... Şi sosindit noi | 
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Î. 14ROR$. 'TouuBAzApinRepepa 

5. umunenpSrSatoveri. uimenovp -* - 

6. na reotpSiri.pprerot petnuad 

7. sfdsanrov plisest Prpoe 
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9. dos SIDA IIMeAati a miiseş. 

10. Wkunsiicepa AVH REsn îpaze 

1]. Hărre Îurrovp'kpeue canr$ 

12. îctatu MEA vedoviipesg.. unu 
13. "Pong Zekuureptiatyueu 

14. cattirov. STEHTE. NE itcai 

NNX. , 

Ls rrSaeri.țpe. IEATIO'TA Șt 
2. PENE Acatentcui. "Toti o e - 

„3. ME ANECAIITOV, NrpSatinu. o 
4 rr parepeânoțunttoripa zor aen 
5, eregiuntveASnzăuaaaua | 
6. panSpeceinae. ueăatStăcere 

7. rorevumirSRapectăekas_ 

$. pa. âctsură, EAREpItTân 
9. ur pat SiS mSâuacrra Ei 
10. ce:hauena. caurSaanisua 

II. PSR auz oyrzenopu 

12. detarci.ppe. ati ecităuununze 
13. SpiaupkupreonepSuuin: II7E 
1-1; cărecastperSenriSceau 

a 2 ni 0 II 

  

“T RANSCIIPŢII IUNEA. 

întru: Jerusalimui, cu iuboste fii= 

găduiră noi fraţii. Şi demăre- 

ţa întrâ Pavelu cu noi cătră l-, 

iacovu. “oii bătrării vereră 

și?i. săvutămiă ci. Şi spure 

căte urulu ciinrescu'și de ei cea 

au faptă dumunedeii întră 

“ limbi că slujbele loru. [E ei 

atidiră și slavitică dumnedeu, 

Deci diseră li: Vedi frate! 

Căte înntiirerece săntu 

„Liudei 

toţi revnitori legici 

ceiea ce au credutu, şi 

“sintă. Cei: ce învăţaţi siu- 

  

„tu de fiinre, că potăinpi- 
re înveţi de Moisi toţi ide- 
ii ceiea ce sântă întru limbi, 
sraiure a mi'și dbrăzăi ci 
feciorii, nece după. acicaliea niă- 
ravure se înmble. Ce au jaste ? 
Toti gintulu cade=se a sâdu- 

AiidiVamu că verittai 
Şi grăimu, o _Gumu aceasta 
se faceţi. Săntu la noi pa 
tru bărbaţi și rigăciuri 

„ai de sfinre, Aceiea”i ia si le 
curătăsce ci Tuşii, şi te 
plugosloricasce cu. ei, cumu sei 

a 
a
 

  

 



BIBLIEA DIN 1648. 

în Jerosalim, bucuroşi priimiri pre: 

noi frații. 

„ari a donda. zi întră pavel cu noi 

la acâvii, şi furi şi bătrănii taţi. s 

Şi decai îmbrăţişi le spuse pre 

rândii toate carele făcuse dumnezău 

1 păgăni „Drenti Slujba lui. 

lar ei audindiăi acâstă lăudari pre 

Bin LIEA "DIN 1688. 

„în Yerusalimi, cu bucurie nsu-prii- 

miti pre noi frații. 

lară adoad zi întră paveli înpreună 

cu noi cătră iacovii, şi toți bătrimii 

veniră, 

Şi sărutindii pre ci: povestiieă cîte 

tina pre. amăruntulă, carele au făculii 

dumnezău întru limbi, prenii slujba lui. 

dumnezău: zicând lui, vedi frate, | 20. Si ci auzindii măriieă pre domnulii, 

căte mii de jidovi sânt de carii | și ziseră lui vezi frate, câte zeci de 

„credură, și toți sănti înfrerbăntaţi mii sîntii, denti jidovii care au erezutii, 
- 

cu dragoste legici. | și toţi răvnitori. legii sîntii. 

21. Şi auditau E - 21. Şi au înţelesii a 

  

  
  

de tine den cuvintele altora că tu pentru tine, că despărţire înveți dela 

înveți a si lăpădă de mOvsi pre e toţi: movsi pre cei den toate limbile ji- 

jidovii carii sântii între păgăni, și o dovi zicindu, casă nu Obrezuicască 

zici, că nu si cade să'şi tae înpre- „ei fiii lor, nici după. Obicee a “iim- 

guri feciorii lori, nece dupi 0bi- | Dl a 

ciaiuri să înmble ? E | 22. Deci ce ieaste? „cu adevărații trebue 

22. Ce e dreptii acâiea ? totii trebuicasce | mulțime să să alune, pentru că vor 

să să străugi mulţime, € că vori audi auzi că ai “veniti. 

că ai veniti . | i 23. “Deci „aceste tă. care ție ziceti; sînt 

2 Dereptii acăa fă “aceasta care zi- !: N la. moi -- bărbaţi patru, “rugăciune 

> cemit ție: la noi patru bărbaţi carii, avindit întru sine. _ 

Sau “fă ăduitii întru sine. - 24. Pre aceşt6 luîndii curăţesce-te înpre= 
„Dal st 5 . , | 

4. Pre aceştei iea şi te curățesce cu > 
ună cu ci, şi cheliuieasce cu ci ca 
ou 

ci, și eheltuieasce cu ei ca să iși - Sa Să   
  

1 
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1, “rovusuanioy 401 opS | tingi capălu ȘI voru N 

9, MILEA yeTeuMkzHE An înntelege toţi, „că nemică _ 

3. HOVezNTSWAAEUEENpETIA - nu sântu cicale i spre tiiu- 
4. peâş, Aosta, MeaanS - re' au auditu, „ce leu 

5, pn. jncovuarly adepti as. esci înnsirți logica ferindu, 

6. AedeauedoypesSrogaiii | De ceiea ce aă credutii lim- 

7. uae. unei SA ez atSa:k bile, Și .noi giudecănu, d6- 
8. unge antec a$, rsteneatuta ci tremisemu, ciimit nemica 
9. auâakeenkriieii,: zeta AS acieale se veghie ei, trecăndu 

10. ceipeprhkerauunei.Ape A eco „se ferescă şi Siinre de cu- 

11. ARIA APULIA E Câte, IL măndari şi de sânge și 
12 AenerArSpa. aunpesziie = Î, „de necătură şi de curvie. Începe! 
13. fÎivovinicnaneaS ao WRnzBaiy îi Atiince Pavelu li9 bărbaţii +6 
14. ÎNâAoawati A ezp' Ruganuut | "a doad di demăreia şi 

Ei, - E 15. _ 

SRI, 

1, CeRoypanaogpSurint. tun avkzee "se ciirăţi: cu ruşii, şi mărse - 
2. Înaekpena. Abunsutec;pa în băserecă. Dâci: dise sfiră- 

„Be mtpeksuaeaepSnovpzaarrSu. - Şir6 dileloru curățitului, 
EA NAApaAn ASâ A Scaifovepenrzoy păinră cându adusă fi dereptii 
5. E pSeni.ppeetov eră 4 SueprkaopS,  iurulu ciinreseu de ci aduceră loru. 
6. utanpkunanrres Snatăcecâpa - Şi ca vr& şapte dile a se sfră-. 
Te 00. eAueepapf. NUSăci At over: _ și, ceiea ce eră «diintru Astiea Iudeii 

| 5. nas Hosp, PrpScăjibrs 'moape vădură eli întru sfiintutoare. 
9. rase enpetaorsararacaza . Cădii spre eliă toată - gloata, 10. uriinsy CEptBAtz, MoSacengi. NES şi'și “piseră măinrule spri însi.. II. CgUrAHAĂ. RAZBAUNÎCĂTA strigându: Bărbaţi Israiltieani! 12. Hâgiorratut, tadtiee'raă | agiutăţi! că acesta iea- A 13. - evebatețâueaauecnpedoa 

ste Smilă acela ce spre Sa- 
1-4. 

„meri şi spre lege şi spre 10-   
e
a
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5. 

ce tu' înci 

BiBLiEA DIN 1648. 

radă” capetele și vorii seci. toţi că câl6 . 

ce au auzită de tine; minciune'sii, 

ţii lege. 

înmbli ca să te ariți că 

BIBLIEA DIN 1688. 

rază, pre cap şi „vorii cunoasce: toţi, 

că de cele ce au înțelesii pentru 

tine, nemică nu ieaste, ce mergi şi. 
„8 

tu lege păzindii. 

  

acestaii celii. Omu, 

GamenilOrit și a legii şi 

. , e - 
, - hi 

carele înprotiva   
  

25. ari de ceiea carii au credutit de în | 25. Îară pentiu limbile carele au crezutii . 

păgâni, noi ami. serisii şi ami răn- noi am trimis socotindă nemică ca 

duiti nemici de aceste să păzesci ei, aceasta să. păzască ei, fără numai 

numai să să feresci cei de carele'sii - să să ferâscă ei, de jirtva, idolilorii, 

“jrătvite Idolilori, şi de.sănee, şi de “şi. de singe, şi de. sugrumat, şi de 

“ sugrumări şi de curve. grepnur, ă. ciurvie. | 

HEpkaa. Bauă9 46. ic 26. Atunce pavelii. luinndii pre biituaţi | 

20. Atuncă pavelii luiundii pre acei -băr- “ întru a doa ZA II - 

Daţi pre a doasa zi | 

7 7 

să curăți cu &i, întri în: bessrici, cu. ei “inpreună, “ curăţindu-se, întră 

vestindii că s'au înmplutii dilele cură- în besăre :ă vestindii pliniră zilelorii 

feniei, păni nu fîu. dust fete prenu curățirei, pănă tinde s'au dus,.pentru 

- carele de ei jrătva lorii. -- feste carele. dentru ei, aducers. 

97. ŞI. inmplându-si acele şapte - zile, ji- 27. ȘI deca eră a să plini, cele capte | 

dovii carii venise de în- aşiiea vă- | zile, cei. dela asiiea. Jidovi, văzindu, 

„dândii pre eli în vesărici, întărătari pre eli în beserecă, turburară toată. 

toati  mulțimiea, şi pusări spre „eli Ă gloata; și -puseră miinile preste elă. 

“ măiniele : - 28. Strioinau, bărbaţi israilteni ajutaţi, 

25. Strigăndii, bărbaţi Israilteni, apiutaţil, acesta icasțe Omulii celi ce icaste 

inpotriva nărodului, şi a legii, şi 

/ 

  

CopircELE VORONEŢEAN. . 
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III. 

noţâuceza. mo euiToy 

run up'E-peauz. -NEZUI MEA, 

ACE AEZCApEItA. LINENOYZIEA 

aokSautera, ciimoțepanass 

aurrrpSipitanStajeceră nun 

puerarakovpSc$. fASazna 

pikrz.pezelperz act: ASr$na 

BEAS.- UZZANAceueraTA 
moara pkinioykovzepeatape 

Gaatepriaep$.. muinpipuicepa 
nancy AtaSrpSuaddapz Ai | 
.Nzc'kpea. uniâuieun.A n 
cepasi mitariepznaStaovecas 
ovunra, îunerererarpa 

XXIV. 

dinfamroțracarecnieun pik, 
RA TO znovypacei epăatorozoy 
mWrhunâuieuuun ao WBoi nun 
Wueo'rau, uuiSzceenge 

EH. edu jeans pSaunrnuţ 
UN ROHHnUin. ROVUTHBHpA 

CELE ANERBTANABEAS : [ed atăt] - 
dÎnponieceatauuo Sava 
EaSiuns Sic, „CeASarkueRope 
attaa.puuSpe, Aeipiezoy un 
-MizeBaui pperăcre, tea 
Iasi. tăpzaâuinăarSueta 
erpira, Aracarakst Hovyns 
TANue'bigeâaecoy Aepenzov 

oa 
"ÎNANSCRIPȚŢIUNEA, 

culii acesta toţi toți tă- 

tindire învaţă; încă şi Eleni 

duse în băsiearecă și spircă 

loculu acesta săntilă. Er văduţi 

Trufimu Efesejaniniălii - 

în cetatica. că rusulu. 1 lu lă pă- 

76 că în băserecă "l-ai du(s)u Pa- . 
velu. Şi rădicâ-se cetatiea 

“toată. Deci fă cuărere mare . 

oameriloru. Şi priinnseră 
Pavelu de lu trăgieă afară di 
în băsârecă.. Şi acieși închi- 

„seră uşile cerăndu eli se lu 

ucisă. Eşi vâste cătră 

N 

    
_Se ceiea ce Dătieă. Pavelu. .   
miiaşuli eloateei Spire, 

“că tirburâ-se Ierusalimălă totii, 
Deci acieşi li5 voiriiei. 
și Stitaşi, și curse spre 
ei. E ci deca vădură miiaşulu 
şi „voinici, cuintiriră- | 

[sfrăşitulu 
Apropit-se miicaşălu, “lu lu (mnarţiei.] 
clu şi: dise se lu lege ci doa-! 

-.-0 laînnţure de tieră, şi 
înntrebă, ciînre iaste,. şi ce fap- 
Caii, ară alţii altu Ce ă 
strigă îm gloată, cină” ni pu- E 

a „ tăeă, înnţelâge alesii dereptii 

  

  

  

 



  

  

BIBLIEA DIN 1648: 

“acestui l6cu, pre e toţi i pretutindină: în- 
+ 

vaţi, şi înci şi „pre greci. au. adusi 

în - besâreci, și au spurcătia acesti 

sfănti locu. 

(Gi văduse pre trofimit efesânuliiî în 

draşi cu. elu, pre cârele le păre că. 

l-au-dusii în hesărecă pavelti.) 

> Şi să turburi dereptii însă tâtii Gra- 

şulii, şi fi curăre “oamenilor, şi 

“Drinzăndii pre  pavelii (răg&li de în 

besâreci: şi numai cătii închisări” 

_ăşile. 
A Şi căutându ei sălii Omoari, eş 

veste la 

căpitanul şiregului,. că s'aii turbu- |. 

ratii totii Terosalimulii. 

ari eli numai. decătii luînndii vită 

şi sutaşi cu el şi alergi Ja. ei, iai 

ei deca văduri pre. căpitanul şi vi-l: 

tâjii părăsiri debate pre pavelii.. 

Atunce d&ca să apropiă căpitanulii, 

prinse pr6 elii, ŞI porunci sălii l&ge 

pre elii cu doa6 lanţuri, şi întrebi ci- 

"n&re fi, şi ce au, făcută, 

jan alții alti strigă de în mulțime: 

şi „d8ea nu put înțelege - adevăratii 
: 

pentr u -   

Buzea prv 1688, 

a locului acestuiea, pre toţi pretu- 

tindine învăţindi, şi încă şi elini au 

băgatii, în beserecă .şi au . spurcatii 

sfintulii let acesta. 

, Pentrucă văzuse mai nainte pre tro- 

fim efesânul în cetate înpreună cu 

“ei, pre carele gindiiei, că l-au bă- 

“gatii pavelii în besârecă. | 

Şi Sau pornit cetate: toată, ș și. i 

alergare de nărod, şi apueîndu-se de, 

pavelu în trăgieă pre elii afară denti 

besârecă, $ şi îndată, să închiseră uşile. ” 

ŞI cercîndi. pre cl săli. Omoară, 

Să dăde scire la 

căpitanulii „poloului că totii ierusa- 

limuli Sau turburatii. -. a 

Care. dentacelii ceasii luinndi sluji- 

tori și sutași au alergatii asupra lorii, 

ieară, ei văzindu pre poleov nici, şi pre 

slujitori îmeetară î baterâ pre par el. 

Atuncă- apropiindu-se polcovniculii 

să apucă de eli şi porunci .să să. 

lage cu doad lanţuri, şi întiebi cine 

arii fi şi ce-au făcutii? - 

Şi alții altii cevă strig -î în gloată, 

şi neputindii să înțelâgă de ispravă 

pentru 0  
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"gopoga. wusnceceaSaSiatas 

îrpSnazkov. uinsznASdiov 

CNBECNHIA, "TZ.NNAZCEZAAII 

kaTSautaSpaegonuun. „Ne 

pen'rSrp'kuaracâreeii. . unu 

* mezyaatouaitbâaepunie 

Man A Scerăt io. Rpikce.purze 

naBcaS.pgSnazicoy. “utturpa 

Bau auioțuceantăcrengk 

mecerpattoviuzrpzTi. Ape. 
” > 

CEAS SueE, Iinrgeuaiție. do 

Hoț'Toeinerun'r aus. 

MEMEÂNNTE ALA ACT ASI 

“aenpikaceruuut. LI HCHocE. 

  

l. 

2 
_. 

  
XÂRVI. 

uiireSnScrienazSatie e 

BBZBANHCHEAgeH. Suce 

-DAREAS, Eovâatovezurey 
COAMCVIEA ABM rtoYp, 'razekuu 
HOVEnantiauS. ai. Meteo . 
rauerazeuerzaykiS. zors. 
TESMANICErpAEctiovitATga 

baate pp yettas Suceasii, 
crarSnantenpecnutua. Lu 
MAXAHEOVatz pa aa Gate 
pn. MSradzpanozeatezipoy. 
rozeutnperă enadiirezumrpant. 
zau pătţununanagiătunu 
denot Tăttăntatovă dies, 
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"întru plăcii. Şi cându fi 

i miieaşulii: Se "mi iaste vrâ- 

TRANSCRIPŢIUXEA , 

vorova, şi dise se lu ducă elu 

spre spiţă, tăinplă-se rădi- 

catu a fi elu de voinici de- - 

reptu grâţa vloateci. ȘI 

mergieă miilţi Gameri chie- 

măndu se ia clii. Vrâ se înntre 

Paveli întru plăci, şii ară- 

“me se orăescii cătră tiinre? 

E clă dise: Scii .Grecieasce? Ai 

ni tii esci Eehiptieaninu 

cela ce ainte de acicastica di- 

“le prâvestişi şi scoseși 

  

întru pustie patru mie de 

i “ mănii cii măra cătră Dameri.   
Vărbaţi Sicarei ? Iise - 
Pavelu: Fă ami săntii 
Omu „Jidovinii, 'Parsâni- | 
nil Chilichitieanu, din nesciii- 

ia cetate cetițânu. Rogu- 

ie, di? “mi se erăescii cătră” 
„Gameînri. ȘI deca dise Ji, 
_Stătii Paxelu spre spiță, şi 

Multă fără voroavă, fii. 
Grăsi Evreiasea limbă Și «răi: 
Bărbaţi frați „ȘI părinţi! 
asciiltaţi. acmi al micu  



  

  

38, 

BIBLIEA Dix 1648. 

găleeavi, porunci pre -elii să ina duci 

în tabări. 

Îari sosindii -la trepte, t uns a” 

duce” nesce viteji pentru năvala mul- 

timei.. Di - 

Că merge dupi: clii mulţime de 6a- 

meni, strigăndii; ial pre eli. 

ŞI fiindii ducăndu li în tabări, pa- 

velit zise căpitanului, slobodu mie 

aţi răi „ceva?, care. zise, grecăâsce 

scii ? 

Au nu esci tu eclii cor ptânti,. carele 

înnaintă cestorii zile ai” scornitii Tă- 

“ dicare şi ai scosi 

35. 

36. 

“ pavelii zise căpitanului, de icaste 

" BIBLIEA DIN 1688. 

gilceavă, porunci săli ducă pre elii 

la tabără. a 

ȘI cîndii sosi la scări :să intimplă 

a-să ţinieă el de slujitori, Deniru 

sila gloatei. - 

că iirmă Pentru mulțim6 gloatei, 

strigindu, rădică'li pre elii. 

vrindu :să să bage în tabără, 

slobodii mie a zice cevă cătră tine? 

iară elit zise, elinâsce. scii? 

Au doară nu esci tu egvptinânulii, 

cela ce mai nainte de zilele acâste,. 

"tei rădicatii, şi ai scâs 

  

39, 

în pustie patru mie de Sicari? 

/ise_ dereptit acâiea .pavelti, eu săntii 

mii jidovii tarsânii. părgariu a inui. 

„-Graşii nu mitiutelii ali chilichiei, ce 

40. 

Bărbaţi fraţi 

“măntuir& m6, 

te rog, lasă-mi 

Oameni. |. 

lari ei îngădui, paveli stăndiă pre . 

trâpte - ameninți cu mâna cătri Oa- 

mâni să taci, iari fiind tăcâre mare, 

grăi în limbi jidovâsei, zicăndii. 

Cao 22 

bărinţi, aseultaţ 

să erăieascu cătri. 

  
39. 

+0. 

în pustiiu pre câle 4000 de bărbaţi 

denii chesarii. î 

Şi zise pavelii, cu sîntii jidovii tar- 

sânii alu chilichiei,. nu denii nesem- 

nată cetate Oroşanii,.şi rogii: pre tine * 

poruneGsee'mi să grăeseii cătră nărodii. 

Şi poruneihdii elii pavelii stindii pre 

scări, au elătitii cu mîna nărodului, 

și multă fâcâre făcindu-se, strigă cu 

ciea jidovescă limbă orăindii. 

Cab: DD 

Bitbaţi fraţi, şi părinţi, auziți c& 

de cătră voi. ..  



TESTUL.” : 

XXIAVII. 

LH pătondjiacaarrioâsj supica 

” înpeiaekadlin ar AzcuRzTpA 

3. nurinizovritâ aaoveepaia pa 

4. nopăna, Akunsnce Zoynpese 

5. ofeanrovătil, VOUS. BEKO. 

6... rmov.pgSrazeofrnannec 

1. RS. Xpanirov.pgSâiacmaue 

S. TAZE. ANZII OApEAEAOVNA 

9. aaainas.. “peanarrovârageak 

10. yararzpkena. zenunro 

UI. proiitiiASaSAfiseoy. sun 

12, Eom'reuiceuâcrAsu, unt 

13. AMaCTARAAEUEZASMIO IA _ 
14, APA naatoazre. | arzi ASuuut. 
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NXXVIII. . 

1. PAZA AS Te atunna. RBz 
2 Barum atepu. snur 

3, niinpesțiratazrSpucecaSaut. 

+. Ten Ez'rpapiut. Sunt je 
5.  aatiazreaSâccupedpa 

G.. iHEAAI.MIZS A aatac our 

î. mezirknstui, Mpeneleâăaaâurie 
3. aer atMicenă ASV. MeSiepăare. 
9. cettatoVint aci. „UIMEaEpaara 

10. zrau ASummânpsuiinnASanes 4 
1]. PE Maaţacoy, 
12. 

Să atiasa 
SMeganeiiuaoy apraieț; 

13. "MEWANpacii zen pete. Ape. atu   14. SABEVIOCIIpenaatzirrrov, m   

TTRANSCRIPŢIUNEA, 

cătră voi felelieatiu. „Aidiră că 

EBvreiasca' limbă olăsi cătră'u- 

şii, riătesu adaiiseră fără 

voroavă. Dâei dise: Ei, pre dei! 

- săntu «Jidovinii, născii- 

ti întru 'Larsulu Chilichie- 

seu,. hrănitii întru aceasta ee 

tate, lăîngă picioarele lui Ga- 

maliilu, învăţatii a iave l&- 

„Siea tătăinrescă, revnitoriu 

Fiindu lu: dumnedeii, ciimii și 

voi toţi seţi astă di, si 

aceasta ca legi căliiiiu pă 

înră la moarte, legăndu și 

  

„tră Damaseii, 

Pridădiinndu înn temniţă băr- 
Daţi şi ieri, crimă Şi înntăii 

| preuți mărturisescu'mi 
și toţi Dbătrării, ciimui si de- 

la ei carte luaiu spre fra- 
ţii eciea diinntru Damasci și 
mer()3, ciinii ciinre voiu află acie, 
„legaţi sc'i aducă întru Jerusalimil,, 
sei mănciească. Şi ca eri măr- 
săndu Şi apropiindu-me că- 

întru amiadă 
di strălăci lămiră măltă 
de Dăprăsnă spre meînre, si 
cădiiiu- spre pămăntă, s
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9 . 
care grăescu acumii cătri. voi. acumil a mica răspundere.” 

  

  

. 
. 

, 
- 

Şi căzuiu la pământ, şi   

2. (ari . audindi pre elii grăindu lor în. 2 ȘI auzindă. că cu limba jodovâscă 

limbi jidovâscii, mai vrătos înceta- strigă lori, mai „multă dederă tă- 

ră-si şi dise lor), - câre. Ma _ | 

3: ati cu sânti jidovii, măscutii „în 3. ŞI zise, cu sintii bărbatit jidovii, 

tarsu Braşulă chilichiei, şi crescutit născuti fiindi în. tarsâsii a chilichiei, 

2 în ceştii Sraşu la picioarele lui ga- crescuti în cetată aceasta, lingă pi- 

maliili, învățatii în dereptate legiei: cioarele lui gamaleilti. învățatit fi- 

părințilorii, înfierbăntatii în dravostă - indi pre amăruntulti 155 părintăscă, 

lui dumnăzău. cui sânteli Şi voi toţi _TăY nitoriu fiindi- lui dumnezău pre= 

astăzi. zumii. voi toți astăzi sînteți. _ 

4. Carele aceasti cale eoniiu pân N 4, Carele această, cale amit onitii, 

moarte, legândii și > pănă la moarte, legtudăi și 

dăndit în. temniți bărbăţu şi: mueri. dindii Ja temniţă, Dărbaţi ș şi mueri. 

5. Cumu “mie mărturie “Si popa celii 3. După cum şi archiereul mărturisesce 

- mai mare, si toţi bătrăuii, dela ca- mie... și toată Vătrînim6, delă carii 

rii şi cărți luinndă, la frații mergă şi cărti luindii cătră fraţi la damască, 

în - damaseii, să” aduci şi pre aceiea ” merg&m ca | să aducă, si pre -ceiea 

"carii eră acole jesaţi în Terosalinii: ce ac0l5 eră legaţi în ieruşalimi ca, 

săi muncească. _ - j să să cârte. DI Bă 

6. Şi fu mie mergăndii şi i apropiindu- . 6. Și fi mergând eu şi. apropiindu-mă 

mi de damaseii cătri auiazăzi, de de damascii. spre amiază zi fără 

pripi de în ceriu străluci înpregiu- veste denii ceriu,au iulgeratii lumină - 

o ruomi lumini mare. cităvă înprejurul mieu.. | 

Ț. , ȘI ami _căzutii la” pămînții, și 
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A9YSIIOP Aacoyrp BA SiArpR -: 

MEppE. CARAECARAEUEMETO 

Hei. îcoyzzcrioviuneyuusu 

MISU ApefIjIn pie. SHcekagA . 

meppe. foveaurrSitnasaprk 

HIHOȚUEAAUE TO eUEIȚIII. 

fue avieipantoyate.ppe. 49% 

dtipanas sSpaunrhpuanui 

dovpa. răparnacoțuenauerpa 

HEARATpzAÂ.Agenoyâovsnpa. 

Wmstuoucceiaroy plic. 

. . EAfloVa BRICERATPZAE.ApE. co 

A4&TELINNACZ. MI Aa maâckă. 
UIHÂKOAOVHUEUICEBAAETOATE | 
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"PRANSCRIPŢIUNEA, 

audiiu «lasi grăindu cătră 

meînre: Savle! Savle! ce me uo- 

nesci ? i ci răspinsă şi di- 

şu: Ciinre esci doamne? Dise cătră 

meinre: Eu sântu Isusu Nazare- 

ninălă cela ce ti onesei. 

E ceiea ce eră căi meinre li- 

mira vădură şi înfricați 

fură ; iară slasulii cela ce gră- 

ii cătră miinre ni aiadiră. 

Deci dişi: Ce se faci, doamne? 

IE domnilă dise cătră meinre: Seva- 

lă-te şi pasă înn Damascu 

şi acolo (Q)ice'ţi-se-va de toate, 

  

12. 

13, 

l-t,   
XI. 

rEKApH AES eziţiecezauu. 
MIHEANSVEAS SSI Atendtaaoy 
anpieivâueeit. AEMZ.îpaupi 
Încep atentate? pars ate 
AIE. akun-f "NIZaro-pZS aaa 

6. ckov. inu SfEazaarsueu 
Epanoi MEAeânania. BoV.ApS 
reRHTopte ASnza'kye. „iazT$ 
PICTATE LOA EHiteA 
venita. NAS AdAACKOY. ne.ppeaa: 
AME.Apeuuntear$ AEatnzuce. 
cdnacijparretaneara. 
unite. ppau Fată zo rai, 
enpipieSAeluntaovasuet, 

. 

  

    

„de carile gisă ţi e se faci. 
ŞI ca it .văduiu de slava li- 
miriei- aceri, de măinră pri- 
înnseră-me ceia ce eră cil Mt= 

înre. Deci înntiaiu întru Danma- 
Sci. Și fin bărbatu ce?i 
eră ntimele Anania, Duinru 

„ govitoriu „după Ice, mărtu- 
risitii de toţi Îădeii ceica: 
ce vii întru Damască, veinră la 

„Meînre și stăti de'mi disc: 
Savle frate! iane, caătă! 
Şi eii învacsla ceasu căutaiu, 
Spri înnsu. Deci elă 'mi dise: 
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mina, şi să. 

10. 

augiiu . glas zicându' mi, 

ce mi gonesci? | 

Îari eu răspunşii, cine esci. doamne? 

şi zise cătri mine, eu săntit Isus 

nazarinenulit, 

Deci carii eră 

spămăntari, 

suli nu'li auziii carele - 

niine. 

Şi 7işi, ce voiu face doamne? iari 

domnulii zise cătri mine, 

de pasi în damaseii: şi aco ţi să 

va zice ţie de -toate, 

  

11. 

18. 

+. 

COpICELE VORONEŢEAN. 

. 
7 

arele'sii ție rănduite să faci. 

Şi cându maşi vede de 

minei aceiica, dusări-ini de măni 

ceiea ce eră cu mine veniiu în :da2 

nasc. , 

Jari ananiiea ini 

buni “dupi l6ge, avăndi 

de toţi jidovii carii lăcuiieă acold. 

Venind cătri. mine, şi 
% 

mit, Savle frate jea vedere, şi eu 

“întracelii ceasii văduiu pre elii. 

Tari ali zise mie, 

z 

saule saule - 

pre carele tu gonesci. 
Ă . ea af 

cu mine, văduri lu- 

dani gla- 

orăiieă cu, 

scoali-te 

10. 

ami auziti glasu zicindu'mi sauli, 

saulii ce mă; gonesci? 

lară eu ami răspuusii cine esci 

doamne? şi zise cătră, mine eu sîntii 

isus, nazoreulii pre carele tu gonesci. 

lară_ceiea ce .înpreună, cu mine eră 

lumina au: văzutii, şi înfricoşaţi fură, 

iară glasulii “wau auzitii celuica ce 

niie grăieă. 

Şi zişti ce voiu face doamne? iară 

domnulii zise, cătră mine sculindu-te 

pasă la damascii, şi 
Ss 

acolo să va 

grăi ţie, pentru toate - 

  

“slava lu-- 

bărbat. creştinii 

mărturie 

stăndi zise :   
„Il. 

12, 

13. 

1. 

de cei 

lăcuieă. 

mie, 

carele s'au rinduitii ţie a le face, 

Şi dâca nu vedemii “de “mărire lu- 

minii aceiiea . purtîndu-mă de mînă, 

ce eră înpreună cu. mine, 

veniiu la damasoii: i 

Îară “ anawiica  oarecarele Dbărbatii 

bunii- credinciosii după l6ge mărturi- 

sindu-se despre toţi jidovii cei ce 

Vienindii cătră mine, şi stindi zise 

saulii frate: caută, şi cu într'a- 

cela ceasii ami căutatii la elii. | 

Jară eli zise,  
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TESTUL. 

XLI. 

AfisconzpununaopSiisiipui 

npscefueaegiappreaoy. LH 

cenesniepen'roţ. mniceâoy 

- SHPAGpI. AzecToȚAsyu. un 

sfeezinatazrropSaSii. KA 

rpzTronutâategin. agin - 

ezsoțunioysuii. unâkat$ 

AEpendeaenetinTe. coda |. 

AETeEBoĂTASA. Minurenă 

ABIIBRATEACT'AAE. Suice.pri$ 

MEAEAÎIOȚII.. MUNAĂ;o.pui70 
. au - 

ZRZNASAEAgSLEpaatb: inut 

ZoyrziaSmepezckpez. un 
ană;oyenatatz apkunBzsoyrof48, 

răgi: ăndu-me în băserecă, şi 

TÎRANSCRIPŢIUNEA, 

Dumnedeulu părințiloru noştri 

vri se înnţelegi vrâre lăi, şi 

se vedi dereptălu, şi se audi 

glasu diin rostulu lui, și 
Ey 

- cumu se. fii marțuru lui că=- 

tră toţi Oamenii, carii 

„vădăşi şi -audişi. Şi aemi 

derepee lenesci-te? Scoală. 

de. te bostieadă, şiţi spa- 

lă păcatele tale, dise, în nu- 

mele domnului. Şi'mi fi inntor- 

căndu-me' întru Terusalimii și 

s 

"mi fii spaemă. Dâci văguăiu elu 

  

12. 

13. 

14. 

XLII. o 

pai A$. nege anpereurieu 
ROYZOVHASALAZSI epâain: AEpE 

nuenStuiegSnpefatntatez709 
piu'btau ce AEAE.ppe. UI HEoYS 
oieri foytpa 
MEAANEHEZT Apr E atita | 
unio npii. N Aca'TeutA 
vetpe a jurgSrrut. ME. unu 
zii ASezzeapzezinyeatasere 
4 san Sataz'rep$urzsiy, pur: 
covatntpaerzui ASuimazcă 
enpeoţuuaepkaSui. uneza 
ROVIEate Lu mere ete as 
paureoțiuniaktas, skunsticerea 

7     
erăindu: Nevoieasceste Şi eşi 
cărindu di întru Terusalimii, derep- 
ce niăţi-voru preemi mărtă- 
Tiiea ceiea ce e de meinre, Şi ei di- 
şu: Doamne! înnşi'şi sciu, că eri eră | 
cela ce'i băgă înn “temniţi, 
şii ucide! priîn gloate ceiea. 

„ce crede înntru tiiure, şi - 
„Ccându vărsară sângele. lu Ste- 
fanu, martorului tăă. înn= 
săi eră. stându şi lăsă - 
spre. îicideră lui, şi stră- 
jăiiă- veşmentele celo=" E 
ra ce ucidă elu. Deci dise că- 

..   
 



    
  

15. 

216. 

17. 

„18, 

- 19, 

Oamenii, - 
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dumnezăulu părinţilârii noştri tâu 

alesii pre. tine, să cunosci voiea lui, 

şi să vezi pre celii dereptii, şi să 

auzi glas: de în gura lui. 

Că vei fi mărturisitoriu -lui la toți 

enii, de c8l8 c8i văzutii şi ai 
auziti | 

Şi acum! 

de te botedi, şi te spali de păcatele 

tale, chiemăndiă numele domnului. 

Și "mi să tămpli mie înturnăndu-mi 

în Terosaliniti, şi rugăndu- -mi în be- 

sâreci, fuiu răpitii de în minte. 

Şi văzuiu pre elii 

. 

zicăndu'mi, grăbâsce şi eşi curândii 

"de în: Terosalimii: că nu vorii priimi 

mărturiiea ta despre mine. 

Eu zişii, “doamne, 

„mine că-amu tras în temniţi şi am 

| Vătutii pre 

ce cred întru tine. 

Şi cândii să vărsă sângele lui Stefanii 

„a mărturisitoriului tău, şi eu înci 

"Şi zise cătri 

“stă acolă, şi ina înţelegă cu ei de 

Omoriiă lui, şi păziiei veşmintele 

celora ce Gmoriieă pre el. 

ce zăbăvesei? Scoală-te. 

înşi'şi sciu pre 

“în sinagoghi pre ceiea 
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15. 

16. 

18. 

19. 

| vot&ză-te, 

zicîndu * 
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dumnezăulu părinţilorii - noştri tGu 

„alesi pre tine ca să conosci voiea 

lui, şi. să vezi pre celii direptii, și 

Să auzi glas denii gura, lui. 

Căci vei fi mărturie lui cătră toţi. 

oamenii de care ai văzutii şi ai 

auziti. 

Şi acumii ce zăbovesei? sculindu- te 

şi spalăţi. păcatele tale 

“chemîndi numele domnului. - 

Şi fi mie. îhtoreindu-mă, în ierusa- 

limii, şi făcindii eu rusă în bisărecă, 

fuiu. întru” năucire, 

Şi văzuiu. pre > elit 

mie,. sirguieasce şi eşi de.. 

grabă denii ierusalimii; pentru căci nu - 

vorii priimi mărturiiea ta, pentru mine. 

Şi eu. zişu doamne ei sciu, că eu 

eram puindi în temniţă şi bătindu 

la adunări pre ceiea ce credă întru 

tine. E i 

Şi cîndii să vărsă singele lui stefanti 

“ ucenicului tâu, şi eramii ispravnicii, 

şi înpreună. voindii la moartă lui, 

păzindu . hainele celora ce omoriieă 

pre elu. 

Şi zise -cătră 

  
 



  

  
  

  
ia II 

| RESTUL, i | TRANSCRIPŢIUNEA. 

“ “XUIII, | 

1. ra am.ppenaezreztoy: NS. tră miînre: Pasă, că cii întru lim- 

2. EHAcNAZTEZEMHUSTE. â bi deparie tremiţu-te, A- 
3, cnoțiranoy?ASnz. Mznaaut. „scăltivlu elu păînră la ace- 

4. CTAROVEZU'TS. akununmzzgi” sta câviântu. Deci şi rădi- > 

5. KâpzPAacoțezorpzHHi AS. “cară glasuli său grăindu: 

"6. râeenpenzatzauTSutkaa Îa despre pământu cela ca a- . 

7. SEAAKZHOHCERAAEÂRTE. UI „cela, că nii “i se cade a vie. Şi 

8. cziirzuASenui ae za au AS . strigându ei şi lepădăându'şi 

9. “unttatenireac, NOVREPERA veşmentele, piilbere văr- ” 
10. zeznaSenpeaz3ASy8. Abunsit, Ă săndu spre văzduhu. Deci di- j 
Il. cemmaumoțeeaSAStea2aS.0 „se, miiaşulu se lu. ducă clu în- 
12. -mpSnazkoy. IUHSICEROVZA - ru plăcii, şi disc, ciL ra- 

18. meceaS.pganetas. eee.pu - ne se lu întricabe clu, de se înu- 
14. uea'krajegenm$apegutia țelegă dereptu care vină 

XV. 

1. ămaezurzenpui.pieS, LIHASKA. aşă strigă spri înnsu. Şi deca 
2. asvegiteepatnopiStb aa je. li strinseră, eli cu Gajde, 
3: “SHCEKATpAUEAaueera. cov (lise cătră cela ce stă si- 

4. rauieţu, NaBea$. . Ace atot taşiluii Pavelu: De. se (are fi) Omului 
5. veaaziata'Enoțăzpztezuias Ă cela Rimlânălă fără Osăndu, 
6, niippeisereneatidanarre. -Diânre, iaste voad a'l bate? î. âopsnesyratuuumiceânpe AQ sfitaşulu şi se apro- 
Ss „GE TPEiatSpeeace pie 'cătră miiaşu de spuse, | 9. rgzau. BESHUcREpuce:jauu. Ă erăi: Vedi ce veri se faci! 
19. âuterattatoyznata'fiStzeze.. 

„acesta omiă Rimlânu aste! - a Memecânperieomvaui ui "Dăci se. apropii. miiaşulu şi — , NTpEGasuctenoy. -Apeanice, N lu întrevă dise: Spuinre mi, se 
13, utavarkuStijau, Eaosuc, -Rimlânu esci ? Eli dise: 14, e, ZAenSuceantau$a suce,. - a 

Rice! Răspumse miiasulu, dise: 
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mine, pasi, că cu, între păgâni de-. 

| Braurea. Dx 1688. 

| - 

mine pasă, că eu la limbi. departe 

  

  

“parte te voiu trimite.” te trimiţu. 

22. Şi ascultari pre elit păni la acesti | 22, Şil ascultă pre. el până la acestit - 

cuvântii : şi „rădicari glasurele sale cuvîntii, şi ridicară elasulii lorit! zi- 

zicăndii, ieal de pre pămăntii pre când, ridicăli dela pămînt pre 

unulii ca acesta, că nu “i să cade îinuli ca acesta, pentru că nu se 

lui a vilei, | | cade: elit să trăiască. | 

23,  Strigândui ei. dereptii ac, şi arun- 33. Şi strigîndii ci „şi aruncindit hainele 

 cândă vegmintele, şi prahii arumcândii | “şi prahii arunicândii în văzduhii. 

în aerii. | i | 24. Porunci pre: elii,. poleoiniculii Săli 

24. Porunci căpitanuli. săl duci în ta-.. ducă în tabără zicînd cu 'bătăe să 

- -hiri, zicăndu, cu băţii să. întrebe să cârte clii, ea să conoască pentru 

pre el, "ca să înţelâgi pentru ce viui care vină | 

-.. .asă strigară. spre. el. aşa strivă, asupra lui. 

25. ari strănsăndu' lă pre -el. cu legii- 25 Îară dăcă'lii pre întinde pre .elii cu 

turile, zise pavelă sutaşului - carele | curâlele. zise pavelu cătră sutaşulii, 

„stă acols, Sare slobodii e voad Omului „celtice. stă de e: slobodi voad a bate 

rimlSni şi nevinovati să'lit- Dateţi? „* omil .rimlenii și nevinovati? 

26: Dâca audi sutașulii aceasta, merse 26. Și auzindii sutaşulii mergândii spuse 

la căpitanii si puse lui, zicând, : miieaşului, zicândii caută ce vei să 

“cauti ce_vei să faci: că acestii Gui faci pentru, că -omulii acesta, râmlâniă “ 

- rimlenti ieaste. - icaste, _ . 

27. ŞI apropiindu- si căpitanul zise -lui, 27. Și apropiindu-se căpitanul zise lui,” 

| spune” mi, Să. esci tu rimlânii? eli spune'mii mie de esci tu rimlâui ? 

zise, aşieă icaste. și el zise aşă. | 

285. ŞI răspunse căpitanul - 28. Şi răspunse plocovniculii, 

  

 



  

TESTUL. 

XIV. 

1. topoare rovnpeuSăreiiu 

cîioâua CTAuerare. înanef 
AS 

snekapztovuniinzeote atei 

"grad. durietuutice Ae4e%j-Nra | 

pai EfaovueraueBgilceaS.pzikne. 

LUN ATEU AO cecrIA AMANTA. 

Îmearkeerzznataatisyiaee. 

uatpataSRasSr$. AAA 

 - prkuanpikee.prri ara Aaa 
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TRAN SCRIPŢIUSEA. - 

[ii cit multi preţu asoni- 

siiu aceasta cetate. E Pavelu 

dise: ară cii“si născuiu-me în- 

tru ia. Acieşi se deliinea- 

ră de elu ceiea ce vre se lu întrâbe. 

Şi miiaşălă se spământâ; 

înnțelese că Rimlieanii iaste, 

şi ca eră elu vădutu. De mă- 

roța vre se înnţelegă dedevă- 

  

iris SHICEDAAEpENIEAoea e 

  

  

10. pS. uauetaeter aice pet ru ciea ce clevetieasce-se de Ja- 
11. ei. IAS jesaerataSaera dei, şi li dezlegă elu (de). lăxă- 
12. “reypa. ku siicecenieâpxie târă. Dâci dise, se vie arhie- 
13. perinunror$Ssnezoțacps. reii -şi totu zboriilii loru. 
14. ânScenaemiinSce.Nrpoveii: > „Aduse Pavelu şi lu puse întră ci. 

XLVL 
| | 3 ! Începe! 1. HozorzuantaSenpesnozovinn Ai Căută Pavelu spre zborii ŞI - +7 2. suct, Ruzeaurdpat tor disc: Bărbaţi fraţi! cu EX BoVrerSrauASuaano.j | cu totu săindulu cela buin- 4. pSBioy, AS Alistoy, NZ.Apăaă -rulu viu lu dumnedeă păînră la a- 5. vacrasii. âpviepiiiânania Aa ceasta di. Arhiereii Anania. 6. SHCEMEACpăuecTa.Îpantira dise celora ce stă înraintiea Î. Avi. CENRATAASViizocT$ lăi sei Dată li rostulu,. S. ăroynuesmeenaeaSarpa Atiince dise Pavelu cătră 9. Es. „BaTeeBapiiseStuzgrk, clu; Bate- te-va dumnedeu păr 10. FEAZOVIITS, - unirroviuesu ÎN „te: văruitu. Şi. tu şedi | 1]. EVA cu 4Snzarkuge : LUMnpe de siudeci după lud, şi pre- l2. enpea'kue. zeii, uzununce spre I&ge treci, că (Aici se n Menara, 1ăpzue Acra. Apa - "-me bată. Îară  ceiea ce stă înra- 

inte diseră;: derepee dosădesei 
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BIBLIEA DIN 1648. 

eu cu multi suni de preţii iumii ago- 

niisitii oraşul acesta, iară pavelii zise, 

eu's Și născutii într” acăiea, - 

„29. Dereptii acgiea numai cătii să depăr 

“tari. dela elii 

- cească: şi căpitanul încă să spă- 

mănti deca. înţelese că icaste rim- 

l&nu, pentru ce legase.pre el: 

30. 'lari a doada zi vrăndi să înţelegi cu... 

“adevăr, pentr u cel părăscu pre elii 

jidovii, dezlegi pre elit de în legături, 

“si porunci. nai marilor popilorii să 

vini,: şi totii săborulu lori, şi duse pre 

pavel del stăti înnaint€ lori. 

carii vre sălii Mun 

"29, 

-30. 

l&ni ieaste,. 

BIBLIEA DIN 1688. - 

eu cu multă. cheltuială politiiea acea- 

„sta ami. căştigatii,. iară -paveli zise, 

iară cu anii si 

Deci. 

ceiea ce.vi6 

născutit. 

îndată să depărtară dela el 

“sălii iscodâscă, şi .că- 

Ditanulii spăriatu . cunoscîndii că răm- 

şi căci legase pre el. 

Şi adoa zi vrîndii să cunoască ade- 

vărulit ce să hul&sce -de “jidovi, des- 

legă/lii. pre elii denii legături, și poz 

runci să vie arhierei, şi toată adu- 

nară - lori, şi aducindii pre paxvelii | 

ulii puse, între. ei. 

  

Li 

Rzepkak, 7. nes'kaa, Bauaao îia. 

„Cap 28. Da 

1. ari pavel - căutăndi spre săborit 

zise, fraţilorit - Vărbaţi, eu cu toati 

sciinta- buni ami slujitii lui. dumne- - 

zău păni” în ceasti zi, 

2. Dari „amana, măi - marele popiloră VI 

porunci celora “ce sti săli bati 
y preste. guri. 

te-va pre tine dumnezău părste înnal- 

bitii, că tu şedi giudecândii pre mine 

dupi lege, şi înprotiva. legii poruu- | 

cesci să mi bati.: | 

+. “jar ceiea ce stă zisări,. 

  

3. Atunce zise pavelit cătri elii băte-.   „lori 

. Atunce pavel cătră. el zise, 

- călcîndi 

Cap 23. 

ŞI căutiudi paveli la: adunare zise, 

bărbații - fratii cu. cu toată sctința 

_Dună amii petrecuti spre - dumnezău 

pănă în zioa aceasta, - 

Îară, arhiereul ananiiea, porunci ce- 

ce. stă lingă el, săli bată 

peste gură. a 

va să 

te Dată dumnezău--părete :spoiti și 

tu săzi judecîndu-mă după l&ge, și 

lâge, poruncesci să mă 

bată ? 

“Îară ceiea ce dvoriică ziseră,  
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TRANSCRIPŢIUNEA. 

preiitălii deului ? Dise 

“Pavelu: Fraţi! mamu sciătu 

că preitu iaste. Serie a- 

mii: giudețului Gameinriloru 

tăi se nui (Aici reii. Înnţe- 

lâse amu Pavelu, că 5 pante 

iaste Saduchiei, e altă Fa 

risei. Chiemâ gloata şi di- 

„se: Bărbaţi frați! că Fari- . 

sciu săntu, fiiu de Farisciu ; 
de upovăinţă și de înviieră more 

țiloru cii Gsăndă preeme=. 

scu. Şi aceaste dise, fii 

„pără Saduchie(i)loru şi Farisei- 

16 

loru, si se înpărţi gloata. 
Sadiichiieii anii dicu, că 
mii va fii inviere, nece înnseru, 

nece du; iară Fariseii ispo- 
vedescu amăndoad, Tâ câr- 
tă mare. Secilară-se cărtu- 
larii, partica- fariseiască, -. 
şi sc păriiă drulu alaltu 
grăindu: Nece îiru reu ni, 
aflăm întru omaălă ucesta ; 
iară se dulilă răi lui sai înn= 

"serulu, se nă ni protivimă 
lui dumnegeăi, Deci măltă pă- 
ră fă. Spămăntâ-se miiasulu  



BIBLIEA DIN 1648. | 
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2 

pre popa celu mai mare blastămi ? 

„5. Şi zise paxelu, n'am sciutii fraţi- 

„lori, că ieaste popa celi mai mare, 

că e seristi, mai marelui Gamenilorii . 

_Tău să nu'i grăâsci. | 

G. . ari înțelegăândii. pavel că 0 parte 

ieaste saduchei, iar alta farisei, striei 

„în săborii, bărbaţi fraţi, cu fariseu 

săntii feciorii de fariseu, pentru nă- 

d8jdă şi pentru - înviere morţilorii 

săntii ancuta în giudecati. 

îndărăpnici& în farisei, şi între sa- 

'duchei 

  

  
și să răsfiri mulţimiea. 

Ss. Că saducheii. zici că nu icaste îu- - 

viere, nece îngeri nece duhii: iară 

fariseii amăndoad Je credu.: 

9... Scorni-se dereptii i însi strigare mare : 

şi sculăndu-si cărtularii deni parts 

fariseilor, de să priteiieă zicăndu, 

mice unii rău nu aflăm în cesti 

Omu: iari să iau grăitii lui duhul 

sau îngerulii:-să nu ne protivimu lui 

dumneziu. 

10. ari fiindu sfadi maro, să temi că- 

pitanulii, 

Conpiotrt VORONEŢEAN. 

1. “lari grăindi elii acestă, scorni-si 

pre arhiereulii lui dumnezău suduesci? - 

că ieaste arhiereu, pentru că, scrisu 

e pre biruitoriuli nărodului tău, să, 

nului erăesci de rău, 

6. Şi 

icaste de saduchei, şi ceiea laltă de 

cunoscândii pavelii că o parte 

farisei, strigă în adunare, Vărbăţii 

fraţi eu fariseu sîniu, fecior .de fa- 

- riseu, pentru nădâjle şi înviieare 

denii morţi ci mă judecă. 
i
 Şi aceasta, el -grăindi făcutu-s'au 

price, între farisei şi între sadochei, | 

  

"10. Şi multă   
şi să despărți. mulţime. 

S. Pentru că sadochtii zicu că nu icaste 

înviieare, nici îngerii nici dulii, iară 

farişeii mărturişescu-le amindoad. 

9. ŞI să făcii strigare mare, şi sculin- 

„ du- -se cărturarii părții fariseilorii, să 

dinti rău nu priciieă zicindii, nici 

aflămii întru omulii. acesta, iară de 

au grăitii lui dubii au îngeri, să nu 

ne sfădimii cu dumnezău. 

du-se căpitanul 

"5. Şi zise pavelă, n'ami sciută fraților 

ilceavă făcindu-se temin-"  
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"RANSCRIPŢIUNEA. 

se nii riptu fie. Pavelu de ei. 

"Deci dise voiniciloru se de- 

sciîngă şi se lu rapă elu di- 

în mijlociilu loru și se li du- 

„că în plăcu. Intru noaptiea 

acieă stătii domnilii lăinsă sui si 

dise: Catedă Pavle! ciimu 

mărturisişi ceia ce e de me 

înre întru Terusalimi, așă se ca- 

de Şi în Rimu a mărturisi. 

Şi deca fii qă0, fâceră iri 

diin liudei întoarcere și 
se Siurară siiure nece se mărăinn- 

ce, neco ce se be păînră cindu 

|sirăşitulu  miereiiriei | 

nu voru ăcide Pavelu.. liră mai 
mulţi de patru deci cei ce 
acesta giurămăntă feceră,. 
cei ce se apropiară cătră pre- 
uţi şi cătră Dătrăîuri 
ŞI diseră: Cu viurămăntă 
blăstemămiu-nă, Siinre, ne- 
mică Se nu gustămi păînră 

nă vremi “ăcide Pavelu, 
Acmă voi spureți miiaşului, 

„că Ga cica) zbor ului, cină „demărâţă Se 
adică, elu la noi, ŞI “ciinii voru - 

_VI6 se înnţele(gă) istoviilu ce e 
de ela. Şi noi ainte păinră  



  

  

BIBLIEA DIN 1618. 

să nu rumpi pre pavelii ei, porunci 

şă pugoari viteji sălii apuce pre 

elu de în mijloculii lori, şi sălu 

duci în tabări. 

BiLrea DIN 1688. 

ca să nu rimpă ci pe: pavelă, po- 

runci Oştii să să pogoare săli hră- 

pescă, pre elu denii mijlocului lori şi 

să Mi aducă, în tabără. 

Şi în noaptă ce veni) stîndi la - el, 

  

11. ari în noapte cars veni stindii dom- LI. 

nul înnainte?i zise, încr&de-te. pa- _ domnul zise. cutâză - pavle, pentru 

"ele, că cumii ai mărturisit de mine; că în ce chipii ai mărturisitii cele 

în Terosalimii, --aşă “i si cade şi în. ce sîntii de mine în ierusalimii, aş 

E roma a mărturisi: joncurr cepe. trebue tu şi -în rm să mărturisesci. 

19. Lari -dăca- să, fâcii zuo, strănsără-se 12 Şi făcându-se „zi0, făcîndă oareca- 

sânii de în. Jidovi,. Şi: să giuiari în - rii denit jidovi 'turburare. să procle- 

ei zicăndii, nece vorii măncă, nece ţiră pre ei zicîndii, nici să mănînce 

vor b6, păni | „nici să b6, până: 

nu vorii Gmori pre. pavelii. . nu vorit ucide pre pavelu. 

13. Şi eră “mai mulţi de patruzeci carii | 13. Şi eră mai mulţi de 40, ceiea ce ju- 

făcuse acesta giurămăntit. rămîntulii acesta, au fostă făcutii.: - 

14 Cani mărsări la popii cei mai mari |: 14. Carii mergindii la arhierei şi la bă- 

i -la bătrăni - şi. zisări, cu giură- - trini ziseră, cu - procleciune. nămii - 

int nem. gtuzata pre noi, ne- procleţitii pre noi, - nemică- să: uu 

- mici să nu gustămii păni nu vomit gustămu - pănă nu vomii omori pre 

omori pre pavel. : | pavelu. ” 

5.  Acumii dereptii acsiea, spuneţi căpi- | 15. Acumii; dară voi arătaţi căpitanului, 

tanului deni 

"măine săli scoaţi la voi,. 

vr& mai adevăratii a întrebă de cele 

ce'sii. de elii: iari noi, mainte. de 

voiea  săborului: ” ca, 

cum ati   
  

„ce sîntii . 

înpreună cu adunară,..ca miine pre. 

"elă să pogoară cătră voi, ca adecă 

"să cercaţi mai pre amăruntuli cele 

pentru. elii,. iară noi mai 

- nainte de. 
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TRANSCRIPŢIUNEA. 

cându nă se voru apropii de 
elă, gata semi a li îicide 

elu. Audi fiiuli săroriei 

. (Di Pavelu fărecară, și 
„Yeînre întru plăcii, de spuse lu 

Pavelu. Dâci chiemâ Pavelu 
irulu diin sutaşi, și dise: 

Du acestii giurelu la miia- 

şălă, că Gare cei» va sei spue 
“lui. Fă li lu0 și lu diise Ja mi- 
jaşulii. Dâci'i dise: Pavelu fă- 
elălii chiemâ-me de ine riluă se     
aduci acestu iure la ti- 
între, că Oarece are ați ră   

„Li lu elu miiaşili de măinră. 
Deci m&rse iisebi şi lu între- 
Vâ, ce aste câia ce ai ami spu- 
înre ? Ela dise : ladeii se sfe- 
tiiră se te roage asă, ciimu 
demăînrâță se Jă aduci Pavelu 
întru zbori; ciimă ară vre. 
cevă a înntrebi de elu, ce tă. 
ami se ni. asciilţi de ei, 
că sfetiiiră-se de elă din 

+ t'ânşii mai mulţi de patru 
deci de bărbaţi, . cei ce se. '- 

_ “siurară, Cimii nece se. măînrău- 
ce, nece. se bg, păr cându nu lu    
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ce 'să va apropiieă gata -Săntemii -a "ce să va apropiieă el, gata, sintemii 
Omori pre elii. LL - sălii Omorim pre elit. | 

16, lan deca. auzi focioruliă surorii lui 16.. Şi auzind feciorul surorii lui pa- 
pavelii hicleşugulii, merse şi - înntri, - vel, vicleşugul mergindii şi “întrindă 
în tabără dâde veste lui pavelii. în tabără, spuse lui pavelu. 

17. ari pavelii chemăndă unulti- de în ŞI chemindii pavelii pre înulii den 

sutaşi zise, du pre cesti: voinici la “sutaşi zise, pre- tinereluli acesta | 

căpitanul: că are Oarece să'i spue” dli la căpitanulii pentru că are 

lui. o Gare ce, să: spue lui. | 
18. “ari el luinndu'lii pre cli: duse'lii 18. Deci cela luînndii pre. dinsuli, înlă 

cătri căpitanului şi zise, pavel celii | duse la căpitânii, și zise .celii legatii | 

legati m'au chemati de m'au rugati pavelii, chemindii pre mine, să rugâ 

să aducii pre cestii voinici. cătri pentru acesti tinerelu săli aducă 

tine, avăndii. Sarece aţi grăi căiră tine, avindit are ce a porii jie. 

19. Şi prindăndu'li de măni căpitanulii, 19. Şi apucîndu'lii - de mină căpitanulă, 

şilit duse în laturi “sili întrebi ce, - şi depărtîndu-se de Ssebi înlii întrebă, — 

ieaste caiele vei sămi spui. „ce ieaste car6 ai să'mi spui mic? 

20. ari eli zise, că jidorvii Sau sfătuit .| .20.. Şi zise că jidovii „Sau vorovitii ca. 

să ie roage, : -ca măine să duci pre. | _„Să să roage (ile ca miine la adunare 

paveli în. săborii, ca cumi ari - vre să pogori pre pavelii, ca adecă, 

mai adevăratii să întrâbe ceva de vrindi cevi, „mai pre amăruntulit 

elil. | | săli, întrâbe pre elii. Ă 

21. lan tu nui crede pre ci, călii ale- -| 21. Deci tu să nu'i asculţi, pentru că 

şuescu  dentru ei vărbaţi mai “mulţi păzescil pre elit, dentru ci bărbaţi 

“de patru zeci, carii s'au giuratii că “mai mulți de 40, carii Sau procle- . 

nece. vorii măncă nece vorii 5; păui țiti pre “ei, nice a. mincă nice a 

muri bieă, pănă nu 

în - , 
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- TRANSCRIPŢIUNEA, 

voru ucide elu, şi aci 

gata sântu şi aştieaptă 

numai ce e dela tiînre giuru= 

itele. Miiaşulu amă lăsă 

„giurele şi"i disc: Nimărui 

se ni sptiinri, că acivastiea 

vestit'ai ne. ŞI chtemâ.   doi Garecarii diin sutași, 

şi lă dise: Gotoviţi doa- 
O suite de voinici se m&r- 
gi păînră la Chiesariia, şi 
şapte deci de călăraşi 

și doa5 site de săgetători - 
diin”alu treile ceasu de noapte, 

    
    

și vită se aducă, ciimi se încale-. 
"ce Pavelu şi se lu petr&că pă- 
înră la Lilia &hiemonu, şi 
scrise carte, aibăndu a 

cesta chipă: Clavdic” Lista, 
iietorului shemonii Filici, 

a se biicură, Sărbatulu acesta 
priinsu “de Îadei Şi vre Uici- 

„Su se fie. de ci, apropiieaiu-me 
că voiniciii şi luaiu elit, 
Sciiiiu că rimlână iaste, şi 
vre se'j înnțelegă vina derep- 
ce - lu Priinndu spre clu, și a- 
duşă cli în gloata Joru    



  

  

„zise, eătiţi 

“BIBLIEA DIN. 1648. 7 

vorii  Gmori pre eli, acumii gata 

săntii: aşteptăndii dela tine ce le venii 

zice. 

Lari căpitanulă dereptu aceiea slo- 

bozi pre voinici, poruncindiă lui ne- 

munuica să nu spui că iau zisi 

lui aceste. 

Şi chemăndii pre. doi de în sutaşi, 

„load “sute «de vitâji, 

să mergi păni în chesariiea, 
s 

şaptezeci de călăraşi, şi fuştaşi (oa0- 

sute denii wal treile. ceas de noapte. 

  

Şi dobitoace înci să gătesei să pue 

pre pavelu săli petrâci în pace păui 

la filicsii deregătoriulii. 

Seriindă şi carte, în. care uşă eră. 

„> Clavdie lisia cinstitului deregătoriu 

lui feliesii - sănătate. | 

Pre acesti bărbatu prinsu de jidovi, 

'sosiiu - cu cândi vre. sălu Omoari, 

vitâjii şilii scoşii - înţelegăndii că e . 

vimleni. - 

Şi vrăndu ai sci vina pentru celi 

părăscu, - dus'amii pre clii în săbo- 

rulă loră, 

si 

  

53, 

vorii Oniori pre elii, şi acumii, gata 

sintii, aşteptindi e cica dela, tine, fă- 

"jitori, ca să mergă pănă la chesa- 

BIniazA DIS 1688.. 

7 
> 

găduință. 

Deci căpitanul au slobozitii pre ti- 

nerelii, poruncindii ca nimărui să nu 

spue, că .'acâst6. ai arătatii cătră 

mine. | | 

Şi. chemindii pre doi oare carii den 

sutaşi, zise, sătiţi doa sute de slu- - 

şi fu-. 
3 

riica, şi călăreţi şapte zeei, 

stasi doao sute, denii alit treile ceas 

de noapte. 

  

„ filică să să, vucure, 

U
E
 G
 

S 

Seriindii curte cupriuzândiă într "acesta 

dori, şi vrând să să Gmoară despre 

„elii, înţelegindi că rimlenu ieaste. 

Şi dobitoace să aduceţi ca să pure 

pre pavelu, săli scape cătră filicii 

domnului. . 

chipil. 

Clavdiiea lisie celui prica tare domnit 

Pre acesta Gmii fiind prinsii de ji- 

ci, stîndu cu aste "l-amii scosi pre 

Și vrindă să înţelegi. vina, pentru - 

care piriieă pre elu, înlu' pogoriiu 

pre el la adunare lori. .  
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Dâci lă aflaiu priiunsu clu 

dereptu întrebatăli legeei 

loru, şi nece iira greşală 

de moarte sau de legătură 

 dostoinicu nii aflaiu. Spuăsă'mi 

fi mie fărecarâ bărbatuliui, 

ciea ce vriiră ideii se li u- 
cisă, si acieşi Ii tremi- 
şu la tinte; și amii spii- 3 7» 

„Su şi clevetniciloru se 'gră- 
iască €8 ce ce su de elu înraintiea 
ta. Sărătosu fii. Voini- 

ci, porănciteei loru, luară 
Pavelu prespre noapte întru 

„Antipatridi. Şi demăreța 
lăsară că(Darii a mârge cii ru- 
sulu, înntoarseră-se întru plăcu. 
ară ceia ce merseră întru Chie- 

“sariiea  dâderă, cartiea, lui ohi- 
emtnu. Înraintica lui. DUse= 
ră i Pavelu. D&ei numără . 
&hiemonu cartiea şi înntrebă, 
diinntru care despusi iaste, 
Și Sci că diîn Chilichiiea aste, 
se audă, diise, căndu clevetui- - 

cii tăi veînri-voru. Şi porăn- 
ci clu: întru tindele lu Irodu 
se lu străjuiască. După a cfin- 

  

 



  

  

“BrsuaeA Dr 1648, 

29.. Şi li aflaiu cil părăscu pentru în= 

trebară. legiei lori, şi nece: 5 vini! 

mari av6 prenii cară i Sari .cădg: 

, moarte au prinsoare. 

30; ari dăcami dâderi de scire că ji- 
„dorii leşuescu - după elu, numai de 

„căii trimeşii pre elit la tine, lăsăndii 

şi părăşilorii, să au cevă inprotiiâii 

'spue îunaintă ta, să fii Sinitosti. 

    

BIBLIEA DIN 1638. 

„Pre carele aflaiu pirindu-se pentru 

„ întrebările legii lori, iară -nemică 
„. Vrednicii de moarte, au de legături 

vină avind. | N 

30. Şi vestindu-se mie, cumii va să fie 
vicleşugnii la Dbărbatulii acesta, despre 

jidovi, dentru acela. ceas. amii tri- 

mis cătră tine, poruncindii. ŞI piri-. 

şilorii, să zică “c&le despre elii înna-. 

  

şi părăşii tăi aici, şi porunci în tăr- - 

naţulii lui în odu să li păzăsci pre elu. 

_ Cap 24, - 
1. Îari dupi cinci   
ConrcELE VORONEŢEAN. 

  

31. Îari vitâjii cum eră poruncitii lori, „înte?ţi, fii sănătosu, 7 e - 
Tuînnduli pre paxeli, dusără li | 31, Deci oștenii după rănduiala, lori, . 
noaptă în | luînndă pre paveli "l-au adusit noap- 

ta. E | 

antipatrida. | . antipatrida. j 
32. . ari a doasa zi, lăsari pre câlăraşi să 32. Îarăa doa, zi, Tăsîndă pre călăi oţi, să 
mergi cu el, ei să întoarsări în tabără. - „ m6rgă cu elii, să întoarseră în tabără. 

* 83." Carii veniră în chesariiiea; şi dâderi 33. Carii întrândă . în chesariiiea, şi dîndii 
carte deregătoriului; stături înnainte “carte domnului, dâderă Ş pre pavelii 
lui şi pre pareliu, i | lui. | 5 | | | 

34. Tari cetindă” deregătoriuli carte -în- | 34. Şi cetindiă domnulii, şi întrebindu'lii 

trebi de îni care ţănutii ieaste, şi dâca. denii ce eparhie ieaste, şi înțelegând 

înţelese că. ieaste. de în chilichiiea. că ieaste dela chilichiiea. 

35. /ise, auz-voiu pre tine căndi voră veni 35. - Auzi-voiu! pre tine zice, cîândiă şi 

pirâşii tăi vor veni, şi porunci ca să 

să păzască elă în divanulii lui. irădii. - 

| Cap 24, 

Îară preste cinci 

«&
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cica di desciinseră arhiereii 

Anania şi cu Dătrării şi 

cii vitâziulu Tertilu Oare- 

carele, ceia ce spiiseră lu ghi- 

emonă de Pavelu. Şi chiema- 

tu fă elu. Înncepii Perti- 

„lia li, a grăi: Multă 

lâme nemerâsce cui tiinre, 

şi isprăvire iaste limbiei 

aceştiiea cii ale tale găndu- 

„Te; pre acicea şi pretutiinn= 

dir preemimiă, ţiinnietoa- 

re Filicse, cii toată dul- 
ce dăriire. Ce se .ni mai riitesu 

  

- isteneseii-te tiînre, rogii= 

  
te se asculţi ti noi înntru scur= 
tii ci ale tale. blăînndățe. 
Atlănă acestui bărbatu | 

„Piergătoriu, cela ce rădicâ 
protivire tiituroru Lăde- 

iloru celora. ce vii pretii- 
tiinndiră, Spritoriu naza(re)- 
escălăi eresi, cela ce Si besere- 

“ca ispiti se Spuree, cela. ce. 
lu priinsemii pre lege: noastră 
Şi vremi se: giudecănmii lui. 
Deci veînrt Listiea miiaşălă 
ȘI cu multă gr&ţă scoase clu,  



  - scemil. cinstite filicse, 

- tutindinile şi în toati 

BrBriIEA DIN 1648. 

zile pogori -: popa. celii mai. mare 

anania, „cu bătrănii, şi cu” înă îră- 

torii anume tertulie, “carii stături 

înnaint - deregătoriului. înprotiva, lui 

paxeli. a a 

ari chemăndu'li înnainte, 

ali .pări tertulie, zicândii. 

pace sântemii Sciind că în multi 

pentru tine, şi că multe ai înderep- - 

tatii cu înţelepţiiea ta, în ceastirudi. 

| vr&m6, cunoa- 

cu mare mul- 

temiti. 

lari Să nu te 

  

  
-legâ moastri vremi sălii siudecămii.- 

“putere înlă lud de în mânile noastre. 

țăni cu cuvinte multe, rogu-te să 

ne asculti pre noi pre scurti pentru 

blănziiea” ta. . 

AHatamiă pre acesti: Dărbati veni- 

natii, carele face rădicare. Şi: găl- 

ceavi, a tâţi jidovii carii săntii pre- 

sie toâti lumă, 

sului. nazarinânilori. 

Carele şi besâreca au ispitit să 6 

“spurce, pre carele prinzăndu' li dupi 

jari venindii lisia căpitanulii cu mare 

începi 

„ ticarnice -filicst cu toată mulţennita, 

“ BIBLIEA DIN 1688. | 

A 

„zile, posoiitu-s'au arhiereulu anania, 

cu cei bătrîni, şi cu îinii meşterii de 

graiu tertili, Garecarele, carii au 

arătată domnului asupra lui pa- 

velii. | 

„Şi chemindu-se . elii începu a piri 

pre elu tertilit zicindii. | 

Multă pace nemerindit preni tine, 

şi isprăvire făcîndu-se la limba acea- 

sta, -preni a ta socotelă, pretutiu- 

„din, şi: în totii locul primim pu- 

ară nu ca A 

  

şi. mai marele _ero-..   il
 

Şi după a 

întru mai multi să te Osteneseii;- te 

rosii. să auzi tu „pre. sciirtii du ale . 

tale blindete. 

Pentru că alliudi pre Omului acesta 

si pornindii silcevile la 
- 8 

ceică ce sinitii: în lume, 

pierzătoriu 

toți .jidovii 

și mai măre eresului nazareilorii.. 

Carele, Şi 

spuree, pre carele amii şi prinsu, 

Deserica au ispitit să 5 

noastră l&se amil: vrutit . 
3 

săli judecăm... - 
Y w -. - . oh. A. . : 

ară venindi lisia căpilanulu cu 

“multă silă, denii. mîinile noastre "l-au 

luat. 
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„dise noa grăindu, noi se veînri- 
mă la tiinre, şi de. elu poţi 

noa0 îunsu'ți răzeiudecă, 

de toate acâstâ se ciinosei 
d6 câliea ce noi lumi sprii 

înnsă. Şi tocmiră-se Îideii gră- 
indu aceste aşi a fi. Răspuu- 

„se Pavelu, şi măhăi li slitemo- 
nu a grăi: De mulți anii fiin- 
du, tii siudețu dereptu limbi- 
ei aceşttia. te sciu, cu biâinru. 
sufletu ce de meînre feleli- 
escu. Că poţi înnțelâue, că nu 
su mai multe dile de d(o)a(6)spră- 

    
  

  

dece, de căndu me sâiiu întru erusa- - 
lină a me închiră, şi nece în ăs6- 

= Tecă nii mâ-ai aflată că 
nesciinre “grăindu, saă înntorcă- 
tiiră făcându, nece întru gloa- 
tă, nece întru Zboru, nece întru ceta= 
te, nece a me: potieni me po- 
tă de cealG ce acmă spre y 

“ înre preemesciă. Ispovedescu 
acmă ţie, c Că înntru cală cGiea, 
ce grăescu cresii, aşi slu=: 
jescu dumnegeului părinţiloru 
și credu tuturor u căte 
su întru: l&ge Şi întru scriptu- 
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Porăncindi - părăşilâru lui să vie la - 

  
  

3. „3. Poruncindi pirăşilorii lui să. vie la 
tine: de în carele vei pute însuţi „tine, de carele vei put& singur i cer- 
înţelege, “SĂI. veri “întrebă, de toate cetindiă de toate “de aceste, să cu- 

- de aceste de carele înlii părămi, moi nosci de _căâle ce noi pirimii pre 
pre el. E d n 

9. ari -jidovii încă inta, acestă ash 9. Şi înpreună adeveriică Şi jidovii zi- 
săntu. A cîndii cumii aceste aşă, să fie. 

10. Îari pavel răspunse, arătându'i de- 10. Şi răspunse “pavelă, făcindi lui 
„egătoriulii să grăieasci, sciindi pre. “semnu domnulă să zică, “sciindu-te - 
tine, că de multi aui fiindu gi ude- că de mulţi ani fiind judecătoriu, 

_ cătoriu limbiei aceştiica, pentr'acâieu „limbii aceştiiea, mai cu bunti suflet. 

= mai cu buni voe voiu răspunde de |. i __câle de mine înţi răspunzu. 

acâl6 costi de mine. 11." Putindii tu a cunoasce că nu'sit mai 

11. Că tu poţi să, că nu să mai. multi multi de cîtii 12 o 
de doaâsprăzăce i i - 

zile, decăndu mi suiiu în Terosalimă | zile, de cîndii manu suitii să mă 

să mi rogu. închinu.. la ierusalimii. | 

19.. Şi în Desâreci încă nu mi-aflari | 12, Şi nici în.besârică au -alati pre 

priteindu-mi cu cinevă, sau val fă mine. cătră cinevă. pricindu-mă, au 

căndii în: mulţime, nece în sinagoghi, turburare a, face gloatei, nici la a- 

nece în Oraşii. _ - i dunări nici în cet: te. 7 

13. Nece xori .pute adevără, «de c5l6 ce “Niei să mă adeverâscă potii, pentru , 

se mă -părăscu acum pre mine. | carele acumii mă pirăscu.. 

14. ari cu mărturiseseu ție aceasta, | 14. Şi mărturisescu aceasti ție, că pre: 

cumii dupi- cale câiea care 6 chiaini 
E i a , 4 , o 

eresii, aşă: Slujescu. dumnezăului pă-. 

rinţilor miei, „cătii crezu toate care- 

le'sii serise în lâge şi în   
- cal care zicii cresii, aşă crezu lu 

celui -părintescu . dumnezău, crezîndit 

la toate cele, deiii lege şi în 
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3. Îniiâsaâmanra.jaueieegk | înuşi şi aciea aştaptă îninyicere 
+. wkuegacedjiemezuaops. AEpE câ ce va se fie morţiloru, derep- 

5, nu HaopSuunzzroni aep$. țiloru şi păcătoşiloru. 
6. Aeduacramiitovenoecrovate. De aceasta şi eii nevoescii-me, 

“1... HERWHeRATOyPzH ASâfuzu AŞ. „nevinovatii găndu aibăndu 
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9. mepunepSprl.. una ovuzânu mneri păruă. Şi după ani 
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11. 

I, 
13, 

14. 

. Anei Acesiezueâe) apa. pa - 
MEADENEAEperI TATE. „fur, ME 
erA'TSI0j Aracâra. CAOVAEo o5 

âneerarnacovusezuranderr$ | 
HAS.pZSeii. as depern'rS'faiep'k 
MezuaopStovuytoeuSupei 
MEcRSA nAakonâSsnâukera 
iuaăov. IINZACHIOVII A Ade pS 
îtcrenoviriuui Ask, Ackahue 
suce. unter ASarieieaniaueț 
Bepită, criSpekortree yeneui.   

aceştiea se dică. ce afară întru 
 incînre nedereptate, înnde 
Stătuiu în gloată; sai de ârulu 
"acesta glasu ce strigaiu stân- 
du întru ei: că, dereptu înmviere 
morţiloriu * 'eă. giudeţu pree- - 

“ meescu dila voi; Audi acestica. 
Fil(iesă şi răspiindie' loru 

"- istovii sciindu ce do cele ce 
(lise, şi căndu Liste miiaşuli Să 
vezi-ra, Spre voi(u) ce e de voi.  
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"15. 
_proroci. 
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Avăndi nădejde în duinnezău, cară 15.: Nădejde avînd în dimnezău cară. 
și ei aştâpti, învieră carâ va, să fie și aceşto aştăptă cuniti să fie în-: 
a morţilor, derepţilor şi nederepţilor. | viere morţilorii şi direpţilori şi 

16. Îmtr'aceaiea niă novoescu, .s ă aibu şi „ “strâmbilorii, 

eu  seiinţi sufletăsci fări zminteli 16. ŞI întru "aceasta cu mă nevoescu ne- 

îmnainte lui dumneziiu, şi înnainte . înpiiedecată seiinţă a avă cătră:dum- 

Gamenilorii pururâ. Ii “mezău, şi cătră oameni purură. | 

17. ari. dupi mulţi ani veniiu să faci. 17. Şi pren' ani mulţi amit fosti venitii, 

milostenie în. ruda mica, şi jărtve. | - milostenie ca să facu la. limba me, 

18. Între carele mi aflari pre mine cu- şi “prinoase. î | . 

răţiti. în besereci, nu cu mulţime; "18. Întru carele m'au aflată curăţitii în - 

nece cu sălceavi, _besârică nu cu gloată nici cu gil- 

-ceavă, ă 

| _ 

iariş nosce jidovi de în. asia. 19. fară Garecarii  denit astea jidovi, 

19.- Cati au vrutii trebui să, fie acice, Să carii trebue înnainte ta a fi de faţă, 

mi părasci să au cevă înprotiva miea. şi a piri, de au cevă cătră mine. 

20. Au aceşte să-spue să. au aflati în-.- 20. Sau aceşte singuri. să zică că au. 

_ “tru mine xro nedereptate, cândi stă aflati: cevă, întru mine strimbătate, 

eu în săborii. . __stîndu eu la adunaie, -.. 

21. „Fâri numai de în cestă glas, cu ] 21. Au: pentru un plasii ca acesta, ca- | 

IE carele ami strigatii întru ei de n. rele ami strigatii stindă. întru «ei 

vieră morţilor mă chemii în giude- că. pentru înviieară. morţilor -eu mă 

„cati de voi. astăzi. | judecii astăzi de voi. 

92. Îari auzindi acăstă filies, lăsăi atunci | 22. Şi auzinaii acâste filicsu părăsi pre | 

„căpitanulii voiu socoti lucrulii vostru. 

zicându, - dupi ce voiu întrebă -mai | 

bine de ace cale căndii va veni lişia 

+ x. ”   
  

ei, mai pre amăruntulă sciindii cele 

ce sinti.pentru- cale, „zicîndiă cîndu 

_lisiiea căpitanulii să va pogori voiu 

“înţelâge câle ce sindii de voi. 
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Tes mu. - TRANSCRIPŢIUNEA, 

XIII. 

l. akunsucecoyrauoțneeegznS E i Deci dise sătaşăilăi se Străju- 
2. IGRZMAREAOV. UINCEÂNEZCAABIL - iască Pavelii şi se aibă Slăbi- | 
Be. U9ppHi. nueueoțpScenioyânzpe | | ciuînri, şi nece, urulu se n apăre 
4, AEâiiaoyusticenoiac oa Aaa “de ai li, ciimu „se nui slăja- 
5. CRAEASȚCENLOVEÂ:Z M-A pEAAAILA iN Scă, sau se nu mdiinre la din. 
G. ceț. ASnzsnaenenit'rene. Ape | siulu, După (ile neşehite vinuri 
7. dinanăoyiSapSeiatamoapik „ Filiesii cu “Drusiliiea, mtieară 

8... că. wkuetpatov a erati. at stisie Sa, ce ce eră Îideiancă, şi chie- 9. avenanea$, mnâopsntaoyae mâ Pavelu, şi aiidi elii de” | 
10. KRpenipaurhueepaSNEE. pa crediînnţa ce ce e întru Hristosu Isusu. 11. HAS TPZHEaAOVII AEpenarre . i - -Căndu grăiiă lui (de) dereptate 12. unită eri. ApSrSunit pepe Sas E p şi de (iînrutu şi de siu(de)țulu 13. Vedauenacedie, -Nkpuars - a cela ce va se fie, înfrieatu 14. dovdinanăo. ninzacuSuce fă Tiliest şi răspunse: 

ai | 17 
N II — E — 

LXIY 
Ă 

MFâRmoynacznp'kate 4eeto pe. Dă Ce acmii pasă, vreme de + voiu do- 2, BAN Ainrîeaareneie, Mee băndi, chiemă-te-voiu. Depre- 3. SYpAntinurA Vnaceizaura ma i | ură nădăiiă-se că mită dă- 4. “cenaaSii ie iei “naneasy Edi -Se=va lui “dela Pavelă se lu dez- 5. Ba'kyetas.: ikununâ rpEcovpze | lege clu; dăci şi adesii tre- o 6. aurrik a enaca ASunră opSc$. „mită de băsăduiiă CU rusulu. 7. keep PR untti A SEE oana. o Dei sfiăşindu-se doi anii, S. Asiei. pn apezțutanrățov. Eno II A ) Iă0 schiînbare Filieşi. RE Por- 9. zriajnera apăr dd ceda îi „chia Pista vrg Bgoadă se .fa-. 10. ezîețejenaeps: iapaduanăs. că Lădeiloru; iară Filiesu II. AACANABEAoţueaaaera'roii, lăsă Pavelă cela: leg: atăli, 12. untă;uierevâaroynpeeatu AE 
Şi Pistă ama Preomi de- 13. eneț, WSNAzensnaecovuck, N 
Spiisii; “după trei (ile săi-se înn- 

14. "rpSiepâb NI Miiecapia, 
tru. Ierusalim din Chtesariiiea, 

N   
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Şi porunci sutaşului. să păzâsci pre 

pavelii şi săli slăbâsci_ de în legă- 

turi, şi mnece pre unulu de într'ai 

lui să. „nu'lii Sprâsci, ai sluji, sau a, 

veni cătri elu. 

Îari dupi cătevă zile mergănd fliosti 

'cu drosila muieară lui cară er ji- 

dovi, chiemi pre pavelii şi auzi pre 
el de credinţa carâ-e în Hristos. 

„lar grăindu el, de 'dereptate, şi 

de Sprituri, şi de giudeţulii ce va să 

fie, spăimatii filicsti răspunse, 

  

ID
 

n
e
 

acum pasi, ari arăndii prilej, te. 

voiu chemă, tine. 

Şi aceașta nădăjduindu înpreuni căi 

xa dă lui pavelii bani ca săli -slo- 

boazi, dereptii | acelea, ades chemă » 

pre elii voroviieă. cu el. 

Îari înplăndu- si - doi ami, lud- altulti 

dupi “eli felicsu, pre. porehie 'fistii : 

„sari vrăndi să. faci pre voe felicsu 

jidovilori, lăsi pre pavelii legati. 

| Car 25. e 

jară fistii venindit „în deregătoriie, 

dupi trei zile sui în Terosalimi. de 

în chosariica. -. 

L9
 

G
t
 

23. Şi poruncindi sutaşului să să pă- 

zâscă pavel şi să aibă răpaosii, şi 

pre nimen6 să nu Gprâscă, dentru 7 

ai lui ca săi posluşască au să să 

apropie de eli. | 

Îară după cîtevă zile mergindu fi- 

lies, cu drusila muiare lui fiind 

-jidovcă, chiemâ pre paveli şi -auzi “de 

elu, pentru ce întru Hristos credinţă. 

Şi grăindi elii de direptate, şi răb- 

dare şi pentru judecata care va, să 

- fie, înfricoşindu-se filicsii au răspunsii, 

  

9 -
I
.
 

  
acumii pasă iară -aflindă vrâme mai 

chemânte-voiu.. 

Încă Ş nădejduindu că bani să vorii 

dă despre pave elit, ca sălii. dezlsge 

pre elii, pentru -acâiea şi mai: adese - 

“pre elit. chemindu li grăiieă cu eli. 

Şi doi ani înplinindu-se să puse în 

loculii- lui filiesii, porehie fistonu, Şi 

vrindiă hară să facă jidovilorii filicsii, 

lăsă pre pavelii. legatit, 

o Cap 35. | 
Deci “fisa întrindii în: diregătorie, 

preste trei zile să sui în icrusalimii. 

de la chesariica: 

  

ConprceLE VORONEŢEAN. 

 



  

  

TESTUL. 

LIV. 

1. uinenoyeeprasnâzyiepentii, „m 
2. puraîoaenaspSenpenaneas. 

3. uuzoyracaSueprEBovy-ipziraze 

A. CNIpeEaoy, ceazeatiuafaorpS 

5. „depâaiS. xukacumrad;zuaceaS 

6. ovunrztaSnpenaae. fapaiuczoy . 

7. Sncteecgz:Rovidez Nane AS 

S. .prpSeiecapiiă, fucsipoyzov 
9. upSepikeezezunneerauecant7$ | 

10. “vapnigSnenpuue., în Mpiace 
LI. minute gezzBaroțăutera, 
12. "cerpArdeizenpi.pucS. una 

13. Roi. ppSuurin atantatoțre pe 
14. skuesuai. Abunăeaii.price.pgS 
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Şi spăseră li arhiereii, şi 

înntă(nii) jădeiloru spre Pavelu, 

şi răcă clu, cer& biinrătate 

spre elă, s6'] tremiţă elă întru. 

lerusalimu ; hicleşigă fâceh se lu 

ucisă elu “pre cale. ară Fistă 
dise, se străjiiiască Pavelu . 
întru Chiesariiia, înnst'şi. ciiriin- 

du vre se iasă, şi ceia ce sântu - 
tari întru” voi, (dice, adăinră-se 
şi ce. e de bărbutiilii acesta, 

se grătască Spri înnsu. Şi lă- 

cui întrănşii mai mălte de 
dece dile. Deci desetinuse întru 

  

LXVI. 

1. Hiecagiia.. LUNA EAta gr Ruauress 
2. cripeyre AERape.. Aisncecea AS 
3, SATIAREAOY, ÎASeSz;ovzao, 

4, MEIANECTAAI. ASI ep atnuece 
> diSpacetov pent. -Bunitatoțre 

6. IMUC pzita A Se: kengenane 

7. Raeeteuoţ AENSYTA.pene. 

S.  Zacnovusan ASEAoy RAE. NAS 
9. arhyaîoy AErdcrtneeue, MeSnuek 

10. peraneue, “NYSE Ecapiouenarpe 
11. mi. undueray agprkîov menta 
12. no. -MATaATeceuSpSracia. za 
13, CUIS%rticeaovnanăaSuuiusuce 

, 
1. GEpILȘTpSIEpăathcecovii, “mn 

    
“Răspiindăndu elu, că. nece întru 

„Yecă, -Nece întru chiesariu cevă SIe-   
  

Siiu, Şi listă vr5 Îădeilăru 
„băînrătate se giuruiască, ră-_ 

Chiesariia, şi demărăţa sedii 
spre giudecare, De(ei) dise se adu- 
că Pavelă. Adusu fă clu ; de   ceia ce stă, diîntru Terusalimă ce se 
adurase ludei, vine miulte | 
Şi Şi grăi aduce spre Pavelu 
câle ce ni le pătiei înpenge, 

lEviea iădeiască, „nece întru băs6- 

spânse Iă Pavelu Şi dise: + 
LR 

i 
Veri întru Ierusalim sc sii, ŞI  
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  zise, vr&-vei să, sui în Ierosalimii, ş   

2. Şi stături -înnaintă lui 2. Şi arătară lui arhiereulii, şi cei mai 
| mare şi mai marii de între jidovi de frunte ai jidovilorii,. asupra lui 

iuprotiva lui pavelii, şi rugari. pre elii. pavelii, şi să rugă lui. 

3. Pontindi să le faci voiea înprotiva | 3, Cerşindiă hâră asupra, lui, ca “săli 

ui, săli -chiieame - în Ierosalimii, "- trimiţă pre el la ierusalimii, - vicle- 

uindu leşuitori “sălă Gmoari pre şugii făcîndii ca săli iicigă, pre elii 

clu pre cale. pre drumi, a 

4. Lari fistii răspunse săli tăni pre +. Deci fistii au răspunsti, pavel “să 

pavel în chesariiica, că clii încă -păzâsce în chesariiea, și elii va de 

curândiă va mârge. acold. | erabă să să ducă. 

5. Şi carii potit de între voi. să _po-! 5. Decii cei tari întru voi zise pogo- 

soari de înpreuni, şi să icaste în vindu-se înpreună, de icaste cevă în- 

cestii bărbatii vTo vini părasci pre el. tru hărbatuli acesta părască'l pre elii. 

6. Lăcui dereptu acâiea la ci nu mai 6... Şi zăbăvindă întru ei zile mai multe | 

multi de zece zile, şi posori în „de citit r&ce, posorîndu-se în 

chesariiea, a doad-zi şăzândii la giu- chesariiea a doad zi, şăzindu la di- 

decati, porunci să aduci pre pavelii. o vant, porunci să aducă pre paxelii. 

7. Pre carele aducăndu'lui, luară li în- î. Şi venindi elii stătură înprejurii ji- 

- pregiurii jidovii . ce pogorise de în. dovii cei ce eră veniţi dela ierusa- 

Ierosalimii, multe şi arâle vine adu- Tinu, “multe şi gr6le vine aducîndii 

căndu spre pavelii, “câlg. ce «nu le | | asupra lui paveli, carele nu le putâ 

pute adevără... | | “să. le dovedâscă. . i 

8. ŞI dăndu'si elii sama zică, că nece $. Răspunzândii eli că nici la 1886 ji- 

în 1585 jidovilSrii nece în. ves&reci, | dovilorii; nici la beserecă, nici la 

- nece spre înpăratulii n "ami greşitii. chesariu amii greşitii ceva. 

9. ari (sti vrăndui să fac pre voe 9, ară fistii: vrândi. jidovilori hari să 

jidovilSrii, râspunzândi. lui pereti, “16 arate, răspunzândii lui pavelii zise, 

vei la iierusalimi să te sui 
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TESTUL . 

LXVIL. . - 

1. ÂROASIIO seuSaepenrSâuul acolo siudeţu. dereptu acc- 
” ! ” : - - . ” a . . 

2 emacetati A eaaate. Ape. Suce , stiea, se iai dela meînre? ])ise - .. 4 r . | , 

3. nageaS.pyio peak aoviieca Pavelu: În giudecară li chiesariu 
, -. PE 1: Pa „4. pioczn'roverrzan ASiotbaice „săntu.: stăndu, iuo "mi se 

5. Ramet seuSânpecaui. lov. cade giudeţu a preeni ;. c Îă- 

6. Ant Ag Sueanez notorii AS deii întru nemică nivi -Obidu- 

T. —MIORAInToVEi. Merprin.. ce iiu, ca i tii Diînre scii. Se 

do: Stie pepenrarmezu 

2 . “IOBAGII MIEZ torii! i 

10. “noyaea'knz ASaeâatovpu. iapa 

11... cenevidereneanezucâueițlA 

12. CIIpEMEĂpERAERETECKOV. Le 

13. Azov Atenicareâuzae pa 
- N .. “ A 14. Ad. Kiecaprorieatui, âroynus, 

  

LĂVIIL 

=
 iuerovipurzenzcenoverikriaui = 

2. un, Uz zcnoviicekiecag1o 

[5
] 

. cnpeuuuu. KAZARECAGIOCEALE 

Zu. AEzEROVpabâpezapesnar : x 

CD
 
C
i
 

MEIPincepace.ATpSieca 
.. Pra pianețcecapSrezjierrev.. unu 1

 

S.. Raatoț'resnaenpezi jtavtie, | 
9. akindineroyeneveraoyjrizpa Pa 

10. TOVULEAENABEAo. oV.AzZBa 
Il. Toyyiuetbapeapeaed;ovr ao 
12. HICTEAzcaToy iba Roy, 
13. petaovrpercadov NS epiain. 
1-4. ienpaâz șiepeuu mun intzez. pina, 

ÎN 
II 

  

amit întru. nedereptate ficiu 

cevă dostoinică morţiei, 

ni me l&pădu de a miănă; iară 

„se nu iaste nemică ce aceştica 

spre meînre clevetescii, ne- 

mică nă me poate acelora, 

„dă. Chiesariu chiem(îi). Atince 

  

Slronnaânzpars, umeezuu Ale 

  
n a aa 

Pistă înntrebâ-se ci Svotni- 
cii, şi răspunse: Chiiesariu 
spre(Q)ici, cătră chesariu se mergi. 
De(ci) trecură, Oarecare dile. începe! 

„Agripa înpăratu şi Verni- 7.48 
“chie desciaseră-se întru Chiesa- 

Yiiea, cimă se sărute Fistă, Şi 
„ca multe dile prebândi acie ; 
"dăci Fist spuse lu înpăra- 
i ce e de Paveli: “din bârba- 

ăi, (QJice, Sarecarele fugă 
iaste lăsat de - Filică. 
De elă, deca fă întru Terusaliniti, 
iviră arhiereii şi bătrăînrii 

z  



  

10. 
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acolb să te siudeci 

mine. 

Şi zise pâvelu, la giudecata înpăra- 

de aceste de 
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acolo, pentru aceste să te judeci de 

mine ? 

  

10. Şi zise pavel Ia divanulă lui che- 
tului stau, iinde ?mi să cade a mi | sariu, stindi “sînti. îinde trebue să - 

giudecă; nemici “n'amii greşitii jido- mă judec, jidovilorii nici 6 strimbă- 

vilorii, cumii şi tu bine scii. „tate mamii făcutii, după cumi Şi tu 

11. ari de amii greşitii, Sau. amii fă- mai. bine scii. 

cutii cevă să "mi si cazi moarte, nu 11. Pentrucă de amii făcutii strimbătate, 

mi tragii a nu imună: iai de nu şi vrednici de moarte amii făcutii 

“ieaste nemici de carele aceştă mi cevaşii, nu mă ferescii. de moarte, iară, 

părăscu, nime nu mi poate d lori de nemică nu ieaste de care aceşte mă - 

iau-mi pre înpăratulii.. ” pirăscu, nimeni nu poate pre mine lori. 

12. "Atunci | Să mă dăruiască, -pre chesariu chemil. 

| - 12. Atunce | 

„fistă vorovindu- si cu | săborulii ră- . _- fistit erăindii înpreună, cu'sfatuli ră- 

spunse, pre inpăratuli tei luati? Şi - spunse pre chesariu ai chemat ? la 

la înpăratulii ţie a mârge. |. “chesariu vei merge. | 

13. jan dâca trecură: cătevă, zile, [uemaep- | 13. Şi zile trecîndi „cîtevă, agripa înpă- 

mon 7, Bauaae âni.] Agrippa  craiu, - vatuli -şi vernichi au sositii” la che- 

Şi vernichiie pogoriri în chesariiea, sariiea, să să adune cu fistii. 

| “să să adune cu fistii. 14. Și dâca multe zile zăboviică acolo 

14. Şi trecăndii multe zile acold, fistii fistu înpăratuluie au: arătat căle ce. - 

spuse craiului lucrulii lui pavelii; eră de pavelti, : zicînd, „ini omii 

zicăndu, int. bărbatii ieaste lăsatii "oare carele ieaste, lăsatii de filicsil 

de filicsii în prinsoare. , legati. 

Ierusalim 15. Pentru carele mergindi eu- la î ieru- 15. De carele fiind .eu în 

"venit'au înnainte me mai marii po- 

pilorii şi. bătrănti   . salimti, E] arătatw mi-au arhierei, şi 

bătrîni  
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TESTUL, . 

. LXIX. 

l. îoyaeerpiuuepzniaSenpi. “NCoVIIA , | judeesei, cerăndu spri însă pă- 
9 a, MEZTPZENZ ACN. „MuuS.. -Tă. ŞI cătră ei răspuinnşu: 

3. Kznovenzpatețznata'bunaS Că ni e năravilă Rimlânil(0)- 
4, pSceakepStaoyenpenepripe.. ru se. de vru Omu spre perire - 
d. afiurrenz.ppzHoypiaetinuuinu ainte, păînră nii elevetuicii 
6. Buna. jrgeibrkuenovypennops. “- vina între feţe piire'i-voru, 
.  ackovaedeaca'broynpecavk _” loci de feleleti preemâ- 

8. I|IEA EP PELIAAZU19 AES. EAelta „„=sce, de greşală giudeţu. E deea 
9. ceacpapzeliâunu ae covi - se adurară ei aciciea, nece ii 

10. nec aazuspază;einte,. aemzp “pestieală nu lă feciu. Demăre- 
1]. “uauinsStocnpegtoeape. unt ţa. şiduiu spre giudecare, şi 

12. semoyeeâacyranazaaroț. deşă se adăcă bărbatălă. - 
13. aeisţerarSpaaeritunuin, De elă stătură clevetnicii,. 
14. MINE EOVOARIMITANOVA AScepA " Şi nece_îiră vină ni aduseră, 

| AX. Ei 
„ "[aSnpa] [lucrarea] 

1. Aeueainnizp Ratit. Ngenapedoape de ce mi pără mic. Întrebare Gare- 
2, apr MEÂcâpe si. -MHuziiTo7S cară de a sa crediinnță înn totu 
3. ntinoțânrka ATPBEASY. Lune „chipălă ară câtră clă, şi de 4. CoapentapeiE mozroy. înane - Garecare Isusu morti, e Pavelu 5. enoippekaiaereniovy [ez Sote] spiinre, că iaste vă. 
G. IN Liurcatenpenrenek?oy, VEâuac'ra Şi ună me precep& cii de aceasta, 
(E rkpepe kuri "pantocearkzraă cârere. Dâci'i graiiu se niârgă în- 8. "rpSiegăare, UIâno accente tru Terusalimii, şi. acolo se giu-. 9.  meeteceAeauacrik, EAoynant - dece=se de aceaste. B li Pavelu 10. suuiSaeriavrovcedie. NUS dişu, veehiieată se fie. întru 

. . | roy pc noni scitătulu căratălăi; porănciiu 
. "se lu veghe păiură, voiu: _tremite la 13, RECADIO. uns SnetârpunSnaza chesariu.. Şi dise Agripu cătră * 14. îner$ap kprkurmeoy. Mican Pistu: Viărăşi su înnsiv mi -  



  

16. 

17. 

18. 

„jidovilorii, cerăndă spre 

"decati, 

BIBLIEA DIN 1618. 

clu giudecati. 

Cărora, amit  răspirnsu, că.nu, ieaste 

Sbiciaiuli riml&nilori.să dă pre vr'unii 

Omii la pierzare păni nu'va ave | 

mainte. celă păritu 'părişii lui de 

faţi, păni nu voră dă şi lui locii să 

sî înderepte. de -vinî. 

ari deca veniri ei acică, fări 'nece 

O zăbavă, a doaozi şăzăndu la siu- 

"poruncit'am . să aduci: băr- 

batulit. 

A căruiea părăşi stăndă înnainte 

nece 6 vini nui băsă 

  

19. 

-]sus 

de -carele găndiică eu. 

jari numai nesce întrebături de Tă- 

" tăcire lorit. av spre el, şi de unii 

mortii, pre carele zice pavelii 

a fi viu, 
"20. 

„cele, zişi, au 

o. 

mite. la înpăratulii. a 

22 -. 

ŞI indoindu- mi cu de. inteebările a-. 

- vr6r6re : să mărgi î 

Ierusalim, şi acolb să si. giudece de 

aceste. | | 

Îari pavelii luîundu-si 

giudecata, înpăratului ,. 

să ție pre el. pănăli voiu -tri- 

ari 

râşi 

agrippa zise „cătri fistii, vr&- 

e
 eu 

in 
7 

să si ţie la 

poruncit'am .   

BIBLuIEA DIN 1688. 

7 

jidovilorii, cerşîndii asupra ui ju= ? 

"decată. 

16. 

18. 

„iească pe vreunit 

"Deci venindii 

Cătră carii ami răspunsii, că nu 

jeaste obicâiu la rimleni, să dăru-. 

omi la perire, 

până nu va ave celii ce-să părasce 

de faţă pre pirăşi, şi locii de ră- . 

spunsu. va lui pentru vină. 

înpreună - ci. aic6 în- 

săduială nemică făcînd, şi.a doa 

“zi şăzindi la divanu, porunciiu să 

„să aducă omulii. 

Pentru carele stîndi pir: iși, nici 0 

vină aducă, 

  

19. 

- denit carele prepunemit cu. 

Ce cercări oare carele pentru a lorit - 

tâmere d dumnezăire avă cătră elii, şi 

pentru oare carele isus ce au muritii 

pre carele zică pavel - că, trăicasce, 

Şi îndoindu-mă eu spre cercarâ -ace- 

“stuiea zic&m de va-vre să mârgă la 
. 

ierusalimui, şi acold. să să judece, 

„pentru acâste. 

Îară, paveli strigindii să să păzască 

eli, la a lui sevastosii judecată, amit 

poruncitii să să păzască eli, pănă voiu 

trimite pre el, cătră chesariu. 

“jară agrippa. cătră fistii zise, vrâ- 

Teşi Şi eu - 
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 ctăso, etaSsuceaeatz jphua 

gezuukiekoatorSrz. AS _ 

TEsruL,. 

LXXI. 

âovsHABepiitacy.” LIMăAoasu 

meazpluate.ppeârpuna. ui 

win. przapz. ÎgSacoțrape. a 

ROV AMELIE UI MOV utz pont 

UÂHUETAUĂEN LUN AEkaSce 

dnerSăaScepananeaS, Ak 

“usnced;ueroyârpune.pnz 

pars. iuurowuzuilâoy 

Beppu'ToyaSteninazaarnt. 

BEA EL Hauccranpi.prpStas 
N a a | . . ToaTz MU At Alo as | _ . 

+ - D- . cSnapapasie. „puSiepâabiuu 
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_
 

= 
e 

Ge
 

l2. 

13. 

14. 

| vana, „ umezurzin ASteznovii 

ipanreovueueoy PARIA KOice 
ies ocronuinkovatoziien. 

HOatioy, umăASurStavr pan, ă 

enpiezirkipeanntap ezeatui 

NE e i ie 

CEA A eo âdpntaov aan aro? 
TO. ;eov: "NEA OVERA naoy 

un fcouitiii aducemaavk 
Ava ceRz "Taxi; urtuapio ERALO 
CEZEMnu Stay. A 
d necovuececnpiov Nade, 

MTAREACZA. aannpa'Toc$ 
NgeTupeâr pute ura pare. 
MII VERA. pi geniaprhd;opă atoscure   

ratu, şi. 

TRANSCRIPŢIUNEA, 

se audi. E clu dise: Demăinrâţă 

audi'l-veri, elii. Şi-a doa di 

demăînreţa veînre Agripa şi 

YVerniehie cu multu săinndu 

şi înntrară întru ascultare 

cii miiaşii şi că năroci- - 

(ii octaţiei.  Ş Şi deca, dise 

T?istu, aduseră Pavelu, De- 

ci dise Fistă: Agripo înpă- 

ŞI. toți căţi au 

veînritii cu noi bărbaţi! 

vedeţi acesta; piintru elu 

toată muilţimie:a Îudeiloru 

supărară=me întru Ierusalim şi 

  

_Mă-se v ătahălă, 

acicia, şi strigându, e că nui “i - 
se 'cade viu a fi elă mai mâl 

tu. Ii eu înnţeleşii că -n'aă * 
faptă mece._îira vină, ctimii se 
fie dostoinici morţii. 

Şi însă'şi sciiieă acesta, cl&- 

şi giudecaiu 
Se tremiţu elă. Dâci de elă 
„alesii ce se Scriu n'amii, dom= 
„Bi mi(e)i, şi aduşu eli înrain= | 
„tea voastră, mai vrătosu. 
„între: tire, Agripo împitrato! - 

şi deca întrebare fă, amă ce 
serie, N itâsco ? mi pare tremi-  



-l
 

. L5
   

„BiBreA DIN 1648. 

să auzi pre acelă Omii, el zise, 

măine'li vei auzi pre el. 

lari a doa6- zi viindi agrippa cu: 

vernichiiea cu - multi. fălie, şi înn- 

trăndu în polati. cu căpitanii, şi cu 

Damâni mai mari ai Oraşului, şi po 

runci fistii, să. aducă pre pavelu. . 

Atunci zise: fisti, agrippo craiu, -si 

“toţi carii sănteţi cu noi -bărbâţi ve- 

deţi pre acesta pentru carele toati. 

mulţimâ de jidovi mau aflatii pre 

- mine în erosalimi” şi acice 

strigând, că nu “i si cade lui nai 

multi să fie viu. IE 

jari. cu înțelegând pre eli “că nece 

O vini de moarte n'ară, fi făcutii, şi 

elii înc Sau. luati pre înpăratuli, 

-gănditamii să -trimeţii pre clu. 

;,. De:carele. ce”. si. “scriu cu adevării 

domnu” micu n'amii, derepti acâiea 

"l-amii adusi pre elii înnainte -voastri 

_şi mai vrătosii înnainte ta agrippo 

craiu, ” cui ! întrebăndu'lii să sctu 

ce voiu. serie. 

Că necuviiinţi “mi - si pare ali. tri- 

mite. 

Z ca
 

b 
1
 

i
   

Borsa DIx 1688. 

Să auzu pre omii, iară el miine 

zise vei auzi pre dinsulu. -- - 

Deci ă doa zi venindiu agrippa şi 

vernichi cu multă pofală. şi înteîndii 

: la ascultare, împreună cu  miieaşii, 

şi cu oamenii ce eră mai. de folosii, 

ai cetăţii, şi poruncindii fistii adu- 

su- S'au - paveli. , 

Şi zise fistii, agrippă inpărate ş şi toti 

cei ce înpreună sînteţi. cu noi băr- 

“baţi, vedeţi pre acesta pentru care 

toată mulţimâ jidovilorii,: mi Sau 

rugati! i în terusalimii şi aic6 

strigîndiă- că nu trebue să mai tră-" 

icască, clii. 

. “ară cu pricepind nemică vrâdnicii 

de moarte. clu să fie făcuti, şi clii 

“siucurii . chemindii, pre sevastos, amit- 

socotiti sălii trimițu pre el. 

. Pentru carele a serie cevă pre amă- 

“runtuliă domnului 'nu “am, pentru . 

“accea "l-amii adlusti pre elit la. voi, 

şi mai virtosti  înnaintă ta înpăiate 

arippă, ca cercetare tăcîndu-se voiu 

av cevă Să Scriu, 

Pentru că fără socotălă, "mi se pare 

a fi trimiţinduli: 

  

CoprGELE VORONEŢEAN-! 
10 
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"TESTUL.! 

XXIII o: E 

1. uz-Mu ASd;oyraSaSenovpucezuzey | " țăînndu fâslulu, e nu ce sântu 
2. euntenpe MSactmna. S  - Ap -Yine spre însu a semnă. * Începe! 

Tr 
“i . “tei Pavaln ica e la Q - 

3. 7 PHNAKZZANABEACVSNICE. pui dia, Agripa cătră Pavelă dise: (ID)i- 49 | 
i.Apeârgzii. â | | ți Siinre a grăi. Atăn- 
Apeârgazu. ro „ceţi-se de siinre a ori | 

4. MEIICE EC. Apeârpa | LI | | | pe Si | 
5. HuenaRtaSzacnoyu ah. THU. „ce Pavelu răspindă, tiinn- 
6. cEtiMMz.ppă. AeToa Tejen | se “şi măînra: De toate de că- 

-7. TECZIITOVEAERETE AEO A i op te sănta clevete de idei, - 
S. n. «przparreârpunsnapuaiu înpărate Agripo! pari'mi 
9, ci.ppedeputaroy. II Apanu - siinre fericatii, şi înrain- 

7 

10. TNPĂBCIOCEZA CIIOVIISEVAc7A - „tica ta voiu se. răspăndiă astă   
  

  

      

11. su. arest pi atant. pri - Ci, că te sciu că esci mai înn- 12, WEAENZOYNETerÎsY Aeruur.. ua a teleptă de toţi ădeii nă- | 13, panovpeaepSunconorupu ag. - | avirelpru şi socotiriloru. It Ap BUNZEroVU Ale ÎMOVraZEB aa | - Deci rogă'ţi-me în lă(în)să rebda-- 

LXXIV. 
aa 

1 peceâckovâuati.Ape. RiAUa | a „Te se asculţi miinre, Viieaţa 2. aau'braai. NOS TI Apep'kue ai. | „.. miea căiea, diintru. tiînrerâţe diinn= 3. "ros. -MITaroedoy eee. SI „| tru înntăiu ce a fostă | 4, Înrg5âticaata, MgSiepâata. mi „ înntru limba miea-înntru Ter usalimii, scii- 5. oVOTomioAcun, MAE i-0 toţi Îădeii ceiea, ce me 6. IIS i.puiT aro. ceRopSânizzr$ | | sciu diinntăiu, „— se voru a “mărtu- î. 9ucu, k&ASnzekeratpecsțu | Tisi, —că după, v&stiea eresălăi Se denteaczenpe ai. "Manus | |” ei noastre crediînnță, vişu 9. apuce, [rpeuu] date i “PFariseiu. [treci 1] Acmiă 10. Eno au' brau cei mpa de upovăința - ceia ce e 'cătră - IL. TATA. M9upropSirzd;oeraoy 
tătătnri siuruită, fost'auă 12. eaă AtiSeo CTĂ'TOVIOMIOA Eka 
dela dumnezeii, stătăiu giudeca- 13. "mo. “SEA otdenpz hu 
tă; întru elă: a „doâsprăgace 14. cemeumeâneneae, nSpSpik i semenţe ale: noastre, purure       
 



  
  

BIBIARA DIN 16-18, 

-legatii, şi vinele lui să nu le arătit. 

| Car 92G.. 

 Băuat0 Îlg, 

Şi agrippa lui pavelu zise, îngădu- 

„icasce'ţi-si ție de tine însuţi să gră- 

esci, atunci pavelii rădicându măna.. 

începu aşi dă sama. 

Despre toate de carele mi părăscu 

jidovii craiu agrippo, mă ţiiu fericitii 

a fi că 'mi e a grăi astăzi înnainte ta. 

ari mai vrătosii 

toate Obiceaiurile şi întrebările ji= 

- dovesci, dereptii acăiea mă rogi cu 

Y ăbdar e 

să asculţi pre mine. 

-Că viiaţa m& ce de în tinersţe, care 

"au fostă de 

Terosalimii, sciu-6' tăţă jidovii. 

Carii mî cunoscu pre 'mine mai de 

nainte, (să. vor vre să; mărturissci,) 

“că după adevărată în Sbiceaiulii ali | 

legii noastre amii trăitii fariseu. np'k 

CTAS. | 

-Şi acumii penutru nădejde făgăduinţei 9 

făcuti părinţilor. noştri dela dumne- 

zău, stau suptit giudecată pusi. 

Întru cară doaosprăzâce rude ale 

noastre, 

sciindu-te, că scii 

  
întăiu în ruda m6 în 

    

BInrăEA Dr 1688. 

legali, Să ut îns: imnezu şi cele «de 

-asupră lui vini. 

„ Cap- 20, 

1. Înră agrippa cătră pavelii zise, po-: 

runcâsce'ţi-să ție, pentru tine să zici, 

: atuncă pavelii răspundieă tinzindi 

mîna. - . Mi | 

„9. Pentru toate carele. mă pirăscii de- 

“spre jidovi, înpărâte agripp6,. soco- 

„tescii pre mine fericitii, vrând să, Tă- 

spunzii înnainte ta astăzi. 

38. Mai vîrtos cunostătoriu fiind tu, tu= 

turorii celori ale jidovilorii năravuri 

şi cercetări, pentru -acâiea - rogu-te 

„cu multă îngăduială 

Să mă, auzi. Ă 

d Deci viaţa miea ciea den tinerâţe, 

“câ ce de 'mceputii sau făcutu întru 

limba, mea, în: Yerusalimii sciu toţi 

““jidovii. . 

5. Sciindii pre mine mai „dennainte, de 

_vorii vrieă să măr turisască; căci după, 

celii  chiarii eres, ali „legiii noastre 

amil trăitii fariseu. | 

6. Și acumii pre midăjas făgăduinţii, 

„cei „ce Sau făcutii, cătră părinţi de- 

spre dumnezău, stau judecîndu-mă. 

Î. La care cele 12 feliuri ale noastre, 
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13. 

14. 

"TESTUL. 

? „LXXYV. 

Ls 
nean'r'kuinsSacaoviritt AS. 

2 A REcROVCeceni.pe. AcukaA 

MERAERUTH'TOȚEZILToVÂPrpUL 

âmoyanunzgrkei. Me înger 
Bano AMEa9y nasienazapiknu 
no. atotre.prrzaa'kuiSced;a 

neizpare pete Aen. "MEHERpE 
Iu, 

A MHIUOCSUIOAERACEAEROI. ce. 

AnSeoyaoziiuza ata. to 

Ko. ueuunăeeute. pur Si epâais. 

mnatețuaecăsiiur.putîu 
WANEHILIOV.' ut peaaâpxiepe 
HAECIIOAoVard. SVunranASen : 
dA Su'keerl'rovengers de, - 
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LXIVI, 

- PAcâTeatpeaoret pui. Mo 
HA Sentienonalicexoarkez. 
IIpECNIpE ALCON Aripa ti Aehi 
renitantiz,ppzâdapaueratar 3 : 
[ererate] JÎumpoţaaeaiaz PA 
HAS.Îrp$, Vădtăckov. noi eeni$ 
ROS sncaw'kia peadâzyiepeu 
-MrpSâiiasasi ÎdEnAs 3$ 
'e-Maparre, A MIUEpro Manta 
ETSAcao Hcapheoapeacvu n. 
RanezaaovuntaSanui. paun 
MEA VE MEZyanovate.pperre. 
WE Aso PHCIIpEnTA dati, 
„'Runâoys SIMOPAâuer patina 

Te a a 
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TRAN ISORIPŢIUNEA, 

noapte şi dua: slăjindu, 

-. mădăescfi-se se viine; de celica 

ce clevititii sântu, Agri- 

po: înpărate!"de idei. Ce neere- 

diinnciosu giudecă-se de voi, se 

dumnedeii morţii rădică. Ru 

amii *mi 'părâ Siînre înproti- 

va niimeliăi li Isusu Nazareni- | 

nulă, miilte înntr 'alânu se fa- 

cu; "ce și feciu. înntru Ierusalimu, 

şi mulţi de sfenţi înn temni- 

ță încliişă, şi dela arhierei 

| despiisă liaiu; îicisăndu ci, 
aduce svâtii. Spre loate 

4 

      
  

eloatele de miălte Sri mân- 
„cindu ei, nevoiieă'i se hialescă ; . 
prespre măsură învrăjbiieă ci; 
soniiăi păînră afara, cetaţiloru. 
[cetieasce' !] Îuntră jeale mărgăn-” 
du înntru Damasc ci despusu ” 
şi cii disa cGia: dela arlierei, 

i 

înpărate !- diînn. ceriu, mai văr-= 
tosu de licoară so: relii, 
iuo "mi strălăci lumiînră, şi 
ceia ce mergici cu meînre, toți 

“cădură spre pămăntiă. 
Deci atidiiu glasu :ce grăi cătră 

= 

antra a miadă” di, în. cale, văduiu,. 

        
| 

_  



  

  

BIBLIEA DIN 1649. : BIBLIEA DIN 1688. 

noaptă şi zuda, în toată vrâmieă slu- întru ncîncelare zia5 şi noaptea slu-. | 
jindii nădăjduescu că voril agiunge jindia “nădejdueseii să sosescă, pentru- 

pentru care nădejde sânii Di ărătii cară. nădejde mă pirăsei, înpărate 

-de jidovi, agrippo eraiu. . agripp5 despre jidovi. 

"$. Ce? au nu eredeții că dumnezău va „8. Ce Iueru: necredinciosi să “judecă 
sculiu pre morţi? - N “lingă voi, d6ca dumnezen morți învie? - 

9. -Că cu en adovării eră gânditii întru | 9. Deci cu "ni sau părutii întru mine, 
mine spre numele lui: Isus nazari- cătră numele lui isus nazarenânulii, 

nenul să faceti: multe înprotiviti. _ a trebui multe înpotrivă a. face. 

  

auziiu elasti grăindu căt --   
  

10. Care ami Şi făcutii în Terosalimii, 10. Carâ ami i. făcut. în erusalimii,.: 

şi pre mulţi sfinţi ami închisit în. şi pre mulţi den sfinţi eu în tem- 

temniţi; putâre dela mai - marii po- niță "ami închis, c6 dela arhierei. 

” * pilorii luîundti : şi căndii Gmorăiei, pre volnicie luînndu-6 -şi Omorîndu-se ci 

ei cu încă amii voitii, Ri damii sorții. j 

11. Si în toate 11. Şi la toate i 

. . _ _ . N în - | 

| „Sinagoghile . de multe Sri muneindu'i adunările de multe Gri căzniudi pre 

pre ci silitutieamii să hulsci : și fân. ci, îni îndemuami -să hulescă, şi. 

sami m'anit turbatu spre ei, îi.go- multi nebunindu-mă asupra lori îni 

“niică si păni în” Oraşi streine. up | eoniieamii, pănă Și la cele dennăfară 

cos. o „cetăţi. | 

12, Între carele mergând “n” damascii, 12. Întru carele și mergînd la damaseii, 

putere şi cu îngeiduiei ai dela mai cu biruintă, și diregătoriie, dela “ar- 

| maree nopilără. _ hiferel. Mae | 

13. La amiazăzi în cale văzăiu craiul, |. 13. - Întru aniiază zi pre cale, am văzutii, 

de” în ceriu lumini mai mare. de lu- | înpărate dela ceriu, mai multi decitii 

mina soarelui, şi mi cuprinse: CU stră- lumina soarelui, lumină înncugiurin- 

| „lucire ei, şi pre ceiea 'ce' mersă cu du-mă, şi “pre cei ce “cu „mine 

mine, o. . i mergieă. .- o 

14. ari căzăndu noi toți la păniăntii, A Şi toţi noi căziudi la, pămîntii, 

auziiu glas erăindă cătră   
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  ATeaaropu actor a ecajiit. 

$.  ucapearrra „enpeâuaeraiz, 

9. materne. BSfeeredanS 

10. - CASTA mazrop$. | UE40 

„Îl. pauegasovului, ie Aspaue . 

12. IE CIO Nie. Un aovârre 

13. RSI Aî.ÎQS(Daate. ppt. UI ALA _ 

14. mrpSălinn. „pgSurkaueeoyre 

LXXVIII. | 

l. ROLOPpEANIT ECE AELS | 

2. ” Sun 4cp$. kofee.purroâznn 

3. ceai-puzS.preg'kperov.paSaini 

4. pa. i Ai-AHQSaecnoceţuenpe 

5. wrepitiiarga pjieseS. ns i 
6. cenpefavkchzentazezurop ura i 
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8. „Mg Seipiiovepe a Mau 
9. MeEpgSateppe. Aku durzpaze. 

10. ârpuinoneyă;Siongoruanu 

Il. Revueperpienneskpe. ucâta 
12. “umtpa.p paatacnev, nume 
13. MMNUPPSIEgĂAtB. up 70 
14. 

DR ANSCRIPŢIUNEA. 

și erăiică cn limba meînre, 

ovreiască: Savle! Savle! ce 

me gonesci? izâeleni ţie 

spre-ț&pă -a clăcă. li dişu: 

Ciinre esci, doamne! Eli gise: Bă 

sânțu Isusu cela, ce tă li gonesci! 

Ce te seoală şi stă spre pi- 

cioarele- tale. Spre aceasta, ară- 

_taiu'ți-me, cumii se te facu . 

slugă . şi martoru celo- - 

ră ce văduşi, şi celora ce 

“ți voiu ivi ţie, şi lud-te- 

voiu (iîntru Gameînri şi diinn- |, 

tru limbi, întru cGiea ce că te, 

voiu tremite se deşchidi 
ocii loru, ciămii se înntoarcă- 

se diânntru înnt(ă)rârecii în lumi- 
ră, şi dinntru despăsăliă nepre- _ 
itoriului cătră dumnedeu, ciimi 

- se preemăscă ei. lăsăciuri pă- - 
--cateloru, și dostoinicii | 

înntru: sfenți că crediînnţa -ciea 
ce e întru mcânre, D&ci, înpărate 
Agripo! nu fuiu protivni=” 
ci, cerâsciei vedgre, ce a: câți. 
eră îu Damasc ainte . 

şi. îuntru Terusalimii, + şi înn toa- 
te laturile. Jădeesei, ă   

  

 



    

- BIBLIEA. DIN 1648. 

mine, şi zicăndii în limbă jidovesci, - 

saule  saule, -ce mă 

greu'ţi ieaste a zvărh înprotiva stră= 

gonesci? cu 

- mine,” şi 

„GU 9Teu 

BIDIIEA Dr 1688. 

zicîndi cu ce jidovescă, 

limbă, saulii saulii, ce.mă gonesci? 

ieaste ţie cătră bolduri a 

  

întru toti. ţănu- 

tul Îădeei, -   
  

: “erusalimlenilorii, şi” în 

murării. „lovi cu piciorulii. 

15. Lari eu zişu, cine esci doamne, elu. | 15. Îară eu. zis, cine esci doamne ? 

| ZiSG, eu “săntii Isus, pre carele tu | iară elă. zise, eu sîntii isus pre 

sonesci. e o „carele tu gonesci. | 

16. Ce scoali, şi sti în picioarele. talc, 16. Ce te scoală şi stăi pre picioarele 

„că pre aceasta: m'amii arătati ţie, tale, pentru că spre aceasta m'amti 

să te alegu slugi şi. mărturisitoriu arătatii ţie, ca să te alegi slugă, și 

acelora carele ai văzutu, şi întru mărturie celorii ce ai văzutii, ŞI ce- 

carele mă voiu arătă ţie. | ă lori ce mă voiu arătă ție. . 

17. Slobozindu-te pre tine! de-în ceşti | 17. Scoţindu-te „denii „norodii şi denii 

Gameni şi de în păgâni, la carii te- | - „limbi, la carii | 

! 

| trimeţii pre tine “acumii. . „acumit pre tine trimiţii- 

„18. Să deşchizi Schi lori, şi să si în-.| 18. Să deşchizi oeliii Sri ca să să în-: 

| toarci de 'intunârece la, lumini, și”  “toarcă dela întunârecii „la lumină, 

dela putâră satanei la dumnezău, ca şi dela Diruinţa satanei,- spre dum-. 

să iea ertăciune de păcate, şi parte nezău, ca să ica ci ertare de pă- 

între sfinţi, prenit credința cară c cate şi : sorţu întru cei sfinţiți, cu 

în mine. - | | _ | "credinţa c6 ce e întru mine, 

19. Unde craiu agrippo nu fuiu ne în- „19. Pentru acâiea. înpărate agrippo, nu 

_ “săduitoriu arătării „ceresti. n “anti făicutii. neascultitoriu cere- 

20. Şi mainte cărora eră: în dariaseii 4 ŞI -scii vederi. Ia 

Ă în erosalimii, şi 20. Ce celorii denii damascu întăi Și 

9 
loată (ara 

jidovilorii,   
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1. mun aopSensy. Mocenoicata - şi limbiloru spiiîniu se pocăia- 
2, ezeeuimes.puiTeâzazce, EA. - - scă-se şi se înntoarcă-se că- 

3. rpzanăeov. dzziiăSaowpS _tră dumnedeii, făcăându lucru 

Î. ACHHMEOVAENoRaanie : x “dostoinicii de pocaanie. 
5... [eibpzumediinntacpS.] aepen [sfrăşitulu sfenţiloru.] Derept? 

6. mmauaemaatetov pen nungi. fiice | aceasta me. Lideii priinuse- 

1. parpScipirrurroageunapk ră îmntru sfentitoare şi vr6 

8. ceavkenazra huni ponzn are se me spargă. Deci dobăndiiu 
9. âuSreproueaauee peaapjises. agiutoriu cela ce e dela dumnedeu 

10. 4. Mad soyaduacra; TA păinră la dia aceasta, stăn-: 
11. In ASarzz"ropitcecno. averu du mărtiăriseseii mici 
12.  aepSuimaapuaep$. unea loru și mariloru, “şi nemi- | 
13. zâipapruovr paterne peuta că afară unii orăescă de ceu- 
14. aătiengțiusucepaudaenpl liea ce prorotii diseră cieale: vro 

| îi 18 

LAN. 

Î. : cediie, utateuen: Wkunceas. | _ se fie, şi Xoisi. “Dâci se. nuurin- 
2. ÎNCAIIPEEMAILENE, net puza * că, preemieasce Hristosu,' şi se înntă- 

„di ISA MATE peiepatezurae iulu «diinutru înmvier morţilo= 
1. ps. Sant pppBacecnovebaate ru lumiinră va s6 Spue Oumein- 

„5. <Donaep$, umaticuaepS. utuge riloru şi. limbiloru. Şi de 
6. Razaenov. price aer asi, ca răspiinnse acicastica iii, - 
T. flineroynoţataperaacoysnet, 

e Listă cii mare glas disc: i 
S.  Apaueriirenaae, EzaoYive . Drăcesci-te Pavle! că muiilte= | 
9. desazii jurg Su uezronSe i le carți înntru, ucistovu ie 10, îMreâzeepa.. Boysucerăus inntoarseră, Ti eli dise: Ba nt Ul. MEA AUECROV: pe voapezi "me drăcescii, [iinotoare; i- 12. ere. step, vena pSrirut, Merpenu | ste! ce dedevăru şi îuntreşi 13, MÂNA pier para petececno, 

mândrie eraiure vestescă. 1-1. d eâerker a. pirzparrsta 5 - Sei de acâstiea inpăratălă, că  
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dupi acâiea si păgânilor povestiiu şi limbilorii vestindii să să - pocă- 

să si pocăieasci, şi să si întoarci jească, şi să să întoarcă spre dum- 

cătri dumnezău, fapte destoinice a nezău, vrednice de pocăință lucruri 

pocăinței să faci. zzoneus emuzour. |  făcândii. 

21. - Pentru aceste jidovii Priuzăndu-mi 21. Pentru acâstă jidovii prinzindu-mă în 

| în besereci vr6 să mă. Gmoari, | vesărică să ispitiieă să mă Gmoară. 

22. Şi agiutatii cu agiutoriulii lui dum= '99. Deci ajutoriu nemerindu celi dela 

“nezău, păni în ceasti zi stau, măr- „__ dumnăzău pănă în zioa, aceasta stau, 

turisindu aceste a, micii şi a. mare, „mărturisind la mici: şi la mare, 

„nemici zicăndii, tări cele câu. 'pro- | nimica afară grăindi dentru carele 

-rociti prorocii Ă | prorocii au grăiti, 

și mâvsi, - că vorii.să fie. - votând să să. facă şi movsi. 

23.-.A păţi Hristos și a fi clu întâiul | -28. De icaste pătimitoriu hristos de va 

__de înviere morţilor a propovedui Să vestâscă întăiu de înviiear& mor- 

lumini aceştii rude şi păgănilorii. - “ţilorii, lumină norodului şi limbilorii. 

24. Aceste grăiudii el şi dăndu'şi sami, og, ȘI acâstă elii răspunzândi, iară fistit 

 fistă cu mare glas zise, nebunesci cu mare. glasii zise, nebunii osci 

pavle? cărțile cele multe te ducii la “pavle, carte c6 multă spre nebunie, 

nebunie. e _ te întoarce. 

25. Lai el zise, -n'amit nebunitii cin- 25 Îară el, nu si nebunii zise, puternice 

stite fiste, ce adevărate şi trâzvo | . fiste,ce ale adevărului și ale înţelep- 

„cuvinte grădscu. Sa 0 căunii graiuri răspunzu, pentru că scie. 

26... Că sci de acastă craiu, - Î 26. Pentru „acâste înpăratulii 
- - . - . . - _ . -   
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LXXXII, 

„Miczăizpzpeaerzrovpuaeâu'k 
CTAUINHAckasnctduberaciS 
azetinzparoy, uinrieatou$, 
uinBezuntie. uanere Areni al 
kovpSuuin. ARuntungz AeBaca * 
AoupzoypfzTpaâaaar$ 
rpzHHAŞ. RF aniezulaoy ia 
TO ASIMOV aoziţienca 
caerarepnaepStvatoțâueeza. 
untarpunaasyd;nerSsucă, 
axcaroynoyrkdiubatoțâueeza. KI 
CENAOVEpOVToVenpepnueiecagie : îi 
Luta, jeka'roy [ne. Mâăcă] | 
do CENOTZBAMoȚION. pg Siiraata, 

" DRANSCRIPŢIUNEA, 

cătră elu şi cii cutedare 

grăescii; a se tăgădui lui 

de acieastiea .nă credu nece îira. 

Nu e întru tinghiiu f(a)ptă aceasta. 

„Cregi, înpărate Aegripo! proroci- 

loru? Sciu că credi. E Agripa 

câtră Pavelu dise: Înntru pă-" 

ţinelu ni me prâpăresei 

Hristosânii a fi. ară Pave- 

lu dise: Rugarâşi dumnedeu $ 

îun puţinelu şi înntru mul- 

“tu, ni. numai tă ce fi toţi 

căţi me audu astă di se 

fie aşă, câmiă şi eii sântu, 

  

  
înnsă fără de legătuările ac&- - 

„Stiea. Şi deca dise acâstiea, scu- 
lâ-se înpărată şi &hiemonu 

şi: Vernichie şi ceiea ce şidă 
"cu ruşii, Deci: eşiră de Dăsă-- 
„dăiră urulu -cătră alaltu. 
grăindu, ciumă nemică n'aă. fap- 
tu dostoinicăi morţiei sară 

„ legăt(ă)riloru. Smulu. acesta. 
“Şi Agripa Iă Fistu dise: 

Lăsată -păte fi Omulii acesta, începe! 
“se n'aii vrătă spre(q)ice chiesariu. „50 
Şi ca giudecatiă [veînreri a  stptămiăână] 
fu 50. nitămiă noi înntru Italia,    



  

  

97, 

98, 

“29, 

x 
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la carele şi cu îndrăznire grăcescii: 

carele n'are sci, că nemici” de acoste | 

“în îingheţi nu Sau făcuti. > 

Crezi î în proroti craiu n agtippo ? sciu 

“că crezi. 

jari agrippa cătii pavelu zis: cu 

” puţineli de nu mi-faci să fiu creştini. 

ari pavelii zise, pohtiră &şi 

şii nezău Şi în puţinelii n multi, nu 

numai tu, ce toți căţ i mi audit astăzi 

să fie ca mine, 

ăndesci c'are: fi - de acestă 

1 dela, dum- - 

" BIBIsEA Dn 1688. 

cătră carele şi: îndrăznindu, ' erăescu 

pentru că nu *mi se' pare nimica a 

nu sci elit pentru “aceste pentru. că 

nu e în îânghiu făcută aceasta. - 

„Crezi înpărate agrippo pre proroci? 
- 

Sciu că crezi. 

Îară agrippa cătră pavelii zise, pre 

câtinelii mă faci creştini a:mă face. 

Îară pavelii zise, rugă-m'aşii lui dum- 

nezău şi 
ŞI 

în puținelii şi 
ŞI 

în multi nu 

* numai -pre tine ce şi pre. toţi . ceiea 

„ce audii pre mine astăzi să să facă 

ca aceşte în ce fâliu şi eu sînti, . 

  

30. 

31. 

32. 

fări „de “această prinsoare încolă. 

Şi acâstă zicăndu,: să sculi craiu, şi 

deregătoriulii şi vemichie, şi ceiea, 

ce şăzuse cu ei..- 

Şi mergăndii în “laturi, grăiieă unii 

cu alţi, zicândii, că. nece 0 vini de 

“moarte. au de prinsoare mau făcutii |: 

Omulii acesta. . | 

Îari. agrippa cătri fistii zise, slobo- 

zitit au vruti pute - fi acestii Omii, 

să nu s "au vrutii lu5 pre înpăratulii, 

Car 21. | 

nerokn 7. negrkaa. aauaae. îi. 

ari. dâca, „fi -rănduiti noa0 să 

-slămi în Italiiea, | 1 

rân= -   
30. 

31. 

afară. dent legăturile acestă. 

Şi acâste zicînd eli sculatu-s'a au 

înpăratulu, şi domnulii, şi vernica, şi 

ceiea ce şădă înpreună cu ei.. 

ŞI depărtîndu-se grăiieă, iinul cătră 

altulii zicîndi, că nimica de moarte 

vr&dnicii, au de legături face Omului - 

acesta. - 

„Iară agrippa lui fistu zise, a să» 

sloboz. Sarii pute Gmulii acesta, de 

arii fi: chemati pre chesariu. 

Caz 21. | 

Îară, după „ce s'au alesii casă mâr- 

“gemii noi în italiiea, 
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TRANSCRIPŢIUNEA 

pridădiră Pavelă şi alţii - 

Garecarii fusli sutaşu- 

lui celăia ce'i eră niimele 

Iăliă, gloateei sevastiia- 

sca, Şi înntrămu înntru cărabia 

Adramitescă. Vrâmii se nă- 

tămiă întru locurele (Asiesci. 

Văînslămă, şi eră cu nnoi Aristar= 

n Machid(6)nânălii di în Solunu. 

Îară întru altă, sosimi întru Și- 

donii.. Omăiubire Iălie lu 
Pavelu făcea, dise cătră 50- 

tă(î) ce eră merşi, prileji- 
„Te sei vemerescă. Deci de iLCO= 

  

    
-10 văînslămu “şi trecănă în Chi- 

- DTu, derepce eră vântul într a- 
l&nu: Gerur& Chilichiască 
şi Pamfiliiasca nătămiă, 

„ Dâei. desciinnsemă înntru Mir(a) 
„Lichiiasca, şi acte află su- 

taşiilii corabie Alecsăndrâscă 
ce ce. mită. întru Italia, 
Şi piâse-nă înntru' ia. Înntru multe 
dile căteliinru.. nătăndu, 
abia. fumă înntră Ch(ni)du, 
că ni nă lăsă noi văntălu. D&- 
ci nătămă în „Crita, ŞI ce- 
ea diiuntru Salmonă” avi ale-  



  

  

BIBLIEA DIN 1648. 

“d&deri pre pavelu şi pre alţi legaţi 

sutaşului, 

eul. înpăratului. 

Şi suindu-ne în .corabiiea, de în adra- 

anume lulie de în şirâ-. 

“ BIBIIEA DIX 1638. 
  

dă pre pavelu şi pre alţii oare carii 

legaţi la îinii sutaşii pre nume iulie, 

ali câtei sovastisu. . 

  

dela aleesandriiea vănslăndi în Ita- 

liiea, ne băgi înti'ănsa. 

“ari în. multe zile vănslăândi cătineli, 

şi..abiiea sosimii lăingi cnida, ne lă-. 

săndii pre. noi vântului, vănstămit: în 

criti lăîngi. Salmonii. Sa 

ŞI. abea tr ecândii   

2. 2, ȘI întrindii în corabie dela adra=" 
miteiu, vrăndi să vânslămii pre lăngi miti vrindii să mergă la locurile lui 
tânutulii. asiei, ne slobozimii, fiindu dela asiiea, pureâsemii -fiindii în- 
cu noi: aristarhii machedonii de în | preună cu noi, arestarhu machido- 

 Solunăe nenul dela Solonii. | | 
3. “ari a doad zi agiunsenit în sidona, 3. Şi adâa zi nâmii pogoritii la sidonii, 

iari Iulie cu mare cinste ţiindu pre ” şi cu iubire omen&scă. tulie lui pa- 
pavelu, îngădui să mergi „a priiea-- veli” arătindu-se, porunci la priiea- 

_“tini sălii grijasci. . - teni mergîndii să] grijască. - * 
4. Şi de acolb a 4, Şi de acolâ | 

purcezăndii vănslămii în chipru, pen- purcegândii amii treculii pre supti chi- 

tru că .ne eră vănturele înprotivi. prosii, pentru că vînturile eră înpotrivă. 

5. Şi mârsemii pre mars chilichiei şi 5. Şi genun& c& despre chilichiiea şi 

pamfiliei, sosimui în mvra Graşulii li- panfiliiea trecindu-6, nemi- pogoriti 

chiei. E | - Ja mira, lichiei.. | | | 

6. „Și acolb aflăndi sutaşulit O corabie | : 6. Şi acold”. aflindă -sutaşulii corabie 

alecsandrinescă, mergindă în îtaliiea, 

cu băgatii pre noi întrinsa. 

Şi în citevă zile începuiu mergându,. 

şi  abiieă sosindi spre senidosii ne - 

Jăsîndii pre noi vintul ami trecuti 

pre lingă critii despre salmoni. 

Şi abiieă abătindu-ne . 
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TRANSCRIPŢIUNEA. 

-. - fi a . 

semu maroitre, Deci veînrimu 

“în locălă cela ce se chicamă Bă- 

ra-pristanisce, iuo e. aproa- 

„pe de cetatiea Lasieei. Şi. mul- 

tă vreme trecu, fiindu săblaz- 

_n(ă) nătariei, derepce :po- 

'stulu eră amii veînritu, şi 

se răgi Pavelu, grăiică loru: 

Bărbaţi! vădă, ciimă ci înpă- 

tare şi cu multă deşer=- 

ție nu numai tarului 

şi corabieei, ce şi săfle- 

teloru noastre va se fie niăta- 

Sutaşulu crămacii “şi 

  

  
nafticii ascălti mai vră- 

tosu. de câliea de Pavelă grăite- 
Je. Nă bâînră pristanisce ciă- 
tă „ernare, corabnicii sfă- 
thiră-se, cimi se văinslede de a- 
cie, doară voru putieă cumiiva a- . 

Aa 
giuinnge In Finichiiea, cumiu se eT- 

nieade în pristaniscă Critiluui, 
ce căită spre Liva Şi cătru 
Horu. Săfiâ Auistrulu ; părc-lă 

"Că “voia sa voru nemeri. Dăci, 

luară v&trila Şi veînreră. înn- 

tru Critiă. Na “amănatu 
elă,. mai suflă protivni-  
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10. 

a, 

cu dosădi, şi 

pre lăngi iea, “venimi la nt l&ci 

coli chiami . vadii buni, de carele. 

eră aproape Oraşului lasiei. 

Tari multi vr&me trecândii, şi fiind 

„Vănslare cu perire, pentru că i po- 

stulă trecuse: îndemnă'i pavelii. 

Grăindi lOru,. bărbaţilori, văzii că 

e cu multi pagubi, nu 

numai a '"povărăei şi a. corabiei, ce 

Şi capetelor. noastre va să fie văn- 

slară. 
lari sutaşulu pre crămacii şi 

10. 

ll 

de la. iea, venit'amii la iinii loci oare- - 

carele ce să chiemă bune vaduri, 

lingă, care aproape eră cetate lasca. 

Şi cităva “vreme trecîndii, şi fiind”: 

mârger6 pre apă cu primejdie, pen- 

trucă şi postulii trecuse, îni învăță 

- pavelu. 

Zicîndiă -lorii bărbaţi văzu că, cu do- 

sadă şi multă pagubă nu numai a 

povării şi a corabiei, ce şi -a sufle- 

telorii noastre va fi mergere, 

Îară sutaşulii de cărmaciu și 

    

": pre corăbiieariu ascultă, mai vărtosă 

19, 

13. 

14 

de cătu cuvintele lui paveli. 

Şi ne fiindi “vadul: buni a ernă 

mulţi făcă sfat să pureeazi şi de 

acolg, cumit dâre pută să 

în finichiica să erneze la. vaduli 

critului,. carele cauti cătri liva şi 

cătri hori, : 

Îari suflăndă austru, părăndu-le 15, 

că vorii isprăvi voiea l9ri lăsăndu-si 

de în assonii vânslari în crvtii. 

ari nu preste : multi vreme să lovi 
A 

întru iea văntit 

agiungi 

  13. 

Lt. 

“de corăbiieari ascultă “mai multi, de. 

cîtii cele ce să erăiieă de pavelii. 

Şi netocmitii bine fiindă vaduli de 

ernatecii, mai mulţi. făcură, sfatu să | 

„purceză şi de acol6, ca de vorii pute 

ajungindii: la, finica să erneze, vadulti 

critului văzîndi ce ieaste: spre a- 

miază zi, şi spre horti. 

Îară bătândi austrulii. părindu-le că 

au nemeritii sfatului lori lăsîndii pre 

ason mergă spre criti, 

Îară nu după multă vreme Ovi a- 

supra ci vinti . 
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-TRANSCRIPŢIUNEA. 

că vântă, cela ce'i e niimele 

-Vrocnidonu. Şi răpită fă 

corabia de nii pritâ se pro- 

tiviească-se: văntulăi; dâderă- 

se, şi piirtați erami, și! 

ciirsemă pre lăîngă îi Gstro- 

vii, cela ce se chiamă Clavdii, 

şi abiieă putumii ţiinr6 co- 
rabiiea. E lu luomă, agiutoriu 

aibăndu, corabiile, teme- 

- măndu-se(!), ciinii se nu cadă în Sir-" 

tă, spăndurară votrila, 

şi aşă piurtaţi cerami. 

Foarte vihoriţi noi, de- 

  

12. 

13, 

14.   
LXXXVIIL. - 

Ma. Moat | 
ârperasi .Bov aneacatz.4p$, 

elerpacopa aa AA. 
“MOVIUMIEMECoApEAE, ueue ETA 
AEAECENTEI pia, „Mato resirae. 
uz5seyăspuroynoyiiSrru$. 
mihu jSuzâtaaStocenra plz aa 
roarânoacgaRsțcenră au 
IrrSitaoueu, uatoțr$ 

= HEMApRaL i poteas. âmovu 
“eevAronaneaSupi.pat 
BACROY AEENInUSHCE,- otaz 
Ant a keicea co Tant 
AEApE. us ceea tz-Neaauu, 

  

  
măinr6ţa. lepădare făcei, şi 
a treia di cu ale (noastre) măinru 
vetrila corabiici lepădă- 

mii, Şi nece .soarele, nece stiea= e» 
lele se iviră în miilte dile. 
şi cădi frigii ni puținu. 

„Deci după aceă, luo- -se „nădejdiea, - 
toată a noastră, Cimii se hă Măn- 
tuimiu noi. Şi măltu 

nemăincaţi fâmu. Atiin- 
ce stătă Pavelu prin mij- 
locă de ci şi disc: O bâr- 
baţi! cădă-se. se asciiltaţi 
meînre, câimă se nu văînslaţi  
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16, 

17. 

18. 

cu vihori, 

clidoni. 

| Şi răpi corabiica, şi neputăndii merge 

spre văntu, sloboziri- “văntului - şi 

ne ducă. - - 

şi ducându- -ne înt? Unii ostrovi ii MICU | 

„ce să, chiamă clavdie, abiica O pu-. 

tumii apucă luntră. -- 7 

" Care trăgăndu-6 în corabie, eu măe- 

strie agiutoră-se : înpregiurăndii ' co- 

rabiiea, 

vrunii 1Sei cu năroiu, sloboziri ve- 

trilele şi aşieă, merge. | 

Îari aruncăndu-ne far te tare de vicolii, 

Li — 

carele . se chiami eYro- 

temăndu-ne să nu câdi în 

"cela ce'i zici tifonicâs, ce să chiamă 

18, 

“ puindu-ne, 

viforuli lui .evrosti. 

„Şi hrăpindu-se _corabiiea, şi nepu- | 
d 

tindă să ste .înpotriva.. vintului, -slo- 

bozindu-ne ne . ducânui. - 

Şi la tinii. Ostrovii oare carele: su- 

abiieă amit pututii de am prinsii barca. | 

Cars rădicîndu-0 cu. ajutoriuri să 

„_trebuieă încingîndiu corabiiea, şi te- - 

_mîndu-se ca să nu.cază în sorbu, 

.slobozindu vâtrila aşă să purtă. 

Şi virtosii viforîndu-ne, noi 

  
  

19., 

20. 

21. 

a doad zi făcuri pagubi. 

Şi a treiea, zi noi cu mănile noastre 

lepădămii uneltele corabiei. 

ari căndă nu Sare arătă, nece soa- 

rele nece . stelele în multe zile, şi 

„Fiind vicoli mare, dăcii să. luase 

toati nădejde vieţii noastre. 

Si fămănzindu - multi, atuncă stăndii 

pavel în mijlocului lor, zise, au 

vruti trebui 5 bărbaţilor ascultăndi . 

pre mine să riu pureâdemit - 

ConrouLe VORONEŢEAN.. 

  ŞI multă Hămînzie Fiindu, 

a doad zi lepădare făce, 

Şi a troiea 7i 

îinltele. corabiei amil lepădati. 

Nici soarele nici stâlele văzindu-se 

preste nulte zile, şi viforii nu pu- 

țini fiindu-ne asupră, deci să luase 

toată nădejde de a ne mintui noi. 

stindi pav el în mijlocul “lori „zise, N 

cădâ-se 5 bărbăţilorii ascultândii pre 

mine, să nu purcedemiu 

ce. să chema clavdisii, - 

cu mîinile noastre - 

atunce .   
.
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diînntru Critu şi se nă izbi- 

„mii dosădir& aceasta şi de- 

şerţie. Şi acinu rogii-vă, 

biinre se săfletaţi, lepă- 

„nu va fi diîntru voi, niămai 
„corabia. Că înntru ceasta 

noapte 'mi stătă înrainte: 

înngerulu celuiea, ce'i slujescu, 

de'mi grăi: Nă te tâme, Pavle! 
că înraintiea li chiesariu “i 

se cade șe stai, şi adecă dă- 

răi ţie dumnegeu toţi câți noa- 

„tă că tiînre. Deci cite- 

  

  
"daţi, bărbaţi, că credu lu 

dumnegei, ce că aşi va fi, înn ce chi- 
“pă disă'mi fă. Întră Ostro- 
vii. Garecarele cade-se noa- 

O se cădemiă. Şi ca a patra- 
sprădece noapte fiimi 

“purtaţi noi întru gerure, 
şi în miadă noapte pări! co-. 
rabuiciloru că, se apro- 
piară la vriu 5 margire, 

“Şi măstrară seînrur şi 

atlară 20 de stăinjeni. Pi- : 
ținelă se mutată ; d&ci nă- 

Surară ritesu Şi, afară 
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99. 

de în critit, şi a încungiută aceasti 

“dosadi şi pasubi. 
dela critii, şi a dobindi dosada 'acea- 

sta si: paguba. | 

  

iari slobozindu măsura, 

doaozeci, şi mai mârsări puţinelii, şi 

i   

22: Îati Şi acumii rosi pre voi, să fiţi 22. Şi acum învăţ pre voi. a A cu 
cu inimi buni, că perire nu va fi | bună voe, “pentru că, lepădare de 
nece a' unui sufletii de în voi, ce suflet nici dna nu va fi dentru voi 

numai corabii. afară denii corabie. ă 
28. Căi stătii înnainte într'aceasti noâp- 23, - Pentru că au veniti la mine în noaptâ 

te îngerulii lui dumnezăii alti căruica aceâsta îngerulii lui dumnezău, alu 

sânti cu, căruicali și slujescu. | căruiea sîntu, căruica şi slujăscii. 

24, Zicănăii, nu te tâme pavle, înnainte 24 Zicîndii “nu te tâme pavle, la che- 

împăratului trebue să stai, și iati, sariu trebue a stă tu de față, şi iată 
dăruit'au ţie. dumnezău pre toţi carii “Pau dăruiti ţie dumnezău, pre toţi | 

, vânsli- cu tine. . | ceiea ce mergi cu tine. 

25. Dereptii acsiea fiţi 25. Pentru acâiea: fiţi 

cu inimi: buni bărbaţilării, credii lui cu buni” suflet bărbaţilor, pentru 

dumnezău că aşieă va fi cumii mi-au. i “că crezu în dumnezău, că ași va fi 

srăitu mie. | în ce chip 'mi-au erăiti ie. 

26. Şi întruni Ostrovit trebuieasce n029 26. Şi la, Oare care Ostrov. trebue să 

să-cădemii, e „ “cădemit noi. , 

2. Şi venindii a patrasprăgăee noapte, |.27. Şi dăca a patrusprăzâce noa(p)te să 

“vănslândii noi în adria, pre la miazi făciu, pornindu-ne noi în adriiea, la, 

- noapte, le pării corabiiearilorii că să miezul nopţii: socotiieă  corăbiiearii” 

apropie la vruni ţănuti, - a să apropiieă de ei oare care ţară. 

- Şi slobozindi măsura afiari stânjăni 28. -Şi cereindi aflară stinjăni, 20, şi 

puţinelu depărtiîndu-se, şi iarăşi slo-: 

“ bozindii af(Dară 
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„7 TRANSCRIPŢIUNEA.. - 

15 stăînjeni. Teme-se, se nu. 

cămiva cădemi în locăliă cela 
N. . oa. -]- 

di înrainte, şi diin nasălii 

"corabicei lepădară 4 că- 

tuşi. Răgamu-nă (u- 

O se fie. 15 corabnicii cein- 

“du să fugă diîn corabie, - 

„Spăndurară Iăînntriea în mare, 

cii părere că diîn nasu vremu . 

  

12, 

13. 

14, 

ASroucenpetavkenzypaltZ. + 
rgzhănagSenpasrluesnae 
CANTOVÂCTASHAetzu AS. 
âipenrrauumeavz. Atata. 
DpERAUA MI ASHemnKAripee 
dure. mhunzeroynoiteeas 
AUX panztăerreâaoaza - 
RoaczzArziToviipe. LItiti€ 
“ ESYpStaenotinapS Aî.pta 
NSVuouganz ek. SUEZ AS   

x 

10. karovyunTrupuiac. A'kunsu cătuşi tiînnde.. Deci di- 
11. cenaneaScorauoţț nun se Pavelu sutaşălăi şi 
12. RonninacpS. cenSazovu voiniciloru: Se nu lăcâi- 
13... peâuepa.propatienenaRA re aceştiea în corabie, voi a vă 
14 AVEUTOȚIOYNOVTe It. ue mânti ni piiteţi. Şi 

„XCII. 

„1. droyuueneniinuiumz apa; ” atiince. voinicti. tăicară. fu- 
2. APRAOV.MIZHUICApEEII. Luaz - înr5. lăînntrişoareei, şi Jă- - 3. capztacetasa. „na.ppznpil „Sară ia se cadă. Păînră vr6 4... SStceziie. zovyrannane ă g: „„ duo se fie, riisvi Pave- 

„la toţi se preemâscă hrană, 
grăiieă : Patrusprădâce dile 
sântă astă di de 'cându 
aşteptaţi. nemăincaţi 
prebăndindu,. nemică pree- 

„mită. Deci regi voi se lă- 
aţi hrană, jaste ami cătră 
a voastră mantiiire, şi ne- 
ce uruia de voi păru din. ca- 
IT pe += a | pu nui va cădă. T)icăndu.  
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„„ cincisprăz&ce stăinjăni, stinjăni cincisprăzece. 

29. 'Temăndu-si să nu cumvă cazi în | 29: Şi temîndu-ne ca nu cîndai în 6- 

-Yvunii lOcit - prundosii, de în piscii „curi aspre să cădemi, den fundi = 

_ aruncăndit patru măţe pohtiieă Să aruncindiu patru fiară, să Tugă Să | 

fie zu6- Nu „Să facă 70; 

30. Îari corăbiiicariii să ispitiică să fugi 30. Şi corăbiicarii cercîndii-să fugă denă 

de în corabie, 'şi sloboziri luntriţa vas, şi slobozindti barea în! mare, 

în mare, pre suptii cumpătii cumit cu prilejit adecă, că denii piscii vor 

ari vr6 să sloboazi mătele de în să îutinză fiară. | ai 

piscu. “ 31. Zise pavelii sutaşului, şi Oştânilorii 

31. Vise „dereptii acâiea pavelii- sutaşului - de nu vorii răminieă, aceşte. în - vas 

și vitâjilori, să nu „vor rămână „Yvoi “să scăpaţi nu -veţi putieă. 

aceştă în corabie, voi mu veți pute | 

măntul-vi. 

32. Atunci vitâjii tăieară funile luntrei 32, Atuno& oştânii tăiară funile bareii, 

şi 6 lăsari să cazi. şi O lăsară pre.iea de căzi. 

-33. Şi într acăiea, făcăndu-si zu, pavelii 33. Îară pănă unde vrieă, să să facă z Zi0, 

- rugă pre toți să mănânce bucate, „rusă paveli pre toţi, să iea de mih- | 

o zicăndii, căi a patrasprăzece zi astăzi catii zicîndă, patrusprăzâce zile astăzi 

“de căndii aşteptăndii, trăimi nemân= aşteptîndi nemîncaţi sînteţi neniică, 

. caţi, şi. nemică, Juînndi.. ustindu. i E 

“aq, Derepti acăiea rOgii pre voi să luaţi - 34. Pentru acâiea rogi pre voi să luaţi | 

bucate, că aceasta, ieaste de măn- de mîncatii, pentru că aceasta spre 

tuire voastri, şi nece iinuiea de voi “miîntuire voastră ioaste, pentru că 

nece tnt  păru de în, capii nu'i va. nice dnuica dentru voi părit denil 

cădă. | capii va căd6. 

35. Şi zicăndu e . 35. Și zicîndii 

  
 



  

'PESTUL, 

XCIII. 

=
 ÂUIAAOVONZ-ApE.  LIHRACOAA 

ID
 

PH AfiseS.prpereuu. papi 

os
 

CELIH.ANIMENOȚÂA A. Arta. at 

P
 5 - A 

„Arzrapacerouu, A kunurieeii |. 

e
 

. > dojapz rupe, Epa.p epanie, 

G. câ. „eco aere. CAToV 

1
 PAPACEAEMZ.ARAPELIIMIOLII Ha 

“8. pattepania: AEnNz apar pAS 
9. Îape. In AeBaz;ovs Stroe. 

10.- Roy Holpânizatanroț. uricz.pp$ 
11. wapekapeâecokori anna AS 

„12. âpupa. MI ANcScaeroviipace. 

13. „cenopraperăerpececroana 

14. nopaniă, mnâtiupa; AS 

— 4 

  

XCIV. 

Il. PAPANIAENA Apa pZSatape ie 
2, Upeotpreaznnipuiov.ppiaeaz 

SI
 

- aedopS, Akunza a nnaparkrgu 
danincovipaanenriutopS. mn” 

C
e
 

BACAZAtVAamazuiipuiA'kun 
EASOVALV.AAoROY, Roviizcuns, 

i
 Apeapaepaninnimacoțâas 

S. Gmpuiee.. uinterzrovite aer 
9. Apara. tăpa az maia” | 
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TRANSCRIPŢIUNEA. 

aşă, lu păinre şi bl(a)oda- '. 
ri dumnedeu între toţi; frăiun- 

se şi îuncepii a măîncă. Măin- 
găiară-se toţi; dâci şie ci » 

lăară pisce. Er în corabie 

"276 de :săflete; săti- 

Tară-se de măîncare şi iuşira- 

ră corabia; lepădară | srăulu 

în “mare. Şi deca fă di, ni 

ciinoscieă pămăntălii; şi săinru   
Oarecarele socotiieă aibăndu 

ariră, înntr'ănsu svetuiră-se, 

se putieare iaste, se scoaţă 

corabia. Şi anchira adu- 

  

rară şi lepădară întru mare, de- 
preără slăbiră făinrile căr- 
meloru; dâci rădicară, vâtri- 
la şi suftă ventişoru, şi 
văslămă la margiri. Dâei 
cădămi în locă că năsipu, 
lăsară corabiiiea ; şi. nasului ami 

Spri- -se şi stătă: nelegă- 
| înrată, iară cărma flănge- 
se de greța tindeloru. E „Sv6tulii 

„Yoinicilor fă, câmi se uci- 
să fâslii, se. ni. nesciînre 

„noate, se scape. Îară -săta- 
- Sul vre se petrâcă, Pavelu, “şi    
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aceste, luo păine, şi: dede har lui 

dumnezău înnainte -tuturorii, şi frăn- 

găndu începi a măncă. 

BiBurgA vIx 1688. 

acestă, şi luînndu piine mulţimi lui 

dumnezău înnaintâ tuturorii, şi fiin- 

gindii începi a mîncă. 

  

pre pavelii,   

36. Îari tuturoră mai viindu-le inimi, şi 36. Şi cu bună voe făcându-se. toţi, şi 

- Tuari i ei de măncari. „ei au luatii de mîncatii. 

37. Şi eră în. corabie „de tâţi, doa6 sute -| 37. Şi eramii în corabie, toate sufletele, 
- şi şaptezeci. şi şase de suflete. - 976, | 

38. ari dăca să săturari de bucate, | 388. Şi săturindu-se de mîncare, iuşoră 

işurari corabiiea, aruncăndii hrana corabiiea, lepădindu hrana” în mare. 

în mare, | „389. Îară cîndi “Sau făcută ZI0, pămin- 

39; Şi cănd în zu pămăntuli mii cu- ! tulu nuwlu  cunoscieă; iară socotiiei 

noscă: dari socotiieă unii. sănii, uni piscit . avîndii ţicarinure la ca- 

avănd țărmure, în carele socotiieă, rele sfătuiră de vori putică să în 

dere pute! să irnâsci corabiica. ping ră corebiiea. - o 

40. Şi trăgăndu susii. măţele “40. ŞI rădicândii fiarăle 

sloboziri-6 mării, şi slăbiri funile le sloboziră în ..mare, şi slăbiră ju- 

cărmelor, şi rădicăndi “vâtrilă cătri. gurile cîrmeloru, şi rădicindii vâtrila 

sutară vântului siliică. la țărmure. den frunte, siliieă despre tărmure, 

+1. ari nemerindii în l6culii a doad mări |- 41. Şi “căzindi în locii cu doao mări, 

| să. înprinse corabiiea, şi piseulii. de dederă la ăscatii vasului, si piseuli 

nainte să înplănti si stă: neclătiti, denti nainte înplintîndu-se, rămase ue-. 

ari parts de îndărăptii să rumpe de clătită, iară fundul să rumpieă de 

„tărie, undeloru. ii sila valurilori. 

42, jar sfatului vitâjilori le eră să 0- | p. ară Oştenii sfatu făcură ca pre cei 

moară pre cei prinşi, ca să nu în- | legaţi săi - Oimoară, ca nu  cândai: 

noate cineva şi să scape, - A vre unulii înnotândă va, scăpă. 

43. Îari sutaşulu vrindii săli -scutâsci |. 43. Îară sutaşuli vrindă să mintuiăscă 

“pre pavelă, 

  

 



-.
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1. ânzpacekrŞaop$. sueeutae o. apără svătulu loru. Iisc celo- 

2 pauenorSnowyră.. tunezpu ra ce potu nătă, şi sări- 

3; paâunTeaamazun-ppn. 1ă ră ainte la. margiinri, ia- 

4. zăaninâmnSenpeetz. pu Ap ră alții amin. Spre: scăinndur&- 

Du at ipzcârpin CIIpERAAEKopA le, iară ării spre va(se) de cora- 
6.“ aie, uinâma:bovâcerouu bie. Şi aşi fă a se toţi 
CE atzurrojuenpenzatz. pars. p mântui spre pămăinntu. -- Începe! 
Ş. AlanreSnund;S pacea aenaneaS e HĂ Mântuiţi fură ceiea de Pavelu 5l 
9. ai-Mopanieâroviue. pueark LL „diîn corabie. Atunce înnțel6- 

10. cepatbergionSASz ate acre A seră, ostrovulu că Melentieti 
11. uâuoyateae. unitapnăginia e numele. Şi varvarii fă- 
12. “anoynovinizueatiatârre cea ni piăţină noad miloste= 
13. nic, ânpi.pucepadorSuun nie. Apriinnseră focu şi 
14. para ASnparouanteii. AEpE făgăduiră toţi” noi, derep- 

| [edspzaunroyee.ppepiteu] [sfrăşitălă veînreriei] _ 
SI ] 19 

  

XOYVI. 

l. mufpanacăeuun:purs. mpa. 

9: AZ AHIAREASENLE A Bie ao 

3. me. peaeneepp'kenped;ens. 
4. GIUzIzZEa Ai-NzAaSpatuuii, 
* = . a ă 9. UIMMOVEZAZApanSn. pkunie . 
6. KABRASSpanazaaginicuzus$ 

Il
 

, = PANASMAZEAE Atata ppadovii. 

8. pAHIdOVpStATpzdnda7oY. Ă 
9 ToTSovunrzTregiotăcrre 

10 WAtoi du ec'ra, UEdâuteatA 

11 WTSuneiipeatape, toezu rd 
12. diete ASazca. EEaoy CROV - 
13. 'roypaulazneac îabors 
14. unun$ SUSHI E dania eo   

  

„ce erh ploae şi frisu. Gră-   
  

* 

mădi Pavelu viţe de vie măl- 
“te; de le păânre spre focu. 

G năpărcă -diîn căldură cşi 

şi miicicâ măînra lui. Deci gde- 
ca vădură varvarii spăndu- 
răndu şarpele de măînra lui, 
gtăiiă drulu cătră alaltă: 
totu dcigătoriu iaste | 
Omaăli” acesta, cela ce măn- 
tu noi de nare ; . Osănda” 
a vie. nă lu lăsa, E elu scu- 
tură şarpele în focu, 
ŞI nu chinui nermică, reu,  
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44. 

opuii de sfatului l0ri, şi porunci ce- 

Jora ce poti înnotă să să sloboazi 

întăiu să iasă la pământi.--. 

Îari alalţi, îinii pre scănduri, alții: 

pre frănturi de în corabie, şi fi aşă- 

de eşiri toţi la pământii în pace. 

Kone NErRS.- 

Cap 28, | 

eSnomS â. nevkaa, Bauaae, îl. 

Şi deca 'eşiră în -pace, atuncă. înţe- 

lesări că chiami Sstrovulii militi, 

Îari varvarii făcă Gmenie multi cu 

noi, făcăndu foci, priimiri pre noi 

pre toţi, pentru. 

Sp pre ci de sfatii şi porunci pre 

ceiea ce vorii putieă, să înnoate să, 

„Să sloboază, întiiu la pămînti, ca 

++. 

-. 

să iasă şi ceiealalți. 

ȘI Pre unii pre scinduri, şi pre : alții 

pre unele denii ale corăbiei, şi asi E 

“făcură toţi de scăpară la: pământul. | 

- Cap 28. 

Şi scăpindu atuncă au cunoscutii că 

meleti Ostrovulit să chiamă. - 

Jară xarvarii. făcieă nu fie ce milă 

cu noi, pentru că aprinzindii foci 

n5u luatii: pre toți pre noi, pentru 

  

N 

ploaiea ce ne.plooa şi pentru frigulii, 

- Şi străngăndu paveli cevă surcâle -|- 

şi puindi spre focii, 6 vipere eşindi 

de în călduri năvăl spre mâna lui. 

Şi cumi văzuri varvarii spănzurăndii 

_jivina de măna lui, zisări unulu că- 

“ti alaltii, de totii iaste vrăjmaşii 

“Omul acesta, carele măntuindu-si 

" “de în mare, vina lui nu'lii lăsi să 

" trăieasci. 
a 

ari clii scuturăndu jivina în. focii 

- necc fini. rău nu păți.. | 

ConIcELE VORONEŢEAN. 

Y 

  
4, 

ploaiea ce eră, şi -pentru frigi. 

“Si adunindă pavel mulţime: de gă- 

tejii, şi puindi preste focii, 0 vipere 

de căldură eşindi să apucă de mina lui. 

jară deca văzură varvarii, spinzu= 

rindi jigantiea de mina. lui, zicieă, 

„unulu - cătră altulă cu” adevăratii 

ucigașii icaste Gmulii acesta, pre ca- 

„rele mântuindii denii mare. judecata, 

„să trăiască. mau lăsatit. 

C
i
 "Deci elii scuturindit jiantiea în foci, 

" memică rău mau pățitii.  
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a = a 
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HUEUItOȚatoțreui.peru 
“i. puerupateiluuneitoă 
entnoy.pprhuefpacnpettus, 
Mk joizerpenas. DIR II 
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li ei aşteptă clu că se va apriiun- 

de şi va căd6 de năprasnă 

mortu, De multe acela a-. 

şteptăndu lu şi prăvindu, şi 

_nemică rei întru elu mată 

fosti, prefâceră-se, 

inndoiră-se: şi erăiică, dumnezeu 

acela a fi. Şi diinpregiurulu 
lociiliii aceliia eră 500 sate 

înntăiulu(i) Ostroviălăi cei eră 

nimele Popliiea, carele 

preimi noi, si înn trei. di- 

le soţu cii măinnărie nă îispă- 

tă, Deci fi tatălu lu Poplie 

  

  
de miaţă şi de apa -trându- 
lui lăînngedu. Deci Pavelu 
îuntră cătră clu, şi sc” riisâ, 
Spri înnsu puse'şi măinrule sal6, 
şi: vendecâ elu. Aceasta: 
fi, şi alalţi oiinre av6 lăînu- 
edi înntru "Ostr ovu, 

ărdiră Şi se Scânndecă, cei 
„ce şi cu miăilte ciînsti 

ciînnstiră, noi. Şi Scotică 

dei piăinră cc“ eră spre Su... 
„Dâei după trei ltânri înn- 
trămu înntru. corabie şi 
ernămiă înntru Ostroviălii Ale-  
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s. 
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lari ci aşteptă să si înfle, şi să cază 

de pripi morti: iari- aşteptăndii ci 

văzăndi că nu 

nece 6 nevoe, întoarsără-si, şi'i zică, 

-că e dumnezău. * - 

ari înn acelu.-locii eră 

„mai marelui ostrovului anume poplie, 

“carele ne priimi pre noi, și trei zile - 

cu Omenie ne ospăti. “ 

ŞI fu t tatăl lui poplie - 

  

9. 

10. 

“AL, 

„cuprinsu de. figuri şi de vintre: ză 

căndi, la carele înntri paveli şi să 

rusi, şi 

vindeci pre elii. 

Îari - aceasta fiindi, şi alţii carii 

ave nepotințe în? Gstrovulii acela, 

veniieă şi 'să, vindecă. 

Carii 

noi, şi purcezăndii ne pusări de. ce 

cu multi cinste cinstiri. pre 

ne trebuiică. 

“ieare fi 

“puindu'şi măinile spre elit, 

Sălaşăle a. 

Îari dupi trei luni vănshămti cu co- | 

rabie aleesandrienăseă, cară. ernase 

în: Sstrovii,   
  

6. 

4 
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Îară ei. aşteptă pre el ca să să 

îmfic, au să cază fără veste mortii, 

şi multi: ci. aşteptindii şi văzindii 

“nemică nevoe la elii făcindu-se, pre- 

menindii-se zicieă, că e dumnezău elii. 

ară întru ceiea. câ eră: înprejurulii 

“locului -aceluiea, eră sălaşă .ale mai 

marelui. 6strovului, pre nume poplie, 

carele priimindu-ne, pre noi trei zile, . 

_cu dragoste ne Ospătă. 

Şi fi tatăli lui poplie, 

  

10. 

- colea ce 

de friguri şi de. vintre - fiindă cu- 

prinsit - zăcă, cătră. carele -paveli în- 

trândii şi făcindii, rusă, puindii mi- 

nile preste elii “l-au - vindeeatii pre: 

dînsulii. 

Deci aceste făcându-se ş şi ceiea Tali, 

ave boale în Gstrovit. mergeâ 

Şi să tămăduică. 

Carii şi cu multă cinste - n6u cin- 

„stiti pre noi, şi vrândii a pureâde 

1]. 

n6u grijitii cele de trbă, 

lară după trei luni, nâmi porniti 

eu corabiiea, ce awernatii în ostrovulii 
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6, ao uipu aa nd; S9Yrainaono 
7. RS, EaoynateaoSuice, ce 
S. petit her peci. Mpebepn 
9.. Hi Sfnoronninerin. untzo 

"10. ASnzrperis Siaekieavana 
11. Bea Hzuiepa. „Mirauiuîoy 
12. mEnaop$. LUA ERacEÂAS.ppa - | 
13. praeni, rpantz'rpanuliii: gaz 
14. natată;patirtoue atitea. Apa | 

N   
  

  

iu aflimi fraţii şi ră- 

gați f(â)mă de ei se lăcăi- 
mă în 7 dile şi aşi verimu 
înntru Rimi. Şi acie fra- 
ţii atăgiră de noi şi eşi- 
ră întră tăînpirulu nostru păîn= 

ră la trăgălă Apicei si 'Lrei 
Cărmari. .Ri vădără Pavelu şi 
blagodariră dumnedeu, şi pre- 
emi "cătedare. Şi deca 
„viîuremiă înntru Rimă, sita- 
şulu pridădi făsii lă o- 
ivodu, e lă Paxelă (lise, se 

- prebăndâseă de siinre; ferin- 
“du lu elu. voinicii,! Şi fi 
după trei dile, chiiemâ : Pa- 
"velă. căţi eri înntănii Îă- 
deiloru. Şi dâca, se aduînra- 
Tă ei, orăi cătr'ănşii: Băr- 
baţi fraţi! că nemică înr'a-  



    

  

18: 
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„căriica'i eră sămnulii dioscori. 

12. Şi sosindi în siracusi, rămasemi 

acole trei zile. | 

De acolâ încungiurăndii sosimii în 

vishiiea : şi preste O zi suflăndu a6- 

stru, întru a doad zi veniinii în potiolii. 

Unde aflămi fraţii rugară-ne să ră- 

mănemii la ei şapte zile; şi aş ve- 

nimit în roma. 

Şi de acol& auzindii fraţii. de carel6 

“eră de noi, eşiri înnaint6 noastri 

— 101 —- 
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-aleesandriei, cară eră însămnată di6- 

scurilorii.. 

.. Şi nemerindi la siracussa ami a- 

şteptati zile trei. 

Şi de acol6. încunjurîndit” amii sosit 

la righionu, şi preste 5 zi făcindu-se 

austru, a. doa zi ami venitii la potisli. 

Unde aflindu fraţi nâmiă mângăieatii 

spre ei, ca să rămănemii zile sapte, 

şi aşă la rîmă amu venit. 

Şi de acold frații auzindii cele pen- 

tru noi au eşitii. întru -întimpinare 

noastră, 

  

16. 

- păni la trăgulii - apiei, şi păni la 

trei crăcime, pre carii văzându'i pa- 

velii, dăndă hari lui dumnezău, lud 

hrăborie. - 
w, 

: dâde - legaţii mai marelui şir&gului, 

“și îngăduiti “fâu lui pavelii să lăcu- 

iască de usebi, cu unii vitezii carele 

ari păzi pre eli. 

ŞI fi dupi. trei. zile chemi paveli 

pre cei mai mari ai jidovilori: carii 

d&ca veniri, zisă l6rii,. bărbaţi fraţi, 

“eu nemici făcăndii » 

Jari dâca venimti în roma; sutaşulii 

  
  

16. 

pănă la tirgulu lui apie, şi pănăla 

trei cîrciume, pre carii văzindi pa- 

vel mulţămindi lui dumnezău,. lud 

îndrăznire. 

Jară cîndă ami sositii la. rimii, su- 

"taşulii au. dat pre legaţi celui mai 

mare: preste oaste, ieâră lui pavelii 

să rîndui să rămăe de osebi, înpreună 

cu cela ce păziică, pre el oştenii, 

Şi fi după trei. zile, chemâ pavelii 

“pre ceiea ce eră jidovi de frunte, şi 

“ adunindu-se ei. zice cătră ei, bărbaţi 

frați, eu nemică înpotrivă făcînd 
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resei; fugli de Terusalimlâni 

meînre, vr& se me la(sh, derep- 

a cleveti. .Derept” acea- 

TA SSCRIPȚIUSEA. 
o a 

lână nu, feciu Sameriloru 

sait Obicniteloru tătă- 

pridădită fâiu în măra Rim- 

leniloru, ceiea ce giudeci, 

ce nece îira vină de moarte 
ni aflară întrii meînre. Înr'a- 

lent grăindu ladeiloru, 

nevoe'ni -fă a men(i) chiesariu,;   nu că limba mica avâ cevă 

sta vină riigaiu, "voi. se vădu 

şi se grăeseu: dereptu 

    
tă. lară ci cătră clu dise- 

„Se a(u)dimiă ce grăesei: de ere- 
Sa aceasta, sciitii aste 

„toemiră ăi dile. Dâei   
nădejdiea Israililoru că veri- 
gile acâstiea înfăşatu săn- 

i: Noi nece “seriptără de 
tiînre mamii preimitu dela - 
jădei, nece nime Wat xeîn- 
rilii a află sai a vesti 
Sail a grăi de tiinre cevă - 
Tei, ce răgâmii-nă de tiinre 

noa6, „că tătiîundiră ! 
înprotivă orăiasce- -s6.- ŞI  



  

  

18. 
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BIDLIEA DIN 16148. i - 

înprotiva - Oamenilor sau Sbiciaiure= 

„Iri, părinţiloră, legatii în Ierosalimii 

fuiu dati în mămile rimleviloră. 

Bisuiea DIN 1088. 

norodului; au obiceelorii dela părinţi 

legati deni ierusalimii,- manmit dat 

în mîinile rîmlenilori. 

  

Carii avăndă întrebături de -mine 3. Carii  certîndu-mă. au vruţii să mă 

vruri să mi” sloboazi, pentru că nece _Sloboază, pentru că nici 5 vină de 

5 vini de moarte nu eră în mine. - moarte-eră întru mine. . 

19. ari grăindu-le jidovii înprotivi, de 19. ŞI pricindu-se jidovii mamii îndem- 

nevoe'mi fi a mi luoă pre înpă- natii a chema pre chesariu, nu ca 

ratulă: nu că aşi avâ ruda MC avîndii cevă a păi pre. limba mc. 

-prenil cevă a 9 pări. | 20.- Pentru aceasta pricină dară ami che-. 

20. Ce pentru aceasta amit chemati pre. “matii pre. voi, să vă văzu şi să vo- 

„voi să vi văză şi să vorovescu: că. rovescu, că pentru 

pentru - 

nădejde lui: Israilă cu aceste lanţure „nădâjde lui israilii lanţulii, acest(a) 

săntu înpregiuratii. - , | icaste prejurii mine. | 

21. ari ci căt clă zisări, noi nece | 21. ară ci cătră dinsuli ziseră, oi 

cărți manti luatii despre tine de în nici cărți pentru tine ami luati dela 

Iudea, nece viindii” cinevă de în fraţi Tudea, nici venindi vre nulii den- 

nâu dati -vâste sau au grăitii de =. tru fraţi au vestitii au au grăitii, cevă 

tine cevă rău, , pentru tine rău. .: 

22. Ce ni e voiea să auzimit: dela tine 22. Ce rugăm dela tine să auzim cele 

ce întelegi: că scimi că acestui Obi- ce socotesci, că pentru cresulii acesta 

ciaiu înprotivăii orăescu tutindini. cunoscutii n0i10 jcaste, că pretutiu- 

23. ari rănduindu'i lui.zi, - denile să pricâsce. - - 

| | 23,   
  

Şi rinduindi lui zi,  
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DESTUL 

Ă CI. 
Ă 

ae 7 . E veânrără la diunsălii mai. miălţi. 
Il. EEAPAVAAA A pICOV Ata Moi | ! 
2. unpgSâcgnnpitaopSnpefi | îuntru a striiriloru rel. 
3. amreapeabunenov.pprkaepS -. mitoare. Dâei spiiiuro loru 
4, un aatazroVpnci A.A pa | şi lă mărtiirisiieă înpără- | 
Î. UÂAAOVAnSES: urmprpegi țiiea lu „dumnedeu, ŞI încrediiun= 
6. feuaenu'uee ie. îi, mina ti ci c5 ce e de Isusu, diînn 16- 
7. MaAaoVatenicii, LINA EAanpţi” E -giea lu Moisi, şi dela proroci 
8. tu eAata-pprbeupzanz. pa nach de demăînrăţă pătură la s&- 
9. pa. umoypinpeakrpaitreao- ră. Şi urti credă arăitelo- 

10. pSaenage. răpaâ aur ov ru de: Pavelu, iară alţii nă 
11. Kgeay knerpanunipasyp$ra crede. Negrăiţi eră ărulu că- 
12. TpadadaTovAScepace. su ] tră alaltu, duseră-se. Di- 
13. cenaREASVoirpSrpare. Ri.Ape se Pavel, urulu graiu: Biinre 
14. măoțeziiroyrpzmeoyiea 

duhălă sfăntă grăi cit Isa- 

- | 
CIV. | 

„1. mangâneț. KATpATaTAĂ ia prorocălă cătră tătăîn- 2. pintoipurpan. NAcAkAzA „xi voştri, eră: Pasă cătră 3. Gaapiuicnana EAA Gameinriii mie(i). aceştiea de lă 4, .: Royâoys sSâovstuatuurni - di: Cu aădulu auiţi şi 5, ăn a 
ni aveţi a înnţelsge, şi 6. BASAUNASNIpAB taria oă vădăndu prăviți şi nu a- 7. Remnatek. -APpourece.ppe. 

„veţi a vedă; îngroşt-se înre- Ss. Matbaate.ppiaopSâueaopa. 
ma Sauneînriloru acelora, Ă 9. UINEOVoV per derpeovyâoy 
şi - ci ărechile eTei au- 10. Supa. mnorinezunausieta 
diră, şi Gchii săi păiji- . 11]. HIIDA. A CApARANRAROpS 
niră, doară cănva: voru 12. nesekovorin. IIHESVorpe 
vedă -că ochii, şi ch ăre- 13. KnaentepSâoysu, LIMIROI 
chile voru aădi, s Ş căi. I-. “MedniperepS. prune akure, Sa | înremi(1)e voru întelâsee,. 
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„veniri -la, elă în sălaşii mai mulți, 

cărora. mărturisindu-le . spune înpă- 

. rățiiea lui dumnezău,: îndemnând 

pre ei de cel& ce'si de Isus Hri- 

stos, de în legă. lui movsi şi de în 

proroci, «de demintaţa pănă sara. 

Îară dnii credă acelora. ce sî- zică; 

ari alții nu crede. | 

25. Şi fiind ne asămăniare între ci, 

“eşiri, dupi ce” zisese. pavelu cesti 

cuvăntu, că bine au grăitii. duhulii 

- sfăut prinu . . 

_rindii lori cele pentru isus, dela legă 

-lui movsi şi a prorocilorii, de dime- 

veniră “cătră elii spre ospății, mai 

mulţi cărora le arătă  mărturisindii 

înpărățiiea lui dumnezău,. şi adeve- 

mâţă pă în sară. . o. 

„Şi mii credă celora -ce să zice, 

iară alţii «nu crede. 

Şi uetocmiţi . fiind nulă cătră 

alaltă, să . răsipiieă . zicînd pavelii: 

ună cuviniă, că bine duhului celt 
. . PI po 

srăntu au grăiti, preni 

  

1 

Isaiiea proroculi cătri părinții nv- 

“ștri, | 

“Zicăndi, pasi cătră Gamenii aceşte, | 

şi zi cu: auzul „veți audi, si nu 

veţi înțelâge: şi văzănd veţi previ 

şi nu veţi vedâ. 

acestora, şi. cu urechile greu auziri,, 

si Gehii săi închisări, să nu cumvă 

“vaz” cu Gehii, şi cu irechile să auzi, 

şi cu inima să întelegi, 2 
.- 

27. Că” Sau îngrăşati inimile Gamenilorit _!.   
26. 

„rOdului acestuiea, şi cu tirechile cu 

să nu vedeți. 

chisii 

cu uita 

isaiiea 'proroculă, cătră părinţii no- 

ficiudi pasă cătră noroduli iicesta” 

si zi, cu auzulit să auziţi şi să nu | 

înțelegceii, și o 
„căutindi să căutați si 

Pentru că sau îneroşatit ine nă- 

ereu au auziti, și ochii loră "iau în- 

sa nu cîndva. vorii ved6 cu 

ochii, și. cu frechile vori auzi, și 

vorii. întelewe, .   
  

-.. CODICELE VORONEŢEAN.



  

  

1 
2, 

3. 
i 

[o
ri
 

ol!
 

13. 

“TBSTUL. 

OV. . 

„ „ MIHAH Toate “E gopS a eunore 

Ben Aekaehân n Moyeea 

diienoatrz din aopSâatov 

"oraaetreieiluteta 

năcov. „puiicedoys4. 

tematosoneeâeaapa 

muuaScepacetoy a enutatei 

. "TBÂNBAHAS.pizenape. AZS 

“cppe. LIHAZKAHNARE.MU7O. 

. “Tovârioțoyânezoviipeus. 

iunszarz A Su arroupuezi 

REApIAKATpAEAOY. nipone : 
| REASHApnzpzui nas anăeS 

WH-pezuau'barbuecov ae ans | 

- 

      

d 

OVI. 

IE, KOVoâ'TZKOVTESA 
phneânzpars : = : [eipozunu ! 

| unaSragtan | 
dara Kăâme a$ does cp 
re pSarzune ui HSu nSua 
ME MEankz An ue aan cicpii 
a a a po IA ii E9 ROTATH 40 aortă aeculld atare. 

“N SHnene ASun Komâmii Botine - 
SN es 

$ ” a RAE Scata C& Inte tztlS aa uras$ 
Hide aa nepeneit KS nona 

ps AAA 43 Iicasa AB4 

Ww ACPiA RAE cata 

adsarmanacne 
Kerrârrii 

          

  

TTRANSCRIPȚIUNEA 

“şi înntoarce-se-voru 'de'i voiu 

„vendecă ei. A sci'amu se vă 

fie voad, că limbiloru ainii 

tremiease-se spăsenia lă dum- 
“nedeii, înnşi'si se atidă. A- 

cestiea clu: dise acelora 

si duseră-se lădeii, măl- 

tă aibăndu înntrebare întru 

siinre. ŞI lăc(u)i Pavelu înn to- 

tă anălă ci al său pretu, 
- Și făcăduiieă toți căţi 

veînriieă cătră clu, propo- 

veduiieă înpărățiiea lu dumneileu 

3 
şi învăţă c6l6 ce să de domnulu 

  

Isusu Hristosu cu toată căteda- o 
“16, neapăratu. |sfrășitulu 
Ș lucrariei:]- 

Această carte au fostii scrisă pe 
- Rumânie şi- nui bună de nemică. Di 

ce amii scris ei Costantin st (= din) 
„Dorna, mesiţa (= în luna lui) Maiu, 
în dilele lui Costantin voivod, vlât (=i în 
anul): D241 (= 1733), să să scie de 
căndii ami şădut aice la “Voroneţ cu 

„Popa Aftânasie Rusu. Ami az pisali 
ază (= an eu. scris eu) . Costantin O. 
(= din) Dorna vlst (= în anul) 1941 
(= 1785). =      



u
p
 si i să'i vindecii. 

pre ei. _ 

_ BIBLIEA DIx 1648. 

și să întoarci, şi 

BIBLIEA.. pr 1688. 

şi să vorii întoarce şi „Voiu vindecă 

pre ei. o 

  

  
  

fări Gprăli. —-- Sfrăşitulii faptelorii ia 
2 

stenţilorii apostoli. 

  
  

28. lan în seire să fie Yoa0, că păgă-. |. 28. Deci sciutii să fie la voi, că lim= 

nilori Sau. trimesii  ceasti, spăsenie | bilorit s'au trimisă. mîntuiră - lui dum- 

| lui dumnezău, şi ei vorii auzi. nezău, aceştă voii ŞI auzi. | | 

29. Şi aceste '-zicăndii el; eşiri jidovii,. | 29. Şi aceste eli zicindit duseră-se jido- 

multi prigoani avănd între ei.. „vii, multu avindi întru. dinşii price. 

30. Și rămase  pavelii doi ani în 'săla- 30. - Şi ase pavelii -doi ani de plini 

şulit său, şi priimiiieă pre toţi carii "cual său cheişugii, ş şi primită pre 

întră la el. | | “toţi ceiea ce întră cătră eli.. 

31. Propoveduindii inpărățiiea lui dum- 31. Mârturisîndii împărățiiea lui . dum- 

| nezău, Sin ățânda cele e ce'sil despre nezău, şi învăţindii = câle “pentru. 

dommulii - domnulii | 

, , 

, 

Isus. Hristos cu toati îmdrăziiire isus “hristos cu. toată | îndrăzniră 

fără contenire.: 

  

 



  

    
— v. 98. 

rele e 

să închine. 

Note mârginale esplicatiye Cap 27. v. 8. va di = eră loci lu unele cuvinte din testul Faptelor „| postulilor de legă corabiiea, grecesce în chiemă din  Noulă 'Testamenti din Belgrad 16-/$, 
neputîndu-se pune la loc ul lor, se adaug aici. 

CAP 18. v. 18. 

Cap 19. v.. 24. dianei-— gre- . 
cesce_artemida dumnezăGaiea asiei. — 
v. 29. teatronii = ce să zice ure- 

"cesce teatronii, ce e loc de lupti, în mij- 
loculii Sraşului, 

să vazi lucrure de minuni. — vw. 40. 

astăzi= = pen ce. se adunari. 

Ca 20. Y, "98, bes&reca = 
adunare credincioşilor ieaste besâreca, 

Cab 21. i v. 3. 

torsura câ de multii zice: înuotăm, iari 
noi ami scris. vănslănm, „Căci: vănslă cu 
corabiiea pre api. — v. 5 şa pte = 
diaconi. — v. 25, su erum ări= mor- 
teciuni, — v.- 85, 

one p pre carele s 
ŞOr, au. 1 beserecă, —v, 36. ial pre 
el = Gmoră/lă pre elii. — v. 38. sicar i 
— sicarii -săntă lotri, tă] hari . 

"Cap 22, v.dcale = I&ge, sciinţă. 
întra căiea = “părg xariu, 

Cap 24. v, Il. îirătoriu = ca- 
grăitor sau 

= 

alăi-pări= sorocindii. — 27, lu 5 - 

al tului = ce să zice să schimbi dere e- 
gătoriica, fă. altul deregătoriu,. 
Cap 25. v, 14. 

“=t tărhatului. — ve 12. mErse=pre mare. 

time. să strânge Oamenii - 

vănslămii = în-   rabiiea. — v: 41: a 

trepte= „Stădiciă, 

să sue Sus, au în foi- 

aceii boale. — v.-15 

procatirii, — v. 9   
să. Să adune = să.   

acelui l6c puleru. —-v. 10.a povărăei 

liva = care- 

Je?i spre amiăzăzi și spre apus, —v. 14. 

etroclidoni = numele vântului de- 

spre răsăritii cu vicolii r&pede. — v, 17, 

27. adria — năroiu = volburi, 
= în mare adrici. — V 29. măţe = 

* mătele de -fierii, carele. țăn corabiică în 
loci de.nu  mârge, că'sti cu unghi de 
feri, — vi: 80. piscti. == den cel de 
nainte piscu. — v. 33. luînndă = 

“de măncare, — 38. hrana = au 
srăulii,. — V. 89. sănii = fină cot de 
mare. — 40. sloboziri-0 = co- 

doad mări 
unde să înpreună 2 mări. 

Cap 28... d varvarti = pro- 
ştii să chiamă varvari. — +, 2, ce ne 
PIodă = povoiu. — v. 3. su rele 
= hrasture. —. v.8. vint. Te = cănd 
face Smuli sânge, unii zic inima câ r& 

.trăguli =. 
piaţă. 
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- PRANSCRIPȚIUNEA, 

CVII. 

. elxiree RANA > SPUÎNRERE LU ÎACOVU- 
9, Tpeakrep'haî.gSa ezs tremăteră diîntru zboru, 
3, coruniiaoesâer emir Îunsă!și Liacovu acestă serie 

+ “ese patecati'T$ Ai. MA câtbenpa „celora ce sântu diinn doadspră- 

5. sshuniehatoypecearaparu. um: d&ce nâmiire semăraţi, şi | 

6. vedepaueâoțpesST$. MAS celora ce ai credutu înn -domnulur 

T. nocgSiexE. capie, MEA ZA TOdpE E nostru Isusu Hristosu. Serie învăţătoare 

$.  mpearkiTege. NA A ET oaze _ " tremctere. Învață de toate. 

9, nainacrnae.prrozoyeunot, nipastile: înn totii cnipiilăi, 

10. RaprkeâatS aeaaafisSumisapihe „care e ami dela dumned(e)u şi carâ.e 

11. Aî.NESâcajpearattaategitaap5. „diintru a sa înremă Ganieriloru, 

12. must SeSezurSuoy aan Și căii nu. (cu) cuvăntulu  niumai, 

13. uemioaSripS: ceâzazerpe ce și cii lucrul se arate cre- 
î 2 - . 20 

cvIn.. : 

1 A-Aa. rauoyâenoțirarre pin | diunţa, “că mii aseiiltătorii - 

2, akyaediaaregin AepeniTa - logica, ce făcătorii dereptiei- 

3. SEL AEBST ALI ZEEV Ac | ă-se. Şi de „bogaţi dă, se ni de- 

4. “datate anuireruii aarze'kgeuni. e faime mișeii la băsăreci, 

5. 7 UEMANCEUIMRATZAECE, ia ce mai. se “și vatăme-se, ca 

6. npenSueipunuucipauntira i prepunoinşi(?), - si sfrăşită 

_ CĂ “overa edr Atrits. UA  îiteșasce Gbidiţii. Şi în- 

S. panirrecnevppeaopSaS.prs vainte spiiinre loru ing. 

9. âzenaa. app naneppuri$ a rebdă păînră la veinritulu 

10. aoviiţi. IM. RADA AEZELAApE:. li Isusii Hristosu. ŞI învață de iebdare, 

"11. meltonSBov.ppazec ape. mnenS 2 de Iâru bainră rebdare, şi spuin- 

„12 „ppeceiAatecijiir ze pinenge "re șe 'ehiiieame sfentitorii spre - 

13. at. aesat. UIMCEHEBOIACRAÂ.IL7E lăiungedi, şi se nevoiască a înntoar- 

14. zuza rauiiuaga A enapS | ce rătăciții cătră dedevăru, 

  

 



  

  

'TESTUL,., 

CIX. 

îi peaueczanpenuSAeAug.. an 

2. capennkareaopSunâna - 

3. cd;pamanerpeavkreprk : x 

4. anezhenazeai Rmeprâas.. 

5. întănonS. [atiepreț Măcă ] | 
G. Acnaîtăeanoz ke Razer: „re 

Ţ. „Îânensânoy tă SeSninâ ans 

3. Textmezaă. dmeatacipasrkue 

9, vkaroypene asi anetnoespei. 

10. IIW'POĂTABOVEO piaceaneu . 

11. dbpauinanien. GANAS.AgSHana 

12. cu. -NiTezoyiennioi? EZAeti. | 

13. - pinu ASRANenIraRoVâneacga 
14. RpEAÂ. Mp aihaezenAaperăgia, 

CA. 

l. ZenqapkaoyipS Acea pnurroe 
2. ceai. ceiuticdpzuntutun ! 
3. NTezov. zeul. ieste. pgSoirpaani | 
e nenunt tapacenelți. Ape Aeneu 

D= ANNCNTONIACTEAEAMASI A piete - 
G 

- -  MApA Aaa n5eSutaaue arrS 

"Tovpops, 

S$. . caSin ASUIMAACERAASVII. e 
( 
. 

a
q
 

npeerSiunueneue 

CEId ” = 

=
 - pakotipeși, Muzeu Ara 

10. HAI ASebeztueaauecer ati Ah 
II. “apeâcrkanaJ -MAcEot H Acei Magiei, 
12. pe nare AENAAAT auz ui7ov 
13. pune. CEHOV aetbaotu 
14. îteaSuicanpeeakipreuenă ea 

Z 
2
 

Z
a
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“liacovu. |miercări în 31. 

frații miei! cându întru năpa- 

- crediinnță face 

„se: aibă,'s 

> lipsită iaste de inindrie, Se 

„acelui, 

_* ÎRANSCRIPŢIUNEA. 

a fi: de. acesta prețu de domnul Jă- 

sare păcateloru, și aşă 

sfrăşasce tremâters. 

/boresca tremâtere a lu 

| săptămănă.] 
Del la liacovu „boresea tremetere. 

lacovu a lă dumnedeu şi a donmmuilii În. 

Isusu FHristosu serbu,a doadasprădâce 2 
nemurele lă Isrâilă se băeure-se, 

Şi toată biicăriiea se aveţi, 

sti înn totă chipilii cădeţi, 
sciindu că ispita ci a voastră 

rebdare, iară 

răbdare lăeru de sfrăşitii   e fiți strășiţi şi 
ntoti întregi, nece întru tra lip- 

siți. Îară se nesciinre de voi 

ceară dela dumnedeu cela. ce: dă tu= 
turoru, prostu și -neponos- 
luindlu, şi dă-se-va li. Se cea- 
ră căi erediinnţă, nemică săn-, | 

dindu- -se, că” cela ce se vănde- . 
sce, asemăinră-se nnudleei mariei, 

de. văutu lepădată și vântii- 
rându- -s0. Se. nu'i pac “Omălăi! 

că preemâșce cei ă dela  
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BIBLIEA DIN 16448. 

| | | 

- | , 

cane Îi cor MOL A li ncovl carte, lvimisă preste toli 
. : op Gap, | 

RA cp! kAS, Ă4j ne pcark, BAaae ÎL 1. lacovii ali lui duninezău, Şi domnu 

1. lacâvii . sluga lui dumnezău și a lui isus hristos robii; celoră, 12, 

domnului Isus Hristos, a 12, se-" “f6liuri celoră ces în răşchirare! să. 

menţe răşchirate, închinăciune. „Să bucure. Ă | 

>, Mare bucuric “să aveţi fvaţăi “miei, | 2. “Toată bucuriiea socotiți frații miei, 

eăndă cădeti în multe feliari de “când la multe. fâliuri de dodeieale 

ispite : E | veți cădieă. | Ra 

3.. Seiindii, că ispita credinței voastre, 3. Sciindui “că ispita credinței voastre, 

| lucrări răbdare. Sa E “luerâză. în îngăduială. | 

4. “Îari a | 4. ară A 7 

răbdare. să aibi: lucru de săvârșit, o îngăduiala lucru deplinit să aibă, ea 

ca să fiți de săvărşiti întrsi, întru să fiţi deplini, şi întregi, întru nici 

_nemici lipsiţi. ma lipsindu- vă i E 

5. ari să icaste Gineră lipsă de în- | 5. aiă de s să lipsăsce einevă dentru 

 țelepeiune, să:6 ceară. dela dumne- |. voi de intelepciune, ceră dela dum 

zău carele o Că tuturora dinii de- mes zău, cel ce dă tuturori destulii, 

stului, fări înfruntare : şi dăi-să-va lui. şi nu înfruntâză, și: să va dă lui. 

6. Ce. să: ceari: cu credinţi, năîndoin- 6. Şi ceară cu credinţă .nemică înndo- 

_du-si: neinici, că cine să îndoieasce, „imelu-se, pentru “că .celas ce să îndo- 

asamănăzsi valului măriei, carele să | ieasce, asamină-să cu valuli- nări, 

clătesce Şi să arunci de vânturi: i E „ce să. poartă de vintil și să ziruncă, 

CI Să uu win dăsci Omul acela că va. 7 Pentru că nu sindescă Gmulii acela; .- 

luă cevă dela A a că va luă ceviu dela    
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    că ami . 

dălcea frumusete 

sale ve- 

  

  

TESTUL. 

CAI: 
- | 

1, AliScov. nanzzaaroVroyici dumnezeii, că Dbărbatălă. cii doa- 
2... WWKOVIETENOVIACTEAUIESA ă 65 cugete nii iaste aşeda- 

- 9 "TOVpISRai decat. Wbunceda tă întru caile sale. Dâci se la- 
4 OV peceijipareacueaacatepuzot a ade-se fratele cela sineritălă | 

3. -NZSApzamravacă.  fueiânera * întru. înrălțimiea sa, e ceia boga- 
6. in.pgSemepentacă.  naâas ţii întru smerenia sa, | 
î.  Rojatovtpeap'hezanaepSueza câimil e froară erbiloru ce trica- 
3. | Aetaczza9uecoape aero ce, deca - străluce soarele cn 
9. aa ASyoterknatăzua. uinipoă zăduhălă, s6că iarba, și froa= 

10. pkinage. ur oțuad;pSerkue ră ei cade, și 
LI. ădkieen,- erniapeâmauinito a fEţeei ci piare: aşă şi bo- 
12. PANÂN.AZOV.AGAETEaeca acte gații întru înbletele 

- 13. IpesecnSd;epiiue jena znazot ştedescu. Ferice de bărbatălă 
14. veaauezke azur nacru. cela ce râbdă. năpasti ; 

| GL 

l. FAVEAATERA d traita croyuzov. că cela ce va fi năpăstăitii, -- 2 IpEEAMEAOȚ popa etită ta. j preemi-va căriâră de viată, 5 wrketedtopoi roți edopiaae | că ce O giuriii domnălă celora ce te Ac EA IMA ZI o iubescii elu. ŞI nime năpă- 5. ETOȚIEPo eco rpatăcreatia AE . Stiti se nu grăiască că, de- 6. dă uă FOȚILAIIZETPOȚIE PoVrezr _ „la dumnedeă năpăstriitii Săn- Tre. ka Mesei 
„tu, că dumnedeu ană NU e. năpă- 9. erSiiropiozrkaeaspogusurauna 

„ Stuitoriu releloruă; “ni năpă- 9. CToviaji gta: “Mnacueui.p 
- stiliasce niniânrile, ce ciin-: 10. pECROViiciinrt"kipiece peâaecd 
roxcăi ispitosce-se de ale su II. aeiiSrupurgacounupitacr, 
“le pobhtiri trasă și prilăsti-. [2 To phunnSra prea A Sura Dei polita începăndu, na „13. IECEIIARAToV, LINIA ekace 
See -se păcată(lă), şi deca se 14, Cpauanpenraa'ro a anţue       sfrişasce păcatiilii, „nasce” 

     



  

1 

1 

1 

” BIBLIEA vi 1648, . 

domnuli : ai 

„8. Că bărbatulit cu inimi îndoiti neaşe- - 

“zatu e întru toate. căile sale: 

9. ari fratele. smâritii să si laude într U 

mărir6 sa. | 

O ari bogatulii întru. smereniiea sa; că 

va trăce ca floar& erbiei. | 

1. Că călduri, răsărindi. soarele cu 

uisci iarba şi”i cade floare, şi'i piiare 

frămsâță: aşieă şi bogatuli 

căile sale se _veştojâsce: 

2, Iterice de bărbatulă + ce rabdi ispiti: 

y “o 

  

15. Dupi aceiea: poftă, daci zămislesce, 

că fiindi ispititu, 

vieţii, care au făgăduitii domnulii 

celora ce'lii iubăseii pre elii. 

“Nime căndu ar6 ispiti. s 

că ispitesce dumnezău,. că, dumine- 

zău nui ispititoriu “spre rău: şi elu 

pre nime nu ispitieasce. - 

trage pofta sa, şi să Gtrăvesce. 

- masce pacatii: -iari păcatulii săvră- 

"şindu-si,. nasce 

întru 

9. 

"10. 

II. 

BIBIIEA DIN 1688. 

domnul. * 

Bârbatuli indoiti la sufletu, neaşă- 

zatii e întru toate căile lui. - 

Îară,. Jaude-se fratele; cel smeriti, 

întru înnălţime lui. o | 

lavă celii bogati întru smereniiea lui, 

că ca 5 floare a erbii să va petrece. 

Pentru că. au văsărit soarele înpre- 

ună cu zădufuli, şi au uscatii “sarba, 

şi. floar& lui au căzută, şi bună cu- 

> xiinţa Sbrazului lui au - perită, aşi 

Şi “celui. bogat întru -călătoriile lui 
3 

se va veşteji. N 

Fericit” Dărbatulii carele. robdă do- 

deială, | 

  

luGi-va. corona 

să nl zici i 

Îari fie cine . să ispitâsce cându'li |   
13. 

căci 

na vieţii, 

lămurit fiind, luă-va cunu- . 

care au făsăduitii dom- 

nulă celora ce iubeseii pre el." 

Nimeni dodeindu-se să zică că de- 

la dumnezău mă dodeesci, pentru că 

 dumnezău neispititoriu ieaste de râle; 

. NI pre nimene nu ispitesce.. 

Jară fieşte carele să ispit&sce, pofta, 

sa; trăgindu- să şi înşălîndu-se. _ 

A câsta pofta pănislindi nasce pă- 

iară săvirşindu- să catii, . _păcatulii 

nasce 

    

" CODICELE VORONEŢEAN. - 
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TESTUL TRANSCRIPŢIUNEA. 

„CXIII. | 

“1 moăzra.. moy Bz Eaz3Hnpeli „moartiea. Ni vă blăznireţi, 
2, dpauinatiertuetă A pagini. "To fraţii miei ceia dragii! 'Toa- 

3. ATB Aap'EBoV.ApzUIH'TO7Ey Ad «tă dare biinră şi toti da- 
4 zofatcdipzunroaecoțiăeze, „rălă desfrăşiti de săsă iaste -. 
5. AELIFĂ.ACOY A eaa rară dopat “ dăsciiinsă dela. tatălu lămi- 
"0. - pnaopS. umeaataovriStăcze riloru, şi dela elă nu jaste 

1 7. cki.Anage. căovâastepibs 
S. .pepeaops.' Bpoâatoy muuzcii$ 

9. HOHKOY KSezirroțueaa, y “bye 

10. Bapeţ. durerii, NS. | 
“11. BpSpadezu AIP AEASVII. [ec ai] 

12, ' tndpaninatienerera a pain, 
13. cedierezoyăatorov zona as 

= Îd - daosu: lUHâmzna'rovârpzn - 

CXIV. 

l. MHdâtAnaToypgSarzniie. za 
2, iaâmoyeaziarroți, VEpEuza 
3. Tano Aăcogitovaoyprksu 

+. pleumnizueugirroagenaz | 
5. Kzuropik. INHZ aaa li cacze. 

0. oPaou. “NreSuazui a kuyenrpee 

Să aptiicreneț. RSEan7ouEue 
8. noă'reciiueoy daereaetea 

9, erped;u dare opuse 
10. eaurofuoisnariacrcoțra 
11. "opune NETANASRZSEĂA 

I2, pencoi; ereâenoyrzregiă 

13. nov RAO, Eoy daneara 
14. Peâeiuâekaepacenazcazefia 

cu   
    

  

schiinbare saă adaiigere iiin- 

breloru, Vri ami şi. născii 
noi ci cuvăntălă cela dâde- 
vărălă, a fi noi diintru întăiu 

vrura de zidirile liii. [sfrăşitulu miereu- 
“Deci, “frații miei ceia dragii!» (riei] 
se tie toti mălă ciiriindu 

a audi, şi amânată a grăi 

  

şi amănată întru mânie; că mă- 
nia ami bărbatului derepta- 
tica li dunimegeii ni lucru Sqă. 
Dâei pârăsiţi toată, Spiăr= 

 căciură şi. rămăşiţele re-. 
dilăi ; înntru blăndăâţe pret 
“miţi: istovălă- cuvănt(ii) cela ce 
„Poate spăsi sufletele voa- 

sire. Fiţi “făcători. căi- 
văntuli, nu numai ascăltă- 

„tori, ciigetăndu întru Sin o. 
Te, ciumă juste ascii(I)tătoriulu 
ciivântălăi, e ni făcătoriu, 
“acela asomără-so Vărbatălăi -    



  „920. Că 

BIBLEA DIN 1618... 

_ moarte. - 

16. 

17. 

Nu rătăeireţi frații miei. iubiţi. 

sâvrăşitii de susii: ieaste; carele po= 

goară dela părintele luininăriii, “la 

carele nu ieaste schimbare, sau im | - 

brir€ schimbări iei. 

18. 

cu. cuvăutulii 'adevărăriei, ca să fun. 

părga. faptelor _lui. one cpt 

UEPREGTORR Ad, -Bauda0, Îld. 
- 

19. Dereptii  acâiea fraţii miei, 

totii Omulii să fie ageri întru ascul- 

„tare, şi. pestitii a'erăi, 

pestitii spre mânie. 

“măniiea bărbatului nu. lucrâză 

- dereptatiea lui dumnezău. ::.. 2 

21. Dereptii aeâiea, lepădăndi toati spur- 

căciun€ şi rămăşiţele răotăției, 

blândsţe priimiţi cuvăntulii cel SI- 

toitii, carele poate” spăsi . sufletele 

voastre, | 

“fiţi 

numâi . 

ani făcătoriii. cuvântului,” şi nu 

ascultători, ca să nu vi în- 

şelaţi. -- 

23. Că. cinei 

nui _ficătoriu; acela să asamănă băr- 

ascultătoriu cuvântului” şi 

- batului 

Toati dare buni, şi totii. darulii de- 

Carele di în voica lui născii pre noi - 

cu 

— 15 = 

- iubiţi |. 

  

17. 

BIBLIEA DIN 1688. | 

„moarte; e a 

16. Nu pităcireţii fraţii miei tubiţut 

Poată, dară. bană și tot. darulii de. 

“plini de sus  icaste! pogorindu-să; 

dela, părintele 'Juminelorii, lingă ca- 

rele * nu .ieaste primenire, au uim- 

Drare de schimbare. 

18. Vrând. nu măscutii „pre noi, cu cu- 

- „vântului adevărului, ca să. “fimii noi 

5 începătură oare. car a, zidirilorii | 

“lui. 

miei iubiţi, fie totii | 19. Deci fraţii 

- Omul 'agerii a auzi, şitîrziu a grăi, 

-: 

  

- pi 
7 . 

zăbavnicii” spre mănte, Ra 

20. Pentru că airgiiea bărbatului „direp-, 

tate lui dummnezău nu lucreză. 

Pentru - ” aceiea lepădindti “toată. pin-. 

săriciună, şi prisosire de răutate, cu 

linesce” primiți pre. celt. denii lăun= 

-tru păsăditii cuvîntii, pre cela ce 

- poate să mintuicască sutletele voastre. 

A Şi 

„nu numai. asciiltători „prelăstindu- vă 

pre voi. . - 

Că 

vîntului, şi nu. făcătoriu, acesta să 

vă, faceți “făcători - cuvîntului, ş 

Sri cine, ieaste ascultătoriu cu- 

" asamînă cu bărbatului.  
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.TOY LUNI CASE A AAAIROY tărie. 

TESTUL. 

CĂV. 

“EAOVIĂUELUNCEROT ALȚI Ei]aa - 

ibupienteaae.pzS&r anna. „colo 

"THUIICI.APELIHCEAOVUE. „Ut 

âuieunnoatansțpa. răpuue 

aauecen abia. pgSarkue aecdipă! 

ăue 
dAnoY tac'P eâcntop ia 
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„celiiia ce'şi socoticasce faţa | 

TRANSCRIPȚIUNEA. 

, 

firiei sale întru oglindă; soco- 
VIE ca = RI . _ - ti ŞI siinre şi: se dice, şi 

acieşi ultă. ciimi eră. lară ce- 

la ce. se plâci întru l&(e)e desfrăşi- 
tu şi „Slobodă, lăciiiasce: ate- 

la .nă iaste ascultătoriu şi 

  

  

S
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13. 

14. 

  

UI Rz A oribae. 
„aep$. untecrioi ZRaToVceunije 
prhenaci, “MPEeaovane.. [ed;z you] 
CDpaujnatieuuo. -Ndzuzpienpanii, Că 
CEABELMIKpE Ai. fuapjiSniocgSas 
iiXEâncaaneeu. ceâpadatov 
„Ma. -NQSTAca7ARod cz Aa na7$ 

. KO. “AEM Ador pSnoyzrau AS 
1. 

12. 

IMEOY EEateeaSampae, “Na -. 
Ran Anul eaS.pgSckpananent 
ANULATE. LIEGE AO 7acnipe 
1EAdenloaz 7aBfateui7 eo MHpaze 

[nepupu: Măgceznza văpaie] 

  

S. ovârarozegis(!). ue: zirepioaS ultătoriu, ce făcătoriu lu- 
9. nponâueaad;epuarroy MS crălui; acela fericată întru 

10. djaunpnaecaaeztină. AMECENE facirile 'sale fi-va. De se ne- 
II. 1pi-Apenapenkgie pi. precoyâzul. AS. 2 | sciiure pare crediinciosii a fi întru 
12. Bou. uepd;p prpăsii ASălinacâuenaa _xoi, neânfirărându' şi limba sa, ce blăz- 
13.. aurhipe.ppeaiacă. ÂUEAOVIa ACTE. nesce îniema sa: aceliia icaste | 
14. AEUIAZT2EPEAÂMrĂ. ERPEAT.Mua deşartă, crediinnţa. E crediînnţa 

CAVI, 
. 

l „RoţpazatutnecnSzharraeaă,iiss S ciirată şi nespurcată dela danneg(e)u 2, TaTă înaezatezeceoulzyezeeapa tatălu, aceasta iaste: Se cer(e)ete săra-- 3. -NQSeRpaciA 

  
loru, şi nespăreatii se'şi fe- 

| se. av eţi crediînnţa domnulu(i) nostru lu 

„înntră întru gloata voastră bărbatu 

»veriri în 31. de. s săptămănă, Ti 

“oii ŞI vădăgle întru scrăbiiea 

T6scă, siinre "de, lime. [sfrăşitulu gioiei) 
Fi rații miei! nii în făţărie prăvindu 

Isusu Hristos al. slaveei. Se ară ami 

cu înrelă ,de auru pirtăndu. | 
“şi cil veşmente lumirate, întră - 
va şi mişelu întru scrănave veş- | 
niînnte, şi Yreţi “cătită spre 
cela ce poartă veşmente lâmirate.   rații miei]



  

BiBLIEA DIN 1648. 

ce'şi vâde fire feţii sale în Oglindă. 

BIBLIEA DIN 1688. 

-ce so6otâsce Sbrazulii nascerii lui în- 

  

24. Că văzăndu-si “pre! sine, şi să. duce,. 6 oglindă. , 

i „şi numai decătiă s'au iiitatii cunvait 24. Pentru că socoti. pre. elii, şi să, duse, 

fostii. / si îndată ditâ în ce fâliu eră. | 
25. Îari cine cauti în. 666 de săvrăşitii | 25. “ară cela ce să va plecă la l6g6 ce 

a slobozireei, şi va: rămâne intru i iea, -deplinii a. volniciei, şi rămîne acesta 

pentru că nuw'i ascultătoriu „itătoriu, neascultătoriu itănii făcîndu-se, ce 

„cei: făcătoriu lucrului, acela -e feri- făcătoriu de lucru acesta fericitii 

citi în luerulit său: cf întru facer& lui va fi. Ă | 

26. ari de. "i si pare cuivă între voi 26. Gri cine întru xoi îi să va. păre că! 

că e credinciosi, neînfrănăndu'şi e pr& credinciosii neînfrănindă limba 

„limba sa, ce. amăgindu'si inima sa, lui ce înşelindii inima ni, acestuiea 

„acestuiea deşartăi credinţa lui. - “ îndeşărtii. e credința. 

27... Credinţa „27. Credinţa 

curati și lămuriti innaintă lui dum- curată şi nepângărită lingă dumnezău, 

nezău și înnainte părintelui aceasta şi părintele, aceasta icaste, a socoti pre - 

e, a socoti săracii şi vădusle în scărba, săraci şi pre văduv e, întru năcazulii lorit, 

lorii, şi a si ţine curatii de lume. „ mespureatii pre elii a să păză de lume; 

Cap 2. Car 2. | 

NATO, îa, uepkaa, Bataae. în. 1. Fraţii miei nu. întru fățării aveţi 

1. Fraţii mici, să maveți cu făţiurniciie | credința” domnului nostru tus hri- 

credința domnului nostru Isis Hiri-- | stos ali slâvii. a | 

stos celui slăvitu. 2. Pentru că de va întră întru adunarâ 

„2: Că să va întră cinevă în  soborulu voastră, ” Dărbatii cu inăle de, aurii,. 

„ xostru avândii înclit -de aurii, şi în- cu hăină luminoasă, şi. va întră fi, 

“ brăcatit în haine luminoase? şi va întră |. - săracii cu proaste haine. . | 

A sirumanulii în veşmântii “prostii. | 3. Şi veţi: căută „pre „cela ce poartă 

3. Si să veţii 'căută pre cela ce poartă | 

veşmăntii luminat   
  

haina c6 luminoasă, 
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TESTUL. 

, CXVII. 

Akunnnpernguuenovurroviesii. 
, a i - = 

UHUARĂ.ApE. 1ĂpAAMLEASVHRpE 

UAL E. ETOVETApREASEAY. 

Iures SuunimacnpeniSueiitântoaeza 

HOVZAIO AeRa70V.NZSCIL. Ape, UN 

  

6. -iScerovuropaueovuyezeaopS 

7. ueacpazkaeaeps. “doysnuuiipa - 

8. miltaienueiaApaniudeyuaoy „i 

9. antcoyiiseSanne tao; aie | 

10. Eorati-pgSIspe Vi MALI ASA 

LI. u MI7Spat. NEA ZECI AM EtDaoyy 

12. opSn'royuedepareroneers$ 

13, Edo. Rontzzunaiti in eaSaS 
1. deyuovrerarținuenoauitueen:$ 

CXVIII. 

1. ROMII AtTelAtE A aro EU pes pe - 
2. Rarvoape. IIHASVHoVâverax Sac - 
3. enovnev.ppețiiSatereaaueeis 

12. 
18, 
14. 

  

AIToVengeRen. cEAoV.Anzpa 
kerexeijpzunuipezoy ASncrspiu 
WrSpa. Ia ipeângoaneaezaŞ 
RATII-ApE: presuri, ppedaereaar, 
tăpace, Nb SAI APIEE ASTANA a. 
"ovi batea. Osanunua, ți. NS 
a'kyenazenar Pepin. MeAaiega” 
"TOATA Ryde puiunizar pemu - 
Spa. dune zarSr$7Spops. sn 
cAtâmoyiayupiltoriupecezjaurt, 
MinpueieniSevuir je. 1apiicenpil 
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/ 

Deei”i vreţi (Q)ice lii: "Dă şedi 

„aicea biinre, iară miselilii vreti 

(Qice: E tii stă încolo, sai 

şedi cicea “spre podnojia noastră : 

ni răgiudecată întru siinre şi 

fusetii giudieațe ciigeteloru 

celora râleloru? „Audiţi, fra- 

(îi miei ceia dragii ! au nau 

alesii dumnedeu mişei(i) limiei 

bogaţi întru crediînnţă și dobin- 

ditori înpărăţieei cica ce 6 aii 
giuruitii celora ce iubeseu 

el? voi Geariţi mişelulu. 

Au mii bogaţii nevolnicescu 

  

    
voi şi aceia vă tragu spre siude- 
cătoare? Şi au ni aceia hule- 
sei buiînrăli nume cela ce e nu- 
„miti spre voi? Se aniă înpără- 
tescă sfrăşiretă după seri- 
ptură: iubesce aproapele tău 
ca tiinre înnsu'ţi, biinre faceţi. 
Jară, 50 în fățărie citați, păa- 

"tă faceţi, Sbliciţi dintru 
“lege “ca trecătorii, Cela ce va 
taotă I&giea - feri, și va greşi - 
ura: f(i-va v)inovatu tuturoru. Di- 
SI e amu: Ni prâiubire se faci! 
Şi (dice: .Nu ăcide! jară se pră- 

=  



  

ș 
| BIBLIEA DIN. 16 18. 

şi veţiu.zice lui, şezi tu cică bine: 

„ ăari surumanului veți zice sti tu în- ” 

cole, sau şezii ciciea suptii răzimare 

picioarelorii mâle. - 

Au n'ați făcuti şebituri între voi'şi; 

şi .sănteți făcuţi giudecători cugete- 

“Tori strămbe ? | 

Ascultaţi fraţii miei iubiţi, au mau - 

alesii damnezău surumanii ceştii lumi, 

să fie bogaţi în credință și moşteni 

înpărăţii card e. făgăduiti celora - cei 

iubescu pre clu? - 2 

"Ce voi miesuraţii pre surumani, au nu 

bogaţii cu -putere l0rit 'vi năduşescii 

19 = 
BIB-IEA DIN 1088. 

și veţi zice lui tu şăzi aie bine, și 
săracului veţi zice, tu- stăi acolo, au 

şăzi aice supti razimulu picioare- 

_ “lori mele. - 

4. Şi paţi chibzuitii întru voi, şi vaţi 

făcutii, judecători de gînduri. râle? 

5. Auziţi fraţilorii miei iubiţi, au nu 

dumnezău “au, alesii pre săracii lu- 

„mii aceştiiea, -Doeaţi în credinţă, şi 

moştenitori înpărăției, car o au 

făgăduitii celora ce iiubeseii pre 

el 2. _ 

6. -lară voi aţi necinstitii pre săracii, 

_au-nu bogatii asupreseti 

  

9. 

10. 

11. 

și cilcătorii ci. 

pre voi, şi vă tragă pre voi la lege? 

Au nu hulescu pre celii nume bunii 

despre carele'i chemati spre voi. 

„Şi să ţineţi lege erăicasci dupi 

“seriptuni, iubăsce -priicatenulii tău ca. 

iusu'țu pre tine, bine faceţi: ; 

lari să “veţi căută: în fățărie păcatii 

faceţi, şi veţii fi certaţi de lâge ca 

Că vare cine" 

într'una să va poticni, în toate'i vi- 

novatii. a 

Că cine au zisă nu 'curvi:. acGiea 

înci au zisii nu Omori,-că să 

va țină toati I6s6, şi   
„Dre voi, şi ci tragi pre voi.la judecăți? 

î. Au nu ci hulescii numele celii bunii, | 

E celtice stau chemati SDIe voi? 

8. ară de faceți I&ye înpărătâscă după 

scriptură să iubesci pre aproapele 

tiu ca pre tine bine faceţi. 

9. Îară de faceţi fățărie: păcat. faceţi 

| miustrîndu-vă „de l&e ca nisce căl- 

| „cători de loge. | | Da 

10.” Că cine va pă toată lg si va 

greşi întru tina, făcutu-s'au tuţurorii 

= vinovatii, 

"11. Pentrucă celu ce au zisă “nu pr&- 

curti, zise şi nu omori, şi de:  
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tundneguzenz'rogproaeieni, 

e
 âmarpattaiuatmac; acer 

= . Kobova'kyacaonosuaopSutae 

5. pauezopSuioaeuScenpecavk 

G. ca. pro pen SaSejzpaanazue 

Î.  AOpăuettdoyăsanzoyan aaa 

S. - cvazceantiadaațio eu. [edi tepe] 
. E Lu PRR 
„9. opedoaccSe:bpaminatien. cene 

“10. Mpiipperipe Mp zrparatiezâpe 

11. faSpSuovâpe. ao jcapzileaze 
2 2 a n j + 

12. npeni.MaciinitaS. ceijpazeaecaş 

13. cepareandjuiopS. umanucunu 

14. bu opSAexpanasii ae aspir, . 
Pau. = a 

[asaicâbpauinage:oasraeze, 
= 

-  crediinnţa spăşi clu? 

[uri 32. săptămănă. Traţii! 

  

a 0XY, 

1: prieaetpaneiții.p pe, jegeu. iau 

2. ovnă. NE prkupenanezuicz7o9p pa 

3. - “ută. Wnoga ddaspSauuncaz$ 

4... iiŞu. uedioase COVE. mauinikpe | 

Se
 

Al. “Ruacentov ARO peaStipSatoaz7a 

=
 „ACE Aeci-Ape. vetpuraeneiţii Ape, “T$S 

7. Epeasi-Anuzâu. răpatovASnpS | 
S. âas, zare ape ji.Mtarră 

„9. AÎ-MoYipSpeaezane. UI HEOVISI 
10. azaraniei.paSrpSpeatavkae 
1]. EDEA. Maat, "TOVIpESHEA ii Ă 

12. 865, ofpSrăezezi, Medar. UI 
13. Apauiu, -MEAEPEASunuice, «Mraose 
Ie „co. VALE jena 7enepuree.țut îi   

"PRANSCRIPŢIUNEA, 

[a lu Îacâvu zborâsca tremstere] 

iubire fâceri, iicidi atiince, 

și fi-veri trecătoriu legiei, 

Aşi erăiţi şi așă faceţi, 

„cimu cii legiea slohodiloru celo- 

ra ce voru giudețu se preemă- 

-scă, Giudeţulu. e- fără milă ce- 

Jora: ce nai faptă milă; la 

ădă-se mila la, siudeţu. [sfrăşitulu vere- 

Care folosu e, frații nriei! se ne- (aiei.] 

sciinre crediinnţă grăiasce că are, 

c lucru” nii are? A doară poate 

Se fratele, sau 

"sora, goli fi-voru şi lipsiţi 

fi-voru de. hrana dileloru, şi 

carele. fo- 

_losu inste.] - 

(Q)ice-vra, nesciinre de voi: Păsaţi - 
că. pace; încărâsceţi-vă şi siitiăra- 

“ti-vă, şi n(0) va-dă loru lipsa tru- 
-pului: ce folosi e? Aşi și cre- 
diinnța, se n avâte lucru, moartă 

 iaste de siînre, Ce (q)ice nesciinre: tu - 
crediinnţă ai, iară ci lucru - | 
amu; arată? mi crediinnţa” ta 

„din Ticrurele : tale, şi eu voiu 
arătă ție. diin. lucrurele mele 

“erediiunţa miea.. Ti eredi că dumne- 
deu urulu jaste, biinre, faci, şi 

„dracii. încă credu. și se “înglode- 
scii. Ome deş şarte! veri sc înn-   
 



    

13. 

„. Aşieă răiţi şi 

BIBLIEA DIN 1648. 
S 

- nu veri curvi, ce veri Smori, făcutu- 

tâi călcătoriu legiiei. E 

aşică faceti, e ca Şi 

C'aţi fi prin-logiea Sloboziei giudecaţi. 

Că giudecati fă mili va fi celuiea 

ce nu face. mili: şi să laudi mila, 
- înprotiva giudecăţiei. Konenh neo 

- 4 ESROTA, ĂA, Bataae căiși. nonea'kaekh 

- AR, neskaa, BAdA9, în 

4 Că ce folosu'i frații” miei, de va zice 

cineva că are credinți, jari fapte 

nare? au poate] credinţa, spăsi pre elii. 

ari de vor fi. fratele sau sora, goli, 

Şi în toate zile vori fi lipsiţi de hrani: 

1 L — 

“19, 

13. 

14. 

 BIBLIEA DIN 1688. 

nu vei precurvi, iară vei omori fă- 

cutu-tei. călcătoriu de lege. 

Aşă grăiţi şi aşă faceţi, ca preni 

lege volniciei vrindii să- vă judecaţi. 

Pentrucă, judecata e fără de milă, 

la cela ce nau făcutii. milă, şi să 

pre laudă mila, asupra, judecății. 

Ce folosi e fraţii miei de va zice 

nescine că are credinţă, iară fapte 

nu are? au. poate, credinţa + săli - 

“mintuiască pre eli ? 

iară de va fi fratele sau sora goli 

şi. lipsiţi „de c&- de toate zilele hrană 

  

19. 

20. 

" QODICELE VORONEŢEAN. | ) Ţ 

„şi nu le va 

Si le 'va zice cinevă dintru voi pasi | N L S 

în pace” încălzesce-te şi te saturi: 

dă lori de carele le 

lipsescu trupului, ce folosă va fi? 

“Aşă $i credința, să. nu ra av fapte 

“moartăti întru ieaş. 

Ce poate. zice cinev AR tu ai credinţi, 

şi” eu ami fapte, : aratîmi credinţa 

ta fări faptele tale, şi cu încăţi voiu 

arătă, dini faptele nsle credinţa me. 

Tu credi căi unulii dumnezău : bine | 

faci ? dracii înci eredu şi să cutre- 

- uri, .” 

Tari au vei să scii 6 Oame desiearte? 
—_ - 

E 

  
  

16. 

7 

Şi de va zice oare carele dentru voi -. 

“loră, păsaţi cu pace, încălziţi-vă, şi 

17. 

18, 

19. 

vă săturaţi şi nu veţi dă lori cgle 

ce li e de tiâba trupului, ce folosii e? 

Aş Şi “credința de nu vă avâ fapte 

moartă, ieaste -la şineşi. . ia 

“Ce va zice cinevaşi “tu credinţă ai, 

şi eu fapte amii, arată'mi credinţa, ta 

dentru faptele tale, şi eu voiu arătă 

“ţie deni faptele: mâle - credinţa me. 

"Tu crezi că dumnezău înulii ieaste ? 

bine faci, şi dracii credi şi să cu- 
, 

tremură. | ” o. 

ară vei să scii O omule deşarte, 

16 
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CAL. i _ 
_ 

1. ueaeul. E2EpE A.A aijiap za telesi, că crediinnţa fără Iu(eru) 
2... MOAZIAIĂCT7E. RpĂÂNIZPHUZEAE moartă iaste? Avraamu, părintele 
3. nsezSâoviroaeaSrpSepenzact. nostru, ai ni de lucru. dereptâ-se, 
4. Rzppzapziicanovyduidezovenpe - că înrălţă Isacă, fiiulu săi, spre 

„5. “urs.prierepre. RESuRpeal. Nita - giuînshietoriu ? Vedi! crediinnţa 
6. îpro7zaSpSpeaepSaSu. LUI A E: asiută lucrureloru lui, şi de 

i aopipScecăpramatiepe pi hu. lăcru se sfrăşasce crediinnţa. 
S. uiceci;pzunespunzovpaue Şi se sfrăşi scriptăra ce 
9. rpamakpesSânpaâatSaSgiiss. „Stăiiă, Credi Avraamu lu duimmeg(e)u 

„10.  umeemennaSu.j NIAEpen7aze. şi se meni' lui înn dereptate, 
IL, wnconSaoy piiseSatenuice. “Bet . şi soţu la dumnedeu menă-se, Vedeţi 
12. umâaeviă peaStpSepenra ” ami că de lucru. dereptiea- i 
13. saceibaroifZinovertpe A. Matu ei. | dă-se Omălă, e nii de crediiunță stin- 
14. rSpaduatniipaat At SzBadoț - gură. Aşă şi Raavă, curva, ai 

CXIIIL. | N , | 
„ [ănSianonSanozrhenagearlerepe] [a lu Iacovu zborăsca tremâtere] 

1." NOVA eaoy kpSatpenzacenaaSt my de lăcru dereptâzse, că luo 
2, eiSuudinuunpedazaaaeil iscoduicii “şi Pre altă cale'i | 
3. codec. BovaiSraczezSnoțibapa | scoase? Ciămu iaste trupiilă, fă 

E coyă;aezoatoz7$. ua nicpe sălletu, mortu, aşă şi ere- 
5. Apa) Ap PASEpovateaz7aiăcye, x diiunţa, fără lucru, moartă iaste. , 6. Ioane. Maia 7epuii ăi f ao pu Na miilţi învăţători fi- [sfrăşitulu unici] T. penurițpanţin viena. Inn AStezata Îi A “reți, fraţii iei ! sciindu că mai În. ss. îmapenzraonpe?atitans. TNT mare păcată preemimu, şi BE: 9. moPrSrpeninare Toia. fue” „ miiltu greşimă toţi. Cela ce. 10. -noyuSezrrroțuovrpeurarțe, „că cuvântălă ni greşasce, Ă 11. ÂNEAAEGAZBATo A Ecd;pauru7S; acela e bărbată desfrăşitu, 12. Tapeâu. pif; paparezoy aug. tare aşi înfrără totiă trupulu, 13. ÎN AĂatsțallaop Sea na ae & Adecă amă cailoru “zăbalele 

+. -Mrovpaaanat 2 ao CECSVeceneată în gură lă Dăgămu, se sie- -se n0a5, 
[marţi a 32. de săptămână, 'raţi! nă mii)      
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că credinţa fări fapte moarti ieaste. 

Avraam părintele nostru au nu s'au 

îndereptatii dinti fapte cându 

pre Isaacii „fiiulu său spre. Oltariu ? 2 

Vezi că credința arati faptele lui, și 

“dinu fapte” credința sau săvrăşitit 2 - 

Şi Sau înpluti scriptura zicăndii, 

crezut'au avraamii lui dumnezău, şi 

Sau menitii lui în dereptate, și s'au 

numiti priieatinii lui dumnezău. - | 

Vedeţi dereptii. acâiea, că dinu fapte 

să înderepti  Omulii, şi nu din cre- 

dinți numai. II 

Aşijdere şi rahava curvare, -au 

dinii. faptei îndereptati, prii- 

mindi iscoadele şi pre alti cale în- 

dereptându'i? | 

NU 

Că: cumu'i trupulii fări sufleti mortă, 

- aşieâşicredinţa fări fapte moarti icaste. 

onena nonea:Raa. 

“Cap 3, 

grepinti, ăR. nesbaa, Bauaao, îi. 

Nu fireți mulţi dascali frații miei, 

“ sciindă că mai sr& judecati veţi luă. 

Că întru multe'ne poticnimii toţi, ce 

carele în cuvăntii nu să smintesce 

acela e bărbati deplină, putăndit cu 

frăuli aşi. îndereptă 'totit trupulii. 

ati cailorii le punemnit zăbali în guri 

să ne îngăduiasei n0a0, , 

  

rădici 
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că credinţa fără de fapte moartă icaste? 

Axvraamii, părintele nostru au nu denii 

fapte sau îndereptatii,. aducîndit pre 

isaacii fiiuli lui la jirtăvnicii?. 

„. Vezi că credinţa înpreună, ajutoriică 

luerurilorii lui; şi deni lucruri cre- 

dinţa s'au plinitit? - 

Şi să săvirşi scriptura car6 zică, şi 

crezi  avraam lui dumnezău şi să 

socoti lui întru direptate şi priiea- 

ten lui dumnezău seu chemati. 

„> Vedeţi direptit acâiea, că deni fapte 

să îndirepteză Omulii, şi nu denii 

credinţă numai? - de 

Aşijderă şi raavi curva au: 

nu denti fapte s'au îndireptatii primind 

iscoadele, şi pre altă, cale scoţindu'i. 

„Pentru că în ce chipi trupul fără 

duhiă mortii: jeaste, aşă și credința, 

fără. de fapte moartă icaste. 

Cap 3. 

Nu fiţi "fraţii miei, 

. sciindă 

mulţi | dascali 

că .mai mare judecată vom 

luă. a i _ 

Pentru că multe greşimii toţi, carele 

cu cuvintulii nu greşasce, acesta e 

deplin bărbatii, putârnicii ca să în- 

- trăneze şi toti trupulii. 

, Şi iată că, ȘI cailoră fiînile, î în gură le 

punemil ca să să plece ci uoaă, 
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AopSoyezeneckoy, MM AouuecS 
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totă trupaălii loru îmntoăreemu. 

“Adecă 'amăi şi corabiile, ată- 

ta fiindu, şi de izieaclieanu 

văutu găsite, şi se înntorcii 

de mitiutieă, cărmitoare a de- 

reptătoriului încătru 5.va diin stră- 

minare. Aş: i limbă mitiu- 

tei mădulariu iaste şi foar- 

te se laădă. „Adecă piținu 

focă căte liăclire arde! 

Şi limba e foci, friimusieaţe ne- 

dereptaţiiei. Aşă şi limba 

rădecă-se înntru mădularele 

noastre, şi spiircă totu trupulu, 

| 21 

  

"şi pălesce înpregiurulu născătălii 
nostru, pălită. de ehieentă. To oa 
tă fir6 fieriloră şi pasă= 

-. “Tiloru, gadiheloră şi pesci- 
loru ăstenesciă şi miincescu- 
se că fină Omerăsci, e - limba 
nimeînre nă 6. poate dela Gameri 
mânci, neţir tă amă 
„ei, pliinră e ami de verirulu 
Omorulii. Că „aceia Dlagoslovimu 
dumnedeu tatălu şi cii acâia, 
blăstemămă Samerii. ceiea | 

„ce “după chipăliă lu dumnedeui fost'au. 
„Din acelaşi rosti esu    
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ŞI totii - trupulii lor, (înturnămii în şi totii trupulu lori întoareeni: 

„cătrud ni”i voiea). a - 4. Îată şi corabiile fiindii aş mari, şi 

4, Şi iati corabiile cătu's- de mari, şi de iuți vinturi mănindu-se, să mută 

de vănturi tari -să îmvăluescii,” ce de 5 pre nică cîrmă, ori îinde va 

înci cu 5 crămi mici. cărmaciulii, le pornire celui ce 5 îndirepteză. 

„întoarce încătrud "i'i voiea, 5. AŞ Ş limba, mică parte ieaste,. și 

5. Aşieă -şi limba micit mădulariuii şi mari să laudă, iată puţinii - foci, citii 

cu mari să fălesce: iati puținelii fOen de mare materie aprinde. 

- mare pădure aprinde. | 6 Şi limba foculii podoaba nedireptă-: 

6. Limba f6cu e, şii lume medereptă- ţii, aşă limba să află întru mădu- 

| ției, aşieă e toemiti limba între mă-" Jările noastre căiea. ce spurcă totii 

dulările noastre, cars spurci toti trupulii, ” 

- trupul, . , 
PI - 4 

, 7 

și aprins de eheenna totii înpregiu- şi arde roata nascerii, şi care să 

- rul nasceriei noastre aprinde li. | “arde de gheena. 

1... Că toati fire fieriloră şi pasărilorii,. Ţ. ' Pentrucă toată fire fiarălor şi a 

"şi jivinelorii şi celoriă di în mar să | -pasărilor, şi a jăganiilorii, şi a ct- 

: înmblănzăsod și să Diruescii de fire lorii desi mare, Să, domol&sce şi Sau 

„Omului: | o domolitii, cu fir Omen&scă. 

8. - Îari pre limbi nece unt Gmi nu.5 “$. ară limba nimens nu poate denii: 0a- 

| poate ” potoli: : răulă ce nu'li poţi “meni-a 6 domoli că: ieaste neâprit - 

Saoi plinu'i de veninul morției. rău, plină de Stravă &moritoare. 

9. Cu acăiea lăudămu pre părintele . 9. “Cu iea bine cuvintămi pre dumne- 

L dumnezău, şi cu 'acâiea blăstămăm Ă zău, şi păriutele, şi cu ica vlestămă, 

__ = pre Oameni, carii'sii făcuți pre chi- pre oameni, pre cei ce după asămă- 

Ă puli lui dumnezău. | mară lui dumnezău sau făcut. 

10.. Di înn: acelaşi rostil iease 10. Dentru acâicaşii gură iease * 

az 2 -     
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calontAmacanniei dbaue. caovaia 
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peenprkatait a pSuu tatele p$. MuzS 

“BOI. ceazazeai. AGO apara z AS 

poi CROV.NZSLAz n Aznp! karăgpie, 

fapuceaanuegSâatazroy Anei, 

MIHZABROA E.NQS.Npeatni aeoacze, 

„CXĂVI. 

HOVEAAASVA APELUL Ito atei 
- peuuenpeskenapS. EzueȚĂNAA A 

up Rata aginacceț ei. frarea 
petenzatenrzetruieSe aere apaueiii, 
IGWCAN 7 Batie7o peunizzagoe - 
Aa A * . - Și âutetuezoavka'k. uinzoazezikaeae - 
AoVEpSpe.. ta aueepecoenp'kată 
Apie. NHTELĂCTEROVpAToVASniA 
âvka.pnaue. Wkunnazita zu. 
pecoțiiSereape. “nai.Apzqeau 

ri au - ză A9cTHAenăcaSnev.apa rang. 
iapanzpikpe. unedizuazunta, 

e NASASMEpenzan ten, „NeSnaa 
pec'hatapacedicznt A Snaue. AEoVAe, 
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TRANSCRIPŢIUNEA. 

[iacâvu] 

„urăciurile şi. blăstemilu. Nu 

se civiinre, frații mici ceia 

dragii! acâst& aş a fi. [sfrăşitulu marției] 

Doară izvoruilu diinr'acâiaşi cui- Începe! - 

_vere izvori-va diălce şi amaru? 54 

Sau doară poate, fraţii mici! 

smochiiea masline face, sari viica, 

scochie? Aşă nece uriălii izvoru 

sărată şi dălce a face apă. Ciin- 

„re e premiudru şi meşteru: înntru 

voi, se arate diin Dbăînră viaţă lu- 
crălă săi întru blândă pr&mîndrie. 

lară se zavistru amarii aveţi, . 

şi războae întru înremile voastre, 

  

  
mii vă Jăiidareţi şi ni: menţi= , 
reți spre dedevăru. Că nu si aciealiea 

Ă premindrii de susu desciingătoa- 
Te, ce piimentesci, suflete drăcesci. 
ud săntă zav istiire 'şi războc, i 
acie e netoemăl8 și toate „relele 
lucrure. E cieaiea ce e de săsti premiîn- 
die, ainte iaste- ciratu, după 

„acâiea în pace, deci blândă şi Diîn- 
restipuetoare, pliinră de mi- 
losti, de Plodulu biinrătațiloru, 
fără părsre şi nefățarnică, 
Plodulu dereptaţici intru înpăca- 
re semără- se, „făcându pace. De inde  



13. 

masline, sau 

_ BIBLIEA DIy 16-48. 

Dlagoslovenie şi blăstămu, nu si cade 
2 . + i - Pai a 

fraţii nriei aşică să fie. note t'repta, 

cpeia, AB, Hedaa,. Banaae, île. 

„Au poate “izvorului, izvori „di în ace- 

ieaşi. fântăni api dulce şi amari? 

Au poate fraţii miei smochinulii face 

viţa smochine? 

nice ănă izvor | mu poate dă api 

sălcie şi dulce. Ă 

'Carele'i înțeleptii şi sciutoriu între voi? 

arate'şi di în buni viiata lui faptele 

„= sale, cu blănziiea înţelepciuneei. 

14... Să aveţi pizmi amari, şi zavistie în- 

tru inimile voastre, 

    

18. 

L.   

nu vă lăudareţi nece fireţi minciu- 

noş înprotiva adevărului. 

Că aceasti : înţelepciune nu e pogo-. 

văti de susi, ce e pămăntesci şi 

trupasci, şi drăceasci. | 

Că undei pizma $ şi miniiea, acole'i ns 

toemire “şi totit Juorulii Tău. 

ani. care înțelepciune jeaste de -sus, 

întăii curati dupi acSiea'i înpăcitoare, 

şi” blândi îngăduitoare, 

milostivnicie, şi de rodure buric, £ ări 

Osimdire şi fără făţărie. 

jari rodul dereptăției samănă-să în 

pace celora ce fac pace. 

Cap A, | N ” 

De înde'sii 

aşieă: 

  
şi plini, de 

  

13. 

14. 

Vlagosloveniiea şi 

_BIBLIEA DIN 1639. - 

blestemul, nu. 

trebue fraţii miei aceste aşă să 

„fie. 

Au doară izvorulu dentr'acâieuşi, 

“gaură. izvorasce dulcele şi amarul? 

Au doară poate frații miei smochi- 

nulii masline să facă, sau viiea smo- 

chine? aşă nici iinti isvor va face 

apa sărată sau dulce. 

Cine e înţeleptii şi sciutoriu' întru 

voi? arate de viaţa c€ bună faptele - 

lui, cu Jinişcă înţelepciunii. 

ară de aveţi răvnire anară, şi pri- 

goană întru inema' voastră, 

  

16. 

li. 

15. 

nu vă Tăudaţi nici nu minţiţi asupra 

adevăr ului. 

Nu 

să pogoară de suis, “ce pămintâscă 

jeaste acesta înţelepciune care 

sufletescă drăcescă. 

Pentru că iinde e răvnire și prigonire, 

totii lucrulii - acolo e ncaşăzare, şi 

- defăimatii. 
a . - ua rau 
„ară înțelepciune c6-de sustii întiiu 

ieaste curată, apoi făcătoare de pace. 

lină, cucernică plină de milă şi de roade 

bune, neîndoită „cu 

fătarnică. | 

E lă si ne sînduli şi ne- 

luară, roada direptății - cu pact să sa- 

mănă, celora ce facii pace.. 

Car 4. , | - 

„De tînde sintii 
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TESTUL. .- 

__ OXXVII. 

1. CANTOPUOIIU Ac He dsa A cae. „NISRS “săntu Oştile şi sfadele întru voi? 
9, ouret cânt ai. MIASate nenea A nă să de acicieu, diinn dulceaţele voa- 

8. cz. u kaevvecetttr eco. puzSaz “stre câle ce voinicescii înntru mă- 

d, ASaapeaenoaczezite ao naut | dularele voastre? Jeluiți şi nu 

5. Aer. una, UMILA ZĂOY "aveţi; ăcideţi şi gilălă- 

6. „ ÎNVALIMNOAȚ NOT ELAL Asa AU. iti şi nu puteţi dobăndi; 

1. eta ammaneauntu aaa atu sfădiţi- -vă şi vă luptaţi, şi 

„8. novanenat. qepenuenSu'kpeun,: nii aveţi, derepce. nu cereţi. 
9, “Eperţaturtte%; A orz Atta pepe o _Câreţi şi ni dobăndiţi, "derep- 

10. uuezesiperlepe. CE pgSASuatueae ce reii cereţi, se întru dulceatele: 
IL. RoaczerieărSuu ing: Rasonie voastre chieltuiți. Prâcirvie 
12. dhanzrepu, cununplrcoțed ea făcători, şi precirvie făcă- 
13. "roăpeae. OUA Ip leziâocT A, toarele! aă. ni sciți că iubostiea 
IL aovariennpănzaSajiis eStacze. lumii vrajbă lu dumnedeu iaste ? 

CXXVIIL. A 

1. muunppegaâaiScorgovASarieiice Şi ciinre va amu soții lumiei se 
2, “ipienpzt auto aS giiseStăere, fie, - vrăjmaşă lu dumnegeu iaste. 

3, of napetziea-N p cuie ZroYekpu Au pare-vă, că înn deşertă serip- 
4, WrSparpzrăiettagasacuezoy 

tura orăiasce : Cătră zavistă 
5. seaStăngre A gotpucaauececzazui$ jeluiasce duhul cela ce.se sălăşu- 

6. AIEAIS ton ata Bo. îpSeueaa ie: isce înntru voi ? “Mai buinru -e cela - To MEĂBROVÂPAZATE.. porgziăe, "ce dă, băinrătate. D&ci Srăiasce: . 
S. Aiiseszs: paun aopSuporunek | Dumnedeu trufaşilor u protive- 
9. piece, categ depSănov. A ATaze. x „ SCe-se, e smeriţiloru dă băinrătate, 

10. Goa Nope zămSAS [cq” amiep$] | Săpureţi- -vă au lu [sfrăşitulu miercuriei] 11. „itises, MIHNŞETHBUNURZApanS - is - dumnesdeu şi protiviţi- -vă dracu- În. 12. aSnuntopunna AA EAaRGiI. ânge a lui, şi făgi-va dela voi! Apro-. 56 13. UML EAA9Y ii seSumânpe piiați-vă, 1 dumnegdeu, Şi. apro- 14. Mlăeeateaiâoy PAINEA 
| piiă-se-va voad. Curăţiţi-vă Lusn ăB că  Aavincoy noperuit] | „ Î[sioi a 32. săptămână, Dragii! stpăreţi-vă] 
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ConrcELE. VORONEŢEAN. 

_BioraEA DIN 1688. 

Ă 
: 

RE războae şi răzmiriți între voi? + au nu războaele şi sfăzile întru voi? au nu 

de ice, di în poftele voastre, carele de aice den dezmierdăciunile voastre, 

să lupti întru mădularile vo oastre? carele să Ostescu întru  mădulările 

2. “Pottiţi şi nu veţi ave: răvniţi și piz- voastre? - , | 

miţi și nu veți pute dobăndi: lup- 2. Pohtiţi şi nu aveţi, Omoriţi şi răr- 

taţi şi Oştiţi si nu veti izbi, pentru | -niţi, şi nu. puteţi să hemeriţi, vă 

că nu căreţi. | | sfădiţi şi daţi războiu iară nu aveţi 

3. Cicareţi și mu veţi luoă, pentru. că pentru aceasta căci nu csreţi voi. 

cieareţi rău, să le amistuiţi pre pof- 3. Cereţi şi nu luaţi: căci rău câreţi, 

tele voastre. Aa ca întru dezmierdăciunile vo astre să 

4. Curvarii şi  curvarele, au nu sciți | cheltuiţi. 

că prielintica ceştii, lumi icaste vrajbi 4 Pr&curvarilor şi prâcurveloriăi au nu 

lui, dumnezău ? | | „sciți, că priiteşuguliă lumii vrajbă 

lui dumnezău jeaste?. 

| dereptii acâiea - vare cine va vr6 să - deci- Gri carele. va vre să fie priiea- 

fie priieatini- lumii, pizmaş va» fi tenii lumii, .vrăjmaşu lui dumnezău 

“lui dumnezăur. ! să face. -. - 

5. Au păre-vă-si că îndeşărtii orăieasce 5. Au vă să pare că indeşertii erăicasce 

scriptura, spre siirgie să plăci duhul scriptura; spre zăvistie pohtesce du-. 

ce viieazi. întru noi? nulit, carele au lăcuit. întru noi ? 

6. Ce mai mare mili făgăduieasce, “că 6. Îară mai mare dart dă, pentru acg- 

zice, dumnezău făloşilorii le stă în- | „ea zice dumnezău, celorit mîndri le - 

protivi, jari smeriţilorii le dă mila „stă înpotrivă,. iară celorii smeriţi le 

Sa. OILE cpk, hi, METBEpTOLRA, ĂR, He. dă dară. o 

- NkAa, Bataaă, îl5. | 7. Supuneţi- -vă drepti acGica lui dum- 

1. Pleeaţi-vi lui dumnezău, $ şi stati in- nezău staţi înpotriva diavolului şi 

_protisi diavolului şi va fugi-dela voi. va fusă dela voi. | 

“8. Apropiieaţi=vi cătri dumnezău şi să va 3. Apropiaţi-vă la dumnezău, Și să va, 

apropie cătră voi, curăţiți-vi „apropiieiu cătră voi, curăţili 

11
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AnsfapkumicenireepeaiS, “dpauenpeăt€ 
“aczacaețurlra, ÎRMSAaet an nea, 

*   
    

1. ave. ApSaeriarez mount, LiNEzROY măinrule, păcătoşi, Şi vă “cu 

9. paun H-ApEAMi ae A ajeaticoăae răţiți înremile de doad sifle- 

3. ore. RENSUUU, IUMAARAZAAL Chenuiţi, şi lăclâmaţi! | 

4. natie. zucoeSgS.pM nazuit | plăinngeţi! risulu vostru în plănge- 

5. pece.Nroaz ace. -UIMBoVRSgI A. „re se înntoareă-se, şi bucuriiea 

6. „N SatanoViipe. eSnS pene întru mileuire, Supuinreţi-vă 

APĂ AA SAUNA Aaaa, înraintiea domnălăi și .rădică-vă-va! 

S. nonzkarteri peuieipGaaaa7$, N(a) vă clevetireţi itulu alaltu, 

9. spanac aenezanedpa fraţi! „că. cela ce clevetieasce: fra- 

10. Test. câcȚunppetecati A Aaajte tele, s sai ciînre Osândicasce 
1. dipazeatezoy. akyakaeneribae | fratele său : lSoiica olevetesce 
„12. umakuateanakie. butea a lâgica Osăndâsce. Dâei se l&gica - 
13. Geaca. novyfiprăanearrap$ Ssândesci, nii esci făcătoriu 

14. mepre (Daguerre a e ESirpiet legiei, ce siudețu. Urali 

CANA. 

1. ide pethye pe TA epiouui plop eupS, iaste l&ge dătătoriu şi siudetu, 
2. Wedeneareatzu'Toy nulă Ac. | cela ce poate mântui) şi piarde, 
3. € eroul, ppetupneueapui teze pegua T tu ciiure 'esci ceti Osiindesei 
de cos. AMOVÂRAVUL.A per patajie “soţulu ? Ani acm ciinre grăiasev: 

„di îezsutuni peak, cena AS. „astă, qi şi demăinrâță. se_nă du- 
6. "MEAS.MIAEZA'TE.  UIMEpEAtOY cemu înn cea cetate; şi vremă 
7. naroynâute, pSanS. IE pEMoV lăciii acie întru anu, şi vremă 
S. daerener eu Sunt A Stiati. IunnS face negoţu şi dobândă, şi nu 
9. apara peata.ppe. uegaiitia sciți -câia, de năînre, ce va. fi. via-: 

10... mancaczaânSpSrăcze. vvenoruprie ta voastră; aburu iaste, câ ce piţine- 
11. acvâkapece, ASnzâwkuiăpe. „pasr$. hi ivesec-se, după ace piare. În loculu 12. me dauteapaijutâr painea. c'hâpa cela ce ară N a răi voao: Sâară | 13. 

doninălă vrG şi se viseremu, face- -vremu 
ceasta sau coia! Acmu! lătidaţi-v vă   
 



  

Buta Di 1618. 

mănule voi păcătoşi: - şi vi 

inimile îndoiţilorit: cu inima. 

curățiţi „miînile păcătoşii şi 

131 — 
BIBLIEA DIN 1088. 

curăţiți inimile 

cei îndoiţi la sufietii. a 

  

  
  

46, 

9. Milcuiţi-vi, și jeliți şi plănseti, că | Dosădiţi-vă şi -plingeţi, şi jeliţi, ri- 

„văsulii vostru să va întoarce întru - sulii vostru spre jale să să întoarcă, 

jieale, şi bucuriiea voastră întru amă- “şi bucuriiea spre posomorire. 

răciune, o | 10. Smeriţi-vă înnaintă domnului, şi v'a 

10... Smeriţizvi lui dumnezău, şi vă va. înnălţă pre . voi. | 

învăltă pre. voi.” 117 Nu -clevetiţi iinulii pre altulii fraţi- 

11. Nu clevetireţi frațilorii .iinulii pre lorii, cela ce .elevetâsce pre fratele 

alaltii, că cine'şi, clevetieasce fratele “lui, -şi judecă - pre fratele lui, cle- 

sau giudeci pre fratele său, lege cle- vetesce lâee şi judecă l6gg, ce-de 

vetieasce şi 196 hulâsce, îari să veri „judeci Ies5, „mu 'esci făcătoriu de 

cleveti lesiea nu esci. țiitoriu legiici lege ce judecatoriu. Ă 

ce'i esci viudecătoriu., 12. Unul ieaste 

12. ' Unuluii Ă 

dătătoriulii legeei, carele poate pi- |. . puitoriuli de l&e6,-cela ce poate să 

“iearde și poate izbăsi: iari tu cine mîntuiască şi să piarză tu cine esci 

esci de siudeci pre altulii ? : carele - judeci pre cela altii?" - 

18, Ni “acaumii carii ziceţi, „astăzi: au! 13. anni acumii „ceiea “ce zic astăzi şi 

“mâne vâmit mârge în celui Graşii, şi miine, vomii mârge în c& cetate, şi 

vomit petrâce acolo viu an Şi vomil vomii face acold îinii anii, şi vomit 

trăi și vomii dobindi.. A | meguţitoni şi . von dobindi. 

14. Carii nu sciți ce. vă să va întăm- 14. Carii nu sciți ce de mîine ce va fi 

| pli a doada pi: că cei viaţa voa- | “căci care e viaţa voastră? că aburii 

stri ? aburuii carele să arată neş- | ă „jeaste- carele întru puţinii să arată, 

chitii şi apoi piiare. - | şi apoi piieare. o | 

15.. Pentru cau vrutii trebui să ziceţi, |- 15. În locii.de a zice voi, de va vr6 

| să va, vră dumnezâu, şi să vomii fi “ domnulii şi vomit trăi, şi vomit face 

vii, face-vomii ceasta sau câiea. aceasta: au acelea. 

16. ari acm vă Hăudaţă - ară acum vă lăudaţi 
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13, 

14: 

“Pusrur,. 

CANNL. 

„MISU ULEI AEROACZE. 'PoaTA .. 

do aul auecâuazikrăce. ueaaut i 

pini. MpeâdaueuuniSd;avenzisa 

' oyaSutăcre, âgedats ARAL 

ROFL AZ NEL E ZX ANUL AS. 

AeRHnopeaenoăzeu'la'kueu.ppS 

cIIpeReil,. BoraraT'Ereaczano 

TPEAMLLIN EEAMETEAEROACZEAAĂ 

Haeaiz.ptapaat, âovpSnoczSuută 

pui7ozovun. pp. 

-MrzSaizazToypienoaiibuna. . ui 

AZ parazit EoczSRad;onoțult 

6, uezunrS.pzSsnaeacu labs = 
nincâjetzanpenSpeataSrpa7opu 3: 

IM Zounpadop$ 

sci biinre a face şi nu face, păca- 

“ Dogaţii! plăngeţi-vă, hlipiudu, 

spre voi. Bosi ătată voastră pu- 

- gintălă răgiînri, şi răgira loru 

-înntru mărtiărie voad fi-va, şi 

. ce cerşitu întru dilele cel6 . po- 
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CW
 

10. 

1. 

12. 

13. 

14. 

. Wedepăuedovaoynp pa7oVârpeaeoacze 

Pi 

CXXXUL, 

ATCAuaIpelisiicgura. Uicgiirap “kutao 

panedoveeutepazov. „NeSot pernae ASI 
CĂRAOA. ATA pa. “NA Suna BACIIgE. 

1 T ” 

NAMAN7OV, OY cIrAZAr o A. MAT pa 

ILIA TOBA. NEAtaRCacza ta. AQSSSa 

Mto.priepieu. ez A Scţuncezoy 

Do Ă a 
AEpEIIT Soy ceuScengezr: keRzaBot 

Zi auitâ ans: 4 SPAIIZ. Apa date pp 
ro miSu. Kmă înezaSKparepiă 
“pauraui, Micu of zoaSâariz mă 
'rotu, mnaS.prSz RBA VA VEEAS. I-A 

| PARIA Rien aeaerri.pnopieuri 
TAZSIrAS.prSzen paun noii 

“ TRANSCRIPŢIUNEA, 

inutru păşeniile voastre. 'Hoată 

lauda ceieu, ce e aş, re iaste. Cela, ce 

tă lui: iaste. Adecă ami acmu, 

de chiniirele voastre câl& ce viiuru 

tredi şi: veşmentele voastre molii- 

le măîncară-le, Airulu vostru şi ar- 

măincă-va tru pulii vostru ca focilii cela -   vile. Adecă, Dreţurele lucrătorilor     

„lăsaţi de voi, strigă, şi Strigar celo- 
„Ta ce aţi seceratii, întru îirechile domnului 

" Savaoftii întrară. Înnduleitii-vă spre 

giuinghieriei, . Osândi(n)du icisetiui 
dereptulu, se nu se protivâscă vo5. 

tulii, „Și luinggu rebdă de elu păîn="   
celora. ce aii liăcratii avrele Voastre, - 

pămăntă, uspătat(i0)-vă şi îngră-. 
şatu-vă înrema, voastră ca întru (ua 

Rebdaţi. „amu, fraţi! păinră, la veinri- 
tul domnului! Că, adecă lucrătoriulu 
aştieaptă ciiunstitălă, rodu' al pămăn- - 

ră dobândâsee. ploae. tiinpărie şi 
„tărgiie, Inuângu rob: laţi Şi voi,  



  

„aceasta re icaste. 

17. 

6, 

“loa ce au 

“stându-vă înprotivi, 

.Dereptac& frațilorii fiți 

BIBLIEA DIN 16.8. 

ali voastre, toati. fala ca 

Dereptii acâiea cine are sei face bine: 

si nu face păcatu i 

Car 5. 2 

Ni acmii bogațiloriu plăngeţi văetăn-: 

du-vi, de scărbele ce'si venitoare 

“spre voi. 

DBogătiile voastre au 1 putrezită; veş- 

„mintele voastre leu măncatii moliile. 

Aurulă şi argintulă vostru sau Tu-... 

genitii, şi rugina lor va mărturisi în- 

protiva voastri, şi va. topi trupurile 

- voastre ca foculu, strâns aţi comoari 

în dilele de apoi. 

jată plata, lucrătorilorii 

carii au săcerată ţinuturile voastre, 

ținută i de voi strigi: 

'săcel ati, întratau în 

iirechile domnului: săavaottii. 

În dezmierdăciune aţi irăitii pre pă- 

hrâniVaţi minti şi vaţi desvătatii, 

inimile voastre ca într'o zi de îispăţi. 

Dosădivaţi Smorăt'aţi dereptul ne- 

S 

pâni la venire domnului, iati pluga- 

riulii aştieapti -bunii rodii ali pămăn- . 

“tului cu răbdare aşteptăndili păni va 

priimi plSae timpurie: şi tărdie. 

:. Fiţi «și voi răbdători 

oniită, şi 

- BIBIAIEA DIN 10=8, 

întru mîndriile voastre, toată lauda 

ca aceasta r& ieaste, i 

La “cela ce scic.a “face binele, şi 

nu'lii : face păcatii icaste lui. 

- Cap 3, 

“Veniţi. acumii cei bogaţi plineeţi văi- 

tindu-vă spre dosăzile voastre, cale 

viitoare spre voi. | 

Avuţiiea voastră au putrezitii şi hai- 

nile voastre mincate de: molii. fură. 

Aurul vostru şi argintului sau ru- 

rugina lori întru mărtu- 

Tie -voa0 va fi, si va încă trupu- i 

vile voastre ca foculii, aţi. strinsu 

comoară în zilele câle de apoi. 

Îată plata lucrătorilorii,- 
  

şi strivarea ce-: 

răbdători,   6. 

LG
 

-pănă la venire 

celorii ce au săceratii ţarinile voastre;. 

celă lipsiti dela voi strigă, şi chio-. 

tele celora ce au săceratit în arechile 

domnului savaoltii: an întratit, 

Destătatu- -vaţi pre „pămintit şi vaţi 

hrănit? aţi. inimile v oastre, răsfăatii, 

ca în ZiOu jungherii. 

Aţi Gsinditi aţi Omoritii pre celii 

direpti,-nu să pune îripotriva voastră. 

Îndelungaţi dară cu miutiea” fraţilorii 

domnului, iată lucră- 

toriulă- pămîntului, aşteptă pre cica 

cinstită roadă a pămintului. 

Multi îngăduindu pentru iea, pănă 

“ cîndă va priimi ploae timpurie, şi 

târzie, răbdaţi. şi voi, 
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TRANSCRIPŢIUNEA, 

invrătoşaţi-vă. înremile voasire, 

.căveînritulu domnului apropie-se. Nu su- 

spiînrareți urulu spre alaltu, fraţi! 

se nu Gsăndiţi fiţi!. Că ade- 

că “giudeţulu înntre iişe stă. [sf ăşitulu 

Obrază preemiți, fraţii miei! : (gioiei] 

chinului celuia reulăi şi alu rebda- În. 

rieci ceiia, liingiei a prorociloru di 

ce(i) ce arăiiă ci numele domnului. A- 

-decă, fericănră rebulătorii: Reb- 

dare. lu vu agită şi sfrășitălă 
domnului văgută, că miiltu iaste milostivu 

şi eftinu. Ainte de toate, fraţii 

miei! ni vă giurareţi nece cu ceriulu, i 

[acesta i spre iintulu lăîngediloru] 

  

nece cu (pă) măntilă, nece cu altălă 
Garecarele giurămăntă! ce fie 
anii: voad cica ee iaste, e! a! şi ccia 

“ce nu 6; nu! se nu în fățărie cădeţi. E 
se nesciinre chinitiasce 'reii “întru voi, 

riăgă facă! i iară -se nesciinre biînre 
sufleticadă, se cânte! Şi se lănge- 
dece nesciinre întru voi, se chiicame 
prexiții bă isăreciloru, “Cin se Trigă- 
ctinri facă spre elă, iingăndu 
elu că îintu în nimele domniilii, și 

„Tăgăcitire crediiunțeei măntiii- 
va lăingedulu! şi rădică-lu=va elu domhulu, 
Şt. se fure faptă păcatii, lăsă-se=va 

  

  
 



  

si întăriţi 

BIBLIEA DIN 1648. 

inimile vo oastre, că să. a- 
ŞI 

propie venire. domnului. 

„Nu suspinar oii ânulti pre alăltii Să nu, 

fiţi 
WI 

ușii vă sti. 

Osăndiţi, iati siudeţulii înnainte 

SOMEMh OEPREVTIA, Bă, 3, 

— 135 — 
„=== Beria DI 1688. 

întăriţi i inimile voastre, că venire: 

" domnului. s'au 

9. 

„aproptatii. 

Nu -suspinați unulu asupra altuiea 

frațiloră, ca să nu vă judecati, iată 

judecătoriulii înnainte uşilorii stă, 

  

nulă ” si-să va fi făcutii păcate er- 

tvi-să-voru, 

mavulii “şi” va rădică pre el dom-,   

10. “Luaţi pildi frații miei” scărba şi răb- | -10.- Imaţi pildă a patimei răle fraţii iei, 

“dare prorocilor carii. au erăitii în şi a îndelungatei răbdări, pte prorori : 

numele domnului. carii au erăitii eu numele donmului.. 

1. Îati zicemă că'si fericiţi răbdătorii, | 11. Îată fericimii pre ceiea ce rabdă, răb- 

răbdară lui dvi auzit! ați, și la să- dare lui iovti-ati auziti, şi săvârşitulu 

vrăşeniiea ce "ieau datii domnul, că domnului ați văzutii, căci multi mi- 

milostiv domnulit și miluitoriu: . | lostivii ieaste domnulii şi îndurătoriu. 

19. ar mainte de toate frații miei, nu-| 12. Şi mai nainte: de toate “fraţii mici 

giurarelii nece. pte „ceri nu. vă juraţi nice pre. ceriu, - 

nece pre pămăntii, . nece cu alti giu- nice pre păminti, nice pre alti ori 

rămăntu; iari cuvăntuilii vostru;. fie, ce jurămîntii, ce fie voad aşă aș 

asică, ei ce nu'e nui, ca să nu si nu nu, ca nu în fătărniciie să câ- 

cădeţi în siudecati,” deţi. - - 

13.  Măhnituii cinevă între voi? roage-si, | -13. De: pătimăscă rău nescine întru voi, 

vGselu'i cinevă cânte. | Ba roage-să, veselesce-să cinevă? cînte. 

14, Bolnavui cinevă întru. voi? “ch&me | li, Bolâsce cinevă întru voi? chicame- 

preaţii. besârecii, şi să roage pentru - _pre preâții bes&recii, şi să roage pen- 

el, îngăndulii cu iloiu în numele tru elti, îingândulă pre elii cu îintă 

domnului, ” de limnii, înitru “numele domnului.- 

15. - Şi rugăciune credinţei măntui-va bol- | 15 Şi ruga credinţei vă mintii pre 

celi bolnavii şi "lă va sculă pre ei 

 dommulii, macară i păcate de -va [i 
ȘI 

făcutii ertă î-se-vor i lui.   
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TTRANSCRIPŢIUNEA. 

lăi. Tspovediţi-vă ăriilă alăltului 

- greşalele şi “vă rugaţi iirulu 

dereptu alaltu, cuimi se vinde- 

caţi-vă; că mâltu poate răgă- 

_ciură dereptilui agiutându. Isfrășitulu spre 
, . _ Ra _ “lăingedţi] 
Iliia eră semeinre în chinu noad 

şi se răgâ cu 'rugăciuinri, se nu fie 

ploae; şi nu ploo spre pămăutu. 

înn trei anii și în 6 luînri, Şi rutesu 

rugă-se, şi ceriulu d&de ploae, si a 

pămăntilu răsări rodulu săi. Fraţi! 
se nesciinre de voi rătăcieasee - 

dela dedevăru, si lu-va înntoaree elu 

nesctinre: se scie, că ctinre înntoaree | 

păcătosilă diin rătăciră caiei. lui, 
- măuntăi-va sufletălă lui dintru 

„moarte şi coperi-va” miălțimă 
păcateloru, [sfrăşitulu sfântălăi] 

Spurerâ zboresciei tremâteri 
“înuntăeei lă Pătru. Pătru ami 
întru iudeii ceia răsiniţii ce aă 
fostă creştiinr(i) scrie tresură | 
învăţiitoare. Că ami diin judei 
credură şti învrătoşă ci. Dâci' 
înntăiu spăinre și (ice: că cicaiu ce 

-eîn Hristosu credință, de proroci vesti-se 
„si de ei vestită fu cu. sângele 

li izbăvire, Câ.s cu aceia  



  

16 

li. 

18. 

19. 

20. 

BIBIAEA DIN 1648. |. i 

„ Ispovediţi-vă păcatele voastre unulii 

cătri alaltu, şi vă rugaţi unulii pen- 

traltu ca să vă vendecaţi :.c 

reptului. nenea uea'kak. 

si ceri! cu 

spre pământ : 

şi 6 luni. - - 

şi pământului dăde rodul său. 

Fraţii mici să au. rătăcitii cinevă 

dintru .voi dela adevării, şili va în- 

turnă pre clii cinevă. 

Să scie,” că cine ?l- -au inturnatii 

  

pre păcătosti dinii cală. rătăciturii 

lui, măntui- -va, sufetulii lui de moarte, 

Şi va “acoperi: mulțim& păcatelârii. 

„ Sfărşitulii cărţii, sfântului .iacovii 

“apostolulii,. - = 

  

  

ConrcELE VORONEŢEAN. - _ 

că multi 

folosesce rugăciune străbătătoare de- 

Ilie eră Gmii suptii patime ca și noi, 

rugăciune să nu ploao - 

și nu ploo în 3 ani, 

Şi iari rugi, și ceriulii dăde ploae, 

  

"18. 

19. 

Şi vă rugați unuli 

BIBIIEA! DIN 

Ispovediţi-vă îinulu altuiea păcatele, 

pentru alaltii ca 

să: vă vindecaţi, multii. poate rugă- 

ciune direptului făcindu-să. - 

Jlie Gmii eră as&mene pătimitoriu cu | 

noi şi cu -rugăciune- Sau jugatii, 

să nu ploă6, şi. n'au ploatu pre pă- | 

minti trei ani și, 6, luni. 

Şi iarăşi au făcutii rugăciune; şi 

ceriulii ploae au datii,. şi pământul 

au Gdrăslitii roada lui. 

Fraţilor -de să va rătăci cinevă în- 

tru voi. dela adevării, şi'li „va în- 

toarce .cinevă pre elii.. 

Să scie -că cela ce întoarce 

  

„Dre păcâtăsti,! deni. 1 cătăciră căii lui, 

va mintui sufletii deuu moarte, şi va 

acoperi mulțime de păcate. 
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1. razadu. koţee a/kiSazuzavyro gata a n, ciimi se dă cuvăntu siu- 2. Aeusu. uâmacd;pzuuanpezeans . 3 „deţului, şi aşă .sfrăşasce 'tremâteră. 3, PAN din A săntului apostoli Pătru zborâ- 
4. atkrepe. [uephi âu că. A îm) scă tremâtere. _[veriri, a 32, săpt. În. 58]. 
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BIDLIEA DIN 1618. 

y 

Note mărginale esplicative. 
4 

Cap 4, V. 2, că nu câreţi = 

-dela dumnezău. — vw. că zice = 6. 

scriptura. | 
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Carte. lui Petru, ], 
ci Cap. 

EA MANTORR, AB, Hepkaa, Bataae, iu. 

1. Pătru apostoli ali “lui Isus Hri- 

stos nemârnicilrii: şi răsfiraţilorii, în 

“pontii, în cappadochiiea, în galaţiiea, - 

în asiiea, şi viftamiiea. 

2 in 2, AleşilSrii di sciinţa di întitiu au 

părintelui dumnezău spre sfinţiiiea du- 

hului, primii ascultară şi prinit stropire 

| sângelui Tui Isus Hristos mili şi pace 

mulțâscă-si voa0. nşie nt. TIage nerp$. 

Blagoslovitit dumnezău şi părintele 

domnului nostru a lui Isus. Hristos,   carele dupi multi mila sa, 

1 

a 

Mir reset ri ii n 
  

„Car 1. 

Petru - apostolul lui “isus hristos, 

aleşilorii i nemer nicilorii, răsipirei mMă- 

vii ncgre ealațiiei, capadochiiei, asiei 

Şi vifteniiei. 

După mai nainte sotinţă a dumne-. 

zăului părintelui, întru sfinţiră du- 

hului, . întru ascultare, şi stropire 

i 

singelui lui isus hristos, darii voa5 - 
A 

şi -pace Să să înmulţască.. 

Bine cuvintatii dumnezău, şi. părin- 

tele dom n ului “nostru 

cel ec după multa mila lui, 

isus hr istos, - 
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tate născit noi întru upovăinţa, 

Yiieaţeei că înviere li I-su H-su diintru 

morţi întru dobândă neputredă, 

și nespărcată şi neveştedită, 

ferită. spre ceriure întru voi, 

cei ce cit sila lă dumnedeu: feriţi- 

loru cii crediînța întru spăsenie, gata 

a se îți în vrem6 esia -poiea. De. clu 

bucurați-vă, puţinu acmil, se 

frumosă iaste. Lăingă serăbi fă- 

setu înn totu chipulu în năpasti. 

Se ispitire(a) a ei- voastre crediinnţă 

măltii mai ciînnstită de aărulu 
cela ce piare de tocă ispititu, | 

i 93 

  

  
află-se-va înntru ladă şi în ciinste 
Şi slavă, întru desciiperitulu 

„lu I-su H-su, cela ce nevădăndu lu iubiţi, 
: şi spre “cela ce acmiă nu căutaţi, 
credeţi. Băcuraţi- vă cu bu(cu)rie 
negrăită şi. slavită, pree= 

„ mindu sfrăşitiili crediînnțeri 
"voastre întru spăseniie șăfleteloru. 
„De cela ce spăsenie cerşiră [sfrăşitulu 
şi ispitiră, prorocii, cei ce de (săntului] 
a voastră, băînrătate „Prorociră, 

- ispitindii cumă, sai în ca(re) vreme 
iviia-se înntru ei duhiălă lu H-su. Ainte 
mărturistieă de ale lui Hristosu strasti, 

e a aaa i , To. x ÎN e a) 
 



  

nădâjde vie, 

BIBLIEA Dx 1648. 

4 

> 

-n6u născutit pre noi «de în nou spre 

prin seculare lui [sus 

“Hristos din morţi. 

Spre  moştenie 

— da 
BIBLIEA DIN 1688. 

neu de iznoavă născutit pre noi în 

nădsjde vie, prenit înviieară „ui isus 

hristos denii morţi. 

  

nepicitoare, şi ne- 4. Spre' moştenire nestricată, și nespur= 

spurcati, şi: neveştijitoare, cară să - cată Şi neveştejită, păzită în ceriuri 

ţine voa6 în. ceriure. | spre noi. | 

5. Carii cu putâră lui dumnezău sănteţi '5. Cei cecu putâră lui dumnezău să pă- 

păziţi priniu credinţi spre spăsenie, zesci prenii credinţă, Spre mîntuire 

| sătiti a si arătă în vremiea de apoi. gata, să să descopere i în vrâmă de apoi. 

6, În. car6 vă bucuraţi puţineliă acmil, 6. Întru carea bucuraţi-vă putinii acunmii, 

(de să cuvine aşieă) - scărbiţi întru de ieaste cu: cuviinţă măhnindu-vă 

multe feliuri de năpăşti: “întru multe f6liuri, de băntuieale, 

î. Ca ispitire credinţei voastre, care e 1. Ca ispitire „voastră a credinţii, cu 

mai scumpi de aurul pieitoriu, carele . multi mai cinstită decită aurulii, celit 

| să ispitesce prin foci, ce piere, şi prenii focii să Jimuresce 

să să afle. voad. întru laudă. şi în. să să afle, în laudă, şi cinste, şi mă- | 

cinste şi în slată, întru arătară. lui "rire, întru descoperire lui isus 

Isus Hristos. . : | hristos. | | 

S. Carele nevăzându înlii iubiţi : în carele 3, Pre carels nesciindii iul iubiţi, în- 

| “acmil înnci nevăzăndu'li crâdeţi, şi tru carele acumii nevi ăzindu, ce cre- 

veseliţi sănteţi cu Vucurie : nespusă. - ind, bucuraţi-vă cu . bucurie, ne- 

şi slăviti. «ri memetn. „„Seabă Și „prostăvită. 

9. Priiiinindit- plata credinței voastre, - Lindl săvirşitulă credinţii voastre, 

_. Spăsenta. sufletelor. mântuire sufietelorii.”” , „ 

10. -De care spăsenie - au cereatii au 10. Pentru care mîntuire cercetat'au şi 

- întrelatit prorocii de mila : venitoare au cereatii prorodii, cei ca pentru 

întru voi au prorocitii. darulii ce e spre voi au prorocitii: 

Ul Ispitindii în care şi în ce râme : are |: li. “Cereetîndii, în ce au în care vreme 

arătă “întru ei duhulii lui Hristos, 

mainte vestindii chinurilă cc eră ve- . 

— 

  

mitoare spre Hristos, _ - 

  

  arătă celui întru ei duhti ali lui hri- 

stos, mai nainte -mărturisindii esle în: 
| , | 
hristos patime,  
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| 11. popynpecsăzyiir Seacă dotps. 
12. N3RABIITEY E AEAENIAZ 7aÂncacga 
13. Bana PATAMANPAAA META, 

I-L. ueney CAILE AEEAAROV pare, 
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"TRANSCRIPŢIUNEA. 

şi: după acieastiea slave; loru de-: 

'scuperi-se; ce.nii şie, ce voad -sl(u)- 

“ jiiă -aceia. câle ce acmii vesti- 

-ră-se voa6 cui celora, ce biinreveste- 

scii voad cii duhălii săntă cieale 

ce: si tremise dfinn ceriure, ce întru 

iale jelu(e)seui şi înngerii a se plecă. 

[Stă acicea, vereînri, şi ceticasce înraintela 

Deci. înciinngeţi- vă maţele- Cit- “(eruce] 

geteloră "voastre, trezvindu- -vă 

de acmii, iipovăiţi spre câiea 

ce. e adusă voad biinrătate cu 

„descoperitiilii li Isusu Hristosu ; ea, fe- 

cioriii ascultământăliii, nu vă, 

4 

  

fiţi, că-eii sfântu săntu. 

asemăînrareţi cu acela înntăiulu 

al(u) nesciătăreloru voastre” pohtiri, 
“ce celuia -ce v'a clnoscătu.voi, 

A Sfintului, şi înşi-vă sfenţi fiţi” 

întru toată viaţa, ciumă seric: Stenți 

ŞI se ta- 
tălu chemați, „nefăţărăndu, cela cc 
viudecă, ltiturorii după lucru, 

- întru frica veinritălăi vostru 

anului ce vieţi, sciindu că nu „cu. 
riigirosulu argintu sai, auru 
izbăvitii-vă, de de şarta a voastră, 
viață de tătăinri pridădită, 

ce cu săngele cela ciiratălii  



2, 

13. 

14, 

" vesțitit voa0, pentru ceiea 

“privăsci. 

BIBLAIEA "DIN 1648. 

Şi slavi dup acâlica. - 

Cărora'i arătată, că nu sie şi ce noa6 

au slujitii acâlica, carele acmii sau 

carii au 

vestitii voa6 evangheliiea prinii du-. 

hulii sfănti ce e-trimisii di în ceriu, - 

întru care i îngerii au doriti 
Da ma. NN 

pe, E, napă: î. - | 

Pentracsiea încingetți mijloacele. în- 

ţelepciunii voastre, trâzvi, deplinit 

nedejduiţi, spre mila ce vă să di 

voad di în arătară lui Isus Hristos, 

Ca feciorii ascultării, ne- : 

  

18.   
- închipuindu-vi „poftelorii dintăiu. a 

nesciinţeei -voastre. 

Ce'cumu'i cela ce vau chemati sfăntui, 

„voi înci fiţi sfenţi. în loati „viaţa. 

Pentru că ieaste scristi, fiți stenţi că 

cu încă'sii sfântul. 

Şi să chemaţi părinte pre acela ce 

giudeci fără făţărie, căruieaşii dupi 

vremiea, „vieţieei. v oastre. 

să 

“Iucrulii lui, cu frici să petrăceţi. în. 

Sciindu că nu. cu lucruri piicitoare, 

cu aurii AU cu- argintii săntoţi TĂS- 

cumpăraţi di în 

„desârti 'dati- de părinţi:. 

Ce cu scumpi: sângele, 

  

Viata voastri c& -   

— 143 — 
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-si cele în urmă măriri. 

Cărora s'au descoperit; căci nu lorii, 

ce” n6a6 -slujiiea aceste, carele acunmii 

- Sau vestitii voa5, prenii ceiea ce au 

18, 
4 

14. 

. Pentru 

“ aduce voa6, 

vestitu voa6, cu duhulu'sfintă, cel 

trimisă  denii ceriu, la, cele ce pof- 

tescii îngerii să privescă. 

 acâiea, încingindi mijlocile 

cugetului vostru, trezvindu-vă de să- 

vârşitii nădejduiţi spre celui ce să 

darii întru descoperiră | 

lui isus hristos. 

Ca fiii ascultării, nu 

  

N 

înpreună închipuindu-vă; cu câle mai 

dennâinte pofte întru neconoscinţa 

voastră. 

15. Ce după sfintulii care vau chemati pre 

16. 

i. 

18. 

19. 

- voi, şi voi sfinţi să fiţi întru toată viata. 

Pentru. căci seristi ieaste, fiţi sfinți 

căci cu sfinti sînti. 

Şi dâca chemaţi părinte „pre cela ce 

fără, fățărnicie.. judecă după a. fiesce 

căruiea faptă cu frică câ a.nemerni- 

„cei voastre Yr&me o petreceţi. 

Sciindii că nu cu putrede, cu argintii 

- au cu aurii, v "aţi răscumpărati denii că 

des șartă a voastră viaţă ce” eră del 

părinţi dată. 

Ce cu cinstiti! singe  
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TRANSCRIPŢIUNEA. 

ca. de mieluşelu. nevinovatu 

și nespărcatii Hristosu. [sfrăşitulu a 2. 

Înnţelâsa anii ainţe de tocmâla (cetenii.] 

himiei, c6 ce scu ivilii în poiulu 

ani dereptă voi, cei ce, derep- 

tu elu, ce credut'aii întru dumnedcu 

cela -ce rădică elu diintru morti, 

și slavă lui data, derep- 

tu - erediinnța voastră, şi iipo(rii)- 

inţa se vă fie spre dumnedeu, SIi- 

hetele voastre curățindu | 

între u aseiiltare dedevărului, cu 

sufletulă, întru fraţi iuboste 

mefăţarnică, din ciirată înremă, 

  

2. LIOV AECR AIA Ano ze Aipieii. o 

  
urulu alaltu iubiţi adesu; născuți 

„mă de sămânța pâtrediriei, 
ce: de nepiitreda cu cuvântulu 

viului dumnedeu şi. cela ce Jăcuiasce 

în veci; că. t()târ oru trupălă e ca iar 
- ba, şi toată slava Omilii 
ca florile e(a)biloru ; secă, erbi- 
“Ie, NI florile loru cadu. ară graiulu - 

domnului lăciiasce în vâci. Acesta 
iaste graiulu Diinresestită înntru. 
voi. „Părăsiţi ami totii reălă 

totu: hiclenşigulu şi făţă=. 
„Tila şi zavistălii, si“ toale ele 3 

vetele, ca de noă născuţi 
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ca a mielului curati: si nespureatii 

_a lui Hristos. Rene; napeat. a. = 

20. Sciuţi mainte dinti temeliiea lumii, 

şi arătați în vremile de apoi pentru 

voi, E 

21. Carii pentru eli. credeți în dumne- 

zău, carele "l-au sculatii pre elit dinti 

morţi, şi ieau dati slavi” lui, cumii 

Fă credinţa şi . ned6ju& voastri să fie 

în dumnezău. | ” 

2. Inimile voastre curățindi, întru a- 

scultar& adevărului prinii : duhu,- în 

dravostă frățesci nefăţarnici,  dinii 

inimi curati i -. 

| BIBraEA DIN 1688. 

“ca unui mieli fără, prihană, şi ne- 

spurcatii hristos. 

Mai nainte: sciut decătii izvodire lu= 

“mii, şi arătatu Fiindii la ceşti de 

apoi ani pentru voi. 

Pre cei ce pren elii credu în “dumne- 

_zău, cela ce au învis. pre elii denit 

morți, şi. mărire lui.au datii, ca cre- 

„dința voastră şi nădejde. a fi lă 

| dumnezău: | 

Sufletele voastre - curăţindu-le, cu 

„ ascultare adevărului prenii - duhi, 

“întru iubire frăţască fără făţărie denii 

! cur ată inimă 
p 

  

  

ID
 

o
   

iubiţi unii pre: alţii cu dedinsu. 

28. Născuţi de nou nu dinii sămănți pu-: 

tredi ce neputrezitoare, primi .cu- 

văntulu viu a lui dumnezăul carele 

rămâne în veci. 

24. Că totă trupulii jeaste ca iarba, şi - 

“toâtă slava Smului ca floară. erbiei, 

uscă-si iarba şi cade floară. 

. Îari cuvăntuli domnului rămâne păni 

în veci, acesta. e cuvântulit „celt 

vestitii întru voi. 

| Cap 2. i 

Conerrel ăn. i: mega, AR Bastaao. cile- 

l. Dereptii aceiea părăsindii toată răuul= 

tate şi toată înşălăciuns, $ ci fătul, 

şi zavistiile; si toate. olovetele. 

2. Ca pruncii născuţi 
  

Coprcera VORONEȚEAY, 

  
prunci 

PI II 

îinult-pre alaltii iubiţi cu d&dinsulu. 

„ Fiindiu- de iznoază născuţi nu denii 

sămînţă. stricată, ce nestricată. prenii 

cuvintulii celui viu dumnezău, şi celui 

ce rămîne în vecii. 

Pentru căci totii trupul ca iarba, şi 

toată mărire omului ca floară „erbii, 

“dscatu-s'au iarba Și floare lui au căzuti. 

fară graiului domnului. rămine în vâcii 

si acesta icaste oraiulii cela ce sau 

binevestitii întru voi. 

Car 2. 

“Deci lepădindi toată răutată şi tot 

vicleşugulii, $ si făţărniciile şi zavistii- 

le, . și toate muzaviriile. | 

Ca cînd aţi fi acumnii „născuii 

Di   
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-5. vmpataSui.pperi.ppe. niergieuunii. „tră clu cfinre viinre, pietuiei vii, 

6.. AEaatbatoviecononiTa. tăpz Acad dela Omi nesocotită, iară dela 

î. qiiseSâarhkeaui.peruza. UAL NRA  dumnegeu alesă ciinstită ; şi înşi-vă 

8. aniegiaeziuau a nu piteaacat ca pietrile vii zidiţi-vă, casă e 
9, AXoFiI. ciărupeciiraâza Aita duhului, şăntire săntă, a. rădică 
„10. Rejatani ape Ai Snnov-ppadiarzaSu ciimăndare, duhului, boinră făgădui- 
Il. rzăeopaSuttie, [âuaczauerati ae] | “tă deului I-su H-su. [Aceasta cetieasce 
12, epenzoyuecrpie.petginSpu + Dereptii ce serie în soripțuri: -- (vereri] 

13, Ânesznei.pgScnâonSniaza.pata Adecă p(ădiu întru SiGnu piatră în mai- 
14. Zuupeese.prid.ă ihkezunmui.pezra, gire de ăînghiu, al6să şi ciinstită, 

CĂII. 

l. unii. ppegakprk pepe Staioveega i şi ciinre va, crâde întru ia, nă se va 
9, “Zoţiuniga.. peabâmovui.pcritzA răşiri.. Voa5 amâ ciinstită 
3. RpEAM.pUI ou nopS. rpAnpeTu „crediincioşiloru, iară proti- 
4. RITepILAS, “niagzuenStdezre vitoriloru Piatră ce nu 5 săco- 
5. m Hpa3HAarrepin. duaczas tiră- ziditorii ; aceasta fu 

| 6. Manea priSu. tutiniagane în: capălă înghiului: şi piatră po- 
Ţ, "vinngien. „uiniazaca Baasneeiă | ticniriiei, şi piatra siiblazucei; 
8. AETAnOTIEHECROV ce erăur eat de ia, poticnescii-se ceia ce cu- 
9. ezurGuaSungoTiinectoyet “vântului lui protivesceii- -se; 

10. MeEaoțumn on; oyppra. înc, “de clă. şi păşi fără. E voi 
1]. cazi adarkea, “MIapaTAcA | sămănță al6șă, înpărătiească 

2 bimgieălinacițiir, Caaveginue sfenţie, limbă sfântă, Oamerii N0-. 
15. MpIENI. BeVceBot.pparran acne „îrici, ciumti se băinrătaţile Ve= 14.   eruiandete Mt. NaSrS prkpes   stiţi cela” ce diîntru turerecu :   

n me a —



iată puiu în siGnii 

BIBLIA DIN 1648. 

N 
x 

de acmii pohtiţii celi lapte alti cu- 

vântului curati, ca pentracela să 

crâsceţi întru spăsenie, 

Dâţă gustată căii bunui domnulii. 

La carele venindu la piatra ce vie 

care dela Gameni"i lepădati, iari dela 

dumnezău e, alâsă şi cinstiti. _. 

Voi încă ca pietrile vii zidiţi-vă 

casi sufletesci, preoţie sfânti, a duce 

jărtve sufletesci, dragi. lui dumnezău 

prinii [sus Hristos. Bauaa0, Pit NAToEn. 

Pentru că ieaste scrisi în” scripturi, 

piieatri temelie 

iinhiului, alesi și cinstiti, | 

    

P
E
 

  

Dereptacciea 

= 

și cine va crâde întru ica, nu 

va rușină, | 

voad carii crâdeți de 

cinste “vă ce, îari 

piatră car6 6 lăpădari ziditorii, a- 

ceasta, fu capulii îinghiului, şi piieatri 

potieneleci, şi piieâtra sminteliei. 

Celora ce să potienescu în cuvăntii - 

şi nu credii, pre car&'s şi pus. 

[ari voi rudi 

tiească rudi sfăntă sinteţii, 6 

agonisiţi ieşi, ca să „vestiți pu- 

terile aceluiea,. ce 

— 147 
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să iubiţi laptele celă cuvintătoriu 

ca cu elii să erâsceţi. 

De aţi sustatu că e buni domnulii. 

Cătră “carele apropiindu-vă care e 

- nevielânii, 

„piatra ce vie, însă de Gameni ne- 

băgată în samă, iară lingă dumne- 

zău al&să cinstită. 

Şi voi ca nisce pietri vii, vă zidiţi casă 

" duhovnicescă, preuţie svintă, ca să 

aduceți duhovnicesei jirtve, bine prii- 

„mite la dumnezău prenii isus hristos. 

Pentru care să cuprinde la scriptură, 

iată puiu în sioniă piatră încolţu-. 

rată, alâsă cinstită, | | 

  

necredincioşilorii - 

alesi preoţie înpără- 

Oameni   

-
 

a a e e 
Pa e 

=, 
— ; 

şi cela ce va, crede întru iea; nu să 

va TUŞInă. 

Deci voad e cinstă celora ce credii, 

iară celorit neascultători, piatra care 

nu 5 băgară în samă ziditorii, a- 

ceasta sau. făcutii în capulii iin- 

„ ghiului, şi piatră de "poticnire, şi 

piatră de smintelă. 

Carii să pohtescu cu cuvintulii ne 

ascultîndit, la car6 Sau Și pusi. 

a voi rodii alesii, 

limbă 

că bunătăţile, să vestiți ce- 

jară înpărătescă 

preoție svintă, norodii spre 

Gerotăâlă, .c 

luica ce den tunărec  
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chiemă voi în .mierurata a lui lu- 

iniră. Ceiea ce de altă Gară nedame- 

înri, e iaemi Gamerii li dumned(e)u, 

nemiluiți, e acmă „milăiţi fură. 

Dragii miei! răgu-vă [sfrăşitulu vereriei.] 
o... ... 

ca veîuriţii şi striirii, se fori- 7 “Începe! 

„ţi-vă de peliţescile pohtiri, cele 
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CĂLVIIL. - 

de Omu derepti domnălă, seva, lu înpă- 

Tatu că predespiinre, seva 'siu- 

-deţeloru, că. dela clu su treinişi 

spre vrăjbiră reiloru făcători 
: ŞI în lauda, biinretăcătoriloru, 

ci aşă iaste voia.lă dumnedeu, Viiu- 

refăcătoriloru se înfrăinre ne- 

| sciinţa, Sameriloru' celora nebuin= 

| riloru, “ca slobodii, și nu ca ce- 

ica ce ască(în)să ai red slobodă, ce 
„ca şerbii lu dumnegeu. - 'Toţi cinstiţi, 
frățiiea iubiţi, de dumnedeu vă 
temeţi, înpăratii ciinnstiți! 
Şerbii supuindu-se întru toată -   
 



  

BIBLIA DIN 1648, 

au chemati pre voi intru minunati 

lumina sa. 

139 
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pre voi au chemati, la câ minunată 

a lui” lumină, 

  

  

  
  

18. 

10. Carii Oare cându nu eraţii Oameni, | 10.- Carti Odinioară nu eraţi norodi, iară 
iari acmil Oamenii lui dumnezău: „acuinii norodulii lui dumnezău, carii 

carii nu dobăndisetu mili, ari zenit aţi fostii nemiluiţi, iară acumii v'aţi 

| aţii dobânditii mili. none, nagă, i o miluitil, 

11. Îubițilori rogu-vi, ca pre nemârnici 11. jubiţilor rogu-vă, ca pre nisce ne- 

şi streini să vă răbdaţi de poftele mărnici $ Şi -prişleți, să vă feriţi de. 

trupesci, carele vitejescu înprotiva “ căle ale „trupului pohte, carele să - 

sufletului. a oştescit asupra sufletului. ă 

12. Să aveţi viiața voastri buni între pă- 12; Viaţa voastră avindu-6 bună întru 

găni: ca din aceica'ce au grăitii pre limbi, ca întru car6 grăesci asupra . 

voi ca pre nisce făcători de rău, din voastră, ca de nisce făcători de rău, - 

“faptele Dune ce vorii vede, să pro- “denti faptele cgle bune ce vor veds, | 

slăvasci pre dumnezău întru zuoa i vorii Slăvi pre dumnezău' în zioa so-! 

socotinţeei. cotinţiii. 

13. Dereptii acâiea plecaţi-vi a toată de- “|: 13. Deci supuneţi- vă la toată Gmenăsca 

regătoriica zidire, ” 

Smenâsei pentru domnulii : săveri lui pentru domnulii,. ori înpăratului ca 

craiu ca îinui mai mare. | unui ce-e mai pre susii. 

14. Să veri deregătorilorii, ca trimişilorii: |. 14. Ori - domnilor ca. prenii el fiindii E 

dela diusu,spre ped&psa ficătorilor (de) - | trimişi, spre. izbinda celorii de rău 

rău și spre lauda fâcătorilor de bine. > făcători, și lauda, celorii de bine făcători. 

15. -Că aşieă caste voiea Ii dune, 15. Căci as caste voia lui dumnezău | 

„ca bine -făcândii să i. astupaţi sura făcîndu bine, să infriuaţi necuno- 

neseiinteci Bamenilorii ue nebuni. | scinta Gamenilorii celorii fără minte, 

16. Ca slobozii; și nu ca ceiea ce au |.-16. Ca eci slobozi şi nu ca: cind aţi 

printi scutul -răutățieei sloboziiica,, „ave volniciiea acoperemîntii răutăţii, 

"ce ca slugile lui dumnezău. „ceea robii lui dumnezău. 

17. Pre toți cinstiţi frătăţiiea îndrăgiţi, 11. Pre toţi cinstiţi, frăţiiea iubiţi de 

| de dumnezău tâmeţi-vi, pre e craiu dumnezău tâmeţi-xă, pre inpăratulii 

cinstiţi, E - cinstiţi. 
18, Slugi plecaţi-vi cu toaţ j | Slugile. aseultândii “cu toată 

7 
.   
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îi, 

E. 

„Sindu miăincă rebdaţi, 

“[uinri a BB 

  
părăsimaă-nă,. şi căi dereptate   

- YRANSCRIPŢIUNEA, 

„frica despuetoriloru, ni numai 

biinriloru şi blă(în)diloru, ce Şi clă-: 

(ănogilor U. Aceasta iaste buinră- 

tate, cămii se nesciinre de(re)ptă sv&- 

talu lu dumnedeu rebde scrăbi, chinu- 

indu fără dereptate. lară se ure- 

caară 

e ladă? Ce se biinre făcăndu şi 

chinuindu rebdă-vreţi, aceasta 

iaste Vâinrătate dela dumnedeu. Şi 

spre aceasta chiemaţi fuăsetu, 

derepce şi Hristosu chinii după noi, În. 
voa5 lăsă. Obrază, cămi se slediţi 59 
iirinelor u li. Cela ce -păcată nu fâce, 

săptămână; de zbâr&sca 

„tremătere a lu Pătru] 

meee se află miinciuri în“ rostălii lui, 
cela ceOcăritii nu Scăriieă, chinu- 
indu nu se lăudă, pridădi-se siu-" 
dețului dereptu, cela ce păcatele 
noastre înnşi'şi rădică spre trupulu 
său spre lemne, câmiă se de păcată 

se viemu, |sfrăşitulu sfenţiloru a 3. cete- 
ce ci ale lui vătămături Vende- - (niie] 
catii-vă. Că eraţi ca Sile ră-- 
tăcindu, şi. înntoarsetii-+ "ă ac- 

„Imi cătră păstoriulu. cela socotitoriulu 
sufleteloru voastre. - Asi ŞI. miteri- 
le siipăindu- -se a le(!) loru săi b; irbati.   
 



>
 > 

BIBLIEA DIN 1618. 

frica domnilori voştri, nu ntimai bu- 

nilorii şi blănzilorii, ce şi năsilniciloriă. 

Că aceasta'i iubiti, să va răbdă ci- 

nevă pentru sciințţa lui dumnezău 

scrăbi dosădită fări de vini. 

“Că ce laudi- ieaste că veţi răbdă 

bătae fiiudii oreşiți? ce făcândi 

bine, răbdaţi dosadile că aceasta .e 

drauă lui dumnezău. - 

Şi înn aceasta sănteţi chemaţi, că şi - 

Iristos au răbdatii pentru noi, Iă- 

săndi noa pildi ca să mergem pre 

urma lui, oneah î. nageat. nenealkark, 

ăn, negat, Baudac, île. 
Ei *. . ... 

Carele nau greşitii, 

— 151.— 

19. 

„. „BIBLIEA DIX 1638, 

frica de stăpini, nu numai de cei 

blinzi şi buni, ce şi de. cei nesilnici. | 

Pentru că acesta e" daruli,. de va 

răbdă nescine întristăciuni, pentru 

sciinţa lui dumnezău, pătimindi "fără 

de vină. | | 

Pentru că ce laudă icaste, de veţi 

răbdă Dătae greşiţi findu, ce bine 

făcîndu şi pătimindi. de veţi răbdă, 

acesta e harit lină dumnezău. 

„ Pentru că spre aceasta v'aţi chemati, 

căci şi hristos au pătimitii pentru 

noi, voad lăsîndii pildă, ca să urmati 

urmelorii lui. 

Carele păcatu mau făcutii 

  

24,   
neee Sau aflati în rostului lui vi- | 

"cleşugii. | 

Carele Gcărăndu'lii „pre nime nu Gcă- 

răieă, Şi 

certi: şi'ş da giudecata celuica ce 

giudecă dereptit. 

Carele păcatele noastre elu le rădici 

în trupulii lui pre lemnu, ca să murim 

păcatelorii, şi sa viemii dereptăţieei,” 

cu a căruiea rane nâmii vindecatii. 

“Că eraţi ca ile rătăcite: ce vaţi 

“înturnatii aemi cătri. păstoriuli şi 

socotitoriulii sufletelor voastre. 

“Cap 5. 

„. Aşijdere si muerile să si plâee băr- 

Dbaţiloru săi, 

cându răbdă pre nime nu 

  
nici Sau aflati “vicleşugi întru gu- 

vă lui. 

„: Carele 6cărîndu-se nu ocărăieă în- 

potrivă, . pătimindu nu înfricoşă ce 

dă, la câla ce judecă, direptii. 

Carele păcatele noastre eli Icu suitit, 

cu trupulă lui “pre lemnii, ca cu 

păcatele “murindii, cu direptate să, 

trăim, cu a căruiea rană vaţi 

vindecatii. | 

Pentru că crați ca nisce 6i rătăcite, 

ce vaţi întorsii acumii la păstoriulii, 

“si socotitoriulii sufletelorii voastre. 

| “Cap 5. . 

Așijleră muerile plecîndu-vă bărba- 

ilor voştri; 
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TRANSCRIPŢIUNEA. - 

adesu lă tinieâsce(?) acestu cuvântă. 

cela ce se se(!) protivâsce. cuvăntiilăi. 

crediinncioaseei mii(e)ri cu viaţa 

fără căvăntii, văinratu la crediiu- 

tă fi-va, Ă și cela c6 se pro- 

tivâsce. căvăntălăi miier(eseu) 

ci. viața fără câvăntu 'prăda- 

tu fi-va. Socotiţi cii. frică 

curată, viata voastră ci ce iaste,. 

„mii cu înplătitările părului de 

pre afară, şi cit podoabele uii- 

rului, sau cu frumusâţe veşmenteloru, 

ce ci asciinsă înremă Om iuntru 

nerigiînră Dlănda şi tăciita 
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AAUASEZ A neucoțâputia. Bazna 
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ASVIIAMLEAEULS put. KAMâHuE 

'rapeetiacoțatovîpeckov Azi AS - 
MI. RETERANEAMECAIITS A enpeoypa 

u 

AeRAMITepU. Bopparranţi en   
duhiălii, că ce iaste înntre dumnedeu mul- 

tă preţu. Aşă şi de altă Gară 
săntele: măeri câle ce -ăpovăi- 

ia spre dumnedeu, şi'si înfrumusă Siinre, 

supăindu-se a loru săi bărbaţi. 

Ca Saara ascăltă Avraamu, dumnedeu 

acela, chemându, cica ceei făse- 
- tu feciori, biînre făcăndu, nete- 
“măndu-vă, de nece -u0 frică. Bărba- 

ii aşijdere depreără vtindu 
după - înnţelepciuri, că mai ne- 
tare e vast -miiereseăi, dăndu'i 

ciinste, ca coica ee sântu depreiără, 
“dobănditori băinrătaţieei   
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să va de w'ari însădui 'cinevă cuvăn- 

tului, pentru viiaţa muerilorii curati; 

fâri cuvântu să si dobăndâsci, = 

— 153 — 
BIBLEA PIN 1688. 

ca “şi Oare carii de nu să vorii plecă, 

cuvintului, prenii a muerilorii. viață 

fără de cuvintii să să dobindescă. 

  

  "vine 

“CoprceLe VORONEŢEAN. 

iaze cu muerile sale, cumu să cu- 

sciutorilorii,  muerilorii ca va- 

sului mai slabit, dându-le cinste, 

pentru că înpreuni cu icale sânteţi 

moştenitori ii   

2, Socotindi cu frica lui dumnezău Vi -9,. Văzindii viaţa voastră ciea curată 

jaţa voastri curati. E întru frică. a 

3. -Cărora, podoaba dinafară să nu -fie 3. A-cărora să nu fie podoaba că dent 

întru înpletitura părului, înprejurăn- nafară a- împletirei părului, şi înfă- 

"du-si cu aurii” sau înbricar& veş- şurăturile aurului, sau înbrăcămintele 

mintelor. | hainelor. | 

4. Ce Omulii celu ascunsu ali inimiei, 4, Ce să fie Omulu celt ascunsi al 

pusii întru neputregiună duhului „inimii, cu mestricăciună celui. lini, 

blăndii şi lină, "si blindu duhi, 

carele icaste înnaintă lui dumnezău carele icaste înnaint& lui . dumnezău 

dragii. | a N | de :multii preţ. | 

5... Aşieă oare cândiă câle. mueri sfente. 5. Pentru că. aş Sdinidară, şi cele 

carele mădejduiieă în dunnezău să -| sfinte mueri, celiea ce au mădejduitii: 

podobiieă, plecăndu- -si bărbaţilorii săi. | _DTo „dumnezău să înpodobiieă pre. 

6.” Ca sarra îngăduiieă lui avraamii, „che- _ dînsels supuindu-să, la ai lorii bărbaţi. 

măndu'l pre eli giupănu: a cărtiea 6. Precumit sarra asoultă pre, avraam 

. sănteţi fieate, să, veţi face .bine, şi domaiii pre: el. chemîndu li âriiea 

mece de 5 frică nu'vă veţi spăniântă. vați făcuti fii, făcindii bine, ŞI ne- 

7. Aşijder& şi. bărbaţii, depreuni să vi- temîndu-vă nice de o frică, , 

ami 7. Bărbaţii aşijdere lăcuindiu “înpreună 

după cunoscinţă ca celui mai slabi 

vasului muerescii,. îinpărţindii. cinste, 

ca şi înpreună, moştenitori 
ŞI 
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„„ reoniiească voi, se băinrătaţiei   

TRANSCRIPŢIUNEA. 
7 

viieaţe(ei), se ni scârte-se riigăciu- 

rile voastre. Sfrăşitulă, toţi 

întru îira mîndrie plătitori, fra- 

(ii iubitori, miluitori, 

siipişi, înnţele, gători, nedătă- 

tori reă derept(ii) Tei, s sai îupu- 

tare dereptiă înpiătare înrapoi, + 

Viânre c(ă)văntăndu, sciindu 

că spraceasta chiemaţi fiisetu, 

cumii se blasoslovenie dobândiți. 

Dragii miei! etinre [sfrăşitulu Mărci] În. 

va viaţă se iubescă şi se vadă 60 

dile Văinre, sc și (iine limba su de 

reu, şi cu usnele sale se nu. 

[marţi a 31. săptămănă, de borsa] 

= 

srăiască meniuri. Se ferâscă- 

se de reci, şi se facă biinrătate; 

“se ceară: pacele şi -se le pască- Că 

„Ochii domnului sănti spre derepti, 

„şi ărechile' lui: întru răgăciuri- 

le loru, e faţa ami domnului spre 

„cela ce face rei. Şi -ciinre se 

podobnici făretu; şi se, chinui- 
retu . dereptă dereptate, feri- 

„cați fi- vreti; De frica loru nu 

vă temereţi, nece vă tărbiăra- i 
reţi.  Dumnedeu sfentiţi întru îurt- 
mile Yo astre, gata piirură “că 

29. X 
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S. 

9, 

10. 

- 

vieţiei mileci, ca să nu si smintesci.| 

rugăciun& voastri păni în sfărşiti. . 

Dupi acciea fiţi toţi depreuni, răb- 

“dăndu supărările, cu . dragoste frătă-: 

ției, milostivi smeriţi şi plecaţi. 

Nedăndu răi pentru! râii, sau blă- 

Stănuii pentru blăstămi, ce înprotivi 

îni blagosloviţi: că spre aceasta-săn- 

teţi chemaţi, ca blagoslovenia: să 

moşteniţi. - onerph  nenepkaa, Bre 

<: punh, Ăr teă'kaa, Sauaae, 

Că cine va vrâ să iubasci viieața, şi 

să vazi zile Dune, să'şi Opresci limba” 

sa de rău şi cu buzele sale să nu. 

  

1. 

12. 

18, 

14. 

orăiasci înşelăciune : : 

lerescî-s să de rău şi să facă, bine: caute 

"pace şi să înmble dupi iea. 

Că Ochii domnului spre derepţi, ŞI 

sărechile lui spre rugăciunâ Jâri, iari 

faţa domnului spre ceiea: ce faci rău. 

ŞI cine va- strici v VO 029 de veți înmblă, 

dupi. bine? 

“ari să. veţi păţi cevă pentru derep-. 

tate, fericiţi veţi fi: iai de frica, lOrii 

nu vă tâmereţi, nece vă turburareţi.. 

Ce “pre  domnulii dumnezău stenţiţi- 

întru inimile voastre, iari fiţi gata 

pure . 

a   

10. 

ft, ertători iubitori de fraţi, milo- * 

| încă, bine cuvintindii, sciindii că spre 

“viața, şi să vază zile bune, .poto- 

darului vieţii, ca să nu să tae ru- 

gile voastre. 

iară. sfirşitulti toţi la ăn gîndi să 

stivi, cu dragoste, priimnitori. 

Nerăsplătindi rău pentru “rău, au 

sudalmă pentru sudalmă, ce înpotrivă 

aceasta Y “aţi chemati: ca blagoslove- 

uiiea, să: moşteniţ. | 

Pentru .că cela ce va să iubescă 

l&scă'şii limba lui dela rău, şi bu- 

zele lui ca să nu | 

  

11. 

13. 

13. 

14. 

15: 

“caute pace şi să ţie de dinsa. 

E lori, iară  Obrazul domnului, : spre 

Ce de şi veţi pătimi pentru direptate 

întru inimile voastre, şi -să fiţi gata 

srăiască. vicleşugii. 

Abată-să dela “rău şi facă bine; 

Căci ochii “domnului sîntii spre cei 

direpţi, şi îirechile Jui spre rugăciună 

ccica ce facii rele. 

"Şi cine e celii ce va face rău voad, de 

veti fi asămînători binelui ? 

fericiți sinteţi, iară de frica lor nu 

nă temereți,. nice vă. turburaţi. 

Ce pre domnul dumnezău sfinţiți 

purur&   
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nrSironuuiSu, Aepenizoț, pepe 

N70VIEAepenti. nețcenrz A SrezaS 

Afse$. Wmozurovă; so Snneantga. 

îp 

GLYVI.. 

pIz3 2 au . 
MBricenoAov. ACEASI Nu Acpa 

- MEEBA-PENMU ASV ANS A erpii.Ace 

cnovee, Ahunueaopaueceniporait - 

PAAEĂATAVApA. EAHASâAzcTaă 

ASAiSeSAS.prazenaape..ÎnSnae 

AeaSucekAHASASpatepania.” 
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cs: ae earau75y Np'ACEA ENA. 
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. Wrewiopik. uSKSâneanuieunz 

ZBCHPHENOEKAUIO. pH. VERAVrAII Dă 
peaewkaane.apeae. „purzScrkpepe 

„ndgiiseS. nS.pniepkaStiie. utue” 
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“tu noi chinui, dereptăliă derep- 

- PRANSCRIPŢIUNEA. 

tră respiinsu celora ce vă voru 

întrebă: de a voastră upovăință; 

că blăinndieaţe şi cu frică 

Diiînru gându aibăndu de câle ce 

clevetescăă: voi ca regii fâcă- - 

tori, şi „răşiînră-se-voru cei ce 

voru înntrebă voi de a voastră biiinră- 

tatede Hristosu viaţă. Mai băinr(u) e atu 

“biinre făcăndu, se iaște voiea lu d-d(e)u, 

a chinui, decătu reia face. 

- Că Hristosu diinrădară de păcate derep- - 
4 

tii nederepţi, cumu se nă ducă lu 

dumnedeu;: Smoriti fă.cu peliţa, 

„93 

înmvise că duhăli. De elu Şi celora 

"ce ră în temniţă, ci duhulu desciiinse, 

spiise deci celora ce se protivi- 

ră de altă Gară, căndu adăstă a 

lu dumnedeu luîngă,. rebdare, înn -dile- 

le lu Noe, cându dură corabia, 

că ce înntru ia, piătinei, ac. (qJico 

s sufete, măntăiră-se de apti 

„Ce ce cu a ei Gbrazire: acmil 

Şi noi măntii-nă-vremu cu Do-. 

„Stegiurt, NU Cu -a peliţiei pă- 
Tăsiri spărcăciuinri, ce cui găndu- 
rele celiea băinrele, înntru cerere 
la d-deu cu învierâ Iu I-su H-su, cela ce  
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a răspunde săvai - cui luinndi samă “spre răspunsii, la totii cela ce cere 

nădâjdei cei întru voi, cu blăndeţe - -voad cuvinti, pentru ce întru voi 

şi cu frică. a i Ă nădejde, cu 'linesce şi frică. | 

16. Avându sciinţi buni: “ca “dinti ce | 16. Sciinţă avîndii bună ca -întru cară 

vorii grăi „rău de voi; ca de nesce: vorii grăi “asupra voastră, ca înor 

făcători: de rău, să să vuşineze carii. “făcători de rău să se ruşineze, ceica 

hulescu buni viieața voastri ce'i în- ce dodeeseii ciea bună întru hristos 

tu Hristos, a voastră petrâcere. o 

17. Că mai bine ieaste- de va, fi „voiea, 17. Pentru.că mai bine.e cei ce faci 

lui dumnezău, a -păţi rău de cătii bine, de va vr& voiea lui dumnezău 

rău făcăndii. Aa a” pătimi de citi cei ce facit rău. 

18. - Că Hristos de odati pentru păcate au 18. Căci şi ristos „odată “pentru păcate 

răbdatu, dereptii “pentru nederenţi, pătimit direptii “fiind, pentru | 

ca-să n6 aduci pre noi lui dumne- cei si medirenți. ca pre noi să aducă la 

zău, mortit în trupii, dumnezău, omorindu- -se cu trupulă, 

iari viu întru duhii. iară făciudu-se viu. cu duhuli.! 

19. Prinii-carele sufietelori carele eră îri 19. Cu care i .celorii denii temniță duhuri 

temniţă niergăudu propovedui-le. mer gindit au propoveduitii. | 

20. Carii are cându eră îndărăptaici, 20. Celori ce neascultători eră odinidară, 

pre carii așteptivi Gdlati indelungi |. - cîndii: odată -așteptă a lui dumnezău: 

răbdare lui . dumnezău în. zilele. lui. răbdară câ îndelungată, în zilele lui 

“noe, căndu să crătiieă corabiiea, întru noe; tocmindu-se chv votulii î întru ca- 

„Car6 puiţingle, (ce'sii Sptii) sullete iz= rele. puţine adecă oplii suflete sau 

Văviri-să de api. 3 A mintuitii prenii apă. 

21. A căruiea lucru acmit inchipuindu- si-! 21. Care şi pre noi pilda aceluiea acumii 

botezulu pre noi încă ne izbăv esce, . me! mintuieasce botezulii nu a tru= 

nu cu carele să spali necurăţiile „_pului. lepădare de tină, ce a. seiinţii ” 

trupului, ce cu intrebară sciinţei bune - cei- bune întrebare la dumnezăţ prenii 

la dumnezău pentru înviicariea lui E înviieare lui isus hristos. 

j "Isus Hristos, a , „| 22. Carele 

22, „Carele Sa Sai a « , 
        

 



— 158 — 
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 CLVIL. RN [miercuri a .33. 'săptămănă; de zborâsea 
| miezas în câgeano aaSnuzS], - „alu Pătru) 

„1. iaeregtaaepili'raaS SS. pgSuepro : aste de a derâpta lu d-q(e)u intru ceriu- 
2, covnScepzceaSu.prugegin. un re, Siipuseră-se- lui înngerii şi. 

3. caacritaeuuiten ace. [eqi râu] i Ă _“slastile şi silele. [sfrăşitulu marţiei.] 

4. DE A EpEn ZO Hot neatniţa, „| Hristosu chinăi dereptă noi că pelita, 

3. mon. ppanteaalinc Speo Muza "şi voi înwacelaşi cugeti înrărma- 

6. UMBRA. aepenueui.pperuuiSuuonie N Ia ţi-vă, derepce  ciinre chinui ci pe- 
7.  AMUAROVIITA PILA ce Aer RA7S. o | lița, cântiri înse de: păcatu, câimii 
3. novatanaterS. paris eaetoaue i mă mai miltu întru. pohtele Ome- 
9. perpinte.prgSaeta ao AiiseSâauata _ resci, ce înntru voia lă dumnedeu alți a- 

10.  nin.pgSneanuaâaie. MEc7oVAStnca ui întru. peliță a vie. Destilu e noa- 

11. “Ruetăuedoizenoy7ovâninetauien 0 câia ce ai treciitii. anii viieației 
12. - geranarappnaopSăaue. -MBAZANAS | voia. păgăiuriloru a face, înblăndu 
13. peSarzninteri fac aogS.purzSriSrii = întru mâniiciile loru, înntru pohtiri, 
14. NQSReuin. -NgSraacSpeacui, Mrena$ îutru beţii, întru glasurele ciinpoiloru, 

[paninaieugerust] | [Dragii miei! Hristosu chinui, ] 

CLVUL. IER ” 

|. «MSBazezrenpnaeezazav pe. NS întru biărbăteseile stratiăire,. întru 
2. MOTABEV7SYPA. , -NQSIERo PAUĂE | o măltă beiitără, întru necărăție . 
3. ddehimcanaseaSispeuepeauaa o | „ale idoliloru slujbe, Ce de acieale. 

d.  ceatupzuetăuenoy ceâaSprgs se miră, ceia ce nă se adură întru 
5. dwkiănovyepieâcaeiipnea, Man acsiaşi cârvie a sIciriei, nulin= 
6. AS. veaStauenopS A anoitzu7ey o du. Celuia ce Voru dă câvăută 
î. veâperaTadgie ear aepS ce are gata: a “giudecă xiiloru 
S. uimatez UA9. enpeâdtacrra Ă i Da şi morţiloru. Spre aceasta 
9. mezimastii, MpERECTHICE. CELIIS | “morţiloru biînre vesti- -se: se siu- 

10. AeuSnpetarkez ASnatoaiSe » deţu preemescă după Omu cu Ă 
11. neanta. „WSiizuenioy4Snaseoi | | pelita, după ce viu după dealu 
12. „BOVrţăeţ. To 7oypsez pauner$ că duhălu, "Tătăroru sfraşitulu 
13. ângeniece. NIZEr Satu pri a apropiă-se. Înutregămăndriţi. II 4 îmogrge stiute, NeSzSrA ami şi trezviți-vă întru TUgă-      
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e de: derepta lui dumnezău suindu-să 

în ceriu, plecăndu'i-si îngerii înpără- 

tiile şi puterile. TROtIEIh R'TOPKA, 

Cap 4 i 

cpkaa ă4, Bauaas, Fă. 

Dereptii acciea răbdăndu Hristos cu 

trupulu pentru noi voi încă cu acelaşi 

vă întrarmați, că cine au răb- | cugetii 

datit cu tru pulii s'au părăsitii de păcate. 

Să nu viieaze mai multi poftelorit 

Omenesci, 

Că destulii sii e noad că. vrâmiea tre- 

cuti a vieţiei noastre, viieatu-0-amii 

dupi voicu. păgăniloru, îumblăndă în: 

desfătări, în „pote răle, în eții, în 

Ospâțe, . 

în - băuturi, în hlăpii şi în slujba 

idolilorii ce spurcati. - 2 
. 

Pentru că.nu vă s'au tâmplatii voad . 

înn acâieaşi desfătare. a viieă (cu pă- 

gănii,)  părutu'mi-s'au a .fi streini 

Nulindu'i. | 

Carii înnşi. vor di. sama, celuica. ce 

e sata a giudecă vii şi morţii. 

Pentru  acâiea * Ş morţilor propove- 

duiti. au fostii otangheliiea, ca să să . 

păsubsci dupi Gamenii în trupă, ş şi să 

viieaze -dupi. dumnezău în sufletii. 

7. jari svărşenia tuturora aproapefi, fiţi 

dereptii acâiea trăzri şi vă preve- 

ehsți. întru rugăciuni, 

ce Xrer iei lui dumnezău, . 

“ce mai ieaste a viieă, 

  = 

voi la aceicaşi 

Și ali  tuturori 

ieuste în direptii lui dumnezău mer 

gindui în ceriu, “supuindu-se la ci 

îngerii şi biruinţele şi. puterile. | 

Car 4. 
Hristosii dară pătimindii pentru noi: 

cu trupui și voi întraceluşi sindu 

vă înarmaţi că cela ce au pâti-. 
miti, cu trupul: au încetatii de 

“păcate. 

A nu mai Vietui .vrâm6 csiealaltă în . 

trupii cu poftele omenesti, 

voiea lui. dumnezău. 
Pentru că destulii e noa5 câ trecută 

vreme a vieţii, voiea limbilori a o 

isprăvi înblindu întru necurăţii, pofie 

belii destătăciuni, - 

ce cu 

băuturi şi cele nedirepte închinăciuni 

de idoli. 
Întru “care să miră -nepristănindii 

vărsare a curviei 

„ blestemindi,. 

Carii vorii dă sama la cela ce 

ieaste gata. să judece morţii şi 

viii, - 

Pentru că spre aceasta si. morţilorii 

“sau binevestitii, ca să să judece 

după oameni trupâsce, şi să trăiască. 

dumnezăieasce cu duhul. 

săvirșituli Sau a- 

propiiatii, deci întregiţi-vă la minte 

şi vă „trezviţi la rugi. 
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TESTUL. 

CLIĂ. 

44nucS 

  

l. anopu. d îi 'TEAETEIMI, 

2, ROME RECPIINIoY ÎSpkânnzn As. 

3. AEgEueIGReCTAReanEpeatevugi 

E 3 atikizisarreA8. cziuginoanrui 

5. „ etrpSânaa?Sdzpameyzroyirpediz 

G. nanA$. si.ppeovaiSnpecatnt7$ 

To MAZOVAEAA MIISES. Purta pugSci, Ape 

$. “du epecaS:t AS. RAROY.Apu 

9. “POanTepil. «MEI7E7OȚEHIIOȚROY-A A 

.10. "rani nas iises. evenimerer 

ll. meansSEt: reataSpiise $ ca$ce 

ID. nea. -MecaoyiRarpenagi.pgSrapie 

13. Bastia” rSpiiseS, noveeaere7$ : 

14 caz ăcace piisseS stirea due | 

CLX. 

- 1 aStaceaaganunui.p9SrrS eur 

2. rkanaSâarii, [cfaatiezi$] . 

3. Dani atieuuSreă au papeupuracă - “A 

4. NTSBen uta pe. izzauennizprk ăr 

5. noacgzuetăcretaczinpaneat | 

6. mâna ASce. MERA. AI pEOV pata 

î. ntiSpeasaSfenoynSpauutnzce 

3. ui. pgSneup'kcaaneenaSung'kney 

9. nSpauiz. BReceinitASaz. urce 

10. RAĂAZUIpE Eger Tous leat 

11. Sie, cpepratiiceiția, acaaneae 
„12. MĂSIIASAnăeSenpetonzanacț. 

13... um peâurădmSySa'kipece. 1apa 

Il. MERSI pec az auţiece. MecenSue. 

your ăn că dpaluSezarzpupelt] 

1 TTRANSCRIPŢIUNEA. * 

„ciuri. Aiute de toți, adiusu 

voi iubosti piirur6 aibându, 

devepee jubosiea coupere meli- 

ărulu altu, în mâvefire, Ri 

căndu ciînre câinu preemitu 

dară dela d-deu; înnşi-vă înntru siînre 

aşijdere slujindu, ca biinri | 

toemitori înn toti chipăli băinră- | 

taţiei lu dunnegeu. Se nesciinre grăia- 

sce ca cuventele lu dumnedeu, Sau se 

“nesciinre slujasce ca diintru tărie, 

c(are) au datu dummnedeu, ctimu se de totu 

slăvie ască-se d-deu cu Î-su H-su, că ace- 

  

  
„luia & slava Şi ţiinrutulu în vecii 

| "Y&ciloru, aminu. [sfrăşitulu uiiercuriei 
FI ați miei! nu vă mirareți ce e Începe! 

întru voi încindre, câtră ispitiră 63 

- voastră ce iaste, ca -striiră” voad 

tâmplăndu-se, ce ca înpreăraţi-vă _ 

chinureloru lu Hristosu, băcurați-vă, se 
„Si întru iviră slaveei' lui prebil-. 

„căraţi- vă. veselindu- vă, Şi se-. 
vă Bcărire dereptă niimele : 

„lu Hristosu, fericaţi seţi, că slavele 
duhului lu dumnedeu spre voi răpaiisă, 

"si de aceia ami hulâsee-se, iară 

de voi proslăvieaset- -se. De:se nu ne 
[sioi a 33. săpt. T raţi! nu vă m()r(a)reţi]. 
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lari nime   

8. „8. Şi mai nainte de toate c6 întru voi 

xoste tinulii cătri alaltii neîncetatii: dragoste, întinsă avîndă, căci dra- 

că dragoste acoapere mulţime pă- goste va acoperi mulţime de pă- 

catelor. îi cate. o | 

9. Yiţi Ospătători unii cătri alalţi fări 9. Îubitori de striini fiţi între voi fără 

“mustrare, de răpstire. 

10. Pie carele cumu au luati darulii aşieă, 10. Fiesce carele după cumi au Tuaţii 

înpărțindit uinulii altuiea ca visternicii | darul între voi pre elii posluşindu'li, 

buni a milei lui dumnezău de multe - ca, nisce buni diregători .ai celui de 

feliuri. a „multe feliuri darii ali lui dumnezău. 

1]. Să grăicasce cinevă : grăieasci ca cu- |-11. Ori cine grăieasce, ca cuvintele lui 

vinte lui dumnezău, să slujieasce “dumnezău  &ri cine posluşasce .ca 

cinevi slujasci ca. dinti vrătut ce denii putâre cară dă dumnezău, ca în- 

iau datii dumnezău: ca să să să tu toate -să să, mărescă dumnezău,; 

vesci întru toate dumnezău prinii Isus prenn isus hristos, 

Hristos, | 

a căruiea“i slava și țin&re în vâcii căruiea e mărire şi tăriiea în vecii 

de vâcii amin. ROMEh CpEAbl VETEEP- vecilori aminil. 

monh, Ăr. tema, Bavtdac, ăn. 12. jubiţilorit nu vă mirați de câ dentru 

12. Dragilor, nu vi spământareţi ca | voi aprinder6, spre ispită voad fă-. 

streini, de: ispita, acâiea care e cu. cându-se ca „cumii vă Sarii tâmplă 

focii întru voi spre ispita voastri, cumii | cevă, striinu. 

vă stari tâmplă a vedă cevă streini: 13. Ce întru citi părtaşi sinteţi patimi- 

13. Ce mai vrătost că simteţi soţi scăr- lorit lui hristos, bucuraţi-vă ca și 

velorii lui Hristos bucuraţi-vi, ca. întru descoperir& mărirei lui vă veţi | 

să vă bucuraţi veselindu-vi căndii să bucură veselindu-vă. 

va arătă slava, lui. o 14. De vă ocăriţi întru numele lui 

14. ari să veţi fi Scărăţi pentru ! numele hristos, fericiţi sinteți, căci cel ali 

lui Hristos fericiţi sânteți: că slava mărirei şi ali lui dumnezău duhi, 

şi duhulii lui. dumnezău spre voi să spic voi sil oilihnesce insă despre 

va Sdihui: carele de ceiea să huldsce; ci, să hulosee, iară despre Vol, Să 

- ari de voi să slăvesce, | o slăvâsce. e 

15. | 15. Căci . NU cunmvă cinevă, - 

7   
  

  

„ConrcELE VOoRONEŢEAN. 
21 :
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TESTUL. - 

OCLAI. 

2 . . j 

1. wprinpeaenenunStacrezcaSuui sciinre de voi chinuiască ca uci- 

2. ramepiu. caSna:pSp$. caov gătorii, sau ca furulu, sai 

3. tazeoyăhaarepre. caowaS ez ca re făcătoriu, sai ca uîn stri- 

4. npSficieAurropto. TĂpacEKA9Y iru iscoditoriu; iară se, ca 

5. xpuezoekuScenScezowvumnpkse, Hristosânii; se -nu se risirăde, 

6. aecenpecaznietiz AISS.ptnIIeZ A | ce se proslăvâscă, dumned(e)u în cinstiea 

7. duaczanzBgilatee, î Mitaneato aceasta, că vreme e a înncicape giu- 

3. ăcufai.ptacaaSaiiss. tăpaceâii deţulu diin casa lu d-Q(c)u. ară se ain- 

9. epi.NeSnoriucecd;pauanrețue te diintru „oi: ce e sfrăşitălă ce- 

10. aopauecenporuBecovv aie . lora ce se protiveseii evanghelie- 

“11, Zuse$nee gepenzoțâniacecnajie. ei deului ? Se dereptiilii abii, se spiisâsce; 
12. EnenoyparoPunnzrearecet, AG „e neciiratălă şi păcătosălă iud | 
13. cezopSnen. arkuuui. perii Supe „Se voru ivi? Deci ciinre chinuicasee. | 
14. AStratetaaS is EStanpepi. IS după voia lu dumnedeu, ca crediinciosu 

CLXIL.- 

„1. Buawropie. cânpitajaaiherzeSăsae ziditoriu, se pridădâscă,. sufle- 
2. mocaS.pgS0S.ppaijsauepe. BAZA „tălă săi întru buinră facere! „Bătră- 
3, pinuetauecS.pgSnenizers. BARA. „Tii ceia ce su întru voi rogu, ca bă- 
4. "TprppSES. ti azrroczacr HA9 trăiuru cu şi martoru strastiloru 
5. ASke. edSuuietpS?aSceavefue | lu Hristosu, celui ce vră elu se me ive- 
6: enSeaaneeit.prrpeSparr'$.: arieni scu slaveci: înpreuratu : : pasceţi 
7. wbkrauee.pgSaorrSpaaaSaiis$ coiea ce e întru voi turma lu dumneg(e)u, 
S. uezurrauaS, uSnSienoț, uens SI cercetăndu- -O.nu cu nevot, ce cu. 
9. pe. noyiStaaiz ettojataz, vre, ni cu vamă, ce că milă, 

10. unui Sau ae A ecuiS.ppS iza AS. Şi nu ca, cica ce despuinru în răndu, 
Il. uetonpăsoțibitii ASrrețateeni. ce Obrază fiindu tărmeci 
12, veaStăueekofiutcurrSâ auecopu celuia ce sâă. ivitu alu) păstori- 
18. aepSprrrenzrroPI. uunpefavinpe loru înncepătoriu, şi” preemi-vreți 
1-t.  unezeipesira, âcaaneeni neY cşterlita a slaveci. 
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- PI ii 

dintru voi să nu rabde ca vrăjmaşu, denii voi să pătimâscă, ca ânii ăci- 

sau ca furulit sau ca tălhariulii, sati -sătoriu au furii au făcătoriu de rău, 

pohtitoriu lucrurilorii streine. sau că iinii socotitoriu de câle statiine. 

16. Ce ta creştin, să nu să ruşinâze ce | 16. Iară de (pătimâsce) ca, iinti. creştinii 

mai vrătosii să să slăvesci numele nu să ruşinâze, ce mărâscă pre dum- 

lui dumnezău întwaceasti. parte. _mezău cu parte aceasta. - 

1î. Că vreme ieaste să începi judece cata | 17. Căci vreme e a să începe judecata 

dină casa lui dumnezău; iari să va dela casa lui dumnezău, iară de va: 

îneâpe întăiu di în noi, dari cumii N întăiu dela noi ce e sfirşitulu ce- 

va Îi svărşenia celora ce nu îngă- lori ce nu ascultă la evangheriiea 

duescu etanghelieei lui dumnezău ? - lui dumnezău ?' | 

15. Şi să direptulii abiiea să va spăsi, |. 18. - Şi de vreme ce celii direptii abiiiea, 

dari nedereptulii şi păcătosulii unde să mintuieasece. dară celu necurat 

să va îți? Ă şi păcătosii tinde să va în?) 

19.  Dereptii accica carii patit rău di în 19. Deci şi ceica c6 pătimescu, după 

voica lui dumnezău, ca - voiea, lui dumnezău ca 

făcătorăului lori celii credinciosii d5'şi la nt credinciosii ziditoriu, pue'ş "si 

sufletele sale bine făcăndii. sufietele lori. cu facere bună. 

Car 5. „Cap 9. | 

1. Pre bătrăni carii'sti între voi, eu. 1. Pre Dătrinii cei dentru voi rogu-iu, 

înci bătrânii depreuni rogii, şi măr- cel înpreună bătrinii, si “mărturisi 

turisitoriuli patemelorii lui. Hristos, “toriu ali patimilorii, lui hristos, care 

şi soțului ceii slave ce va să să arate. | Ş mărirei ceii ce va să să descopere, 

2. Pasceţi turma lui dumnedău cars e ieaste părtaşii. 

între voi socotindu-d nu de în sili, 2, Pasceţi c6 dentru voi turmă, a lui 

ce bucuroşi: nece pentru dobindi dumnezău, “socotindu- 6 nu cu sila ce 

cu bună: voe, nici cu agonisit 16 

necuviiuasi, ce cu inimi gata. - ce cu Ssirdie. | | | | 

3. Nice domnindu-vi spre Desărica. lui 3. Nici ca cumil aţi stăpini sorţiloră 

dumnezău; ce si fiţi pilde turmeei. ce pildă făcindu-vă turmei. 

4. Şi când să va arătă mai marele Î Și. arătindi-să îneepătoriulii păsto- 

păstorilorii, luă-veţi cica coroni N6- „rilorii, veți luă ce neveştejită'ă slarei 

- veşteziti a slavei. | „cumună. e 
 



LL — 164 — 

  

  
  

TESTUL. . . a TRANSCRIPŢIUNEA. 

CLXIII. . 

l. kovpSpaâunittpeuntirii.Apepint. cirură. Aşijdere şi tiinrerii, 

2 coynSipepiezezzzpuaSoiistepg "| 7 săpuinreţi-vă bătrăriloru, toți tirulu 

3. âazazSiicoynoyitiASee. catepuza | alăltui săpuindu-se. Smerită, 

4. mănapieâronuicuu. KA AfiseS „ mîndrie agonisiţi, că dumnedeu 

5. rpSisaruntiSnporrutrlițiece. ecate -. - trufaşiloru, protivâsce-se,- e sme- 
6. Suna ĂnoV-Apa TATE. catepu a ie riţiloru dă buînrătate. Smeri- 

7. uugacSurrSara.ppaukAatagrkâas E ți-vă suptu măînra câica marâ-a lu 
8. Alisss, koțeenzzzp rue. Neag  dummnedeu, Ciumnii se vă rădice întru vr&- 
„o A1€. POATATPHIARCACIAÂZOV.ARA - me. "Loată grija voastră arbincaţi 

10. uptenpezaS. EAdUeAAPpM alee spre clu, că acela grijasce-se 
11. MEREU, GEBEHUU BAI HE APIA. de voi. “"Lrezviţi-vă şi străgniţi=vă, 
12. kapa tauiGe SA paneția „| că vrăjmaşulu vostru, dracălă, ca 

13. cFarSzunannASŢBaz. uepai AS. - - | leu ricăindu înmblă, cerăndu 
14. MELpII-Apece run A. ucaStauenpo 1. mesciînre se înghiță ; celuia ce pro- 

CLXIV. ! 

1. THESE TapROȚI:pEA Mila. | tivitu-vă tari că crediânnța, 
9, aprittui Sâ ai. NgS na. Îparmagu - soiindu aceieaşi dintru G): dinrătari 
3. «paSateâdauebpauun. MiISESRzroe în lume a face fraţi. Dumnedeu c() toa- 
4. TAcovppa'raza. eedoyrie tă băinrătafiea,. cela ce ati chie- 
5. aaTSaeu. NaSneSuroapeasii „matu voi întru vecuitoare a lui 
6. caatzpeetenoviuueaSnunS E “slavă de.Hristosu Isusu, păţinelu chinu- 
7. rau. dueaaceci;pauaciuna.: | „taţi, acela se sfrăşască-vă 

-  MINCENRPATCÂLIERA. cegpui7apik "şi se învrătoaşe-vă; se vă înntărâ- 
). RA. ceszskea. âueaStăcaata | “scă,. se urzâscă.. Aceluia, slavă 

10. umunpSrs. je'kutuBrkuuas, âatii. şi tirutu În vecii veciloru, aminu. 
II. SVentanitanSneaopeaf. pre Cu Siliganu, voa5 crediinncio- . 12. ceva;pare. ROVASatn ape. ps sălu fratele, ciuma "mi pare, întru 13. „ NSumneaSekpuuS, ZorSumnazz puţinelu scrişu : rozu şi. măr- 
14. 'rSpncecu$. âtacTaâditi Ala “turisescu, aceasta a fi dâde-   
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BIBLIEA DIN! 1618. 

„_ Aşijder6. şi tinerii plecaţi-vi bătră- 

niloră, şi toți unulu cătri altul vă 

plecaţi, fiţi podobiţi denii lăuntru cu 

smerenie, că dumnezău stă înprotivi 

-măreţiloră, iari smeriţilori le di mila 

"Sa.  KOHEUR WETREDPEA.  EVanreanc'r$ 

 Mapko. Baudac, Ăr. - 

Plecaţi-vi dereptu acâiea suptii pu- 

târnici .măna lui. dumnezău, ca să 

vi rădice pre. voi în vrâme: 

'Poati grija. voastri aruncând” spre 

dănsii: că lui”i grije de voi. 
- Fiţi trezvi, preveeheţi-vi că pizmaşulii 

vostru_ diavolul ca unit leu răcnindii 

- îmcungiură  căutăndi pre cine are 

înghiţi. - 

„Căruiea îni staţi 

— 165 — Li 

_ BrBuIeA DIx, 1688. 

Aşijdere tinerii *plecaţi-vă la cei: 

mai.bătrîni, şi toţi iinulă la alaltii 

plecîndu-vă, smereniiea întru voi 

căştisaţi, căci dumnezău mîndriloră 

„Să înponcişază, iară smeriţilori le 

dă darii. 

“Smeriţi-vă direptii acsiea suptit co 

tare “mină a lui dumnezău, ca pre 
voi să vă înalțe cu vr&me.: | 

'Poată. grija voastră aruncîndii spre 

elit, căci eli poată grije pentru 

voi. a 

“Trezviţi-vă, priveghieați, căci piră- 

şulu vostru diavolul, ca îinii leu 

răcnindu, timblă cercîndii pre cine 

va înghiţi. 

Căruiea staţi 
+ 

  

  
10. 

UL. 

13. 

înprotivi vrătoşi în credinţi sciindu 

că  aceleşi scrăbe -dela frătăţiiea 

voastri carâ'i în lume să vorii înmpl&. 

jaii dumnezăulii a toati mila carele 

au. chemati pre noi în slava sa cica 

de vecie în Hristos Isus, voi: carii. 

sănteți neşchitii dosădiţi, acela vă va 

întregi, întâr-vă-ra, învrătoşieă-vă- 

va, întemeliui-vă-va. | 

Aceluiea”i şi putere întru vecii ve- 

cului amintit. a 

Prin siluanui ali. vostru_frate crediu- 

ciosă cumii "mi si pare neşchitii amii 

“scrisii: îndemnăndii pre vol -şi măr- 

turisindi c'aceastai - 

  

  
10. 

Il. 

12. 

îupotrivă întemciaţi cu credința, sci- 

indă acsicaşi ale patimelorii, cu ce 

denii lume a voastră frăţie a să săviră: 

jară dumnezăulii a totii darulii, cela 

-ce au chemati pre noi la ce vecinică 

a lui mărire, întru hristos sis, pu= 

ținut pătimindă celii să îndireptâze pre 

„voi, să vă întărescă, să vă iuvirto= * 

saze să vă întemeieaze. - 

Ii e mărire, tăriiea în vecii ve- 

cilorii. 

Prenti siluanii-celii credinciosit voad 

frate, după cumii socotescu prenii 

puţine ami: serisi, rugîndi şi măr- 

“turisindii, acesta a fi 
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"TESTUL, ÎRANSCRIPŢIUNEA. 

CLAV - 

l. iapSSno.ppzrazaaSaliseS.NS văru cu biăînrătatiea lu dumnede: u, întru 

2. Acra. capSranatopSueta „ea staţi. Sărută-i ă-voru ceia 

3. decan7op-ABaRttaetiSicovaqeuuitu i ce săntă în Vavilonu ci aleşii, 

4... mumazieiilcatieS. capS7ari şi Marco, fiiulu mieu. Sărutaţi- 

5. naci.ipenoveapSapikiâneezeeii. vă Siînre ci sărutară iubosteei ! 

6.  nauegoatbaeieită arin” a „Pace voa5 de Hristosu Isusu, aminti! 

7. [edprălanatapre. uimicipa [Sfrăşitulu. Apostolulu Marco. Şi sfrăşi- 

8. 'r$anozenriengeankrtaaSnag$] „„tulu zboresciei tremâteri a lu Pătru.] 

9. GnsprpatnaSuniagSatzert. (9) Spurers a ei lui Pătru a 2. tremâtere. 
10. SIiacrazoorecsâueaauunz căs Aceasta riitesu acelaşi Pă- 236 

11. rpSzeavkrethă datăere ţie “tru tremste -câiea ami ce cre- | 
12. sSras, ierezealarep'lpgS dut'au. jaste tremicateră întru 
13. noaenngrk.puizafas. Ii ASâa$ pomeniră îuntăeloru, sciindu amă 
14. novzoţuiSânâcanzapacupe. curându a fi a sa părăsire,. 

 CLAVI. . 

1. ÂNEAMIEEi, MEBONÂCE, cenoate a pelițeei, nevoiică-se șe pome- 
2. IrkekzAekapti ae. În a pace. az nescă de carile învăţară-se învă- 
3. Wa TOPHÂNITEÂAtOYenoV.A pe, un fători. Ante amă spăinre şi 
4. fitehipeca enppunauilerari.ppe ivâsce, că de proroci acâstiea biinre 
5. Becrnpace. uucEnpputaukue "vestiră-se, şi ciimiă prorociică, câ co 
6. e veciracn'rogisiiSczarr Scoate e-de spăsitoriulu,_niu sântu Ome- 

7. PELIN. UEAcAaAiiseSrpzipace. "resei, ce dela dumnedeu grăiră-se. ă 
3. ASnzâwbynuecenStaâatere După ac& (ice, se nu ia a mente.: 
9. npnazeriTopnas. pasate prilăstitoriloru. Grăiasce | 

10. ânepnâneaepanepuipui. na. a veri acelora periri ; ca înn- 
II. TpEMEACEALAS.prapz.prepui tre ceiea se deluingară îngeri 
12. ds. „Apatitirenecrrebie. NS „fi. Înrainte vestsce întru tre= 

- 18. avkTepesttaeâne pu. eh aeue.p „imătere- dile a veri, câle ce în- 
14. rpateeatenureperuinâ:faa 

| | trănse menciuroşii a înmblă, 

er ia   
 



  

BIBLIEA Dr 16-48. 

mila cica adevărați alui dumnezău 

în car6 staţi. 

13. Închină-si voad besrica carc'i în 

vavilOnă cu voi alesi, şi marco fi-! 

„iuli mieu. 

14. îinulu cătri Inchinaţi-vi altulii cu 

sărutâre dragostei: pace voao tutu- 

rora caii simteţi în Hristos Isus, 

Aminii. | 

Sfârşitul, 1, cărţii lui pătru apostolulii. 

Note mărginale esplicative, 

ple ecaţi = srecâsce 

12. fai a —=— mă- 

Cap 3.v. 3. 

asi cestil verşit. — v. 

nioasi si va piicarde de pre pămăntie nu 

mele lor. - 

| Cap 4. v. 2. a viieă = întrupi. 

v, 3. în băuturi = grecâsce'i aşâi -| 

. cest verşi, — v. L1. ju deca ta =au 

Dătaiea: 

Cap 5. +. 3. lui du mnez a u=- 

, 
sau pre presții cei mai mici..   

—— 167 

14. 

i ienie ; 

Biouia vIx 16*8. 

cel adevăratii darulii lui dumnezău 

da carele staţi. 

vaviloni 13. Îmchină-să voao e6 denti 

împreună al&să, şi marco fiiulu micu. 

Închinaţi- vă unulu cătră alalti cu 

sărutare de dragoste, pace voa60 tu 

turorii, celorii în hristos isusti aminii. 

——— ot te ip SC   

Test . curăspungătoriii 
dintrun n „Apostol“ vechii sluvenese, fără început 

și fine, ce se află acum în posesiunea mea. 

CRABAuI€ NETPOL& GOROPHOAIY 

Mocaaniid, E. AS. 

| Hat nani trebe Ilemga necniaaeTh 

mkponanuiii otite Oac înăriks. Gore 

necaanie, goenoatitaniie ntpaii, rekaniii ze 

cropoe cRo6. BhIZH Eine W NASTI paAcipă 

a 
NOTIPACA | perkaa ROCA ASTI, 

on fizace HaSĂȚuMIAcĂ stpueniit, uterul | ORE 

a e 

cnasSE di pi, raza i nppia SĂ npe 

atleta enituu$,. în răne ngpuecrrea ace 

wciieik, wbc$ atita. Ho & ÎA TÂANAcA. NOT$ 

2€ sarbijiatat, metru ata uperpaieiii. ra 

tăto BSAE iribara HoruEE. Sf pers 

nabuii â”raz RAI: „ngtvearekiat nenecaatiîn, 

fane BSASY afli, tii Acupi Yo, puii ÎNMŞ. 

  

 



TESTUL. 
TPRANSCRIPŢIUNEA. 

  

  

  Pa , a i 

[ue ăr. anozkeazearberză Sura] 

4   

CLĂVIL. 

„1. âSunnp'leepScenpiiazczAcRA au și vr&-voru se prilăstiească 

9, Eprogiii.  rpaititaSaceuiez'rSr pa” vriurii, &răindu deşertu -gr(a)iu 

3. route pezorite.ppurŞefitrropro ce e de noi; veînritulu spăsitoriu- 

4. AS. nependenSpSprkârpzt. n$ lui. Derepee purură a grăi, nu 

5. RABadju. CeneaS:pungece peeitată - că va fi; se duluinnge- -se de ei. Mai 

6. npamenue, ur.pgauacenSngk - vrătosu (dice şi învaţă se nu pr&- 

d. METE.NQSE&pEANtt, -Apataczanp'kate geto întru vremi, înr'aceasta vreme 

S. neam pâdijuzeani$. pepene nemică a fi. înntre domnulu; derepce 

9, OPUS Eaoyibariea tanin. ut no i ca uo mie de anii, şi. 

10. arie aeânintatosu. mnâdu O mie de anii ca 0 di,şia fi 

11. BSzoynaSsSanotii: âcepuza curiindu dua domnului. A se înntă- 

12. “ puâbdera. „umenov.ppera'raâiu Ti arată și spuinre gata a fi 

13. "wSrSgs. „pigSâueaaaSnpSge tuturoru înntru acela(!) lucriăre 

„14. Rovppe.: umcefonrkerzuee aeria buinre, şi se iubescă ce e «de Pa- 

/ 

CLĂVII. 

1. ReaSâtanerpuiea. aueenSco velu apostolulu scrisa, şi se nu S0- 
2, orrkekzue aere pitazerecri$ cotescă ceiea ce prilăstescu 
3. aulera. AepenueSrSpop$ | „acestia. Derepee tuturoru 
4, Niseeeneckpuutizo%gpu. Muizoâz dumnedeescele scriptări înntoar= 

. uenepSâuta, Ode azăat$. ce-voru acciea,  Pomeni-lă ami 

6. urinepezta. 'rodreânurece sii învăţ toate ainte se 
. icaSepSpe. ukz7ză mScenSka scie. Juerure; certă ami! se nu. ca= 

s, SAME Miipeaenuroprlripe, LA LITCLI dă de înnțelepciură crediiunțeei, 

9. âuăcbpzmarpezgeau repre şi aşti sfrăşasce tremiteră. - . 

10. Gai iii nazSzeah'vepe “A Acel(ui)aşi apostoli Pătru tromătere, | 

ia ce e A, Simânu Pătru, servi și tremi- în. GA 

13 i ' “i OSOTA sulu Ju Isusu Hristosu celora ce sGii tăin- 

i Pi eRaieppr CNZSEpEA ip -platu S&meînră întru crediinn- 
Fe WBROȚIEII, Roiepervrazaiisegu . lă că noi, ct dere eptatica dumnedeului... 

ver eri a 33. zborâsca iremâtere a lu Pătru] 

a 
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BIBLaEA DIN 1688. 

* a ” R .. - AN a 

upenpatoie meat âtorie, tătenese rieca 

tuă. repet npiimecraie Yo BBITII. BAe 
i E E DR, a ma Ra -. 

- neerârăetea, ânenti Gajie, (9 căi cipno ahkâne 

„Bankipianas Darkrarnea. ofuane . npenle- 

mărar Ro Rpeateiit. cepe aeSn'k EpEAA, 
A RS na 

faounuTă 6 ngE rc. aie În Ganz alin, 

_ făko Tbicâa a'kra BhiTu, în. reicatia Ark, 

IăKO Aiih  GAMINZ. BhITH:KE Rockeprk. Aiilo 

.. A AT, A a A id 

„nino fse'keraSe în Nokasse. i NoREA' RAE 

_omezii Bir” BCR,  BToiI akaht Baiat. 

îi Atari fâăe (0 nagaa ÂNĂa Dicâttitda. 

îi mekuaa zu, Race Sil 4. Sant ÎRcA 

PP a mu ' a 

eaîizuă uueania KAEBețIS. “BocnoatiSBii6, 

“mastran ta. BeExz npeanarrui geijiui. Bar'k- 

  

    
art, 2, a lui Print apesi 

| „Cave | | 

Ba NATO, Fr. HEAkaa, BA144s;, ăA. 

  

l. Simân pătru, S sluga şi apostoli a lui 

Isus Hristos, acelora carii asemene 

cu noi-au Juatii credinţa ce cinstiti, 

pentru direptată dumnezâului .. 

_CoprcELE VORONEŢEAN. 

  

A A 
i E rai pă _ - 

. I|AB46 MEMONIA AATI MCTI e'lpnl. 1 'TARe 

+ 
mi 

CEOIIMARAC7A NOcAaii6: 

  

bare Vinst li Peri preste (o e toi a la, 

Carp. ] 

  

l. Simeguiă petării robia şi a apostolulii 

“ui “isus hristos, celori ce întocma 

cinstită cu noi, au nemeritit credinţă, 

întru direptată dumnezăului . . .     
    
 



  

  
  

  

TESTUL, - - 9 E TRANSCRIPŢIUNEA.. | 

1. geâuberttza „re acâst6 ob - 
2. oțazapenpee. - âltare pree - | 
3, kudSaap$ chiloru a loru 

4. ipauinatie Fraţii mie 
5. ASpSpe lucrure 

6. urâe „ce av. 
7. âuk ! ac 

3. wi. Ş 

9. -d A - 

l. 7. AEpENZOVANie ă, dereptii mie - 
2, "TS.pgSauecza tu întru acesta 
3. korineatenngi, - voi pomenire 
4, azzcuphaS _ -_ ărăsire tru 
5. „HOoczSit nostru Isusu 
6. Saten$ umepu 
Ț. atieS “mieu 
3. oavk i om6 
9. a9 - loru | 

10. at 
„a0 - 
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BrorieA DIN 1648; ” 
i 

-BIBIIEA DIN 1688. A 
  

10. 

ll. 

lar întru cine nu. săntu acieastiea 

Orbu'i, nemici văzănd departe, uitatu- 

s'au că Sau “curăţitii de păcatele lui 

cieale de demultu. BAMaA0, e 

Pentru acsiea, fraţilorii, mai vărtosii, 

nevoiţi-vă, a întări chemare şi ale- 

sătura voastră, că să veţi face acâ- 

stiea nece'căndu nu vă veţi potieni. 

BONELh NEI, €SERBOTA, Ar, Bauaac, câr. 

Că aşieă, de înn destulii vă să va 

dă voad a întră înpărăţiiea de vecie 

a domnului nostru şi ai spăsitoriului 

Isus Hristos. 

-Dereptii acâiea nu .mi voiu părăsi a, . 

îndemnă pre. voi spre acieastiea să 

va că sănteţi sciutori întru adevi iruli 

9. Pentru că la carele, nu'sii aceste orbi 

10. 

1]l.. 

ieaste, cercindi cu mîinile, diitare lu- 

îundii de curăţiiea celorii de demultii. 

ale lui păcate. | | 

Pentru  acâiea mai multit: fraţiloră 

nevoiţi, adeverită chemarâ şi alâgere 

voastră să să facă pentru că acâste 

făcîndi nu veţi oreşi nici Odinioară. 

Pentru că aş cu _bogâţie să va spori 
si oaia 

a domnului nostru, şi mîntuitoriului 

isus hristos. 

Pentru acâiea nu-mă voiu.lenevi 

„voâ6, purur6 a vă aduce a minte 

pentru acâstă, măcară că sciți 

  

  
13. 

14, 

15. 

16. 

ce'i a ieave. 

ari *mi să pare derepti- a fi. pâni 

voiu fi într'acestii cortii să vă «dle- 

şteptii pre voi dojenindu- -vi, 

Sciindă că curundă mii a pune |. 

cortulii mieu: cumu “mi-au arătatii 

mie domnulii nostru Isus Hristos. 

jari sih-mă-voiu ca să puteţi voi 

“ dupi eşiră .m6 pomeni despre aciea- 

stica. 

Că nu “inmblăndii dupi basne cu. măe- 

strij, ami arătatii voad putere şi v enir& 

„domnului . ...   
13. 

14. 

16. 

şi întăriţi fiindiă, întru acestu adevării. 

Şi direptii socotescii a fi, întru câtii 

sîntit întru acesti. lăcaş, să-vă 

sc6li pre voi cu pomenire. 

Sciindu că iute ieaste lepădare să- 

"Iaşului micu, după cumi ţi domnulii 

nostru isusu hristosii, au arătatii mie. 

Şi voiu nevoi, şi fiesce cindit a aviet 

pre: xoi,-: după a mica eşire a ace- 

stora pomenire să să facă. 

Pentiu că nu la cele învăţate basne 

rmindăi, ami arătatu voaâ a domnului 

nostru isus hristos, putâreşi venire, ce 

văzătoriu fiind ai marimei aceluiea... 
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10. 
11. 

13. 
13. 
14. 

CLAIX. 

XoVancea. uitsoyâcSnpza$ 

aprkeSatenuopoacenSneni7e ES 

A BsenS.pizpa,” “enuetoezai AddS 

pi.puzanuStanecri. uunegiipik 
SE a e . N a > 
ACuSea Satra. AkunceaiiseS 

Npepineftauer pent prin repSuz 

dekovnaerurSgiae enerSpa 

AEZ. LURIDAA A AL NUCA A aait - 

- Ku Siuitatgeriaa. uim aSauk 

whkapi?aranSonpSuz. ucise 
a sat a fat + 

HSatan. Mi cSâa On'rSâa pepeni 

"rauieneuiSerogro:epuăpz 
a da a d . * 

no'renSaSminuineiSp4ut7opui49 

See. uumuerauuae coposaell! 

hălise-va, şi căi asuprălu-. 

are cu menciuroase curente voi 

vă voru -scuînpără, cei cei Ssănda loru 

diînntăiu nu va pesti, şi perire 

l6ru nu va durmită. Deci se dumnedeu 

înngerii ceia ce greşiră nu'i cruți, 

ce că pletiturile de negură 

legâ”i şi pridădi în Osăndă ai 

„chinui şi ai veghiieă; şi lume 

câiea înntăia nu 6 cruţă, ce Noe: 
, 

numai înnsu 'şi alt Sptulu ali derep- 

tăţiei spuetoriu feri, iară N 

potopu lumiii necurăţitoriloru 

aduse, şi cetațile Sodomesci 
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10. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

OLAX. 

WHroatopeiținazeenScnazye 

pe. WcznAti. nScenunSutaopa 

uenopSap'kcenenSpaukenz. uni .. 

“Aepenzețae Stau ASuT$ ae 

“dzpz jeaeginenenSgzunzepias 

LIU AEaciiSZ Rau ASBiau ai 3BA 
<a - a tnt, derenSeeA'kprkuii iSâeys$ 

-  AEpENI7ORIA. NUSZusii estica 

iaer$, vepenrSunovă; Apa, 4E 

Reno kpSptato tuia. x 

Tu au$coy pzaTraravi.pezerepu, 

AÎ.MANACTHÂNIBEABU. Ene ge 
- a? A ” periugiui pui 5S47Aeua19 4 Spui 

HoVâineria. [eh spaSpu. ] 
- atâta ăp- mean zeavlertaSns. 

pagina, aprut], 

>
?
 

pa
sa
 

9   
şi Gomoresci arse cu sparge- 

Te, Osăndi : :puse'i chipu celora 
ce voru vre se necurăţâscă, şi 

Ă dereptulă- Lotu, obiduitulu, de 

fărădelegile necurăţitoriloru 

si de'a spureaţiloru viaţă izbă- 

"vi, cela ce cu vedere şi cu aăgulu 

dereptă viieă întru „ei, qi de di su- 

fletulu dereptului ci fărăde- 

lâge lăcrurele mănciică. 

Sci domnulu bărătatiea, ciinstitori în. 
diin năpasti ai izbăvi, e nede- 67 
repţii înn: dua de giudețu în chi- 
ni ai veglriieă, [sfrăşitulu luriei.] 

[marţi a 34. de zborâsea tremetere a lu 
„Pătru. Dragii miei, sci.] *        



  

Ş.
. 

"o
 

[să
 

> 
-. 

3. 

BrBuiga DIN 1648. 

Car 2. . 

.. să hulesce cale adevărului. . 

Şi pentru hlăpie cu cuvente amăei- 

„toare_vă -vorit. vănă, a cărora păgu- 

bire ieaste de multi gata, şi a că- 

rora perire nu adurmitezi. 

Că nau cruţatii dumnezău îngerilorii 

carii au. reşitu, ce iau aruncati în 

_bezui, legaţi cu lanţurile întunericelorii 

țiindu'i spre păgubituli. - 

Şi să mau cruțatii lummiei de întăiu, 

ce pre ne ali Gptul, propovedui- 

toriulii dereptăţiei izbăxitwl-au, adu-: 

căndii potâpii spre lumiea. nederep- 

tăţilorii : 

Şi “Oraşăle sodomlânilorii 
  

  între „ei -di 

şi a gomorenilorii, iari 

cenuşe lu prăpăditii, şi le făciu pildi 

celora ce vieţuescu fări de lsge : 

Şi „pre l6ti dereptulii dosăditii de - 

de viiaţa aprinşilori în “necurăţie 

izbăvi li. | 

Că fiindu el dereptăi ş Şi petreciindii 

1 "di în qi sufletului lui 

| | auzindu celt dereptii văzăndă şi 

faptele lori câle r6le să trudiiea. 

Hone Monea'atia, BTOpHHIE, Ăd HE 

mWka'k, sauaae, a. 

Sci domnulii izbăvi 

năpaste, iari . nederepţii ai ţine în 

“luda giudecatei spre. Osândire . . » 

  

făcăndu-le 

dereptții dinii -   

2. 

3. 

» 

d 

5. 

6. 

-Pentru că de 

- BIBLIEA DIN 1688. 

Car 2. 

„. cale adevărului să. va hul. 

cuvinte Şi cu lăcomie, cu amăgi- 

toare: pre voi vorii jrecupi, la carii 

judecata de demultii nu zăbovăsce 

şi pierzare lorii nu. adoarme. 

vreme ce dumnezăti 

„pre îngerii oreşindă, nu iau crufatii, 

ce cu lanţurile  întunârecului în, 

tartari băgindui, iau dati la ju-.. 

decată fiind pădiţii. 

ŞI lum5 cica dEnceputii nu '9 au cru- 

tatii, ce alii Sptule pre noe, alii direptă- 

ţii propoveduitoriu "l-au feriti, potopit 

în lume celorii necurați aducândii. 

Şi: cetăţile sodomului, 
  

7 

și eOmorului, făcîndu-le cenuşă, cu 

Il
 

S. 

9. 

- căoşi, deni bintuială a'i mintui, iară 

prăpădire I&u Osînditii,: pildă puindii 

celora ce vorii să facă._necurăţie. 

ŞI pre direptulii l&tii, necăjindu-să de 

ciea cu necurăţie viaţă « a celor fără- 

delâge - "l-au izbăvitii. 

Pentru că cu veders, şi cu auzulii 

diveptulu acela, lăcuiudi întru. ei, 

denii zi în zi sufletă direpti mun-" 

cică, cu căle fărădelâge lucruri. 

Scie domnul pre cei buni credin- - 

pre cei nedirepţi, la zioa judecății, 

căzniţii săi păzască . . .  



  

Note măzginale esplioative 
la testul din 1618. | 

Cap.”1. v. 14. cortulii = cortulii ieaste trupului, înţelege că va muri. 
- 

Cap. 2. v. 5. alii Gptul = fostau S înşi în corabie, ali: Gptul noe. 
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PARTEA II. 

    

VOCABULARIUL CODICELUI 
Cuprinde toate cuvintele din Codice, mal întara cu: litere lătinescr, ș şi apor în aceeaşi 

foarimă gramaticală și grafică, în carea se găsesc ele icr colcă prin test. 

Locul din test este însămnat prin o frîntură numerică. Numtrătoryul fiînturir- ni arată 

pagina originalului, car  namitoriul cer șirul paginil, unde se găsesce respectivul cuvînt. 

Numitorrul : sus, jos, însă ni arati că acel cuvînt este seris în vre o notă tipiconală pusă 

de- -asnpra sau (de-desubtul testului de pe aecă pagină ce no arată. numărătoryul. 

Paginităra originaluluy este. însănumatiă în columna testului tipărit. sus în mijloc, 

„cu cifre romane, șirele - însă de pe fiecare pagină sîat numâ&rate în- stînga cu cifre aralice. 

7 - Pe o pagină tipărită sînt puse doaiie “pagini din testul original manuscris. 

  
  

 



— 116 — 

  
  

  

isă numit cirilice din Codicele V oronețean și “tran- Ă 

Alfabpetul 

scripțiunea înă cu litere Jătinesci, în ordinea obser- 

vată în acest: "vocabulariii. 

  

Nr. 
curent 

l 

ID
 

p
c
 

Ce
 

-
 

10 

ll 

12 

13 

lit. lit, 

    

Nr lit 
cirilică latină - curent eirilică 

aa 92 al 
A ă 23 p. 

â “ DĂ 

P i 25 1 

sh 26 4 
4 c(e,i)| 27-a 

a d 28 
5 d 29 u. 

3 7 30 e 

£ o 3l w 

k 8 [aa n 
d * 33 9 

pf 34 cec 
p mhă,o,|. - _ 
| Stuihil 35 

! S (6i) 36 1 
ph 

îi Sir 
un | i 58 „H, 

hi i 5 y S 

E ia 10 

A ica +1 | . 

19 iu 42 E x 

  

lit, - 
latină. 

a - 

1 

în 

J . 

o a ho 

vu, î, hi 

„OS 

1 

m 

n 

  

a 

Abpreviaturi. 

    

oa, = ante substantivum. 
“Ac, — acusativ, - 

"act. — activ. - i 

adj. = adjectiv. 

_adv. — adverb. .- 
enj. = conjunctiv. 

conj. — conjunețiune, 

"ep. — compus. 
d. = demonstrativ. 

D. == dativ. 

fi == femenin. 

fit, =— fiitoriul. 

g. = gen, 
G. = genetiv. 
ger. = gerundiul 

“impf. = împorteetul. 
împr. = împerativul 

m. = masculin. 
N. =— nominativ. : 

n = nume. 
ned. = nedefinit 

„Nt. =— notă tipiconală.. 

opt. = optativul. 
p. = persoană. | - 
pas. = pasiv. 

pers. = personal. 
pl. = plural. 

pos. = posesiv. 

pr. = pronume. 
prep. = preposiţiune. 

prf. = perfectul. 

prf. =— perfectul anterior. 
pr). = proprii. 

prs. = presentul. 

pst. = post substantivum. 

r. = relativ. . - 

s. = substantiv. 
sg. = sîngural, 
sng. = sîngur.. 

Sp.» = sîmplu. 

v. = verb 
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“Ad. 

A, prep. aspirat â â: 21/ș, Su 47, 150/14, 

15275, 166/3; neaspirat dă: 2/43, Mp 

A, pavicula înfinitivului, aspirat â: 7/10, 

15; 7 Isa 9d 19/17, 153 200 21 ps, fa, 710, 
2 1/5, 25/a 26/x, 30/74 ; 32/6, 13/4, +/s, 21 /a, 

51/13, 52/3, P2/s zip 56/,, B1/, if, 597, 

5/9, 6072, 60/77, 62/2, Gila, 57/10 722, 73/4 

13 Tis, Bia, Ss, Sia, 9, 101/io, 

301,11, 102/7, 105/x, 105/y, 105/,3, 10971, 115/19, 

105/1015), 92 a, 28f, 125/, 120/1531 
157/3, 158/1394, Ha, 115/9, 18579, 155/10, 

157/0157, 185 151/1641, 154/u4, 

165/1ş, 166/10, 166/, 166/14, 6/4, 15/10, . 

16/11, 15/15: 170/13, 10/14; neaspirat a: 

51,303, 73/, -91/ry, 1027a; 102/8, 194/ay 
dif, 169; 169/4 : 

“A, pr. d. în loc de ale, sai cele; :4:.î1/13, 

109/g, A 

A,. articulul întreg, de genul femenin, sait 

numai de foarma” acestui gen; se. ]..: 

înnăintea genetivilor; aspirat â: %/5, 9/4 

Ah d, dl 10%/4, 109/1111, Nt, 11: 9sus 

Ni. 2/sus 123/5 0 

| 155/5, Nt, 1% /eub Nt. 1459 %/sub 156/4, | 56/13, 

158/5, "162, 165/, Nt, 165/g, 1667, Ni 

î65/aubs 

15 us; "— IL. îmnăintea posesivelor, 

aspirat â: 9/4, 102, 4/8, 55/s, 92/12, 19/11 

109/34 155/14, 140/,7, 112/43, 14/], 15572, 

185/, 153/3, Xt 13575, 

110/g; measpirat a: 10372, Nt..   
- IL. înnăintea posesivelor; 

“Abur; s. gs. m. N. se. 

186/g, 164/5,.Nt, -165jy, 165;14; neaspirat 

at 1554; -— IL. înnăintea uumeralelor 

| ordinale; aspirat â: Nt. î0/ At 15/sus 

Ii 55fa fo, Ta Ne S9/1ap-:88/a,  - 
%0/5 Nt. 95/sus 9% Nr. 150/ș, N. 160/9, 

—— Pluralul: ale; |. învăintea geneti- 

xilor; aspirat ânc: 12/10, 1553; — nea- . 

spirat aqe: 110/14; — II. îunăintea po- 

sesivelor ; aspirat âae: 57/10, 7414, 112/10,! 

alele 

(sic!) (pentru: ale lui) SS, — De ge- 

150/y; — neaspirat aae: 25; — 

nul masculin: Al. L. innăiutea genetivi- 

lor; aspirat âa : 116/$, 152 /1, 14240, 12/19, 

15914; — aruncat de-asupra: 1833 3 — 

aspirat âa: 
6/sa, 10574 10; — III. 

Jelor ordinale; aspirat: âa: 15%; — 

înnăintea mimera- 

aruncat de-asupra: 1547, 5514; -—.plu= 

ralul, ai; înnăintea posesivelor; aspirat 

Abiă, adv. dia: Sar, Stas If — 

ânia :-St/g, i Şi 

âcSpS: 15/10 

Acel, pr. d. &. m. s&. N. sng. âutaa: 16/3, 

Yi/5, 9/3, 14/14, 118/9, 12211, 153/1, 164; 

— N. pst: 23; — Ac. a. Bi; — 

„Ac, sn. 152/4; —N-sng. âueaa, 113;g.3 ; = 

N..Sug. aueaa, 25/12; — Ac. a. 1013; — 

Ac. se. 5/61; —G. “pst. însa, vi /9; 

D): sng. âucaovra, 13/13; — D. pst. îueaS, 

Opus — D.sng. âue asa, 1807, 1507, — 

D. sng. âutasrd, 18%; — pluralul: N. 

sng. auea, 1157, 8/2; data, Ig; — 

âuea, . 155/5;-—  âua 6173; —"Ac, Sg 

— Ac. âteaj 50/19; — Ac. 

16073: 

ate, 2/3; 

sue. averi, 155/14; — âuera, 
. ec, 

  

CopiceLk VOROSEŢEAN. n 
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âueaspa, 

6/1 166/10; — arteaoga, D. suo. 1/4; 

sn, 103/6; 

—Âe În; 

= duh, Ac. pst. 6/3, —— Ac. sng. îp, 

SIN, 

f. sg. 

s8,; 

o —dueaops$, D. — vw = 

âua, Ac. pst. /13; SN 

15%/11 1%6/7, 165/8; _— âua, Ac, pst. 19/;; 

— Ac. ne. Sa: — “dura, Ac. sug. 

124/1p; — dura, Ac. sug. Pa; — 

âka, Ac. sng.:126/9; — âueent, G. pst, 
10 N. a. 15; 

— dukae, Ac. pst. Nt, 154; Nt. 25/su; 

âua, Ac. pst. 24, Ni. 95sus ș — 

_ 113; âuhan, Ac. a: 1; 

Se, So, So; 
5l/p; — auaak, Ac. sue; 188/3; 

— Fluralul: âuaaa, 

- Ac, sug. 

— Ac. sny. 

"Ac. sn, 

-— duaaa, Ac. a, 30/5; — âueaa (1 

Ac. a. 167/13, 

Același, pr. d. e. m. se. âseaauun, N. 

a. 16510; — ueaă, N. a. N. IS; 
— aveau, dc. a. 121 — aueaaiii, 

Ace. a. 15/; r. fi. se. — au'kramu, 

Ac. a. ip — — Carl Ac. a. 15%; 

— âukă, Ac. snu. 164/., E 

Acest, pr. d. e. m. se. ducea, N. 

pst. Sia, e TR fa, 2, Su, 
9/10 Ne ae tu — N. sne. 3/45, 

Hp: — Ac. pst. 3/4, 55/4 So; —. 

Ac. a. 503, fs 5 62fp; — Ac. Sng. 

11/12, %9/6; — dutera, N. sng. Ni. 133%/su 

  

G. pst. 104/g; — âueaopa,. D. 

. IN: Di 

— avar, 

— Ac: pst. 65/11; -— acea, Ac. pst. 
109/1î — Ac. a. og — âueerrs, Ac. 
a. Piu, 151/4; âutcrey, Ac. a. 55/; 

duecro, Ac. a. îi/8; — Pluralul: 
  

due, N. sn. 69/59 — 
ae. pst. 159, 10/45; — âutpa, N. sn. 
lia —g f se. duacra, N. sng, Vo. 

  

  

Sa, 953, 116/, “1465, 

— Ac. pst. 15/41. 79105 "892, 102/44, 
161/7; — Ac. a. 9, 5fz, 19fo, 19/45, 
10; — Ac. sug. 20/10, 21/11, 30/0, 57/43, 
GU, 77/35, Ni. 15/14, 155/g, 18710; — 

atacrra, Ac. sug. 9/5 6, 100/19 _13 11%. 

155/9; — aiacra, Ac. a 167/p; — âwb- 

Hs, 149/9, 16/14; 

cra, Ac. a. %/g; — D. pst. duet, 5l/10; 

o — âueetă, D. pst. 5%; — Pluralul: 

| âurlerrik, N. bst. Bi —N. 

125/3;— Ac. pst. 59/4; — Ac. sug. 2/11, . 

59/7, 107/3; — âwkera, Ac. 

sng. î/4, 

pst. So 3 

102/3; — Ac. sug. 60/10, 6"/1.3, 90/14, *2/2, 
105/5.6, 165/5; — awkera, N. sug. 166/ş 
— Ac. sne. 13/46 — âuacra, Ac. sug. 
fa, SO/o, Sif, Hf; 

a. 55/13; 

AUACTA, Ac, 

— âuera, N. sng. 1%/5;.— 
âuacrik, Ac. Sng. fi; — auacrik, 

Ae. sng. 7079, 

"“Acicea, =. aicia, adr. âunua, 5, 2/4, 
N /sp — -âunua, 699; — ae dun= 

ua, 127/o, | a 

Acie, = ac, aici, adr. âute, 1/5, 25, 

Sa 5/6, 99/12, 196/6, 130/7; — avute, 2/8, 
si 56/00, 991 

Acieși, — îndată, adr. “dute, 55/13, 34/3, 

— AE âuie, 

  1/4, 55/5, 15/j. 

 Adauge, -v. act, ui Sp. Pl. âqao- 

pa | 
Adaugere, s. s. f. “ânaovuepik, N. se. 

pst. ia | 

Adăncat,- ă, adj. ceas îAatarrev o Ac. 
! .pste 16/j, _ 

Adăstă- = a aşteptă ; v. act. înca, 
împf. 3. pers. pl. 156/j,    
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079 

Adecă, = ceată, âqenz, 5912, 123/p,. 15414, 
a 1590; 155/1-53-155/0-0, 5/1; — vena 

înv, 12/13, 195/9; — A0E av Ratoi 

181/4,. | | 

Ades, adr. ânecoy, 6/5; — âsecs, tip, 

Adins, din ud şi ins = cătră fiecarele, 

unul cătră altul, adr. dsnues 18%, 

Adramitesc,-ească, adj.- 

Su. Ac. pst. S/c. 

„e
 

ânpaarikea, 

Aduce,'v. act. cenj. prs: se. cen ămSno,. 

553 — ce âiskov, 2l/12.13; — ce aa 

Sen, 52/65. — “se. și pl. ce ânovez, 

50 122 59/19; ce dqSuz, St, „Sos: 

= împf. se. 1. pers. în Serk (= eu adiu- 

ceam) 7 751 —- pl. 3. pers. 66/g; — pf, 

sp. se. âmSuov, 51/14; daSu$, 72/10; 

— î ASce, 15/1., 169/13; — pl. AO cea, 

1/j; aqScepa, 69/14; âaScepa, “1/8; = prf. 

a. sp. Dl. 2. pers. îScecer$, 1/9; — 

po inid. prs. se. 

âASeS îpoy, '66/s; îaSez: dev, 2/4. 
“Aducere. e, 5. g. fă > 

3/sp — AG. sng. Su. 

  Adură, = a adună, v. act. impf. 3. pl. j 

ânovpa, 5/19; — prt. sp. âaSpa. /5-6:; — 

daSpapa; 93/14-0/4, — Reflecsiv, inf. 

ă ekaspa, 50/78; — indic. prs. ce dASpz, 

âioviipace (1) 6/10; 

— prf. sh. âaSpapace 15/g; ce atvpapa prf. sp. âaSpapace 15/p; ce acvpapz,, 

155/3; — impr 

5%/9; ce aAS.ppapz, 190/1oa5; — pri. a 
Sp. 8. pla ce âaSpace, 66/45; — Pas. 

impf. epa Span, 1674. 

Adimă, ş. e. f. î8 sate aop$, pl. G. 15/43. 

Afară,adv. şi prep. âdiapa... Ac. 19/13 NA-Ap2 

| ddpapa 6, 25/ 10-11; ddap Mia 33/a. EZă 

ASuepi, N. “se a. - 

E apSea; Ltl/19; — pri: 

Agiutoriii, = 

  

nz-ipa ddapa, (cu: G.),..75/4; me npe â- 

apa, 191/1011. 

Află. v. act. inf. â aaa, 1027 ; ; — indie, 

pra. âdazatov, ro; — prf. sp. se. = 

ipaare, 55/1; aipaare, 35/5; — âsaz, 56; 

— pl. dpazas, 21/10; — tpazatoy, %/s, 

354, 99/9 ; —adinapz, 5/1, 61/13,02/4, 90/19; 
90/14, 101/8; — prf. ep. avlăov dipaarov, 

00 fiit: Beto âd;aa, 28/7. — Refl. ind. 

prs. ce das, hi fiit. âdaacena, 1/1. 

Agav, nume propr. &. m. âratş „Se. N. . 

Agonisi, v. act. impr. 

—— prf. sp. ărenucii, tf. 

ârenuentuat, 16: fi 

Agru, =o0gor, 8. g. m-pl. ârpeae, Ac. E2/a, 

Agripa, nume propr. e. m. ârguna, se. N. 714, 

51/g, arpiună, 2/10; rpuna, 6s/; ST puna, 

75/3; ârguns, 10/13; — Voe. ârgune, 1/0, 

ho, 88, Tae So SU 
Agiunge,— ajunge, v. act. inf. âvre.pre, 

| S6/g7. | , | 

Agiută, = ajută, v. act. impr. ĂNtoTau, 
So; — prf. sp. âutora, 121/g; — ger, 

pirati AS, 135/g,. 

e. IN. UIOTOPI, 

S/0.10; âySregie, 9/0. 

ajutoriii, s. 

sa. Ac, 

- Ahaiea, nume pr. e. f. âxaia, sg. Ac.%/6. 

Alave. — aievea = într'adever, adr. 

- AFaRE, „Sie. | | 

Ainte, = înnainte, adv. ânure, 15/2, 1S/, | 

95/3, 165/g ; — ntre, 196/8, 166/s3; — ânuze, Ă 

13/10; — âttnze, 140/1353 — tre, I6l/i9; 

— dure at, 55/13; — dune, 1/3: — 

atnuze c, 9/13; — iute pt, 159, — 

de 114-094, Pi — AMINTE DA-ApA 

BB AS, 80/1511; — „Apanuize, At. că 

— paine, ef 
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Acmi, = acum, adr. akm, 19/11, *0/1, 

35/13, 50/10, 33/13 60, 6910, S%/1, 150/4, 
25074, 140/, 131/8, Ta; — anale, s0/3; 

— fine, 740; — ans, 2/8, 11/7 
130714, 199409, 156/p; — nta6, 150/1112; 

„— tao. (1) 117/3; — AE aKA0Y, 

Spa, 24l/07ş —- âmoy âkaoy, = ceată 

acum, 130/3, 131/4. 

Acolo, aud. -ânoao, 7/7, 251.3 2, 2/5, 39/14, 

6771, 70/83; — pe akoao, 17f5, 17/10, 

Sage SW/ag — ae ao, fo. 
Acoperi, +. act. fiit. axonepnga, 136/9. 

Alait,- -ă. pr. ned. â4aars, Sa. Ac, 1%g, 

Sa. 11471, 159/5; — aaa435, 129/3; — 

dive, pi — ina, 25, “e 

daza7$i, 103); __ Paraul, A x. aaa 

OS. = conf. alt,-ă. 

Alege, v.act prf, sp pl. iarkeemoy, Bipuz-S5/a; 

—- “aabcepa, 11/53; — prf. cp. 49 

aatecov. 11î/89. — Refl. prf.. sp. eu 

date, 3/42. — Pas. part. g. f. sg. N. e. 

ante, 115; — D. dare, 5; — 
Ac, amhea. 1%5/j. — PL. e. m. D.. da 

WiHdop$, 135/5; — Ac. aacuriu, 165/3, 

Alean, = contra, protivă,-îndeşert; numai . 

în composițiuni: „MizaakuS, 75/9; — «A 

zaa'kuS, St/o.a ; — park, ut 

— pasrkuei, 101/x. 9. 

“Ales, — secur, -cu adererat, adr. „ăn, | 
31/13, -7%9. 

Alecsandru. nume propr. dacat ApS, N. 
1/4; — Ac. dnenă ă 195, 11/3:4. 

Alecsândresc,-ească, = al Alecsaudriei, 
sati dela Aleesandriea, adj. Anezan- 
Apeeov, Ac. pst. 9514-9971; —dat- 
ăanapikena, Ac. pst. Sif >   

Ait- -ă, pr. med. das wăpeue, Ac. 10/43; 

— dar uegă, 34/13; — Ac. a. ăăro 

„âpe napeat, 15/19; — Pl. N. Sng. 

ăauin, 1913, 9/4, 103/10; — aauin, 3/12; 

— Ac. a. dau, 157/9; — Ac. sug. da- 

„un Wape kapiui, 8/12. — g. feu. sg. N. 

sng. aarz, 17/z; — Ac.a, dara, *fe, 

122 2; — Ac. sng . dATA, 83/10; — dara, 

11/13; — ae dara wapa, 117/5, 156/4; — 

AE dara - bâpz, 152/9; — PL. Ac. sng. 

ănreae, 1/4. 

“Amar,-ă. adj. âmazoy, sg. Ac. pst. 1%/13; 

— amaz S, adv. 1%/5. 

Amănat,-ă, = negrabiiic, tărdii, “adj. 

“amănaroy, se. N. 115 /145 — AMAHATOV, 

114/13 — no daizuaT$ fay, — nu după 

mult timp, 8/4. - | 

Amăndoi,-oaiiă, num. “ord, « g. f dz, 

Ac. sn. 18/, | 

Amiadă-di,_ âatiaszsn, Ac. ar. 19, 6/8.* 

Amin, ady. d ati, 165/g; — ati, 160/, 164/10, 

“Amu, = enim, nam, autem, igitur, ergo, 

jam; pda cos; adr. datov, 1/, 2/6; 19/13, - 
15/60, 4/6, 48/a, 52], 5/4, 6/3, 
75/a, 5/7, 92/11, 105/2, 105/3, 11977, 113/g, 
I14/p, 116/g, 11874, 115/,3, 121 „19, 122/4, 
1%, 124,1, 123/0, 190/4, 18174, - 134/5, 

186/7158, 146/, 154/g, 158/1,-166/3, — 
„dat, 6T/a. — das, 30/6,. 47/84, 9/7, 

'95/4, 10710, 111/6, 19877, 19510, 1825, 
136/6, 1/14, 117 f14, 185/, 160/13, 165/1, 

*165/15, 185/5, 105/a; — âmera date, 19/19, - 
1%/f; ant AMO Atat, 181/4; aatoy 
Akatov, 150/4, | 

An, s. 8. DM. ao, Ac. pst. 7/19, 113/; 
— Ac. Sng. aus, 130/7; — Ac, pst: anoț, 

    
 



  

  

  

- 153 105/19. — G. pst. aneții, rep, — 

PL. N. pst. anin, a; — Ac. pst. ăn, 
Vo, 25; — Ac. a. dun, 61/9; — Ac. 
pst. „du, 599; — Ac. ânin, 15/41 3 — 
Ac. sng. dun, 167/10; — Ac. pst. anân, 
150; — Ac. sng.-anin, 16%/9; — Ac. 

pst. ani 135/0.. Ma 

Anania, nume prop. anania, N. 0/7, 
16/3, 5 fo. 

- Anchiră, s. g. f. se. ântnga Ac, sug. 93/14. 
Anticrihei, nume propt-, trăducere falsă 

din dragă ov, = în fata Hiului, cătră 
Hiu = contra Chim; durut Prien, Ac. 

sn. 17/ua-1. 
„Antipatu, So me = = îndbrazos, = = procon- 

sul; dwruinaru, pr N, 15/. 

Antipatrida, nume Propr. &. 
aa, Se. Ac. sng. 6. 

„Apă, s. &. f. anz, sg. Ac. sng.: 1%5/5, 156/8, 

£ ATTA Na- 

— Ac. ama, 95... — conf, Ge Zarof. 
ânmeeii; nume propr. 1%/. | 

- Apără,=a opri, = prohibere, v: act. cij. prs. 
„ce no ânrzpt, 63/8. — prf. sp. ânagpz, 9/1. 

Apie,. nume prop. “e &:-f. în loe de. „Apiu j 
G. aro anmeeii, 100, De 

_ADOI, adv. .ppanon, fa | - 
„Apostol, s. s. in. îfian, G. pst. ] Nt, ah: 

— N. D885; —N. Nt. 165/7 p —N. pst, 
Nt. 14/10; Ac. >158/4; 

Aprinde, v.' act.. prf.' sp. „ ânpi.pucepa, 

- 13; — Refl. fiit.. ce ga: ânpr. MIA, = 
se va înfl, înflămă, 9/1: 

Aproape, = == mhmatos; Droximus; $. g. m. 
Ânpeaneat, Ac. a. 156. - 

Aproape de, prep. cu Ac. ânpoâne A, 55. 

Aprapiă, a s6,. v. refl. ind. ps. înponiiece, 

155, 15%/1actm 155/13; — Împr. nponii- + 
“faunaa, 15518. 13; —prf. sp. ânpeniatoaie, 

„5/9; — ănponiece, 5/s; — ce. ângenie, 

"1/4, Su; — u4 ânponie” , 21/19 — ce 

angeniâpz, 50/4; ce ângoniagz, 90/9- 10; — 
fiit. ânponmracega, 195/13.14.;. ce nopS ânpo-: 

„na, 5/4; — ger. ânpeniunaSate, 35/10. 

Arătă, v. act. ind. prs. ÂZârma, 16713; — 

„enj. prs. ce zare, 10:15; CE AZATE IAlaz; 

„Aristarh, 

-Asamon, nume propr. &. m. 

  

— impr.” âzazaatn 120/8; — fit. Bor 
AZATA, 120,79. 10. — Refl. prf. sp. âza- 
Panciu ate; 17/39. 

“Arde, v. act. ind. ps. izae, 125/1005 —. 
impf. pl. âz4k,6/12; — pri. sp. âzer, 11074, 

“Ariră, = arină (năsip); s. s. f. pupa, „Ac... 
SN, 9%. 

Argint, s. e. m. , sug. îumrieț, 131/9.10; 
—.Ao. sug, AZS, i Sh; az 

ju r$ „ha; Ace. pst. âzyhrs, fur. 

“ Argintutăetoriă, — =— argintariii ș_ dprpozca- 
205; argentarius; âzuynuroyr aerepia? So; 

"nume propi. g. m.  apueragie, 
N. 1/15; âpnezazyo, Sa — Ac. 

" âpucrazya, | Moi - A 

Arhiereii, Sg. 1. âpxiegenu, N. 15 aa 
Sia; tepe 05/14; N. a. âpxieprin (1) 
ananiia, 16/5;- az zyiegiiu () 5 — Ac. 

- Sng. dpxiepen, "912.13 âzviepen; 16/7. 

Artemida, nume propr. “g. f. ăzreautaa, 
N. a. 93; —G. a dzreanaeeni, 9/07; 
— D. ăzremnaeeu, Sai D. pst. dz: 
mesa, 12/3;;— Voce, agreata, Va FE 
aridă, Iu _ 

Aruncă, + „act. împr, iz. Mani, 1657, 10= 

= = Samus, 

„deatiSnoy, Ac. 17/43. 

Asemăînră,. a se, = a se asemănă, v. 
refl. ind. prs. dckavz-pace, 110/11 ;. ac 

” Aapace, 14/14; — împr. NS BA âceaa- 

“-hpapeui, 141/qgot9fa. 

“Asie, acia, N. sug. 
Sa; — Ac. sug. âcia, /sa, 1/15, 14, 
Sf aci, 2; âcia, 10/g 1/3, 15; 
— GQ. âcicen, 158. . 

nume propr.. &. t. * 

Asiean, sg. m. îecianin, X. a. 15/,. 

Asiesc,-ească, adj. Ac. st. cin, =: 

acietjti, 5/7. 

Ascultă, -v. act. cnj. :prs. ce us âckot uit, 
so; ce âoți, 58/2; ce ÂcROAL, fa; 

— ce ackoț Tati, $ SS/13. — împr. îekoți- 

ana, '56/145 — imprf. pl. ÂckOȚITAAY 

îa$, 15/a-3, Si; ÂcKOVTA (, „152/6  — 

optat. îugikum dekofrau AS ESI, 1. 
. !  



— 182 — 

  
_ - E a PR Sotie. (1) 10272. __ ".Ascultare, s. &. f. ackobrape, 'Ac. 7l/j; „dos, Lua; — ce âsmatoy, (1) 192/19; — âcnoțrap, 1i5/49. - i „ce. ovaz, 1/4, aj —— ce os, ur 3 ţi — împr. dorsuuu, Lfz: — prf. sp. Ascultămăntu, =  obedientia; s- e. f.. E Imp VS, ai A d SD Plata a 287. me „aoysile, 39/1; âovsure, 76/13; — dos, 

„gr Ac. 13S/10: — G. âckoY- , âckovrzatzu7oț, Ac, 13S/10:. . âctoț aj. îoţsn, 4, 65/. dotiu Bl ar - , -— i ( d < o 

Taanaureţii, 14/14. a îssu 62/4 Mt astsilatov 2; doţ- 
PRR oa a a ar 2/10; -— d0Ys > [115 — dev Ascultătorii,-oare, adj. âcnoyamamepre, N. a 133/ = aowsnpa, up, 39: “115 - n 2 N 114 SH7O, 113 VSHpA, */10, 10, „5; N. sng. âcnorarogi (1), 11/19; — 9/3, 104/0103 — dotrsuna, 20/p. 377, IL N. âenoțiraregin akya, 105; ackot- fas, 191/0-10 ; 2 9VSHpE, 9/9. [15 — DI. Dee A TOPI AKA, 15 AckoV-, prf. cp. doțsură, 6/8; — 5 aovsirroy, raropu, 11/10: a | pi PN, cp 2 dai | _ 51/43; — fit “aoysnanepul, 71/3; — nops Ascuns,-ă, adj.. âcnov.pez, Ac. a. 181/4. îs, 103/1, , 
Ascuns, — acoperemint, învăliş; >. e. f. Di 
„deo = denovpeov, Ac. 11/10... 
Ason, nume propr. &. m. âcon$, Ac. 1/15, 
con, Ig. Ia 

" Astădi, adr. ' âerasu, 15/g, ; 5îhi2, Sl/13, s a "Aa- W s E ma ” 9277, 130/; âerasă, 21/35; aczzasu 7910-11. 
Asuprăluare, — lăcomie, zheovzia, avaritia; 

“Aur, s. e. m. dovps, N. a. 151/9 — Ac. 
„Sng. aops, 22/1814; dos, 116/10, Ac.a. 

- iC i < - ” Aa m a 3 . 49/p$, 159/13i — Ac. pst. ap, 112/4; 
— G. astpsn, 151/„p.12. Di 

„ Austru. nume propr. &. m. ăoverps, N. 
„ Sng. 85/10; âoverps, 9/4. : 

r 

„5. g. î. deSupaaSagik, Ac. :169, AVE, v. act. ind. prs. date, 20/6723; Aşă adr. âua, 7 16 7 23 | date, 12/95 aus, 12/8; — ân, 52/, 130/7; Șa, adi. ama, 7/1, 16/a, 1, 2/5, — pe, 5l/uqp: 119 119, 155: o oa. 52 5 , 
43 rr Ta Ea, 490, 52/5, 30/4, 60 înetuii, 104/5, 103/c7; ametit, 125/13, 122/5, SI/44, 5/13, 9/2, 9/1; 95/6, 99/11, 109/2, 197/8; — âov. 19 02/0307. ue 11/44, 119/3120, 191 1997193 ap? 2 de futa aş dot, 30/12; aste Pfa PO, Ia pl 115/10; â85, 1674: cui Dra cd nr 123 125/1957 1907” 198/* 1is 10; 48, 10/14; — cnj.:prs. ce alina, 

o 92/- e i aa 7 Pi . „ - 
| 3, | a. “fe. aud, 3. 5 “afin, 632; — impt. 1. pers. Se. ânil, - Aşeda, v„aet, Pas: ind. DIS, ACTE dUlE- 101/11.; — 3, pers. su. deh, . 2/13; — 3. Sarov, 1/2. o „Pers. . pl. 10/8, 95; — Condiţionalul, 

    
“Așijdere, adr. âtunzaepe, 15/09, 159/g ; ce Ho akope, 120/5; — ger. ânzuas, dmiepe, 163/40 Sa 93, 105/gr 14 /p, 1887. Ana As, Așteptă, v. act: ind. prs. âqan'ra, 152/445. |.  S1/2, 195/4; afian as, 6/7; auz AS, 7/10. — vânat, 9/8; — âanra, 20/34, „Ca verb: ajutorial: Prf. cp. înnăinte: 5/2; âmanma, 61/3; — imprf. pl. ânen=: dA... 55/0 ;. aatov..., 23/4, 102/5; Mas ma, 15/23; atena, 9/,; — er, âperi- | == ate as... 61/49; Hâ... 7/2; după: = aqi$, TzHA$, 9/a. o | 2/5; după:- an, 30/s, 33/;; înnainte: Ba.  Atăt-ă adj. —aşă demare, tantus; arzi 110/3; doyp.., 74/3,164/; Ad93..,53/7; Rast. - 3 dramă, pl. N. 1%/aa, | 593 soy. 12/33 S2/7, 91/5, 10275, 117/g; Atunce, adv. înot 197, Spui, 79, „or i ba 162/19; după 0, € Fz 

. 
. A "i : Ă 4 — a S 5 ; 

5/10, %/,, 9/0, 119/,; aroyuut, 31/43. St Pe ă 11; pă: ANS L15/5 . Ă a Ra pa ;— după :Zaun: 7; —a. dor 
AU, av. întrebătiv impreună cu nu; âoy G/ za) i da a lO-I; — Ad, 
is 39 20, If tor în op 1/10, 95/3,-28/4, 31fo,- 1/0, + „HO Oas s, 3 2 0/13; „10776, 182/ 132/0, 137/10: dt 99/_ 

d Uf dot, tri dap, Ea: ao | 18 fi in 8 [10 „doi 29/07, 
fai — do apa, Malti d pă Aia /Eei Ma Aud, s. e îovs$, Ac. 10, 170 - 13 AS, 51/4; ekoy.., 168/1; awk âov.., 
i Se 9. IM. doyss, Ac. 104/,, 170/2, 

| 
60/4 + — după: d. 93, 1 . 

e Di agp | Dă : = A97, 25 maorp, 113/ Audi, v. act. d AY SH, inf. prs. 113/14; — n 15/g; „45, 12/13; „+48, 165/19. — pr. ind. DIS. doySuu, %/10p_10%/4; — âoas, ai ep. esăBoeTaoţ, 17/47. — Opt. prs 135 — CI). Drs. ce âsoy, 1/1; — ce poraprkuiu, 81/10 ;— âpa, 5/7; apx, 150/,9;     
. 
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ce apa, 1S/z; ce apa, LI6/; 
130/13 ; — Opt. prf. up'huin, 1/oi. 

Avraam, nume propr. 'âgpaâa$, N. 1/9; 
ânpaăa, 121/3; — Ac. ânpaaais,. 182/G. 

„Avut, = averea, căştigul, cbzogiz; -acqui- 
sitio ; s. g. m: ânoyref N. Sp. 

N - N 

BR 
Ba, adv.- 65, Soho. | 

Bate. âct. ă. pare, inf. prs. Hg; — cnj. 

prs. pl. CE.. BATA, 16, 16/1233 — împf. 
- BaTA, Pl: L/11:124 fi —— fit. Barere- 
ga, o o 

Batgiocură, — batjocură, Vezzaga; s. g. f. 
RâenhYpa, AC. 10/4, | 

Băga,v. act. ind, rs. RA "ao 12 — 
imprf. sg. gara, */6 
Papa CAAta, Gh 

Bărbat, s.- 
-BATOY, 65). 11; BAZB47$, 

g. m, BAZBATS, N. 1/g; nuz- 

116/9, 122/u1; 
szzar$, 5/7; B2ZEATOY, MI, — Ac. 
szzaaroț, 27/1, 55/11, 09/12; GaZBAT$, 

55/4; cazBazeț, 11/13; — G. EzZG4TroţH, 
"5/0, 114/o; — D. saznazoții, 114/pp — 
Pluralul.. N. GEZRAII, - 

„Gatit, 152/9.10; „Ac. BazBâuin, 3/4 

.12/9, 31/43. 145 BREBAN, 36/., 551.2; BAz- 
Batut, 5/13; 

Bază, 180/.4; azzBauui, 152/3; — Voce. 

BUZEAUH, s/, 11/43, 59, 15/a, 4/9, 
11/11, 55/9, SS/19-1, m aa: 14 ; Bhg- 
Bau, 36/73. - 

- Bărbătesc,- -ească, adj. raza Ac. 
a. 158/,. 

Băsădui, — =a sorbi, a grăi; v. “netrans. 
„impf. sg. BzczASră, G1j; — prf. sp. Ba- 
CRASH, 16/13-14; — B2c2AVHipz, 52/5.6. 

Băserecă, = = adunare, mulţime, templu; 
=. ecelesia, .templum;- s. g. f. “Bac'kpera, 

N. 10/14; — Ac. sng. aehpeki, 32/2 ; Gz- 

crkpenz, 35/7, 83/19, 41/4, 

21/9,55/9.10 ;-— G. neekpeuien, 12/10 ; azeik- 
peuieni, 13/5 ;— pl. Ac, ze'kpeun, 108/4; — 
G. seckpesuraeg, 18/q. si naepeanus, I4/p; 

ch pa, 

— pf. Sp. Bz- 

22/50/11 $-Ba5-.. 

— D. azeauino, 1/56. 

60/23; GL 

66/90; azcapetz, 33/9; Beckpera, 13/49, : 

-.. Bipgegeerupace, 137/1, 166/4.5;   

Bătrăîru, — bătiin, s. g. m. BaTpzppS$, N. 
16:/34; — pl. N. Bzzagini, 29/4; BATpa- 

“pin, 5574; Bagzipin, 05/14; — Ac. Bz- 
Tpz.ppni, 50/5 ; GzTpagin, 572; BAZA, 

162/34; —D. Baz2pH45, 163/p. 

* Bereanin;-ă, — din Beria, Bigo:a; Beri-- 
mean, adj. pepkunng, N. fur 

Beserecă, vedi Băserecă. 

„BE, v. act. enj. pres. pl. ce nr, 104, 52/14 

_Beţie, s. e. fi pl. ein, Ac. 15/13. 

Beutură, s. g- f. ceovroypz, Ac. 158/2. 
Biu, — destul, satis; adv. ae no, 16/r. 

„Biînre, =. bine, ady. iippe, 1/6; Buppe, 
152/8; Bing, 7/7, 594, 103/13, 1172, 118/, 
120/19, 15/9.10, 131/3, 134/cș 137/4141/4, 
144/u0, 119/, 13378, 155/p, 138/p, 106/4, 

Biînre, = bine, s. g. m: sg. Ac. Bippeă 
aut, I80f Sai 

Biînreface, — a bineface; datoare; 
benefacere; v. act. - ser. Bi.ppe dakziiAS, 
149/5; au. îezzilAS, 152/5; Bî.ppeipa- 
-aHA$, 155/9; — pe lingă: ci.ppe paun, . 

120/49, şi ei. Rp îpaueur, 118/7, pad.ibs, motel, 
motetre; bene facis, - facitis ; -— Şi Bâ-Ape 
â aut, 131/8, 4cddv matei, bonum facere. 

Biînrefăcătorii,-oare, = binefăcători; 
îpavonotăs ; bene faciens; adj. - pl. G 
gi. Mped;zaaTopnA5, 185; — D. Ser. 

Biînrecuvântă, = = a binecuvîntă (a bla- 
goslovi); « e3doyeiy; benedicere; v. act. 
ger. "Bî.ppekzBanTziiA$; (0) 153/6, 

Ă Biînresufletă, = — abinesufietă, a fi cu inimă . 
s. cu voe bună; ebgupei; bono s$.-aequo 
ânimo esse; v. netrans. = ind. pres. ce 

: menpnppe BippeeStbaerasz, 1%%/6.7; cnj. 
pres. Bi.ppe ce covăpaeraru, 59/4. ” 

Biînresupuitoriii,-oare, = binesupuitoriii, 
„ ascultătoriii ; ebzeis; suadibilis ; adj. - 

sg. N. ni. preoynSeroape, 126/0.10. 

“Biînrevesti, = a binevesti, a aduce ș. . 
propagă o veste. bună, a evanghelisă ;, 
cbayyeety ebwyyeMBesthat ; evangelizare ; 
v. act. = ind. prs. Bi.ppegeezeckov, 141/4.5; 
— Refl. prf. sp. ci.ppegeeruce, 158/9; — 

— Part. 
pri. pas. Bi. MpEREeTIITO, Vio 

  

 



  

  

  

Blagodari, pre cineva, = a mulțăni, a-dă 
har; edyaptoreiy; gratias agere; v. act. 
= prf: Sp. Barogapi piistS, 95/1.2; —-Baa- 
roiâpuipa,. 100/3. o. 

Blâgoslovenie, = binecuvîntare ; csăcfiz; 
Venedictio;s. g.f.- Ac; sng. găgenit,153/10, 

Blagoslovi, = a binecuvinti; eso? be- 
> nedicere; v.act.-ind. prs. âgu MS, 124/19; 

— Ref. impr. TE EărocasBauțit, 30/13.1+4; 
„— prt. prf. pas. Bâguroy, N. 15/13. 

-Blădni, = a înşălă, a seduce, a se rătăci; 
dzarăy, zhavăv  Seducere, errare ; v. act. 
- ind. prs. nazsn'kiție, 115/1213; — Refl. 
impr. no Bz Razsungeuu, 113/77. ! 

Blând,-ă, — lin, blind, moderat, modest; 
Emeruls, xpabg; modestus, mansuetus; adj. 

in. pl. D. nazsuao (0, 119; — g. — Ss. 
E. N. Baziiia, 126/9; — Ac. a. Baziaz, | 
125/1235 — Ac. pst. Bazuaa, 181/4. 

Blăîndeţe, = blindete, s. s. f. - pl. Bazi- 
AR, Ac. pst. 554; AG. sng. naznarkug, 
114/6; Bazine, 155/3. - 

Blăstemă, v. act. ind. pr. BAGCTEMZAOVEZ, 
5/34; Baereazatoy, "124/12; — Refl. ind. 

DIS. Baăcreazatoyia ci-ppe, 50/7. 
Blăstemu, — blăstâm, s. s. m. BazeTemoţ, 

N. 125/1, - 
Bogat,-ă,adj. şi sub. norauiu, N. pst. 111/5g; 
„N. sang. 111/11.42, 1/4; — Ac.111/19; 
Ac. Shg. Borat, 105/3; — Yoo. pora- 
tit, 151/5, - Ea 

Bogătate, = bogăţie, avuţie ; norz'raril, 
N, a, 131/q, . ! i 

Bootedă,v.act. Refi. impr.rve co&rasa, 1/9. 
Bootegiure, = botejune, s. s.f: notireyroprk, 

Ac. sng. 156/1o0-u. o 
Brăi, — briii, s. s. m. Bpa$, N. a. 2 fa 

Ac. Bpaoț, 27/34 a 
Bucură, a se, v. refl. înf. prs. â ce noveSpa, 

51/; "— n). pIs. ce... npknoykovypanptez, 
100/1.9; — ce BovrSpett, 1099; — impr. 
BoyESpaungz, 139/p, 110/,, 160/. 

Bucurie, s. g. f. BoyiSpia, N.sng. 129/5;— 
Ac. SS. Bovkovpie, 20/7.8;. Ac. pst. ROYy- koypia, 19/10; Ac. a. B$pie (D, 10/p. 

o
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> SA fas; 

Buînrăfacere, = binefacere ; yadozeria ; 
benetactum; sg. f. no.ppaibauege, A c.162/3, 

Buînrătate. — bunătate, s. sg. f. novpa- 
raze, N. snt. 153/1142, 141/12; N. 1493, 
14%/10; — Ac, sng. nov-pparraze,65/3, 125/p; 
Boippa7a76,195/ ; novy.ppa'ra're, 00/13; noy- 
-ipa'raze, 151/2, 163/g; Ac. pst, 1387, 413971, 
140/11, 155/7.8; Ac. a. G. Bopparaza, 
20/10, 13/19, 16571, 110/,1; Ac. pst. 151/4; 
— G. nov-pparrauieni, 22/10; — D. Bop 
parauitui, 159%/14; novppa'rattieii, 154/g ; 
Bov.pparanifu, 1599.10; —- Pluralul. Ac. 

„Sg. Bovppararmtat, 16/43; — G, nowp- 
PATANHAG, E 

Buînru,-ă, = bun,-ă; adj. cowpps, N. a, 
19/7: — Ac. a. 29/11, 185/4ş Ac. St. Loy- 
095, Ia; Ac. a. nepoți 115; — 
compar. aan noppS, N. 125/6; aan Boz 
“NE = aan Bov.ppS e, 155/8. — Pluralul. |. 
Beveppu, N. a. 1998; -— D. pt. Rovppu- | 

„as, H9fo; — g. fi nowpa, N. a. S5/o ; BOV= 
Ap. 56/33 N. pst, 113/3; —-Ac, a.195, 
129/115 Ae. pst; 15/10 11î/y; — Ao.a, 

-Bov.ppadauepe, 162/2. — Pluralul. Ac. a. 
Boppe, 14/11; Ac. pst. 153/13.; „Hev.Ape, 
15%/13; noy.ppeae; 150/73. e 

.Buînrugovitoriii,-oare, =: religios, bine- | 
„= credincios; edaeprs;adj. BoV.ppSrogivrogre, -. 
Nas, 

De, 

Ce, = sed. conj. ue,2/12; 2/4, 31/17/15, * 102/9, 105 2, 108/5, 11277, 115 8, 115/49, -120/5, 
126/4, 129/,4, 194/; 141/2, 142/, 12/11, 144/5, 
145/10, 149/5, 150/g, 151/15, 186/79, .157/9, 
135fş, 160/7, 161/6, 162/6, 162/0) “162, 166/7, 169/-- 169/10 ;— now HOVAaH.. „te um, 

HS nSatan...ue un, 25/og. Ho 
HSAau...ug ur, 51/19, '55/11.19; NS. .aoi- 
ăn. iute um, 107/1913; HOY Stă... e Mn, 
sl 1-2:——==vero, autem, dară, 5%/g, 57/14 

ai = = de ce, 1fp; — = căci, 141/p, 
Ce, pr. rel. S, n.ue, N. 50/13, 15/4, 120/4, 130/3,, 196/7, 18877, 1873; — Ac, 62/90, 119710; iară oale 9/10. — Pluralul, N. 

| Sl d /13, 143/g; —D. 62/,,.— 
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g. ÎN. 19/10, 21/10,30/6 52/14 55/11; 65/10, 
7279, 14/5, S6/0, 9S/az, 111/7, 121/8;' 130/9, 
154/3, 160/3, 1607516713; —— Ac. 19/13,%1/9,. 

59/12, 62/4, Sfat, 104, 12/13, 15/10, 10/10, 
141/g, 146/4,191/p; —it, Ganz, -— Pluralul, 
N. 15/15 — 

ue, 29/6. 

Ce, pr. întreb. ue, N. 32%, 7%, 161/; — 
Ac. 2/4 2, 39/m. i 

Ceartă, = strigare mare penru ceva; 

zz257i, ; Clamor;s. s. £. wkzrz, N. a. 15/s6 
Ceasta, pr. d. vaca, Ac. a. 807 Ac. 

Sng. 139/1ş.. 

Ceasu, == ceas; oară, s. g. m. ua, Ac. pst. 
Aa, 85/aa. — PI. Ac. pst. uacoype, 1/10. 
Cela. pr. d. şi art. d. g. m. ueaa, N. 4/6, 

96/07 111/4; — Ac, i, 6/17, 9T/o, 11379, 

142714, 115/., 150/13; _G, UEASVIă, 133/4; 

— PL. N. uta, 21/12, 9/3; ueta, 111/5;— 
„Ac. uta, 55/6. 166/41; ue, 25/41; “eta, 1367, 
— G. uenoga, 15: — Voce. ura, 113/2; 
eta, 113/19; uta, 11i/g, 125/p, — e, f. sg. 
Ac. ua, 13%/g; ura, 14/72, 76/1, 130/,, 130/14, 

+ 199/4 “EA, sI, 3-145 “kă, 1637, 169/10; 

o —G. ucr, 13 le. — PLN. wa, 1/12; 
so 19/13 — 
mvk dpi wkaa, 5/5, "56, iai da 

ai, 192, . E 

Cela ce, pr. el. g. m. ueaa ue, N, [E 2/1, 39 0, 
12/65, 63/19, 110710, 111/1+4, Hp, 115/4.5, ar 

115/10, 12575, 125/0.3, 131 p, 139, 157; 

UEAă ue, -110/ş; — "Ac. 5/4, 5/12, 3976, 6l/s, 

1/6, 199, 110/3, 140/4; —- Ace. N. H/s, 

859, 15043 Ii ce 

2 fi — tut, N 
55, ST, 114/1220, 129/o, 1302, 181/1315 
15851, Ea Hf, Ia, If 9774, 

152, 15074, 151/9, 181/5, 156/1,16%/4, 1%0/7; 

— Ac. do fem. 1; — N..D. %p, 
Sf; — Ac. ut ma atita, 13/5-3 ; —G.N. 

ueasta ue, 162/12; — G.D. casa eur, *9/9 ; 
—D. ueaSra. LA 155/6, 163 — D.N. 

142/5; ueasia ue, LI5/1; —— D.eteaora ue, 

5/3 ueaSu ue, 16275, — Pluralul, N. uta 

2 ue, 1/e, fu 5/,:5/10; 1/10: 5/6 91 2/13 

-5olp, Sif, 3/7, 2ifa, 30fz, 10o.ro, 12:s 
16/13; 2 101/5, > 15 o, "Sai — 

“Ac, D. ueaa uen, 

CopicELE VORONEŢEAN. , 

„Ace. 19 2; Întai Ac. Sg. Vă = 

4/4, 15574, 

“Ac. uee = une, 53/35 ubk- 

5/2, 22/11, 26/10, 55/18 25/5 

| Cercetare, S.   

Ac. */1, î/2; 5/0, 1/10; 5/62 13 LL 
A N. Soo 159/1o—ueă ue, N. 2/19; 
— tă 6, N. 15%/13; — ue ue, N. fi 

20/q, 2 du, 50/3, 5/3, 95/59, 1596, 169/3; 

— ATI 1£, N. 50/4, 140%/40, 143/5, 155/5p— 

veti ue, N. 2/4, 2l/13ş —ue ue = ue ut, 
N, 193/9; — ue ue, N, 10/74, 1/5, 54, 

*65/9, 15/13, 15/70, 165ja; — AN, 464, 

162; — viata ae N. 1%6/, 157 p11 155/; — 
ufra ue, Ac: N. 169/;; — ua ue, N. 26 A 
— ueaepa ue, G. N. “i 2/18-13 119, 18244, | 
100/2016; — Di X. fo Aa, 
58 7, 95/12, 1034, 10/g, 112/3, 117/i9, Lg. CI 

186/4.3 > „156, 16%/42, 10. 4 — 

D.A. 77 o-1, TE 13. —— gen. tem. se, 

N. sk ue, 5/zs, 1970, 89/11 51/24, 55/8,63/10, 
2 S1/8p 10313, 150/10, H3/4, 152/1, 136,7, 1369; 

ckra ue, 19/43, 134/8.gş ua 6, "10/10; ua 
ue, 12 26 ; uta ut, Sa ha ue, 191pp. 
N. Ac. uihra ue, 523; — Ac. ku ue, 

21/10, 119f5; ua ve, 85/z, Ilfua i ukă.. 
16511; la ue, 2078, SOro-ar, 774; fă 
ue, ȚAR — Ac. N: uk ue, 16675; uaaut, 
îs; vekra ue, 1%/s, 210; mhra ue, 152/7; 
ua ut, 1Sjs-o; uka ue, Tia 12; —D. 
«a ueent, 152/7 — PL. N. ua ue, 2/14; 
WAAE WE, 1 g; «hac ue, 2 148, 
Has, 1527; uk ue, 151/g; — N. 46. 
UAAE ue, 31/g; — Ac. als ue, 24/3; urkak 
ue, 62/19, 155/şș — uaark ue, 60/g; U4AAUE, 
19/as-uq: ukac ue, 65/7, 155/13; wkaa ue, 
TBfos; — Ac. N. ant ut, 1/4; wbab ue, 
105/1 ;. aa ue, 19/12. 

  

   

_Cerbice, = grumad, s. «. £. se. uezaitia, 
Ac. fu i 
Cercetă, — a visită, a=priveghiă; x. act. 

enj. prs. ce w'kzueze,(!) 115ja; — ger. uz- 
UerAn AS, A | 7 

 f. 3Sa uez zueragien, “păzea 

“Emtoosiis, ies visitationis, (3, 1/13. 

Cercetătoriii,-oare, = priveghietoriă, pă- 
Sit, episcop ad. ai veZurraropu, Ac. 2, 

Cere, v. ac. ind. rs. tapet, 15/33 vlperH, 

„121/8, 121/0, 121/10; — enj."Drs. ce apa, 
110/5.6, 110/8.9, 15%/3; — impf. uepik, 654; 

— ger. uepzniA$, 55 3a he pi; 46 
ast AS; oi 6-7 + 

4 . -  



-   
    

o Se Cerere, s. e. f. u'kpepe, A. pst. 70/g; Ac.- 
sg. 156/1p Sea 

„Ceresc,-ească, adj. ucperien, D-a. 7S/j. 
Ceriii, s. «. f.uepă, N. sng. 1535/10 ; Ac, Suge. 

uepte, 16/y; uepis, 153/,4. -— Pl Ac. sug. 
“Eprop£, 139/5, 141/6, 15% /,.2. - | ” 

- Ceiși, = a stringe, a scrută; Oyozwotţerv, 
24iajsety; thesaurizare, exquirere ; v act. 
rf. sp, 2. pers.. pl. uezuun'rs, 131/13; — „pri. sp, , Bl/18; 

„uezunpa, 110/g, SE 
- Ceria, = a înveţă, â înstrui, a admoni ; 

cwzpaviiţery, vowthezaty, Tapeippoâvi instruere, 
monere; v. act. ind. prs. uazra, l9 
wkzzz, 165/., i 

Cetate, s. ş. £. uemara, N. a. 35]; — ue- 
raza, Ac. a. 914, 1/;; uerara, Ac. sne. 
35/5; Ac. S9/s; memame; Ac. sne. 2/1, 

îi 60/37; ueraze, Ac. pst. 36/6, 31/18 ; -UeTa= 

re, 3/2; uezarre, 130/;; — G, veranien, 
11. — PL, uerawmae, Ac. pst; 2071; Ac. 
a. 15%. E 

Cetăţean, s. g. n. verau'kuS, N. sng. 86/g. - 

„ Ciînrescu, în composiţiuie cu otpSas, 

«II
 

fiecarele, fieştecarele, unus quisque, zie 
. “ T : Ezaszos; Pr. ned. ui.ppeenov, N. 112/9140; 

a. 2 .." a 29 7 . . a — Bare oYpS ui.ppeenoi, 29/6; — Ac, oii- 
Ei [We 92 . Sant ae 80/. PSI ppecRS, 22/7-8 ; — ci'ps U.ppeciov,32/5. 

-Ciînste, = „cinste, onoare; s. g. f. ui.pezt, 
Ac. sny. 140/1, 15%/,3;; — Unne7a, Ac.a, 

„161/6; — PL. uî-peru, Ac. pst. 9/9, 
„ Ciînsti, = a cinsti, a onoră; v. act: ind. 

Drs. vi.pepâtție, 910; —— enj. ps. cea 
“unpnezbera, 13/75; — impr. “Ac, 
H5/14.49; uter, Ss; — pif, sp. 

„aan unerurS(0), N. 20/g; ui.pneruzot, Ac, 
a. 193/11;" ata. ui.pneruza, N. 159%/73; 
ui.peru7z, N.116/2; — ui.pez7a, Ac. 115/14; 
— uiperu7a, D. pst. 145/7. - 

Cinstitoriii,-oare, adj. vi.perurepu, pl Ac, 
“sn. IO. i Si . 

Do 
„D, â. numer. card. =4, 1/3; i 14, 15/; 

  

    Cetenie, = prelecţiune; dudpioona, TEA TI, i 
praeleotio; s. &. f. uezenie, N. Nt: 1 sub; * 
Ne. 150/g; — G, pst. uezenin, Nt. H3/, 

Ceti, = a prelege, +. act. imprt. erele, 
%5/5; ueralll Ni, 

+ 

Ni. '21/5 ; ueranie, Nt, 
6, Ni Hi5, | 

„Cevă, pr. ned. -ueaa, 13/4, 51/13, 6/0, 101/.7, 10275, 11073, | 
Cice, unue, 1%/4,, vedi: Tice.. 

| Cicea, =aici;hic; ze; ady, una, 117/3,11/j 
Cimpoii,. Sg. m, “i. ANIe NAS, pl. G. 15/14. . 
Ciînci, = cinci, numer. card. diMatn, Ac. a: 6/14; uipun, Ac. a. 157. — Numer. ord. â vi.pua, Ac. a. 56/1g-57/. 

52/, 6/19, 

Ciîngeci, =: cindeei, cindecime, Rusalii, TEI AUSTĂ, ș-5e £. f. A SSa UÎ.ASEunAepS, G. 155, | i 
Ciînre, = cine, pr. întreb, ine, N. 3 39/1, 77/5, 130/3, Dfroaq: — N a ze 3 110-115 — pr. rel. N. se. 

25/9:10, %;, 135/14, 14%5/5, 146/,, 153/17, 

ZI ş 

154/7, 181/6, 161/1g; —— P1.:98/, -159/g ; — 
—— Meppe, N. Sag 198/1,129/.0, 

Ac, 55/7; 
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îi = 34, Nt. 110/su ; dig = 44, Nt. 15, 
HA = 54, Nt. 1/6; Nt. 195/4 ; ăA = 64, Nr. 165/10a. - 3 

Dă, x. act. int. prs. â a, %/; „va; 15/10 ;4ă, 
„ras — înd. rs. az, 105/4, 11075, 1957, i dl | 125/g, 165/; — cn). prs. ce Ah, 22/11, 694, 155/1; ce oY arh cntppe, 10/41; — împrf. 

„Be 58 as fi: — prf. sp. prbae, 15510; — mhkaep,56/5;— prf. cp. paraov, L13/g; m . p pe - „deY mars, 15913; —" fit, BopS pa, 15$/;; 
—— Ser. Aaaa, 152/19. -— Refl. pr. Sp. 
AR aepzce, Si/15; — “Rit. pas. pacena, Gia, 110/fg, | - 

amasc, nume propr. g. m. dădtactoy, Ac, 
sng. %/6, 35/14, 10/56, 10/10, 76/g, 15; -— Maatacs, 29/73. | 

D 

|: Dar, = har, Srație 3 Ewpena, Văptaua ; donuna, gratia; s. e: m. Maze, N. pst. — Ac. sng. azer, 1597, 
„Dare, = dar; 2co:s ; d 
Nu pst, 113/3, 

 Dărui,v. act. prf. sp. Azzovii, 89/13.48. 
Dăruire, vedi Dulcedăruire. '- Ă 

115/9.4; 

atum;- 5. e. £. aaprk, 

Ui.MICTUpA, 95/10. — prt. pas. compar. - 

a
l
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Dătătorii, vedi Legedătătoriii. 

De, prep. cu: Ac. ac, Vs 1/5; 1/13;-2%o, 34 

50/2, 30/19, 31/6, 31/10; 5/11, 51/13, 
„38/4, 39/ ru, 107, 40/2, 40/3, 40/p, 39/14, %5/o; 

45/10, *1/11 1/11 491, 49/8,50/1.4,51/1,52 
52/s, 52/9, '52/10, 5/8, 5/0, 55/11, 51/p+88 

-59/4, 59/5 „5%/uo, 60/g, 627, 62/13,02/ 1,6 

ă 65/13, 69/s, 69/13, 10], 70/3, 10/g, 0/9, '2/g, 

13/74, 3/6, 73/g, 173/4, "4/10, 15/ș, 75/4, 75/5; 5; 

9/4, 19/13, 30/14, S1/5, s6/2, 86/a, 9/7, 94/10, 

- 100, 101/3, 102/4, -102/3, 102/9, 102/10, 1%3/6, 

  10; 140/13, 
115/3, 

142/42, 112/13, 1412, 1/5, 

146/g, 146/10, It /q, 141/10, 145/49, 

155/-, 155/11, 136/, 156/g, 15%/, 158/5, 160/14, 

105/,1, 164/;,'165/g, 166/2, 166/,, 166/g, 161 /3, 

16%/5, 167 /14, 168/g, 169/4, 170/,' 110, — 

15/susp Nt. 170/suv; — ânnze 46, 15/13; 
muze, Ac, 115/3; — dzpa 46, fa: — Ar 
“enpe, 2/19 5/6. . 

De, prep. în locuţiuni deter minative şi ca- 
lificativ e, 46 5/4, 1/0, a, 6/a 9/0, lui 
5/3, 5/0, 13/, 13/8, 15/9,19/2, 21/22 

25/10, 25/11, 2/6, 52/5, 33/10, 3/1, **/ 
52/19, 53/10, 33/12, 55/19, 53/14, 55/1, 55/4, 

9/3, 101 /7, 110/4, 112/5, 113/14, 116/40, 1204, 

„130/9, 135/19, 14%3/4, 14514, 18/4, N: 161/4, 

167/9, 167/10, 170/13. -Nt. 116/suv, N Nt. 150 sub» 

- Măc'ra, G1/g; „pt duera, 160/15; e unuia, 
127/; ae âuie, 86/5.6, 4; AE a Acpikn'ra, 

1/10, 85/1451 ; 
_tapz, 147/; Ac ara Gâpz, 15/3; AE ara 

3/19, Xa, “uz 9/uz; 10/a4 13/9, 15/10, 15/5, | 
*16/6, 197, 19/43, 91/a, 24/1, 24/19, 26/3, 30/a, 

31/79, | 

63/19, „65/, 65/11, 55/3, Gi/1o, 65/,0; 65/43, „i 

951, 95/, 9/9, 95, 990, 998 ! 

103/3, 103710, 105/14, 10%/8, 103/3, 10/40, 
105/1, 109/,,' 10977, 110/5, I10j,, 111/43, 

fo, TIS 19 190/3, 1215 1210, 
121/19, 191 pp3, 199/1128, 199/, 1 4, 1217, 

i 126/,0,.196/u4, 199/2131, 19/24 139/12, 
„156/19, 186/18, 13î/7, 1395. 39/14, 14079, 
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150/;, 152/9, -155/43, 1542, 154%/41, 155/3, 155/4, 

At. 1+7/sub, Nt.. 119/sub, NE. 153/sub, At. 

2/8,25/11,! 
34/10, 56/1, */10, 

63/4, 69/7,-10/1, 38/19,-90/13,92/18» 93/6, 98l5, 

“De,-prep. în locuţiuni „adverbiale; Me: ME â- 

15 /1; AE atatov5/12, 4/11; AE ROC „1/5; IE 

AE Akoas, 24/0; A aaa” 

i 

| 
| 

| 
| i 
! 

| 
| 

| 

| 
| 

i 

| 
| 

i 
| 
| 

i 

  ! «dap, 150/45 peâerasu,19/s; peăerasii 2/1; |. 

187 — 
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MEA CPA. pa, 29; A€ BHoY, 15 ua; A£ AE- 
at np'bua, 105/3; Ac tAnAS, 15/10-11 60, 
92/7; AE. tz. 2.A96, 13079; E Mora epilae,. - 

2/10; de. metre 9/3; ae atotre pu, 7/1; - 
de mount ânîn, 599; ae nznpaciiz, 95/13; 
9/2; A€ notwboy, 1/13; pe nazre, *; a 
ne dap, 191/10-11;-A€ ripeevpa, 6/2 

152/10, 152/13; mie nprotpa, 91/19; ae cot, 
1137, 120/p, 12 dj; Ac 'r07$, 159/13; „pe ste 

126/1+; st at sii, 170/g. 

— decit ; adr. 4€, 50/9, 52/11, 59/14 65, 

5/3, 16/10, 199/13. 
“De, — şi, ca să; conj. at, 3/12, S/u, 10/14, 

16/10, 15/43, 19/19, 2%, 95/14 55/11, 10/11, 
41/79, 1513. 4/5, 15/11, 51/5,51412,6%/6, 52/54 
5773, 89/10, 9/3, 9/1 "104/, 10574, 16014. 

De, = dacă; conj. pt, 12/14, 1%, 5/4, 5; 
ME! ce, n; E CE 15/10. i 

„De,:=— deci, adr. ik = kun, 6/3, 

Deaci, = de- aci, de-aici, deci, şi; conj. Aekun, 

1/9, 3/6 3,7, So, 9-19 11/19, 133, 
14/71, +74, 16/5, 15/13, 1/7, 15, 21/i, %/1, 

2/14, 25/3 95a 95/1â, 20/09 2/8, 35/10, . 
pie 31 /.s, ep, „55; 31/5, 37/4, 39/11, -. 

30/14, 1/13, Eris 35/45 5/0, fasa. 
i, 12, *Sns, 19, 5/6, 522, 55/1, 56/74 55/13, 

631, 6%/5, 6%/r, 65/14, 65/9, 11/3-9,12/8,13/14, 
70), 75/9,19/8, 80/1,82/5,55/14,5%/6, Sia. 19, | 

„55/71, 56/11 55/s, Sa, %0/45, 91/10; %/10, 
957, 94/95, pi 9/1, 95/19, 95/19,99/8, 

= 102pap 103, Ii, 129, 113/9, 114/, 
41771, 19/o, 1287, 129/49;156/10, 15%/4, z/j, _ 

fo 161.773, 169/5;- — arhi paaikagiz, 
19/45; arkuttb suce 51/14, Aku 49 ddaate, 

cf „AR PpAnt0; 107; ; A Run Bet 
piere, TIT; pi = eta, 662. | 

Deadevăr, — adevăr, adevărat; Dă Ve, 7 
dovadăs; veritas; s. g: m. alaenapS, N. 

sng. 16%/14-165/.; Ac. sug. %5/9-10, 50/12; - 
RAII Akacez0S, 10/14; enpe Akacezps, 
126/2; aaa” pbatezgS, 155/13; — G.aik- 
MeeagSn, 15/19. - 

-Deadevăr,- -eară, = adevărat,-ă; “adj. nS- 
_gaumo ueaa j'baeazpoţ, Ac. pst. 113/.10. - 

Defăimă, = a înjos, a dă pre cineva îndă- 
Tăpt; v, act. enj. pTS. ce 10 qtdjsattate aint- 

menit aa p'ke'kpeun, 108/3.4. i 

     



  

  

. 

Dezuice, a se, = Aşi luă rămas bun, dida 

bună de: la cinevă, a se despăr ţi de cine- . 

vă; dzoriozew wi, valefacere alicui ; v. 

refl, prf. SD. AEi ikpăuin CA Arasneecă, >/a; 

AEASHCEcE A09$, 2/12. | 

Dezlegă, v. act. cnj. prs. ce 49% sarge 
fA$, 61/35 — prf. Sp. ov Aesatrz £AS, 
15/11; — refl. pas. cnjiprs. AoVnA akua 
ezckpeuteni ce ce pesa'kue, 15/55. 

Deca, — dacă; conj. Aea, 7/3, 1%/0-s, %/10, 
2/1, 25 4/6, 36/8, ihia, 19/i1,:0518, | 

69,8, 7/7, 72/13 50/5s $2/a595/9, 90/-6a 199/ 
1/3, 1/5, 1/3. E 

Decăt, — decit, a comparative; quam; conj. 
AERATS, 2/0; Aeka'rov, 155/10. 

Dela, = 32; a, ab;. prep. cu Ac. meaa, 
1/0; 1/c; 10/55 20/p, : 22/14, 2%/6> 35/1-ds 93/3 
6/2, 11/19, 75/42, 76/7,-19/0, 102/s, 103/4, 

, 10770, Nt, i Me, 119 /44, 112/1133, 

1153 /, 116/4, 194/7, 155/p, 255/1137, 11/G, 
145/g, 148/, 159/7, 1667; — AH44, 62/10p— 

Acid, 6i/: —— A€ 4, 14%/1. 

Deluîngă, a se, = a se deluneă, a se 

depărta; îpiocaata ;. discedere; v. refl. 

cuj. Prs. i CE. AEAS. Migece E £H, 165; 

Drf. SD. CE MEAS-ArA pe en, Su. 123 — ce 
AEAS.ATapA e Eaoy, 151.3 5; — ce tă 

„VApz, 165/4q. : 

Demâînreaţă, = demineaţă, a doaita di; 3 
27:059%, Ti, Exa5ptoy, new? sequenti, postera; 

a alter a die, manie; 5. 8. fi- Aeazppikua, Ac. 

SD, 11/10-115.5%/14-55fi — aaa pu, 
1/3 — neatz.pp'huiz, 32/4, 130/5; —. ME 
ataip'kua, 71/43 — Aeatag'kua, 19/11, 29, 3, 
51/14, 15/89, 56/,, 66, 59/19: 11; — Aaa 

pri, 26/7, 50/11 5 — e Ned. nou, 1035, 
Depreură, - depreună, dinpreună ; Sua ; 

simul; adv. Aenpeopa, fa 3,15%/10, 15/13; 
Aenpeotpu, 91/1.9. 

“ Depreurădobănditorii,- -oare, = dinpre- 
unădobinditoriti „conmoştenitoriii; gv: Adi 
AL 
BA MTepu Rov.pparanitui, 152/1514. 

Depreurăvie, = a depreunăvie, a conv iă, 
a conriețiui; sue: Zet, ; cohabitare ; v, într. 
ver, Nenpeov painii AS: 19/10. 

: coheres ; adj. pl. N, :MEIIBEOVPA o 

| Dereptate, — — dreptate, s. ge. 

” Dereptătoriu,-oare, 

“Desfrăşitu,-ă, = desăivăargit, deplii,-   

“Deraptă, ase, =a se îndreptă; Zrzarc5otae; 
justificari ; v. refl. pas. înd. prs. AEpelI- 
7asaet, 1953; BEpEINITASACE, 12 1/43. 13; 
— prf. sp. acpenzact, 121/3, 122/,. 

Derepce, = = pentru ce, de ce, căci, pentru- 
că; 3 Eveney, Gia ză, EdT, îm qua ex 

causa, quoniam, propter ea quod, propter 
-quod, eo quod, quia; locuţ. ad. causală; 
AEpEnuE,. 11/e, „12/o. 3 5/10, 13. 51/, %/, 

95/1.4-96/1,101/6-7,19/s, 121. 10,119/49, 156, 

16%/4,16%/g, 155/3; — pepe, 199/35 — gt- 
„perie == pepene urii, 149/13; — îutrebătiv: 
 AEpenue, = ce, de ce; quid; SE bu 

f. AEpEIITATE, 
Ac. sn. 63/11; AEpenizazE, 121/10, 190/3; 

“mepenraie, 1196; mepenraze, 15%/10 ; — 
NEDENZATA, Ii/og; AEpETĂZA, 165/14; — 
G, AEpEriZaiuatei, 12 as — - Aepeirrauieu, 

69/1113. a 

io 

“îndreptariii, diri- 
| „get, cirmaciii ; 259uvovy ; dirieens; adj. şi 

5. Aepeuiza'repisut, G. 123 75 15a 

Dereptu, — drept, pentru; omiz, Best: 203% ; prop- 
ter; prep: cu Ac. acpen'r$, 554, 35, 
13/14,95/a,62/g, “/u 143/063 143/8.9 195/1113; 

— Acpenzov, 3/4, 3/1, 
155/x, 15/13, 115, 153/7, 151/10, 155/19.13, 

15:/4, 160/109; — - AEpETo ue, 14/43; — 

MEn7o(D), 1194; — — aepenze(, 153/g  — 
AEpErITauacrra, 20/ Giepenrauâc'ra,101/43.18. 

Dereptu,-ă, = drepti; Ziamoz; justus; 
- adj. şi s. depenrs, adj. Ac. pst. 2%; 
„Aesa. depenizot;,170/4;— D. pst. qepenrS, N 13074; — Aepenizov, N. sug. 119/8; AEpENI- 

74, 159/1; AI61/u; — — AepenTot, Ac. sug. 

41/53. Aepenizei, 152; — G, Aenenei 
155/5; — — mepenrSu, 170/9, — PI. Ac. sng 

= 

7 

„ epernt, 151/4; — D. nepenunacpS, 61/19; 
ar. pe a eplrrra, 13%, - 

Derveaninu,-ă, = Dervean, din Dersa 
Agios; Derbeus; adj. aie Ep kre, 
N. Ep 

3 TEME 
perfectus; adj. Ac spune, adj. N. pst. 
U5/4 mcedipruunuys,. 129/44ş — Ac. _Dst. 
geo 10; - ad. Meeiipa 

: D-6 
N Dei _ - 

Îre, 

orase 
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-Desciînde, = 

  

- Descântătoriii,-oare, = descîntătoriii, fer- 
mecătoriti; zzopuiems; adj. 
ropu, pl. N. pst. 5/4. 

MEeEAIITA- 

i Descărcă, = = a: descărcă, ref. a corâbiă, 
a navigă; âztpogriter, avdyegtat, Exzide5- 

ce; navigare; v.act. en). prs. ce AEcIKtâuE, 
2/o.3; — Refl. cnj. prs. ce Aeckazuece, 

1/8; —-prf. sp. pensii, 15/17/47, 

+ Descuperi, a se, —-a se descoperi, a se: 
„aretă; amozahbarasda ; revelari; v. refl. 
“pas. prf. Sp. AeckSnepuce, 141/1.3. | 

Descuperitu, — descoperit, descoperite, 
arâtare ; âzoxdiwis; Tevelatio; s. 9. m.. 
decksneguroş, 
ao îc șc, 1/73. 

Despre, — de pe; &, âzo; în, de; prep. cu 
AC. AEcngt, Aaa 3/6. 

Despuetoriii, - 

Ac, 110/a; qeckonepuret 

= “stăpin,. domn; CeontTr,s 
„ dominus; s.g.n m. atenSeropuAs;pl. D. 19 

Despuînre, — = a despune, a stăpîni, a dom- 
ni ş vazazvgteder; dominari; v. act. ind. 
prs. AeenS.Ap$, 15/10; conf. : npk Asenoţ 
npe, 1S/a. 

Despusu, = =. : despus,: desposiţiune, stăpi- 
nire, domnie, putere, provinţă; Enapyla, - 
2Eowsia; provincia, potestas;, S. &. Mm. Ae- 
eneyes, Ac.sng. 12/2; E TR 75/13; 

= Acupst, 26/9;, — Aecns, “li — Ac. pt. 
enoy cot, 18/1. 

i Destulu,- -ă, = destul, mult; Gpuetâs, 200963 
adj. Atezoyas, N. 19 po: — Pluralul, N. 

- Aec7SH, 6/9-10-, | 
a descinde, ase pogori ; 

PaTa pai vet zantp codat; descendere; v, act. 

enj. prs. pl. ce Aeii.pra 49:93; — prf. 
„Sp Aepiepec, 16/0; 27/7152; detpi.piite, 
"60/13; — AeIpH:Arteeatoy, 81/5; — aepnţ- 
cp, 5i/1; — part. prs. AEIpi-prAToape,. 
g. £.. pl. N. 126/8.4; — Refl. prf. Sp. Ae- 
upiucepact, 65/g, — Pas, pri. tăc7e serpi. W- 
co, N. pst. 113/. 

Deșertu,-ă: — deşert, van; pudzarozy zetăg 
inanis, vanus; adj. atmezr$, Ac. a. 16/; 

— Voce. pemazre, I0q; — g. E N. ar 

“azra, 19/14; — Ac.a. xeuaz7a, 142/19; 

-— locu, adv. pia MEZ"TA, 128/, 

- Diînpregiurul, = dinprejur ul: ze 

„diînsu,-a, = dinsul; 

  

Deșerţie, — daună, pagubă; futa:  dam- 
num, jaotura; s. g. f. euiezuie, Ac. pst. 

55/01; — Ac. sng. fo. 
„Deșchide, = — a deşehide; piper; aperire'; 

Y. act, Cnj. prs. ce AELUKHS, 35. 

Di, = de, din; prep. cu Ac. qi, 62/. 
Diîn, = — din, prep. cu Ac. i. 1/5, 5/6, 13/6, 

2/1; 35/ur-a8s- 8/6, 1/3, 49/3.4, 19/12 514, 
23/3, 6/1, s3/9, 9/3, d/a, 1/9, 92/13, 9/9, . 

-96/4, 120/0, 120746, 12375, 125/11,155/1, '136/9, 

15/14, 14/11, 161/s, 10/47; Ai, Sh — » 

AH-h 11/3; AH 56/10; — A.M, 1679, 193/6, 
19772, Î41/0ș ir, 10774 

zi; Dre. 
cu G. aipnperopS ackeVui, 97, 

Ditnr, numai înnaintea unei vocale, = din, 
“ prep. cu Ac. si. [paueaauin, 124/1453 AA 
„pawkrauuut, 195/4; Ai. Maine, 1/3; i nÎ-09 â 
rpenae noAS, 15/3 ; ai-ip â peria să, 0514. 

 Diînrăoară, = = dinioară; zaaE; semel; adv. 
Ai.ppzbapz, 155/11.. | 

| zăresi is; pr. pers. 
Arpcs, Ac. 26/125 aipcov, 3/53 Al.qMcot, 

a 1%8/1 — - Pluralul, Ac. qi. mun, 2/63 Al- 
„Mauint, 26/6. — Conf; Însu şi Rusulu.” 

Diîntăiu, = dintiiti ; Zuodey, Era ab ini-" 
"tio,-jam olim; ady. ai.mrzie, 4/6; „ala 
7a10,169/4; — adj: g. f. Ac: a. AMt- 
TANA, 18/10.” 

 Diîntru, = dintru, din; dt 24; „de, a; pre. 
-cu Ac. AL-AZS, 10/5, %/, 32/- , 66/1, Ti/o, 

71/13, 896, Nt. 107/2, 10/11, 1/4, 186, 
1897, 1483/159749, 161,9, 160; — Atrrpote, 

Asi AIATpS, 9/2, 16/15; — mute prgS,21/14, 

59/55; Ant.NUS, 50/35 — miepiieS, 55/o 55/0, 
75/3,15/4,5%/43 Aî-NurrpS, 77/1303 ;— Mp 

_mpztiuuut, 3/13: Mi-prpantuiint, 5/10-11pă- 
“aprrpS .ptrra10, 11/23; Ai. N NTA15, 13/10. 

Dimitrie, nume propr. ş-. m. atit 

a. 1/145 AHâtizie, TI 

Diopetu; din înţeles fals luat ca nume pro- 
priii, în loc de: descins s. pogorit din 
ceriii, fiii s. fiică a lui Joe, — îoneie; - 
Jovis proles; AS aiwnezoy, D.C 

'Dioscoru, = fiii lui Joe Castor şi Polus; 
-ntozogat; AttbekepS, Ac./99/2.- 

zu, N. 
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Doară, = sizos, pare, pi, pt 3 forte, quo- "| 
modo, numquid; adv. acapz, S6/6, 104/11; 

LL] 
_— întrebătiv:.125/5; acâpz, 125/4; „do, 

scăpa, 11911. ă E 

Dobăndă, = dobindă, căştio, moştenire; 
u&o&os, xdmpovonia ; lucru, haereditas; s. 

&. f. qopzuaz, Ac..150/s; Ac. a. 1393. 

Dobăndi, = a dobindi, ă capttă, a căştieă, 
a prin, megeneteiy, dapfevety, Emrmuyety ; | 
acquirere, accipere, adipisci; v. act.: inf. 

Prs.. AoBânAH1,.127/G; — ind. prs. AzBzut-. 
akm, 132/13; — sonzuiunt, 127/p; — 
CN). DIS: ce. AeBzUIA HI, 195/10; — prf. 

SP. Aezuigiie, 198; — monzuani, 2/10; 
fiit. Bere ponzuati, 6%/1.5; — part. prs. 

„DL. Ac. megzuizepui, Io; — N. a A 
AENBEVBZACGAAMTopH, 152/1314 

Dobăndire, = moştenire ; zngpovoţia ; haere-. 
ditas; s. g. f. menzuaupe, AG: 22/19. 

Doi, numer. card. qui, Ac.-a. 1/2, 1/l0,.53/5, 
S 3; -s: f. Ac.a. 4oaw,11/0.10; Aa, 51/9.19, 
-Sr3a 199/ai meat, 8%/0.10: Acdw, fo 
„— mtdenpasikue(1),- N. 89/14-60/7 ; — N, |; a. pewenpasikue, 74/13; — moabacnpas'kue, 
109/5; — Ac, a. acâenpasilue, 107/4.5.! 
— nr. ord. Ac. aâ pcaw, 51/14, 997; â 
Aa; îl. Si Mi 

Domn, s. «.. m. N-. sng. anoț, 3912, 4976, 
9 a i a RS "0. - c 112/5,130/1; au$, 145/4, 170/j7; Na, 154/3, 

155/18; — Ac. a. 19/az, 20/9, 105/1q, 107/g;..| 

273 MWiStts 9/a, 2/6, 28/7, 182/10, 1380, 
5/19, 143/9, 154/4, 15476; uSn, 132/3; — 

inioţii;%/4, 5/o; 7/2, %1/11,129/7, 1%3/9, 134/,. = ZA 9 
A 7 - a mio 21/9, 1097; ametit, 167/44 ; Aliov(), 

" . 7 . Y e 

/s; mis, 116/; —-D. amet, 15/13; — Voc. aie, 39/, 99/11, 12/5,17/5; — A SIOY. 
al), 12/9.19. [Poate fi şi 
de: Aenoyaou ate]. 

Dosădi, = a batjocuri, a înjură; doidogety; | 
maledicere; Y. act. ind. prs. AOCZA Ein, 

Dosădire, = dosadă, înjurie, cutedare 3 
Des ;injuria; s. e. f. Aoczanpil, Ac, a. 59/2, 

Dostoinicu,-ă, = vrednic, demn; dos; dig- : Dus; adj. mecronunkoy, N, 12/5; — Ac. 

  

-Dativul în loc   

oi 

, . _ ” a _ _ , . a 

Acnnsn, 67/p; Acne, 19/4 S9/8; Asu 

nutS, 15%/3; — g. f. Ac. „Wntatii, 85/5; — 
_„ Ac. Sng. accrenunuiu, 15. | 

Dracu, = drac, diavol; Eee, Dede 
„daenion, diabolus; 5. g. m. pane, N, 
163/13; — D. apanSaSu, 125/ua2; — pl. 
N. sng. Apauiu, 120/3. 

” Dragu,-ă, = drag, iubit ; spor să ; dilectus; 
adj. Apauin, Voc. 115/3,113/13, 117/8,123/3; 
Nt, 125/suv, Nt. 15 /sub, Nt. 140/sav; A pa- 

pint;1%7/5, 153/11; Apal, Ni. 14/sub. 

„Drăci, ase, = a se îndrăci, a nebuni; 
pasca ; însanire ; v. rel, ind. prs. ate 

„Apzueerov, 50/11; -— apzuepure, S/g. - 
Drăcesc,-ă, adj. apaueiji, e. f. pl. N. 126/4. 
Drusiliea, nume propr. &. f. ApSciata, Ac. 

a. 63/7. | | | 

Duce, v. act. â ASue, cnj. prs. ce AS qSna 
EAS, 35/1, 45/11; ce 9 AS, 494.5; ce tiz 
ASkz, 155/13; — împr. a$, 51/3; — prf, 
Sp. 4Sce,.33/3; avec, 51/10: — Refl. inf, 
DI5. â uz ASue, 245; —ind. ps. ce que, 
115/3 ; — enj. prs. ce na ASueas, 150/5p;— 
prf. sp. AScegzee, 105/19, 105/. 

Duh, =— ve; spiritus; se. m. N. a, At, 
3fa; N..sng. 15/44; N.a. ANoVAS, 5/8; atei, 
3/19, 19/14, 27/6, 103/14;-—N. sne. 1/5,53/6, 
Su Na. ARS, 2l/0; axet, IS: N. 
140/13; — Ac. sug. aet, 194, 195/1p; 
ANot; 18/15 408, 156/0; A, a. pot, 14l/s; 

: ac: AXoit, 195/10; Akon, 192/1; Ai, 
12; — D. aici, 119/9; ANSu, 140/10; 

Pl. N. a. kSpeae, Yu; Ac. a; 
Moe, da. - 

  

“Dulce, = wz05,ypraz5s; duleis; adj. 4Şut, 
g. m. N.145/4; — Ac.a. aetue, 125/5,135/9. 

Dulceaţă, = poftă, desmierdare; ze, ; 
concupiscentia ; s. e. f. ASateae, pl. Ac. a. 1272, 197/10. - a sia 

Dulcedăruire, = mulţămită ;eăyagtazta, gTa- tiarum actio; s, S. fe Aueazpoyipi, Ac. 
pst. 5/19. .. Sie S Dulcefrumuseaţă, = buna cuviinţă, decor;  €Ongereta ; decor; s, s.f. sctuad;6Serkue dhueen, Io ' ps 

>   
 



  

Dumerecă, — = duminică; s. e. f. Ac. sng. 
ASatt; Nt. 1S/sus ;'— 6. Nu hai —D, 
ASateuie, Nt; 15/9, 

_Dumnedeii, s. g.m, N. sng. AiseS, 4/7, 1/9, 
, £0/a9, A a p ora 12 1/8 100, 

-. aline, EA „i, 19813; «ia, 169/5 ; 
- AHStot, si: — Ac. sn. pfistoy, 19/, - 
1/13, 19/8, 1/4, 112/g;. Alis SEş; 2/9 ; Ai- 

| 565, 61/5, 51/5, 9/0; 51/10, 93/2,-100/3, 110/g, 

 195/115148/6, 43/10, 145/7, 14%/3, 145/19,149/10, 
—159/7,152/4, 152/6, 154/13. 156/414, 159/2, 1667; 

- Ajleses, î3/a;: “pii3S, 10%/10, 161/6; Ac. a. 
16/1; — Gras pjiseoi 2/5; 19; AliseS, 

108/5, 100/7, 199/6, 145/g, 140/, 15% ja; ao 
2 gfistov, 105/4.5, 114/3; AS uiises;, 105/3, 

124/13, 138/9, IS/14 1 155, 156/4.5p 159/1, 

160/49, 161/14, 163/- ş „165/; AŞ Aiise$, „15/10; 

„a9 Alis, 117/3; AS qiisS, 15/13 AS vis, 
161/g, 162/7; — piistoțui, 21/9-10; AiiseSu, 
168S/14; — G. pst. miises, 1/4; — D. AS   piste, 37/41, 90/1.9; ao piiseoy, 46/4 ; ad 

ALISS, 191/14, 125/13; AS afises, 12/14, 1252, 

„ ESfro-zis 195/13-1; aS qiis$, 191/9; aSut ali , Ă , 5, 
| Seo, 15/13; - aiiseSui, 60/12; — pl. N. Sag. 

- Afise, Ya. o 

Dumnedee, s, g. fi Ac.a; ata fu 
„GG alisrlse, 9/6. N 

-Dumnedeesc,- -ească, adj. sfiscenpieae, pl. 
Ac. a, 165/3, “ 

- Rit - Ă : Li . 

După, = pz=4, mepi, eri, xază CU Ac. per, post, . 
secundum ; prep. cu:A 6. asnz, 1/1, 3/6, %/2, 

213/5; 15/1, 15/12-13, 21/19, 98/8,'61/9, 95/12, 
= 152/2a5* aSria, 15/4,.15/4, 30/5, 4%s, 15/1, 

55/14, 65/6, 6/18, 14/72, 88/7, 99/6, 100/10, 
118/5,.124/43; 1%6/g, 138/6,138/,, 141./.,142/g, 

149/19, 158/10, 158/11, 151/14;, — -ASna ue, 
185/u1 — AS âvrk, 1%0/u, 166. 

- -Dură, = =—a 1 construi; vama onevdlsaty; fabri- 

-care;-v. act. imprf. Aspa; 156/6.-. | 

“ Durmită, = = a întârdiă;. dpyeiv; Ccessare; v. 

netrans. fiit. aa ASara, 169/5. 

Ducu, = despărţire, pornire; pres ; disces- | 
Sio s. g. m. “AS, Ac. a. 21/19. 

. . ! 
  

> 

19 >, 

D, 5, numer. card. = 6, 1%/9; âi=— 61, 
2 /sub; îi = = 47,Nt. 31/1814; îis = 56, Nt, 

128/9; căs —-236, Nt. 165/9; cos — 276, 
9/6; numer. ord. âă 3=a 6, Nt. 15/g, 

Dece,. numer. card. s'kue, 65/14; — A0ât- 
enp25! “Rue, 1097/4.5 ; aeâcnpas'lue, 59 p14-60/1; 

„—d poibenpusrkue; 7/13: â peattacnpz- 
srkue, 109/3; — nagSenpasrkue, 9/6; — 
nazS5euni, 3072, 5%. 195 — IAN TESsuH EL: 
— numer. ord. â nazacnpzsikuc, 90/5.g . 

_Deu, = “Dumnedei; des; deus; s.g. m. 
nge stoţ, Ac. sng. 37/15; seo, 155/11;— 
G. „Seo n, 3/8, 207,0 « SEOȚAOVIL, 20/14, 7/1; 
seu, 161/11; — D. seo 2/9; SEogaSi, 
1%5/41. 

Di, s. s.f. sn, N. pst. 107; N. sng r. sovă, 
19/41; set, 91/5.6; sS%, 9/4 9/9; N. 3$a, 
167/14; — Ac, sng. sovâ, 1%/; sstta, 29: 
354, 2/7, 75/4, 110/up;- Ac. a. G.1S/4 1897, 

147,3; Ac, pst. sii, 15/10, 24/6,31/14;55/19, 
_12/3, 76/, s5;, 9577, 16/10; stu, 26/6, 15/5, 

5/4, 110/g; si, 9/6; su, 170/g; Ac.a. Sova; 
- 190. — PI. N. pst. sie, 39/14, 68/4,92/6; 
-— Ac. pst. 157, 15/8, 25/5, 2/14, 5/6, 
+59/13-1 64/13 68/8, 55/5497 /12-13,99/4, 99/11, 
100/10; Sud, 65/14; Sita, 5/10; Snacat, 
53/1314; snt, 29/4: Ac. Sng. Sit, 21, 
'166/13; sine, ,102/4; Ac. a. sue, 63/6, 15313; 

_ SHAEAE, "25 131/13; sua, Nt. 15/sus, Nt, 
15/sus, Nr 26/sub, Nt. 95/sub; Ac. Stieat, 
15/4, 156/5.6; — G. suacaeps, 32/3, 19/14; 
„— locuţ, adv.- âaiasasu, 58/1119, 16/8; 

deTas su, 19/8; 31/19, %3/10. 11551/1959 ai | 
 deras Ra 

“D 
2 
ice, v. act. ind. prs. vrut, 16/19; — — uuug, . 
65/10,. 63/14, 118/,, 120/g, 137/4, a, 166/3. 

167/5; unue, 186/aa. — PL. sus, 15/fp. — 
Cnj. prs. ce... nun, 1115; — pl "ce SHkA, 

62/4ș — împr. Sus. 3/7, 56/11, 1044; — 
prf. sp. Suuloy, 39/84, 39/11, 19/4-5; Seuoy, 

„6919; suuS, 10/10, 77/4; — snec, 2/13, 7/4, 
1, 1/5, 15. 12 16/10, 18/g, 2%, 23/11, 
24/2, 32/a; 35/, 35/11, 39fa, 3/8, 37/. 39/4, 
20/11, 40/14, 49/19, a 49/19, 6/6, 4/8; 
4/1,.47/8-9; 47/13, 19/7, 51/11252/4,59/1, 62/18, 

7  
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63/,, 66/2, 67/2, 0/45, 71/a, 71/7, 71/0, 77/5; 
50/10, 83/12, 8/1, 95/1,100/7, 103/19.78, 105/6; 
suct, 5/9, 8/7, 27/5-6, 45/2, 19/0, 52/7, 0/2, 
82/; sitce, 1/19, 4/14, 15/9, 65/7, Sl/0; 
suce,%/13,53/5,53/9,13/3;851/7,52/10, 91/1011; 
siice, 21/14; stice, 3%/9; siiee, 39/19, 19/13; 
siiee, 21/10, 43/10-11.; -sace, 108/3; — su-" 
ceatoy, 25/65; — scepz, 16/14, 50/6, 79/14, | 

„192/3.4; siteepa, 29/10; — fit. unuega, 120/1; 
— pent unut, 117/4, 117/fo.3; — ger, sH- 
KAHAS, 99/14; — Refl. pas. ind. prs. yu- 
uemnce, 73/34; — fit. ynueuicega, 39/14; 
— Pas. ind. prs. snez ui e, 10/14; snea e, 
115/1913; — împrf. îpa sii, 17/6; — prf, | 

“suez ant îsov, 9/3. — Conf. Spredice. 
Disă, = mandat, poroncă, îngădueală ; a 
saci; ermissus; s. g. f. sea, Ac, a. 16/7. 

2.—3. e 
Z, 3, numer. card. =7,; 25/5, 99/11;3i = 17, 
suv: îi = 47, Ni, %5/; is = 51, Nt. ș 
15/6; 48 = 67, Nt..110/o.10; — num. i 
ord. â 4 Nt. 1S/sus, Nt. 2/6, Nt. 52/13; ! 
4, Nt. '%/sus: - ii : 

Zavistu, = davistie, pismă, răvnire; (7,206, 
gievos; zelus, invidia; s.g. m: Bagnczs(!), 

„Ace. a. 19/48; Ac. sng. Baguiczoy, 128/4 ; . 
Ac. pst. saeneroţ, l/s; — pl. N, sng. 
Bagiczoype, 126/g, ! - De 

Zăbală, = friu, xaăâs; frenum ; s. e. £. ga-- 
Rădeat, pl. Ac. sng, 122/13, 

Zăbleală, — fereastră; sugte; fenestra; ș,.. 
„sg. î. aana'kaz, Ac. pst. 16. 

Zăduhu, = căldură, arşită ; za6owy ; ardor; 
SS. m. 85ASkeţ, Ac. sg. Ip, e i 
Zborescu,-ească, — sobornicesc, sinodal; 

> madohuze:; catholicus; adj. 3nezikeua, N. „a. NE, 10977, Nt, 10975, Ni. Us, N. 
122/sus,. N. 165/sup ; snozkenz, Nt. 138/3; 
Ac a Nt.195/su ; ant, NU 147 sub, Nt, 

[ sub; 3B0, Nt. 157 fus 170 /sub; —G. anozepien, Nt, 156/5, N. 165/, - 
Zborisce, = priveală, loc de. 

zeov ; theatrum ;, 
sng. 10/3, 10/43, 

  

adunare; dta- 
„Se g& f. snozuipe, Ac, 

i 

Zhoru, = sobor, adunare, sinagosă ; oyrt- 
pie, swavori, ; conciliuwu, synagosa; s. 

ge. m. 3fozeţ, N. pst. 35/13; — Ac. sng, 
snozov, 1/1, 53/7; anops, 6%/, Ni. 107; 

-— G. Bnozoraoyui, 1/11; anezetu, 50/11. 

a 

„Zidi, = a edifică. (în sens moral); Eaetzcâz. 
pet ; aedificare; v. act. su, inf. prs. 
2/11; — Refl. impr. ana nun, 115/g. 

Zidire, — făptură; ziapa, aria; Creatura ; 
- Sg. fi: suimpk, Ac. pst. 17; —- pl: 

Ac. a. snanpnae, 113/j1. 
Ziditorii, — făcătoriiă ; Exorzcâcuâv, ATia7s; 

aedificans, creator; s, e. m. 3HArrepie, 
Ac. pst. 162/4; — pl. N. sug. snanropiu, 
6, e 

Zmulge, a se, = a se smulge, a se despărți; 
âxoazăy ; abstrahere; v. ret. prf. sp. 
BatoVetaiSira Aedă pi.puin, 2%/5.g. o 

Zori, = diorile, alboarea qilei; ari, ; dilu- 
culum; s. e f. numai pl. aopu, pl. Ac. 

Snue 16pag, aa 

- -E—6. 
E, e = 5, numer. card. î:— 15,31/suv; 91/11, 
le = 45 N, 2/7, 
E, =— iară; î5, me; vero, autem; conj. 1/14, - 

*/s, 3/6; 4/5, 9/0, 19/5, 11/5, 12/15, 1/11, 153, 

59/85 397, 39/19, 45/9, 47/2, 64/, 61/5, 65, 19/4, 0/0; 71/1, 73/a, 7374, 80/7, 50/10, Sif, 
9/6, 94/10, 9619, 9/1, 10077, În, 14/49, 
„19/1177, 115/pg, -119/a, 121/13, 12/, 120/7, 1259, 190/1544, 146/0147, 154/, 
„161/19, 170/19;. £; 147/4, 163/5, 

„E, e = este, îi, vedi Ti. 
Ee, = aşă este! da! da! 
ad, £€, aq, 134, 
Earbă, s. s. î. faza, N. sng..111/9;— Ac, 
ns. faza, 11/56; — pl. N. sng. eznnat, 
rs: —G. îzanaops, L11/, ; fanas(!), /z. . - . . a 

;.vat; etiam, est; 

Efeseianinu;-ă, = Efesean ; adj. fipecerăun- . Ho, N. pst, 33/5.: 
Efeseiean,-ă, — Efescan 

“pst. che 
; adj. pl. Voce. 

centi, 11/1314. a 
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 Efeseiescu,-iească, — —a Btesenilor; ; adj, 
fibecerackaă, N. pst. 9/13; — Ac. pst. fpe- 

= cerăck4,12/1.2;- Voce. pat ederăcka(!), HI /aa. 

„ Efesu, numa propr. g. în. fdieeS, Ac. sn. 
2/0, Ga; Edsecot,. Sa; Et, 15fp, 18/6.  » 
Eftinu,-ă; — compătimitorii, îndurătoriii, 

miluitoriii; ciuTigiuoy ; miserator; adj. sdi- 
run$, N. 133/18. 

- 'Eghiptieaninu,-ă, = Deintezn; adj. erun- 
= Pati, N. 35/79. 

Ei, pr. pers, En, vedi Elu. - „ 

| Ei, pr. pos.- în, N. pst.111/10; en, paşi — 
Ac, pst. eu, 90. Si 

Ei, articul femenin din Gu pus înnăintea 
unui posesiv pus îunăintea, substantivu- 

lui său din G. en, G. â eu. „Hoaeze Fge- 
vinungz, 74/s. 

Eladă, nume propr. s.f. Eaapz, Ac. sng: 14, 

Elenu, — Elin, nume propr. g. m. 'faenin, 
“pl. N. pst. 6/3; — Ac. sng. caen, 3/; 
Ac. pst. 
1/56; EnetmaepS, 19/89. 

“Elu, el, pr. pers. e. m. îa$, N.55/4,45/8,57/6, 
71/1;103/5, 162/5; Eao%, 2/5, 10/14,%%/13,21./10, 

52/4, 63/9, 66/3, 66/g, 72, 17/75; ea, 35/11, 

96/19; cot, S0/10; — Ac. £aS, 2/10, 168, 

„eaenin, 1/10; — DD. eaennaop$,: 

17/9, 15/5, 2/4, 2/43, 21/e, 21/10, 33/6, 54/9, 
35/1, 1/14, na, 13/5, 15, 35/13, %5/u, 
„5/9, 98, 52/1, 52/s, 53/1, 5*/10, 5%/18;%/h 
56/43, 55/14, 592, 64/5; 65/g, 1/13, s1/1,97/5, 

9/5, 102/g, 119/19,15%/11, 134/19, 135/13, 139%/g, 

135/6, 145/3, 11575, 145/, 156/., 163/10 ; eaS, 

- 51/8, 5/11, 65/8,15/o; tavi, 8/19, 1/6, 3577, 
51/14,-65/4, 72/95, 117/13: '£a9p, 10/7, 10/10, 
1/4, 16/12, 32/8, 3/0, 33/18, *%/5,%5/5, 50/49, 
51/2, 5%/10, 5/14, 05/+, 55/13, 10/3,171/2, 2/s; 

12/10, 74/13, 85/14, 57/9 9/1, 9/5, 100/g; | 
BR 105/115: 2/4, 13/g, 133/10, 145/4, 146/19 ; 

ov, 69/13;. scurtat: în şirul scrisorii: AS, 

310/10,16/10;33/11+33/18; si, 54/0, 351, 13/u, 
13/13, '£/19, 15; 52, 5%, 5th, 56/14, 

65/5, 9/19; — do, fa: 3,4%/1.9, 45/11,%%/8, 
%94, 51/2, 52, 55/,, 55/47, 55/8, 55/11, 64/4; 

— 4, 1/a, %/8-4 21 7,21 o, 53/51/29 u 
63/4, 71/2, 1377; aruncat de-asupra şiru-. |. 

i, 2/10, 5/4 10/6, 11/;, 24/13, 15/14, 1/10 lui: 

„105/5; 120/3,-141/4; scurtat: 

- ah los „hi seurtat: 

  

91/10, 5/14, 10/19, "7/6, 9/3. 100,9, 154/43, 
153/13, 140/s, 10/10; — D. AOL, “ho, 36, 

5/6 i Z i — XI N 

- pi zf, “spc 20,12 auf NI 
“scurtat, n, 16/2, 25/5 
46, 17/75 51/9, 5, 51/44. 

2/1, 55/g, 10/6, 5/4, 
53/5, 5th, 63/j, 

66/13, 6979, 7077. %2/1, S5/3, 
95/11, 9/10, 105/114, 110/43, 11/44, ui, 

152/19; — Pluralul. NY ein, 26/4, 099. “i 

ei, 319; — _ tu, pi — cu; fiu. 184 

A, a — Ac. câ, 3/4, 5, off 
62/5, 6/3, 99/10, 105/p; ei, 5/9 ; EH. 38/3 ; 

fu, 16/19; cut, 293, 107/5 

186/.0 ; eu. 3/12, 9/11, 5/14 Sa 13/7, 15/6, 
15/uz,. 30/, 30/14, 32/5, 3!/, ,52/9. 60, 15/43, 

163; 85/12, 193/6, 10/19, 1%0/3; scurtat: n, 

1/8 15/14, 2/1, 295» 55/, 35/, %/6; Pr, 
67/1, 15/2, S5/14, 95/11, 105/1, .105/11, 1%fo, 
168/g, 169/6,:169/g, 169/g, 16979, 1%0/., 10/43, 

10/14; — în, 1%/3, 18/10: ui, 30/18; — D. 

aspSun, 2/12; 40p$, 5/13; 62,4, 853, 143/a 

52/6, 33/9, 527, 69/10, 103/4, ae Ip 

165/5, — gen. fem. Ac. a, 9/9, 165/a; — 
tă, 5/4; — td, s1/, 9/3; — 1 146/; rd, 

8 oi — 

_&, zii 130, 160afo; — &, 1127, ip | 

Pluralul. Ac. faas, GI 191577; raac, 141 /7; 
aat, 16/5; scurtat: Ac. ac, 6/11, 60/7, %/3, - 
131/p, 15/3, —: Refleesiv. D. - wie, %/;, 

141/2; scurtat: um, 2/14; 3/12, 5/as, 2/8, 

25/11, 2/2, 3/4, 31/19; 3/3,13/1, 15/8.9,19/+, 
-12/6, 75/6, 108/;, 115/,, U16/4, 122/19, 150/3 : 

aruncat de-asupra:?, 1/43, 2/3, 3, 3, 
1011; 1/2, 27/4, 32/10, 9/4. 115749, 152/;, 

153/13; — Ac. cî.ppe, 21/6, 30/13, 31/10, 19/13, 
507, 3/4, 73/s, 75/2, 100/5, 103/0, 114/11.12, 
115/g, 116/5, 120/g, 15274159/7, 163/5 cupe, 
10/11; cuppe,111/4; — scurtat: ce,/9,3/11 

3/a2 %10, “fuse 9, 9/6, les î/. 19/o» 19/8, 
16/19, 19/13, 23/12, 25/6 32/1,32/6, 9/7, %/7, 
24/11, 49/45, 45/6, 5/1, +5/8, -49/0-10- 19/13, 
50/4, 39/4, 54/7, 62/1, 66/4, 67/4, 6970, 12/8,. 

74/6,15/9, Sa 8/2, Ie, la 88/5, 59/12, 

ST, +9, 2/14 

— cn, 29/63 în, 

A, S/, s/.. 
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50/p, 90/13, 9/1 9/7, Se, 19 olzo; 
119/4, 118/8, 120/3, 121/7, 191/8, 121/10; 09/ 
123/9. 12/o, 195/5, 132/s, 135/7, 137/3, 139/g, 
141/7, 146/4, 150/4, 150/3, 151/, 151/5, 156/3, 

188/4, 188/4, 161/5, 161/10, 161/1, -166/11;— 
ce, ?/o, 2/13, 3/7, 3/9 1/3, 10/4, 14/g,. 14/9, 

15/9, 13/4, 21/1, 23/6, 26/1-9; 25/56. 30/17, 53/8, 
3/2, 5/0, 3/5, 55/3, 39, 45/i0, 156, 

45/14, 52/10, 596, 6%f3, 6/3. :6%/7, 6/18, 
„6/5, 68/,, 68/6, 0/9, 12/6-7 3/4, 15/a, 5/5; 

„77/3, 19/2,19/2, 2/0, 86/5, St/4, 5/5, S1/10-11, 
5/4, 5/13, 90/4, 9/1, 9/4, %/, Y3/12,%4/10, 
95/g.:91/0, 9/7, 102/i3: 103/19, 104/, 10574, 
105/7, 105/p.. 10979, 11075, 110/0, 110713, 

110, 42-33, 111/4, 112/10, 112/13, 11/14, 11979, 
. 121/3, 121/11, 12113, 1224, 122/14, 123/13, 
14/56, 126/1+, 125/,, 125/44, 129/5, 150/44, 

133/2, 134/14, 135/10; 136/19, 131/5, 137/11,: 
„13/14, 135/49, 140/4, 140/73, 141 /2; 141,/4,146/g, 
„146/0, 115/44, 180/3, 182/5, 198/,, 154/9,158/g, 
156/3, 15%/2, 15:/7, 158/9,158/43, 159/14, 160/g, 

160/43, 160/1+, 163/3, 163/5, 163/10, 166, 166, 

166;,166/7, 16%/5, 168/12.13, 169/, 1 cil = 
, „ , 5 . . PS 

Acuș 19/3, 50/17, 143/4; 162/19, 165/12; ce, 61/7, 
Eră, îpă, vedi Fi. | 

Erast, nume propr. g. m. îpacra, Ac.sng.7/4. Ă 

Eresu, — sectă, eres; aîzeo:ș; secta, haere- 
Sis; s, g. m. îptco, Ac.sng.00/a1; Ac.a. | 

fpeca(!), 102/1011; — G. îpecottu, 73/7;-— 
D. pst. Epecov, 55/p. 

Ernă, v. act. enj. prâ. ce îznast, 56/73; — 
pri. sp. Ezuzătov, Su 

.Ernare, s. e. f. Ezuape, Ac. sng. 5/4. 
Esci, âpiu, vedi li. | E 

„Eşi, v. netrans, ind, prs, pl. Eco, 12%/14;— 
enj. prs. ce tăca, 19/19;2%/19.13, 65/9;— pl. 
1; — împr eu, 2/14 — prf. sp. Eu, | 
1/4, 1/0, YO/ss Et, 55/1q; — En a$, . 
25/8 ; — Eng, 2/7, Nt.. 26/sub; 5/5; 
eng, 99/1314. E 

. Eu, Dr. IIS Ey N1/a, 19/11,%/s1, 21/2, 21/43, 
- lu; 5/1, 5/5, 5/4, 39/5; 40/13, 12/5, %/., 9/1 a 45/2, 4170, 47/12, 61, 7075, Tăpo, "7/3, 7175, SI/14, 100/ug, 1207; cot, 12/,; 

„ese 9978, 5970, 12/p, Tis; Cow, I19jg; = “es „pricovatut, 10/13. — D. aie, 2/6, 53/-, 

  ——— 

  

"55/65, 10/1; scurtat: ati, 2/13,:/7,25/1. 55/17, 
38/9, 40/11; 20/14, *l/ur, 1/13, Fho-u, 
44/19, 52/s, 55/5, 30/1, 10/14, 12/14 *3/8, 18/7,- 

76/41, 89/8, 59/10, 90/8, '101/10; 190/8; ati, 
19/2, 19/13, 33/9, 67/+; — Ac. ate.ppe, 205, 

23/3, 38/18, 392, 89/o43%/1, 39/12, 10/4-5+10/11, 
42/4, 49/8.9. 59/62, 62/0, 62/5, 6/2, 16/12, *1/1, 
73/9, 85/14, 101/6, 101/s; me-ipe, 6/12; ati-p- 
pe, 39/10; 7/1; age, 60/89; atnppe, 9/1, 
scurtat : ate, 194, 21/35, 3%2, 15/13. 81/12, 
60/14, 60, 60/7, 61/16, 6/13, 10/;, Tis, îi, 

79/63, .80/11, S1/g, S1/13, 101/G,162/5 ; — „ate, 
20/4, 38/10; 49/8-4, 1/12, 11/19, 45/8, 91/19, 

-54/9, 60/7, 61/6, Gl/uz, 1/1. 13/14, 1/0; 
“a AtS.. = ate 405, 61/19.13; avk,60/5,1%/s; 
_— Pluralul. N. uen, 19/5, 1i/3,26/2,5/14 

21/19, 25/14, 51/7, 20/14, 595 "59/14, S1/13, 
„58/9, 90/72, 102/4, 156/10; ment, 391, 1150; 
— Ac. nen. 15/, 25/0, 97/3. 35/10, 292, 2% 
30/11; 80/12, 55/e, 11/11, St/12 9/19, 115/, 

„418971, 155/13 ș uuen(1);53/8; nori, 95/14, 95/10, 
99/13, 149/19, 157/4, 165/14.; meri, 16%/3 ue, 
96/13 ; scurtat: „tra. 1574, 1774, 11/10, 17/43, 
23/6, 2%/5.6, 28/8-9,50/7, 5/9; 55/55/10, 91/5; 
99/8, 102/p, 150/7, 186710; ta, 24/19, Yo, 
25/13-13 45/19, 83/12, S5/8, 591, 91/13, 150/1, 
155/13; —'D. uoâtt, 21/5, 25/3 ș nea, 5%, 

90/45; Heat, 5%/8, 95/19, 102/19, 192/14,1%5/6; 
_19%/10-11; scurtat: uz, 2%/5,25/11;— Conf. 
Însw mi, 

Evreesc,-ească, adj. înperăcna. A6.a..35/42, 
3/2; — Ac. pst. Enperacia, fo. 

Evtih, nume propr. g. m. feri, N. 15fa. 

Fe. 
F, 2; — 500, numer card. 9/9. 
“Face, v. act. 'â aus, inf. -prs. 12%/p, 131/, 

155/.0, 157/19, 164/3; dau 195/7; — ind. 
DIS. pas, 20/75; —-: pauni, 120/19; — 

ipaue, 10%/15, 131/3,154/3; — auetutt, 27/145- 
118/7, 118/0;-— enj. prs. ce date, 3%, 
51/10-11519/9.10; ce:. pars, 77/9 : — ce dau, 

Wa, 34/9,118/13; — ce paz, 61/9.10,15%/o; 
ce iauetu,: 12/8, 50/10; — Ret ct... 
iara, 15%/0.10; — împr, pana, 134/6; — 

 Baueuu, 119; -— imprf. dau, 4/6-7, Sa,   
 



  

  

apzua, 5/8,6/10,65/6,55/1;%5/11.19 
„—»rf. sp. euro, 59/10, 75/10, 101/1; — e Rus, 
1475, 149fia; — dharpa, 19ua,. 30/3; 

prf.. cp. su. dot dpanoy, 29/67; anrasi, 

34/11.123 Has danrey, 12/3.4, 52/4.3 ; -— 
Pl nas danzoy, 11977; —. fit. EpEo 

So — 

| date, 130/; 7.85 daue apei, 130/13. — Con- 
diţionalul, ce... auure, 6/78; — ce..dik- 
cueput, 118/44-119/7; — ger: dakzur AS, 50/5, 
19/3, 196/14,-152/g, 155/9, 159/5.6; datziiaS, 
1498, — Pas, ind: DIS. £.. fura(1),51/3; 
— cs. dpanuii, 91.3; — Condiţionalul, 
ce: diSpe danzov, 134/1. — Conf. Biiure-.. 

- face şi Reuface. 

- Facere, = 7imas; factum ; 5: g. fpl: Ac. 
a. daueguiae, 115/13$ — Boy ip pzăatepe, 
Ac, 162/5, | 

Fariseesc,-ească, 
pst. 35/a. 

- Fariseiil, s. e. 
pucere, 7%/9; 

“adj. tapete, Ac. 

am. dpapiteere, N. t'/9.i0; 
— Ac. dapneero, 47/10; — 

pl N. pagncen,47/7.s; apucenn, 15/4;— 
D. dapuceniaopS, 4/14-15f. 

Farmec, — — zeglspyov; Curiosum; 5. g. 
pf za Ac. sn. 5/10. -. 

Fată, se. f. pl. Ac. Abe cazrSpe, 
 Duvastges magie; filiae virgines, 2/13. 

m. 

Faţă, s. e. f.. Baa, Î N. 1/3: — Ac. a. 

+ %0jua, 9/9; Ac. 15, — G.â pteueeu. a 
111 /11 — pl: Ac. sug d “Rue, 69/g. 

Făcătoriu,-oare, = zamzis; factor; adj. 

pakarepie, N. 114/13-14, 115/8; dizzre- 

pSogro(!), 129/18-145; — pl. N. dzrzrepini, 
108/3; diznarogii, 111/9. — Conf. Biinre- 
făcătoriui, Precurviefăcătoriii şi Reufă-“ 
cătoriii. - a 

Făgădui, = — a primi ca oaspe pre cineva ; 

ZE estar, dnoătyestas, TpOsARn dle 3 8X- 

cipere, reficere; v. act. împrf. se. dara- 

“AS, 105/uî —prf. sp. dzrzASupz, 

29/19, 99/13;—- Pas. part. pri. Ac. Bowp- 

pzibarzASurz, 1345/10.11.. — Bineprimită, 

erou, acceptabilis. | 

“Fără, prep. cu Ac. ipapz, 12/6; 35/11, 

4], 119/g,. 121/4, 122/3, 122/5, 16/19, 

1517, 151/4, 159/5; — ap ALA 124, 8 

3/7, 

da- | 

9 
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E Ac, 51/4, 5/6. 

Făţărie, = = 20 

Fărădelege, = avcapos, ăapos; nefandus, 
iniquus; dzpzqearkuc, Ac. a. 10/9.10;— 
dpzpz pcacuiiae, pl: Ac, 170/5. 

Fărecare,. = fălire, Lire, Vielegus | 
îpa, EzBovdi,  insidiae; s; g. f. (papecap, 

24 
ss 

70 ta, d Unbapais per'so- 
- naruni aceeptio, simulatio; s. g. î. aua- . 

pie, Ac, sng.. 116/, 5/8, 151/4j dau 

pita, 141/1.18. . 
Feată, vegi Tată. 
Fecior, s. g. m. îeuogu, N. 152/g; — - Ac, 
*dpenrogin, 25/10; 30/s 141/13-14- 
Felelieatii, — justificare, îndreptare; dna 

deviz; ratio, defensio; ăckovraun atv 
Ga MâeS eata ATI, Ac. pst. Shia 
Me: dseaearkrov, 69 7. 

Felelui, — = ada răspuns; Gapo etaba; sa- 
„tisfacere; v. act. înd. PIS. UE € At ALE.ApE 
“ditacaovectS,; 59/1913. : IN | 

Feri, = a feri, a pădi, a ţine, a “păstră PI 
quddase, zrpetv ; custodire, abstinere, con- - 
servare ; v, act. prf: sp. dieput, 19/12; - — 
ger. eplias, 31/5; dsepuniAS Easy 100/8.9 ; — 

„Ref. enj. prs. ce depnunaa, 147/6; 
pep'ezuni cî-ipe, 3/10; cet deglterea 
CAGE, 11G/4.5; — ce dsepienace, 15%/1.9; 

_— pas. part. prf. depura, Ac. pst. 189/5; 
— D.(9) dpepuuA9, 139fgq. 

Ferică, = — a ferici, povazitew; beatificare; 
„act. ind; prs. depuzatov, 153/10; — 

asiv, ind. prs. depuauu cet, 199; — 
fiiit. dpegnkamoy dirgă, 115/9. 10; — ipeput- 
sau nege, 15/10; — part. prf. 

„năgutaui cippe i ipepunaroy. N. 13/9.. 

Ferice,- — pordpias; beatus ; adj. depuna, 
N. sng. 111/13 compar. aan dbeprue, 25/s.9. 

Fi, v: netransiâ pu, inf. prs. 597, 2/0, 51/g, 
„9278, 109/1, 113/40,115/11, 195/3, 135/1,15%/14, 
16/14, 16%/8, 16/10, 167/s3; du, 1/43 — 

ind. prs. cars, 254, 39, 1716; 5/14; 
ex, 27/10; caiiTs, 142/g; canrov, 6 

31/5; scurtat, aruncat de-asupra + 2/2, 
| 21; — capi, 35/19; Euprut, 39, 41/1351 
Tis 129/43, 130/3; — fac're, S/, 1179, 11 

12/65 13/6-i; 15/12, 3/9, 21/730/65%/11355/ 

  

— ce - 
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1/3 11/10, 35/2, 41/3, 47/7, 92/54/11, 55/p, 

111/7, 120/5, 120/19, 121/e, 123/ș, 16/g, 12/14, 
„135/2, 130/,, 131 131/4, 133/12, î34/8, 139/.0, 
144/10, 115/6, 145/, 14910, 151/p, 165/19 ; 
face, 116/2, 122/5, 130/10, 152/1; race, 57/, 

115/7, 122/3, 13/14, 155/9, 15771, Nt. 119/suv; 
Acre 32/12.43 ; Ac7e, 155/13; — scurtat: 
£, 5/8, 49/s, 50/13, 93/8, 62/14, 53/10, 65/11; 

107 10, 10/14, 119/6, 119/g, 120/4, 124/, „s/1oo 
16/, 128/; 131/2, 133/4, 144/5,155/g; 15 10; 

133/11p 126/g, 13612; 145/4,. 145/5, 149/g; E, 
2; E, 111/7, 160/;,; — CEMOY, 51/2; — 

-ceuu, 5/1, 37/19 ; — czavroy, 1/4; canoe, 

“/1s 129/6 121, 15%/4, 168/4; exurs, 13/, 
30/10, 31/3, 33/, 73/,, 152/13, 166/3 ; can7S, 

5 Sa: eg 162/- + cot, 59/18.14, 60/13-14, 105/14 ; c8,162/3 ; — 
aruncat de-asupra: *, 126/2, 127/2; — cnj. 

fr, 19/s-o, 91/6, 92/4. 105/a.3,113/1, 135/4 ; 
CEomuiie, 14/10; — ce dun, 12/7; — ce 

„Ba ce die, 61/+, 63/18, 55/13, 125/1.9; — nprl 

die, 15/25 — dau, 11%, 1424, 142/g; 
Hot... ibipeu, 122/G.1 ; — împrf. €pa, 1. 
pers. sg. 2/5; —— 3. 'sg. îpa, 5/19, 16/o, 95 3 - îles 29/10» 27/a, 40/7, 63/8, 53/, 55/5, 81/3, 

pa, 5/4; 5/5 5/6, 15/18, 19/5, 26/7,39/,40/4, 

pa, 10%/5, 3/7; — prt.' sp. îovro, 15/13; «Ste, 75/10 3 dor, 1f, Tfr2, 11/5; 14/, 14/6, 17/2, 245, 2/1, 35/9, 88! 36/11, 4/1, 

18%/8, 136/5, 16612: —- apovans, 1/75, 25/14, 
ipoveerey, 139/10.11; ipoyeers, 153/7-8; — 

— do dpeers, 23/g; ipocras, 124/13 dot ibecroy, 136/7.s; — fiiţ, îuepn, 1197; —   Ba du, -15/8, 59/G, 167/5; na di, 9/2; pa 
———————__— 

„95/10, 6*/11+ 70/5, 92/11, 93/13, 9/0, 113/6, 

= 68/10; 69/9, 14/10,78/9, 9/9, 5/1, 95/11, 103/6,- 

„160/,, 16177, 161/9, 162/7,166/g, 1673, 167/14;.| 
a - K 9 

£, 912, 17/14, 1970, 19/10,85/3, 112/2, 122/a1, - 

%;, 12/13, 13/1.9, 30/5, î3/, 92 î 3 CAN7OV, - 

„55/9i ezurS, 29/13 î cure, 29/14 ; scurtat, 

prs. ce «pin, 41/5; — ce die, 2/11, 1S/a, 18/5, 

pie, 5/11 — fit. Cn. Oro ce îbiov, 1/5; - 

ce ie, *9/14-80/1; — împr. din; 25/19; —, 

„95/1, 9/10, 9/41, 115/4, 1855; — 3. pl.. 

%9/1, “5/19 93/5, 9770, 10/17, 103/44, 1962; | FII e 'Filicsu, nume Propr.-g. m. dnanăo, N.   
«1/1 %/13 45/5, 45/14, 49/11, 65/43, 23, %/9, 9/11, %5/6, 97/14, 100/g ; ÎS, 25/13, 95/6, 

S8/10; iovatov, St; — î;Scerrov, 117/g ; 

prf.ep. âoy deco, 74/3 ; do dscerov,97/5.g; -   
  

— 19% — 

«ir, 150/9;. djună, 115/10; dsnna, 191/43; — 
îuopS, 11%/13; — Condiţionalul, CE.i];o- 
pers, 19%/9; —_ Opt. apa din, 150/13; — 
ger. dinnas, “/7, 19/2, 12/5, 130, 37, 
'59/0.10. 5/5, 125/9, 162/11; — Ajutorial : 
inf. a dn, 35/o-x; dn. 59/11; -— ind. prs. 

“cntarrote, 67/4115. cvurret, 103/a. : scur- 
“tat: cs, 1912; — tacere, 102/17, 110/5 ; sacre, 
65/19, 111/a.3; scurtat: e, Sif, 15: î 
141/19 ș-—€ nt, 169/17; — car$, 2914-00; 
canT$, 10/15; scurtat, es, 91; cov, Iil/g; 

“aruncat de-asupra: ”, 118/3; — cnj. prs. 
ce dis, 2/8: — ce ibie, 191, 51/s-9, 70/10; 
— ets..iinuu, 110/, 135/4; — împrf.: îpa 
1. pers. se. 55/0-10; 7/1; — 3. se. îpa, 

10/14, 1/6, 15/s, 557; — pantei, 5/5, 
5/18; — Epanu, 150/1011; '— apa, 15, 
33/15; Epa, Sa; — prf. sp. ijovre, 0 
— ov, 59/ 25/fo.6; 5/50, 63/14, 5/3, 

52/18-14, 8/2, 90/5, 196/19, 185/14; — devy- 
ao, 90/6.7 ; dioms(!), 99/0.10 ; — oveers, 
14913, 185/9; — ibSpra. Vu, 95, Îl; 
ipovpa. 39/5-9, 115/10 ; — prf. cp. ijeerasy, 
1/11; — fit. Ba da 1127; dumotars$ =. 
dna Bunona'rs, 1/19; punea, 151/45, 
191/7.5;-— dnepe,151/10-11 ; — ipunep$, 

„5193; — Optat. ipuprlun, fo; — ser. 
Pina, 10/9. | | 
Fieară, = Syjgicy ; bestia ; s. e. f. ditpnacps, 

pl. G. 12%/3. Si | 
Fier, s. e. m. Aa: Spe je ipiezoy, Ac. 54/10. 
Fiii, s. g. m. qi, N.27/10; N. diiro ao, 51/3; 

N. a. «îi, 165/4; — Ac, paie, 121/4p— 
PLN. din, 5. * 

Filicu, vedi Tiliesu. 

Sr, 65/14, 645, 61/10 ;- inazov(), 6; — Ac. duatnoy, 54/8, 65/19 ;— D. 5%; *—Voe. duanăe, 57/43. 

Filipiea, nume propr. g. f. iaunia, A c.15/g. 
Filip, nume proyr. g.m. G. aS dinaunus, 

26/9.10.. i Sa Finichiea, nume propr. g. f. unuia, Ac: 
Saab, Sp o 

Finovatu(!), ibuneRaTS- =— suga nume. 
EATS, 118/jp,  
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"Fist, nume propr. : 

_Frăţie, s     
 Folos,; s 

Fire, = “ptvezts, bâse ; nativitas, natura; du- 
ph, N. 11/55 — Ac, a. 12%/6; —G.du- 
pier, 115/2. | 

g. m. dsnera, N. 6/9; 

a aueror, N. .6%/12, 65, 6574, 6/9, 71/o, 
8077; diners, 71/s; înezov, 65/6; — Ac, 
aueroy, 55/75 ănerS, 10/14; — D. *aoy 
înerS, 2/10; — Voc, piicre, S0/,1.12. 

“Flănge, a se, =a se rumpe; Xdes%a:; soli; 
v. refl. pas. împrf. kzzata ipazingikee ae 

“ rpkua oțuacaop$, 9/00. Vedi: I'rânge,. 

Floare, s. 
111/9105; — pl. N. a. (repre, sis; 
Ac. 144/. 

Foarte, adv. ibeazre” ez, Sf 

beazre- ce Aaa, 1%/5.9. 

Foc, s ss. m, îpenoy, N. 123/10, Ia; — 

„Ac. sng. doS, 9/13, %/s, %ha;. dponet, 
. 131/12; 

+ 9/sub;. oaza 20/43 p— Ac. poaoc$; 19/5. 

Frate, s. e. m. ipareae, N-a. Hs N. sn. 
dipăzeae, 119/13; 
129/9.10; Ac. a. dspăzeae, 1? 29/11; Ac. pst. 

part, 16%/13; — Voce. pare, 2910; . 
dpare, 102; — pl. N. sng. dipauiit, “i 
dpauini. 99/1913; — Ac. a. dip paun, 2/2, 

35/56; Ac. sn. 25/5, 99/09, 153/3-4; ibpatt,. 

3/13, 16%/3; — Voc. -sng. îppauu, 2/9, 
_47/3, 199/9, 152/9, 13/34, 195/,1.1; Voc. 

pst. 36/13,16/2,47/0 ; Voc. a. ikpauin.113/2, 
113743; 116/6, 11979, Nt. 219/su; I2/a,i 25, 

19575, 193/c, 133/43, 160/3; dpauiit; 109/,, 

, 

111/7.$; dpaui, Nt.116/sub; Voe. pst. d;patur, - 

100714; Yoc. sng. ibpa, Nt. Iau pal 

Nt. 160, sube 

„Fraţii- -iubitoriil, pare, iubitorii de fraţi, 

cu iubire frăţească; eprădzedpos; 

tatis amatores; adj pl. N. 
meg, 153/8-14. 

Frânge, = a îriuge, a rumpe; DN Gw/dhpoz- - 

ze; frangere, affigere ; v: ăct. ind. prs. 

AEM ÎS ELI AI AVEAIA, 25; „— enj. prs. - 

ce spzpra 2006, 19/10; — - prf. sp. 

fue 15/13; (ip z.pice,95/o-3. Cont. Flăuge.- 

e. f.-d;pzuia, Ac. sng. 148/13. 

Frumuseaţă, s.. 

g. f. N. dppoapit; 111/7; dpcâp, 

Fugi, =" legat, 

orei, 159 A 

m. deac, N. 119/9; îpsa5, Nt. 

Ș- 1! Fur,s.s 
— Ac, sng. papat, i. - 

fraterni- 
pauni   

“Frică, s. g, f. dpunz, N. sn. 6/5; — Ac. 
«oua. ip, 14974; Ac.a.15%/41; Ac. sug. 

puna, 151/6, 155/3; Ac, pst, 152/g. 
Frig, s. gs. m. pure, N. a. Sei N. 

dsours, i. 

Froare, vei Floare. 

Frumos,- -oasă, adj. sps19cov, N; 1509, 

e. £. poteca, N. 1%/u; . 
N. pst. i tehue 11/10; — Ac. p5- 
cut, 15/49. . 

sng. 

- Fugi, v. netrans. ej. prs. ce tiovr, 9/7; 
— fit. «bounna, 125/j2. 

prins; ZEaţu:o3, ce 
vinetus, custodia; adj. dioyrasţe N. 
„dporaov, 68/41, 101/3; Ac. pst. dor = 
PASAS, 75/1; — Dl. Ac. do Pan, Sa; — 
Ac. Sng. : dsovprain, 9/1; 100/g. 

Spui si: 
Sif. 

Fuînre, = fune, funie; gyoriz, evrz Apa; 
funis, junctura;s. g, f. îov.pprl, Ac. i 2 

DL. Ac. dovpputae, “via, 

Fură,-v. ae. “pr cp. pl. âoy î spume 12/10. 113 | 
î;Sps, Ac. sng. 151/e. 

GT. 

G,î=3, numer card. în = 23, 195/sub ; 
ăr — 33, Nt. 149/sb, Nt..15/sus, Nt. 

161/suw, Nt. 165/sub ; — rr = 43, Nt. 

„159; — ăn = 63, 160/8 ; — numer ord. 
dh =a3. 150/. . | - 

Gadină, = pici jisenie tiritoare ; Eprozijs; 
„ serpens; s. g. f. raanneaepov, pl. G.12%/4. 

Gaie, nume pole. „g. m. raft, N. "if; __. 

„> Ac, raia, 10/g. _ 

Galata, nume propr. g.f. raaareen, G, 1957. 

Galion, nume pPropr. $. m. ramine, N. 

1 /A3-14- 
Gamaliil, nume propr: g. în. G. a DAAta- 

AiuaS, A /a-9. 

Gata, = 'Ezorpos; :paratus; adi. râra, N. 
2$/3, sf — pl. Ă N: 51/3, 95/2; 154/14, 

16/13; TATA, 135/4, 138 9/q, : 

Găndi, a se, — a se gîndi, a se doi; 

Brargbveti ; ; haesitare; v, refl. ind. prs. CE 

. 

age. 
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„N 
-- Panin, 110/1011; — ger. Paun ASce, 

110f0.70. 

teală ; owystăriss, zpâvora ; conscientia, pro- 
i . - - a , 

videntia; s. g&. m. ranas, Ac. pst. 16; 
rzna$, 1/7, 155/4; ramas, 71/4; —. pl 

ASpe, 57/10-11. 
Găsi, x. act. Pas. part. prf. racnze, pl. N. 

123/., | - 

Ghemonu, vedi Ghiemonu. - 

rien. Ac. 121/2, , 

Ghiemonu,. = diregătoriui, domn; feb; 
Draeses; s. &. m. ritm, N. 56/g, 82/3; 
— Ac. 81/83; —D,. pst. remenoy,5%/g ; D. 

- ASu riemSuS(1), 36/56; AS rieaono, 97/15; 
ao rieatenio, 59/89. o 

N. 11/p, 4/4; — Ac. -raacoy, 391, 62/14, „50: Ac. a. raacoț, 399; răacoț, 13/5 ; 

7oype, = în beţii cu desfătări după ospeţe; 
zâpos; comissatio, 157/74. . | 

Glasi, = a crâi; zposţwvety; loqui ; v. act. 
prf. razen, 3/2; rpacu, 5/43. 

Gloată, = sinagosă, adunare, mulţime, po- 
„Por, sobor, şireag, ceată; avvzyoyii, Bios, 

dos, onetza, mh1,d%os, owvtăztov ; Synagoga, | - Populus, turba, cohors, concilium; multi- 

  
|- racară, 14; — Ac, sng. racarz, 2/8.9, 

5/60 196, 11/8, 34/13, 60/5.3; racâra, 62,5; racâra,11/19.13; racă'ra 47/83; PASa'Ta, 61/14; 
Ac. pst. racamz,S/i4; Ac. a. răcaTa,51/14; 
racăza, 116/9; 
racareru, 33/14; — D, racareen, 1/7, 83/4; 
— pl. Ac. sng. racare, 1/7; Ac. pst. 
rasâreae, 15/,. 

Gol,-ă; rouves; nudus; roan, pl. N.6/1;219/,3; 
Gomoresc,-ească, — al Gomorei; adj. ug- atută€ reaeperţiu, pl. f. Ac. pst. 1107: 
Goni, = a. scoate, a mină, a persecuti,; Enedadery, Dbpety ; minare,  persequi șv, act. ind. prs. ue ate ronet? 39/03, 71/3;   

“Găndu, = gind, sciinţă, întelepţie, soco-. 

ae. a. rziaSpeae, 19/1213; Ac. pst. rzn- 

Ghieenu, — iad; zewa; sehenna;. s. g. m. |: 

Glasu, = voace; quo; vox, s. &. m. radă, 

Ac. pst. ras, 76/44; — pl. Ac. AZS raa- 
eSpeac vi.pnonas- -NZS czz6aTrenpinae Ca 

tudo; s, e. f. raoaza, N. pst. 3279; N, sn. |   — G. pacâreei, 5/1 9/5; 

  

roy rotențiti, 596, 17/6; —- împrf. reia, 
«1. prs. sg. 6/4; — prf. sp. iu reuu AA 

“ uropera roage, 1/8. 
” 

- | Gotovi, = a săti, a prepară; Ecou gata, Emo 
Gruia; parare, praeparare; v, act. pe- 

„“mennun, 5379; — Reil. prf. Sp. roTenu- 
MSuz, 23/8.9. ” 

Govitorii, vedi Buinrugovitoriti. 

Graiii, = cuvînt; faze; verbum ; rpal. N, 
144/ş, 14/10; — Ac. pst. rpate, 103/13 ; 
rpzto(1),16%2.3;-—pl. Ac. rparope,30/4,50/ 43, 

„Grăi, v. act.; inf. prs. â rpant, 51/14, 5% 
, 130/19, 161/4; â rpan, 5i/s, 62/2, 113/14,; â 

roz, 153/4; a rpan, 102/5; — ind. prs. 
rpatenov, 793, Sl/; — roze, 10/10; 
— rparatţie, 5/14, 200, 2/6, 125/4, 130/,, 

15910.11, 266/9; rparzrție, 119710; rpatănţie, 
125/7 $ — rpattats, 50/9; — rpaten$, 60%; 

„enj.prs. ce rpatiov, 55/10; ce rpaeco,96/4, 
101/14; — ce rparăcua, 112/5; — ce rpa- 
răc, 55/10.41 ; ce rpataeia, 63/19, 134/.; 

e ÎM Dee BANI, 119773 ; — împrf. rana, 
Sf 7/13 rpaa, *5%/6 ; pata, 9%; 
roană, 9/7; roată, 39/9:10,63/11 ; pana, 
5/5, 9/5, 121/9; — romana, 3/3; "pana, 

13379; —  prt.sp. rpzii, 35/8-9 ; rpan,36/42, 
3/9, 151, 75/14, 100/r3, 10314, 104p; 
rpaii, 3%10; — fit. epS rpan, 22/; — 
Ser. "pa AS, 5/3, /19, 3%), 13/5, 59/17, 

  

59/07, 101/9; "patut AS, 16/4.5, 15/0, 16 
rpaiitiaS, 2/1; rpanas, 60/4, 82/7; — 
Reti. ind. prs. rparareci, 102/18 ; — rpa- 
tipzce,166/,.; — Pas, part. prf. rpzwreat, 

DL Ac. 
103/0.10. -— Conf. Negrăit. 

Grămădi, =.a stringe ; cvorptrrey; COngre- 
stare; x. act. rpzatz ii, Def. sp. 9/19. 

„Grăsi, vei Glăsi. 
. pi ÎN ... 2 i e Grăi, = grîu; siroş; triticum ; s. e. m. rpa$,: 

Ac. 9%/. 

Greaţă, dela Şreii, ca vieaţă dela viii; = „Bis vis; s. g. fi rp'kuz face, N: 15/g;— 
Mora rp'kuz, Ac:58/q: Ac, Fp'la racâ- 
rerii, 35/5; rp'kua ţii aeaeps, 94/10; — G. CovAopiiae rp'kueeu. ânoțu, $/10- | 

st. Sas; —D. rpanreaep$, 

  

    
  -.



  

  

Grecesc,-ească, adj. rpeualjit, adr. 35/10. 

- Greşală, = vină „cat Erno TAPĂTZNL; 
crimen, peoeatum; s. & f. rpeulaaz, Ac. 

pst. 5/3; Ac. sng cs; - — pl. Ac. sng. 
rpemaacae,- 155/9, 

Greși, v. ind. DIS. rpeuatție, 122/10; — rpe- 
i un, ao, 122/9; — prf. sp.. rpeuuire, 66/10-11; 
_— rpeuinga,169/g ; — ger. rpeuriit AS, 1497. 

_Greă,- -ea, adj. rpeow, adv. 10%/p; — pl. N. 
"ps. pen, 2/18; — s.f. PPzit — Ppz46 

s. rpikae, 66/6. 

Grijă, = nege solicitudo ; s. 
Ac. pst. 163/p, - 

Griji, a se, — pă Asta on zegi eva ; 

e. fi rpnaa, 

cura 

esse alicui de aliquo; v. refi. înd: prs.. 
rpu:anţiece, 163/10: 

„Gură, s. g. f. rovpa, Ac. sns, 12/14. 

- Gustă, v. act. enj. pra. ce.. roveraatoy,50/8; 

— prf. sp. rserz, 16/13; — prf. cp. âaiS 
roy CTT, , a 

“Bou. - 
7 

Geînruînchiiă, = genunchii, 5. Sin. Mep- 
“pS.pfeae, pl. Ac. a: ua; Ac. sng. Wear 

oSieae, 25/12. | 

Geînrure,= genune, mare; TE) aro "Adztas; 
_ pelagus, mare Adriaticum; s.-8. î. pep- 

“psp, Ac. sng. 90/14; epSpe, 0, Ac,-a. 

“uepSo'k rnankiacia ua nădnantaeka, */. | 

Gice, vegi Dice. | 

Gilălui, = a.urmă, a rîvni, a îmblă, cu “del 
după ceva, a. vină; Zetozerv, (rjdoby ; per- 

„sequi, zelare; v. act. ind. prs. MnHazA9- 

„un, 127/5-G; prf. Sp. WMHAZAOȚHII, 37/13. . 

Gintu, —- mulţime; 722790 ; multitudo; s. „| 
, ţime; ride; S- |: Giurămăntu, = jurâmînt; 

n. romeo matii T$, N. 30/7. 

Giudecă, = a judecă, a socoti, a cuzetă, a 

gîndi ; pbverw, âvoeapbiew ; judieare, pPropo- 

- mere; v. act. inf. prs. â yiomenă BUHAOpS - 

unt atezuntas, 1585/7; — înd. DIS. pioaculi 

- aSna a'huge, 40/11; — WMIogeA 'ToV7Spops 

- ASniz ASkpS, 1%2/5, — Cnj. Ps. CE MIOAE- 

kzato AS, 55/12; — împri. pl. phaeka, 

101/5; — pri. Sp. IO petale, 72/75 —— 19 

AEZ, 15/; pi, Nt. "Ssusi — Mo aezaiS, 

Giudeţu, = 

pl N. mr AU 11i/g 

-Giure, = 

Giurelu, =   

199 — 

31/q; — Refl.- pas. înd. Prs. Mroaeact, 
„75/5$.— enj. prs. ce iopeuece, 10/8.9; — 

fiit. ro geacezepoy, 13/11; — Pas. prf. 
Cp. CTATPOVIO MIOAERATOY, ha 2.135 MIO 
are ov, 82/13.14. 

Giudecare, — judecare, judecată, tribunal; | 

Bana; tribunal; s. g. f. provenape, AG. sng. 

| 66/o, 69/41; Ac. a.G. wo ekapil, (7/8. . 

Giudecătoare, — judecătoare, scauinul ju- . 
decăţii, locul unde se judecă; Băţiz, ze 

„aeovi tribunal, judicium ; s. g. f. ode 
„uzTmeoape, Ac. sng. 1/g. rai — Gyr 
AEiAToapeeni, 1/49. 13. - E 

judeţ, judeci ătoriu, diregătoriii, 

domn, judecată; zpiens pla, urias, OVI, 

Tireuby ; judex, judicium, princeps, dux; 
$. 8. D: MIoAeițov, N. 1/7; Mio seus; 20/19, 
129, 180/1; yroeuSaS, 119/6; mo eus, 
133/5; — Ac, sug. Wroaeus, 629, 67/5,69/8, 
119/5, 1198, 155/9-10; iogtus. 16113; Ac. 

a, GT, ; “utouSas(!), 63/12; „Ac. NIogeus, 
170/3; _D, ue acu ţi, le 135/.: 150/9_3; 

— D, ptoaik- 
Wea0, 11S/2.3. —ă npeeai uoacus, a fi 
judecatii, a se judecă; zzîyes%a ; judicari, 

5775, 62/0.10, 119/g.. 180/9-10- 
Giuinghiare, — = junghiare ; ozeeyij; Oceisio; 

e. f. Sa ro;priepicut, G. 159/q. 

Giuîngnietoriă, — = 'junshietorii, altariii, 
jărtfelnic; Vostaozi,prov ; î altare; s. g. m. 

-MOZA4. cake... cripe Wio.priierropio, Ac. 
sng. 12l/5. + | 

Giura, a se, = a se jură, ase afurisi; dya- 
„ Omyuzzitery, âuwbzw; se devovere, jurare, v. 
" reflîmpr. NS Ba “mopapernut, 155/14; — 

prf. sp. ce piopapa cippe, 49/13, Ina 

S. 9. DM. Wopa- 
maine, A.6.50/3 50/g; praz 131/0, 

june, tînăr; adj. mrogeae; N. sng. 

16/g ;— Ac. sng. 53/5; Ac.pst. pope, 51/13. 

junel, tinerel; adj. miopeas, N. 

pst. 162; — Ac, pst. 51/s, 

- Giurui, = a jurui, a fâa bădui, a promite ; 

Emayehe, Ezrrede; promittere, Consen- 

„tire; v. act. cnj. prs. ce. uropSracra, 66/19; 

prf. sp. piopovii, 112/8; — prf. cp. ij 
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wropSuroy, 117/11.12; —: Refl. prf. sp. ce 
wrepSui, 2/11-12; — Pas. prf. e... mopSurz 

- decraov(), 7*/10-11; — part, prf. pas. n9- 
„pSimeae, pl. Ac. pstu Spa 

Gioi, = joi, (dia), e. f. mon, Ac. Nt. 1165, 

= Nt.215/suv Mei, Nt. 133/5; pori, Nt: 160/sup; 
— G. poieni, Nt. 70/5. . a 

  

Giosu, = jos : zzzo ; deorstum ; adv. poc$,15/8. |. 

H.—X. 

Hicieanu,-ă, — viclean, răi; zomzâe:. n6- 
quam, pessimus; adj. AtovaS xunarbare, 
N. pst. 5/8.9; XuarlinS, 5/13; — e. f. pl N. 
Pst. AiSpeae ukaa Ynaaneae, 4/19; — 
Ac. pst. vuna'kue, 5/e. e 

Hicleșigii, = vicleşug, înşelăciune, r&utate; 
„Emtâpa, E6dos; insidiae, dolus; s. g. m. Xu- 

paemurb, Ac, sne. 65/5; Ac. pst. Xutaett- 
„munr$, Hi/qa. . ” 

net, ger, XannuuA$, 131/5.- 
“Horu, nume propr. g. m. xezs, Ac. 5/0. - 

Hrană, = bucate, demineare ; zporzi] ; Cibus; 
8 gt. Xpaua, Ac.: 92; Xpallă, 9/5; 
Npatid, 119/1q.. a . . o 

Hrăni, v. act. Pas. ind. prs. canroy... xpa- 
ro, d7/pai A si 

Hristoseanu,-ă, = creştin, adj.. Xpiicro=. 
ehs, N. S1/9; — Ac. na 9 'Ypnezo-. 
c'kuS. 161/5. 

Hristos, nume propr. g. m. ie, N..30/2,109/, 
155/14,149/12,158/11,157/a,Nt..157 fs: — Ac, 19/11, 63/10, 106/4' 107/4, 136/43, 143/7, 155/g:: 

1 A < < - ' —G. AS Xe 110/43, 1607, 160/14, .162/5; 
ASi Xe, 110/14; — Ne îc,. Ac. 164/j; 165/g; 
— îi Ăc, Ac 19/14; — G. A9Y Ic $c, 108 19 

i 109 Tir aS îE Xe, 115/asp199/4,240/ 156/14, 165/19; â AS î€ e, 1384; —D, PSt. 
î€ şe, 115/qq. 

Huli, = blăstemă ; fiăzosgupety ; blasphemare; 
„Y. act. ind. prs. pl. XSaeertov, 118/2.3; — 

cn]. DIS. Dl. ce Xova'kenz, 76/2; — cer, „denie . 19 a 1 5 5 NovannA$, 15/11; XSaunăs, 158//.6 ; — Ref. 
iud. prs. XSa'kirece, 160/1g ;— fit. xovan- . 
cena, 169/,. 

.   

LI. 
"1, n, numer card..= 8,156/g; în — 18,9%; 

îi — 48, Nt. 05/45; în — DS, Nt. 1357, 
|, n, pr. pers. scurtat, vedi Flu. 

Idol, s. e. m. facanas, G. 15$/3. 

Izbăvi, = a-rescumpără, a mintii; dwsgeăn, 
vesa; redimere, eripere; v. act. inf. 

_prs. â haazan, 110/19; — prf. sp. îtsnuen, 
170/g.7; —. Refl. prf. sp. isnagwroas, 
12/19. . - Și 

izbăvire, s. e. f. însnznupe, Ac. 136/4. 
- a ss Dat ună > , . + "Izbi, a'şi, = a'şi scăpă,a'şi scoate, mintui, 

cevă; zezzaivaw ; lucrifacere; nânniru ; ce 
„ua hiBuaoy gecziiip'k âuacra,89/1.9. Conf. 
Izbăvi. a | 

Izecleni,ase,=— a se învîrtoşă, a se înpietri; 
oxâmpbvesda; indurari ; v. rell. împrf. pl. 
i3exacuizace, 3/9. - 

-Hlipi, = a se văetă; â)odstew; ululare; v.. |. Izecleanu,-ă, = virtos, dur, grei, iute; 
szăxp&: ; durus, validus; adj. haha 
ui € cupe uhna â ama, N. 77/53; — Ac. 
3 AkaAuS aanroy. 193/g. 

„Izvori, = fpbzw; emanare aquam; v. act. 
fit. hi3gozuaa, 1%/5. 

Izvoi, = zmril fons; se. m. iisnezs, N. pst, 
135/s; N. sng. iistozoț, 1%/4. a 

lerusalimlean,-ă, adj. ntpara'kun, Ac. 101.5, 
Ilie, nume propr. g. m. Hair, N. 1355, 
Isac, nume propr. g. m. întanoy; Ac, 121/4, 

; Iscoditoriii,-oare, = socotitoriti, poftitoriit; 
adj. czinpS ienesregio. dhioTptos zi romasy 
alienorum appetitor; Ac. pst. 161/4. 

Iscodnic: =iscoadă, sol; dpyedoş ; nuntius; 
> Pi .. IS „28 S$ m. Hekosuuiîn, Ac, sngr, 122/p. 

“Ispită, = prubă; Ecziuiou ; probatio; s. g. 
f. nenwra, N. 109/,3. | 

Ispiti, = a cercă, a se încercă, a cercetă ; 
netpăcety, Boxer, Ecevvây ; conari, ten- 
tare,  probare, Sscrutari; v. act. prf. 
sp. hentrur, 5S/10;--— fennrinpa; 11040; 
=— Ser. iennruna$, 140/19: — Refl. pas. 
ind. prs. ftenu'rilzapiece, 113/10 ;— Pas. part. 
Prf. Heniizzoy, Ac. st 199. 
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Ispitire , = prubă, ispită; Zoxiutoy, Rergaoțiăs; 
probatio, tentatio; s. g. f. încnuwpe, N. 
139/19; — Ac. a. fienitzpik. '160/4. 

Ispovedi, — a mărturisi, a crede ; 2zu0do- 
etadas, Suodayety; confiteri; v. act. ind. 

: DIS. îicnenEAeeKS, 60/g; — pl. 155; — 

„împr. BenleBeAHUBz, 155/1; — ger. îtcrno- 
BEAI.MIAS, 6/g. _ 

Isprăvire, = “îndreptare; vază doar ; cor- 
rectio ; 5. g&. f. îcngzaupe, N. 51/9. - 

Istovu, = adevărat, cu amăruntul, mai bine, 
din lăuntru; duze pBăotepov, Erpuros ; certius, 
certissime, însitus ; iie'roBoy, 6213; — 
iiemonet, 59/13; încmonot KSganzo(!), 111/7. 

italia. nume propr.g.f. firaaia, Ac. 52/14,8%/g. 

ludei, foci, vedi mai la vale sub. Îudei, - 
îoVaes. | 

Ivi, = a arătă, a descoperi; palyey, Eziepai- 
very, ăpnepaviteru, Bpdoar, dapuz)or:rewy, Aire, 
parere, apparere,. revelare ; v. act. ind. 
prs. fe'kugie, 166/4; — prf. sp. feng, 65 

o fit. Bon HR, 713; — Refl. inf. prs.. 

â ce nau, 153; — ind. prs. fierkiece, 
130/11;. — cnj. pr3. ce ate ligeck$, 102/5.g; 
— împrif. fiRuace, Sg. 140/13i — prf..sp. 
ce tnupa: SS/5; —- prf. cp. se.-crkov rierroy, 
143/4; crov ur, 162/1 ; — fit, ce BopS | 

HRM, 151/43. SR 
Ivire. — arâtare, “descoperire : gnozddwb de; 

revelatio; s. g. f. nangil, Ac. 160/g. 

Îl. 

Ii, numer card. = 10; în = 12, 
"14, 15/sub ; îi =. 15, 5l/sub; = 16, 

ai 3 = 1, 63/suv; Îi HI = 18, 79/sub ; 

SI = 19, 95/sub- 

da, tă, pr. prs. vedi Eu. 
„N 

la, să, vedi Lua. Ni 

lacmu, rakaiS, vedi Acmu. | _ 

Iacov, nume propr. g. m. Îinons, x. 1007 | 

“îtanoBS, 107/3; — îrakoB$,29/8.4; Înăko NE, 

109/g; — G. as rakonS, Nt. 107/4154 a$ 
 îfakoBS, N. 109/4.5. 

iane, înterj. tăme Rao, *9pia- 

Copiere V ORONEŢEAN.” 

“Irod, nume propr. & 

| Israil, nume propr. £ 

“Israiltean,-ă, adj. îcăranu, pl. 

„|. Isus, nume propr. 

3/5; di= 

Yudeianinu,-ă; adj. îovperanuuS, N   

iale, IăAE, vedi Elu. 

lară, =— ză, 8; vero; autem ; conj. apa, 1/3, 

5/10; 10/,3, 17/19, 26/1,%%/19, 890. %5/3,46/13, 
454, 45/11, 56/4, 64/10,65/6, *3/10, 9/9.9/i, 

_95/3.4, 95/6,.102/3, 1093/10, 110/4, 115/4, 11î/2, 
118/, 120/7, 19/49, 134/g, 1241/g, 118/g, 140/g; 

„149/6,160/18, 161/4, 161/8, 19/12; Iilpz, 3; . 
 făpz, 109/14; tapz, 67/10, St/o, SA 

jarbă, fazaz, vei Farbă. 

lasă, tăca,-vedi Eşi. 
jaste, tăcere, vedi Fi. 

lave, â- rage, adv. 37/g.: Da | 

Jerusalim, nume propr. îegămoţ N. a.5%/ 
— Ac. îepăai$, 65/5, 75/10 îpSaatn, 59/12; 

îepăatn; 1$/, 19/13, 25/6, . 2/9, 21/13, 25, i 

5/0, 29, 35f, tija, 29fo, 39/o; Ciu, 00, 
66/14,65/18, 0/8, 71/14, 74/4, 15/13; pâatn, 7/6, | 

jevanghelie, s sf. few aia, Ac. 20/10, 20/14. 

Tevanghelist, s. e. m. înxTaiereţ, G G. 0. 
“lon, nume propr. s. m. ît, Ni, 3/6. 
lov, nume propr. g. IM: A€ (â AS) îvBS Boy- 

pa ZEBAApE, G. 105/u; AS îwa$, 193/41. 

„m. G. AS îp04$, 56/13. 

„Isaia, n. „Propr. g g. m. Îcaria, Ac; „103/yq104/4. 

„m. G- ao îean,19/p; 
— pl. G. iz glecă îcanăep$, 102/1. 

Voc, pst. 

321.19. 
„m. î€, x, 395. 1176, 109,5, 

„155/13; — Ac. 3/4, 1911 2/0, 63/10, 10/4, : 
103/6, 106/,, 10777; îcot, 5/0; —ît e,159/1+; 

— șe î7,.16/6, 165/g; —- G. pst. 3/5, 6/6, 
„28/5, 75/8; îcg, 5/3; îtov, 23/g: — ao Îi fe, 
108/40, 13%, 11/13 ; aS î€ ie, 116/7.s, 188/4, 

156/p, 16S/19; — DB. AS îi șe,110/p;î ît ie, 

145/17. —- Conf. Hristos, 

1 — 
îovata = îovaeannuSaS, G. pst. a 
Conf. Jidovinu. 

Yudeiancă, s. s. £. fopaerantz, N „og, 

uceiescu,-iească, adj. îovperaeta, Ac, pst. 
66/11; — pl. Ac. pst. învelite, 19/3 ; 

 ÎV Acer, 75/14; -— pl. g „m. N. ps. Bz- 
Zapp îoeelu Se, . 

A  
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Yudeii, nume propr. îovaen, N. “fu 9; 
îotatu, 29/12; îovaeri, 65/5; Înv vel, 6/3 ; 
facu. 27/0, 596; îoyaenn,52/7, 59/4, 14/5, 
79/6, 105/7; îovwaenti, 5/7; — Ac. îoaeni, 
14/7; îovaeti, 15/10-11 ; foci, 102/g ; ovare, 
54/8; îoaeu, 1912; tac, 1%/9; open, 
15/78, 15/4; îovaenii, 2/9, 40/9; îovacuu, 
30/2:3 ; îovaenini. 73/19,61/5-6 ; încet, 156/7; 
— G- îovyaertaepS, 109/1119 ; few qefia9, 71/13; 
— D. îovaenacps, 11/45; 
îovaeii4opS, 55/6-7; îovattiaopS, 64/10; î0w-" 
entaspS, 69/2; îowaefiatb, 66/11 ; îovaefiaep$, 

„101/9— Voc. 6 îovaen, 1/1. — Conf, 
do | 

Tuliă, n. propr. îovaloy, N. 83/4; fowate, 58/14. 

 lea—A. 
Tea, a, vei Elu. a 

- ea, a, vedi Luă. 
Teale, aae, vedi, Ela. . 
leaste, acre, vedi Fi. 2 | 

lu. —10. - 
lubi = yanăy, Er+modey; dilisere, Concu- 

piscere ; v. act. ind. DIS,  IOBHUH, 
140; 

„DIS. ce foB'kexa, 167/14;—fiit, Cnj.. Ba...ce 
IoB'kena, 153/19; — împr. rog'bipe, 118/g ; — Bon, Lii/,, 145), 148/79, 15974; — 
Pas. ger. dinu as 49%n idenun, 10/9_10. 

lubire, s. ş. t, Ac. SNg. tbatoyionupe — et 
= davăpuozia, 55/11; — nprktocupe = potysta, 118/43, DS/jq-1i9p i LE 
Tubitoriii,-oare, adj. auropu, pl. N. 153/4, - 
Tuboste, = dragoste, bucurie, prietenie ; ""Gydzn, pia, csptws; amor, charitas, a- micitia, libenter; s. g. f BBocza, N. 121/13; Na. ISnocze, 145/13; ioBocrA, 159/13; — AC. KoY 1enoc're, 291;—G. IOBoczeeu, 165/5; — DI. Ac. sng. IoBoc'rui, 159/g, 
iudei, îo en, vedi mai sus Îudei. 
luo, = unde; c5; ubi; ady. Bw, 15/7, 8/5, 29/83106,10/1,67/4%6/; î6t,126/5; 1560,161/19, UȘira, —uşură; xovpibew; alleviare; v. act. prf. sp. IOUIHpapz Kopania, %/pş, e 7 

. 

îovAaettaop$, 195; |. 

— Bneenoy, 1124, fo; — enj. 

Începe, Y. act. inf. pr,   

In.—j. 
„În, prep. cu Ac. -p, 3/5, /c, 192, 2/6, %/0, 

33/8, 33/7, 31/13,%1/10 11/13 51/14, 60/o, î£/3, 
15/12, 5/1, Si/13, 8/7, 86/8, 57/11, 85/5,%0/, 
91/, 91/8, 91/13, 9/5, 9/6, Nt+"5/sus:%9/u, 
116/5, 118/g, 1%2/.4, 1269, 125/3, 129/4190, 
13/13, 135/g, 136/43, 13%/s, 139/g, 140, 0/3, 
144/5, 144/0, 145/13, 14573, 145/g, 145/5,150/,, 
161/6, 164/3, 165/3; 3, 7/12, 1/8, 207, Sf; 

„33/6, 19/5, 4910; 62/6, 6/8, 19/4, 16/, %5/., 
9/9, 96/13, 101/4, Nt. 1097, 110/3, Nt, 116, 134/4, 139/44, 133/4, 147/,, 186,2, 16071, 16270, 
164/10, 1695, '170/13; «pui, 11/0, Nt. 15/șus, * 
11/14, 13/4, 22/6, 25/.,%2/6, 75/11, 75/13, 9, 99/4, 105/9, 109/,9, 130/g, 1559, 139/.7, 159 p, 
10/13; Mi, Nt. 15/35 21/14, At: *0/su,55/1, 
59/13, 70/2, 51/11, 103/6, 107/9,.121/10,156/5; 
A Nt. 18/sus, Nt. 26/6, Nt. 16/sus, AA 5/4, Nt. 75/12, Nt. 95f, Nt, 1097, Ne 
122/5, Nt. 125/5, Nt, 125/5, Ni. 133/1.5, Nt. | 
158/4, Nt. 1475, 14911.18, Ni. 183/1041, Nt. 
150/2, Nt. 165/9-10, 110/5.9. — Cont. Din, 

Înr, Înrainte, Înraleanu, Inrapoi, Priiu. | 
Înblă, = a îmblă, a trece; zozedaw, magia 

met, Gezesda; ambulare, transire, in- 
gredi ;-v. netrans. inf. prs. â pad, 16/14; 
— ind. prs. se, “Ra, 193/13; — cnj.prs. 

pl. cepeac, 30/g; - prf. sp. -MEAan, 20/13; = „= Ser. A ESZamesnuiS “fraza = codvzze- 
_Bipozvres, 24/7; .NBazn,A$, 151 /13, 

Înbiet, — îmblet, cale, călătorie; 5 
„îter; s. g. m. „Naerreae, pl. Ac. a. 1 

Începătoriă, maimarele; dzyâs ; prin 
„0eps; Ss. g. m. N. âa nizezopuaepS „pnut- - 

ia ; 

12. 

naroP!€, — az pmomin, princeps pastorum, 
162/13; — Ac. „Auenzrspnă BBOZOVAOI, 
= “dp pawrhpoyog, "princeps synagogae, - 
/10-11; — PL. oVpin AÎNZS dcia „puuenz- 

'Topu 75 Toy "Actacyăv, quidam de 
Asiae principibus, 10/8.9. 

â pune, 161/ș; — A. abreviatură pentru .puurkne, împr. Nt. - 
ag/sus> Nt, 26/g, Nt.51/12-13, Nt, 46/sus, N. Sf Nt. 73/12, Ni. S/so3, Nt, 9/7, NE. 1097, Nt. 122/5, Ni, „125/9, Nt. 125, 
Nt.133/4.5,Nt.138/4, Nt, 138/1119, Nt.147/5.6,   
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Nt. 149/1149, Nt. 153/s0-11, Nt. 100/2; Nt. 
10S/9.10, Nt. 179%/8.9; — prf. sp. 
5/6; „Muenoy,: 95; — ien Sas, 2/2; — 
„Miuenoy p2,1/18;-— g ger. "Men AS, 1i5/9. 

Încinge, v. act. împr. Nut. Mape nEA MaAuEde 

KOȚUETEAopoV Boacze, îvalosdusvo. zăs 
estas rijs Biavoias by, suceineti lumbos 
mentis vestrae. 

Încindse, = încindere, aprindere; Tbz0stG; 
fervor; s. 8. fi. €.pgS Bon duri ape, N. '160/4, 

Înde, = unde(?), cînd; quum; conj. ae | 
CTATSI Î PacâTz, 0/5, 

Îndeşertu, = = îndeşert; zevos ; inaniter; ; adv, 
ju EUIEZTOY... rpatăue, 125/3. | 

Îndoi, a se, v. refl. prf. sp. ÎN aoupace d/a 

Îndrăzni, = a cuteză, a.vorbi fără sfieală,; 
 zaţâmadteodae; cun fiducia loqui; v. netr. 
împrf. 3. se. -Mapzasnnia, 3/6. 

- Îndulci, a se, = ză; epulari; v. refl. 
“ prf.sp. MI ASunzoy BA cnipe nzadur7o,159/4 - 

Înfășă, = = a împrejura; neptzerodae ; cir- 
cumdare ; v..act. Pas. ind. DTS. RO BEpH- 

_ Ha dube -pibzuar$ caro, 102/o.g. . 

 Înfrără, = a înfrină; podeveryooyety, ge ; 
frano circumducere, facere obmutescere; 
v. act. inf. prs. dur „pbpzpa 7Sn5, 12 i 
— enj. ps. pl. ce, .NbOZ-A pe, 115/7; 
Ser. HE.p: îozpuAS itina că, 115/49. 

Înfrică, = a înfricoşă, a înspăimintă; 2 
qo3siv; tremefacere; y. act. Pas. prf. 

„pbpuars soy, 63/s: A Npprsauu 

dovpa. 59/89. 
— înfrunuşă, a'și, siînre, = a se înfrumil- 

seţă, a se înpodobi; zoauei; OTnAre; Y, 

refl. ind. prs. uuii -ji;$Suua. ci. 16 192/4. 

“ Înghiţi, = — uasăzivew ; devorare; v. act. onj. 

DIS. Sg: ce ÎrHz, 163/44. -. 

Îngtodi, a se, = a se îngrodi, a se cutre- 

muri; eetasew; contremiscere ; v. refl, 

„ ind. prs. pl. ce -NP40SECKOY, 129/1344. 

Îngrășă, — mp&pewy; enutrire ; v. act. put sp.: 

2, pers. pl. -NPEUIATOȚEA peala Roacz4, 
1827. G. 

Ingroșă, a se, = rzyonecdhaL; . incrassari ; 

v. refl. pas. prf. sp. «Argotuece „ppeata da- 

ep puiaeps, 1047. 

„ine, 

  

Închide, v. act. prf. sp. „Ano, 

“înmblă,. „MaiBaa, vedi învia. 

Înger, s. g. m. itp, N. 4/3; „pruepsSas; 
145/1119; «pres, 89/05; — pl. N. „ppepin, 
187/2, 141/7, 15%/2; „Magepn, 150/11j — Ac. 

a. „puegini, 169/6: _ 
Încă, — & 2, za; adhuc, insuper'; adv. ţia, - 
_ 2/1, 12013; — pa un, 33/2. | 

Incăleca,v. act. cnj.prs. sg. ce saaeue 6/4. 2. 

Încăresce, a se, = a se încăldi; Vegpate- 
ovar ; calefieri ; v. refl: pas: împr. „Mzprk- 
ttunez, 120/9.. | 

Încătru, — încătrd, încotră ; ; mov; ubi; adv. 
„MEZZS Ba, TA 

75/19; — 
„pncegz, 55/19.13. | 

închiră, a se, — a se închină, a'se rugă; 
A plecă; mpcorwiety ; adorare ; .v. act. inf. 
Pr3. Â At€ „AKHpA, G0/p; — prf. sp. na q- 
RHPZAS ie. npSrieae, 25/11-19. 

Încolo, = — ze? ilie; adv. „poa, 1/8. 

Incredinţă, — a adeveri; zetdery; SV adere; 
. act. împrf. sg. .pkpea-Aua, 103/5-6. 

încungiură, — a încunjuri; meprtgyeada: ; 
circumire; v. act. pf. SD. _<AKOYUIUIo- 

 9BA9,. 995, 

Înmvie, „Mii, vedi Învie. a 

- Înmviere, „paiiepe, vedi Înviere. 

Înn; «au, "Poate cuvintele, cite încep cu pu | 

= înn, sînt de căutat sub În =4pnu 

sub Inn. 

înpăcare, = împăcare, pace ; elpivm ; pax; 
„-f „NgS ANIzape, Ac. 126/1344. 

înpăratu, = împărat; Bxotdeds; Lex; S. 9. 
m. ÎnzgaT$, N. 68/,; -Anzparey, Sopa; 
“mzpaTroy, 8/3; — Ac. sng. „Nzpa7oţf, 

„197/4; «pnapazoy, 18/13; — D. 49% -Ma- 
“. parov, 65/9.10; AS „anzgars, 1S/1.2; — 

Voc.pst..înzpare, 72/19, 75/4; Voc. a.15/p; 

-anzpare, 13/8,51/5; „Anzpa'TS,71/9-10; Voc. 
sng. -anapare, î5/9. 5 

Înpărătescu, - ească, adj. AA PATAcKZ 
cipiiuie, N. 19/11 — Ac. apere, 

„115/ug, 
Înpărăţie, = Poadeia; regnum ; $. g. £ p- 

nzpzuia Seciu, Ac. ss; -NIZBZÂA 49 
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AiiseS, 103/4.5; 105/13; — D...Anapzuiieeni, 
UT. SE a 

Înpărţi, a se, = oyiteoda:; diseedere ; v:; 
„refl. pas. perf. sp. ce -pnzpuut,: 48/. 

Înpenge,=—a adeveri,a dovedi ; înoserzvova:; 

Inple, = împlă; zdxgoov; implere; v. act. 

prf. Spa .Anaovuti ae oizuie, 9/41. 

Inpletitură. = zuzoz3; capillatura; s. g. f. 
- e Ă 2 - .. 

-AnaeTu7opuae nasu, Ac. 151/19. - 

Inpregiuru, = împrejur, roată; zpoyes; rota; 
a 

8. Ş. 1. -ANpeplop$ Hzekoy7oţii _Hi9ez$, 
Ac. 124/1; — locuţ. ad. Ai-Anpeutop$ ao- 
nou, 97/g. | | 

Inpreură, a se, — a seîmpreună, a fi păr- 
taş; acwwovety; communicare; ind; prs. „p- 

. * 7 e. A N 3 160 . . ” npeovypanigz kiinSpeao AS șe, 160/g; — Pas, 
part. prf. caageeii anpeSpars, N. 162/6. 

Inprotiva,=încontra;zgâs; dilversus ; prep. 
cu G. Mperuga noateaovii ao i, 75/78. 

Inprotivăgrăi, a se, — a se grăi înprotiră; 
contradicere; vrdtyew; v. refl. pas. ind. 
DIS. -ToyTi.mApk înpornezrgzratţiect, 
102jrg. Ra 

- Inputare, = dosadă, sudalmă, blăstem; 
Opese, Actzogia; înjuria, maledictum ; s. g. f. 
-AoyTrape, A c. 55/0.10; ne 4474 Topu....pn$- 
Tape AEpen7oY .pno7ape, 153/5.7. 

Inr, = în, prep. cu Ac, întrebuințată, înnă-- 
„îmtea cuvintelor cari se. încep cu o Yo- 
cală, şi în composiţiuni cu astfeliii de cu- . . a : - - - vinte ;-ppaueaa u4,10/13; .Apaueaarii KSye7oy, 
197/5; Npatiacza aprlate, 16/7. —: Conf, - = , . = e E - mio d Tpeiiae vă, 55/14; Al-Apaueaaunii 
ARE 12/14; Appaukraun RoVzepe, 
20 : . - 9/14 

Inrainte, = înnainte, adr. -Aoanui7e, 17/14, 
„59/8, Nt; 141/s; „Apainurre, 
re,15/1.3 ; „Apatiuize, 166/12; Aî.ppafuure 913. 

Inraintea, = înnaintea, prep. cu G. -Apa- 
ih VIS ERA Teapecă, 1/12; Îpannra 3/1, 
*9/6; «npanuza, 55/41; “Apantrra, 56/; 62/, 
„*g-at» 13/0.10, 591; -Apaliiira, 1297; — AWSaieiei «ppanze, cu D..Nt, 18. 
ÎN 
  

  

provare; v. act. inf.'prs. .pnenue, B6/q,. 

prf. sp. «pnaoypa uerara, 94; — Pas. 

S 

16/13.14 3 Îpanui= 

“Înrălță, 

Înrălțime, 

  

Înraleanu: = înalean, încontră, înprotivă, 

„îndeşert; ăyanios; contrarie; adr. fo uut- 
aka ppanrkinov uS «peure, 100/a-101/4; 
paa'kuo rpanna$, 101/8.9. 

Înrapoi, = înapoi, adr. -ppanont, 153/4, 

înnălţă, a rădică; zyoztzery; v. 
- act..prf. Sp. „APAAA ÎNCAROV... CIIpE Vs. 

rierepro, 121/4. 

înnălţime; vos; exaltatio ; s. 
8. £- NS aqua că, Ac. a, 11l/;, 
„Înrărma. a se, = a se înărmă; 6rditezday 

„armari ; v. refl. pas. înpr, -Apaueaatii KS- 
ue7o fpazaauua, 157/5.g. 

Înrelu, = inel, 8 g. m. peer e âovps, 
Ac. 116/49. | | 

Inremă, — inimă, s. e. f..ppeana, N. 10/15, 
119/1; = Ac. sng..Îpeata, 25/o ; Ac.a..ppeata, 
132/g; Ac. pst. peata,107/11; -ppeata, 11/14, 
151/13; — pl. Ac. sng. o „ppeaipe(!), 

104/1245 «Apeanntae, 1292; Ac. a. 195/14, 133/1, 
151/a i 

1 13-14 

însă, conj. „pea, 1/1; „Mica. 2/4. 

Însu, = însul,-a, el, ea, dinsul, dinsa; 
„ads; ist pr. pers, — Număi cu prepo- 

„ siţiunile: di, dintru, întru, cătră; spre.— 
„Ss. aa- pes, 26/19; aa pipcet, 63/5; ne- 
 sMZp2 ad: Ai.micott; 03/15 ast ce Ra 'TAnAA 

„Muz zco;19/14;purgaues cgeToviipace,93/43; 
CAN7OY Bune cnpe.(c$, 73/0; nAsS cnpi.pes, 

15/0910. ezura cnpn „pes, 1/4; INOVCEpA | 
MA.ApSae enpi.pcS,52/10; zovraro enpi uS, 
0/14 ce roatactz enpi.pucS, 05/19; VEpAUAS - 

„enpi „peoy az, 691; aStbatey enpi «pes, | 
593; enpi „pneS noyee: atz.ppSae caut, 95; 
Pl. AZRSHAS,.. aa imuni, 2/6; ce. 

„HC4 Anproznuin, 13; Siprpanuuin dani. 
Mouni, 22/10-41; AZOV prpztiuuin, 65/13; 
-— NTpaiIce, 166/13.44; -Sce Karpanuii, 
18/9; razeu «zrpzuurini, 37/23; roz KA 
Toztuin, 109/13; Beppe Akoe ciiro cnpii 

Nur, 3/e.g. Sa i 

insumi = însu'mi, însa'mi ; zărâe; ipse 3 Dr. pers. cp. Î. pers. pacea, N. 42/10. 
19; — II pers, N, «Micovuu, 31/6, 393, 
— Ac. na Tarppe “freSuur,118/7. — pl. N. 
-Munez, 1/6, 142/4, 145/2; „puna, 25/;    



  

    

unea, 1597; — Il. pers. N. „cot , 2/8 
1/7, 2/8; cot, 7/11; „met, 65/8; „covuun, 
126; “Pieoyuuui, 107/3; „pmeSunt, 150/5; — 

A0. Mu, 109faa pl. N ui, 224, 
105/5; „puii, 02/3; E CITITĂ 22/14, 2/5, 1/8. 

Intăii,-ă, = întiii, maimare ; zpâzos, âpyâg 
- primus, princeps; adj.N. „MI7z104%y, 5/2. 3; 

— Ac, „NITai, 12/45 — D. pura!) 
Werponefțui ; ;— PL. N. jura npeovuu, 

- 56.7 ; juzznu npeoțiut. = = ppepets, 35/23; . 
Mirz() = „Nerzuin îov A EH4%p$, 652; — 

"Ac. „pumzntiu fo AeitaspS, 100/,1.19; — &. 9. 

f. se. Ac. KA A AITPZLA SI, 15; aSavk 
wa „auzita, 69/10; — G. „Mizzetu, Nt. 

-186/g;— pl. G. o metunpkt „Mr7a2a6, 105/13 ; 
— av. «An7z19, 155/13; Aipu'rpS „puTz10, 
14/23; A.NZS -przi0, 13/10; Ai. Nrzie, 7/6; 

- AÎ-MI7ZI0, 1694. 

Întări, — ş zderc5n, îo îs ; confirmare, inva- 
„lere; v. act. enj. DIS. cA-BA Mizzgikerez, 
164/o.9; — refl. â ce „praga, 167/11.12;— 
împf. ce MTZpiA cnpe eu, 5/14; 1/o.3. 

Întoarce, = = EztoTpE 

pet, eter, meprrpea ZE:V, UnosTpEre ; CON- 

-vertere, avertere, cireumferre, redire ; v. 
act. inf.prs.â. Mi7oazue Za7aiufit, 108/,5, 14; 
— ind, prs. „Muroduue nzaTocoți, 135/14; 

— 2Sno$ aep$ „puroazugiiS, 1337, ; —prf. 
sp. „Mizoâzce MOVITA PASATz, S/13.14; — 
„Miroâz zeepz, 50/10; —- fiit. urii Ea .piiroaue 
faS-uetpi.ppe, 155/13; — AÎiSeerțeac ckpHin- 
7oYpHi - „prroâzurgops dura, 165/45; — 
Refl. pas. ind. prs. pl. ce „MITezEOy A£ 

- MHTISTA FAZANToap6, 125/4; — en). prs. 
- zucoț noczs „N NAZIepe ce MIToazEzct, 
„.129fp; —: pl: 1%/e.g; 0 ce „MToâziace 

Ai.puzS -MITop! lpenoy, 15/2.3;19/p; — prt. 

- SD. Win „MIToâzceToțE a Ia Kzgz nâcro- 
pi, 150/17; — tapz cit .Mrroazeepace „pzS 
n. ez, 36/19; 86/g;— fii. „MImoazut- 

Cepops, -105/4;: — ger. „puzozatiASate, 

Afaa-aa 2 d] o 

Întoarcere, == strinsură, Ya; avarpoșii;. 
concursus; s$. g. f. dkuepz... «NiTeaz- 

uepe, Ac. 19/12. 

et, pede :0TăVa, pETagTpE- - |! 

  

intorcătură, — strînsură, val. turburare, 
răscoală; Ezoozas:s; COnCcursus; $. g, fi 
„Miroziarovpa iaz S, Ac. 00/4.5. 

Intră, = teyesdas, etotzyesdai; intrare, ve- 
nire; v. netr. cnj. prs. se. ce Age .NUS 
rasarz, 10/g; ce «prize, 35/7; — prf. sp. 
„Mrzato, 4095; — prpa, 2/5; Na, 3/0; -Î- 

„mpa, 293; „pun Rapa îaov, 95/45; — 
NuzatS, 21/11, 2/0; „piezatot, 25/1421; 
MIgBAS, Pisi .MITpZAOY „puzS tepazit, 
95/1913; 2, îl/o: -NYâpt, 192/4 ; 
— fit, aaa, 116/4i.19; -MrzanepS, 21/12; 

— Opt. ce pa... Miza, 116/g.9. 

        

Întraleanu, = încontră, înprotivă, îndeşert; 
îvavlos ; contrarie; adr. ae re Mrzaarkus 
ce dare. 150; îpa Bano .NzaarkuS. 5/3; 
ov ME AMIRIA ppaa'buoy HS dscure,100/14-101/1; 

Apaarhuroy "pan AS, 101/g.9.. Ă 

Întrănsu, vedi Îusu. 

Între, = înnăintea,; Evz ; COTA; PIep, 

cu Ac. âzak „Ne 'roum, 5/12; Buna „Ne 
«blue noypeunepS, 696; „Ne rupe, 22; 
-NTpE- Teri, %3/a; Mg 1/G; UI AtuS -MI- 
E cut c74, 18%/,; "uk € FAc7E „pUrze Ail- 
-Si$ „Aot AToV npeui$, 152/1; “MT ge not 11; 

„urze, 167/8. - 
întrebă, = — moaste, âyeTăliet, Grave ; 
, interrogare, inquirere ; v. act. inf. prs. 

â -MIZeBA, 52/g;; — enj. prs. pl. ce AS 

“Bt AS, 15/13; ce AS. „pubae, 15/,; — 
împrf: sg. „prgena, 31/11; — prf. Sp. 4$ 
„Nrpenz, 2/19; „A9Y «NEA. 52/03; „Mier, 
565/g; — fiit. 9 .Ngena, 155/1.9; BepS „pul- 

pia, 155/7; — Refl. împrf. pl. -NZERacE, 
e Sa — prf. Sp. „Îrgenace o ceik- 

ia 68/,. 
Întrebare, = Qipa, aut arate, Forătp1315 ; 

interrogatios quaestio; s. &. f. AEkapIzE- 

- Bapik do N 12/18 — Ac. ân4n AS „MI- 
aenape, 105/8; Ac. a. -NZEBAPE cupe Â- că 

ge Ai. Mu 10/1; — pl. N. ce -NTpepapi 
CAMTOY, 

Întrebatu, = “ tispută i erpua ; quaestio; s. 
„m. AepernirS „pgenamoi accent, Ac. 5/2. 

întreagămândrie, — înțelepciune; s. &. f. 

“ue Ah AERZpS LUN „MITREA A piE Ppatope 

  

20% 
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BRECTECKOȚ. 627 dirYzias 40 Gwo95005wjs fe 

„“tatis erba loquor, 80/19.13; 

Întreg,-ă, — 6)5x)mpe;, inteser; adj. N. 
pl. ce du... A Teze zenit, 110/3; 
— NITpEgui AAHAgiE rpatope BEcTectoy, 
50/19.78, -- De 

Întregumâăndri, = a fi deştept, prudent; 
“awzeevety  prudentem esse; v. act. împr. 
„Mizerovazi a puiu. 158/13. - 

Întregumîndiriii, întreagămîndrie, = în- 
telept, tread, deştept; cuxzewoy șsobrius;.pui- 

— Conf. Întreagămîndrie. j 

10, 203, 19/6, 74/4, 16/6, 8/9, 

[13 64/18.14, 14/;, 15/10, 16/6, 16/g, 18/g, 
“5/18 Sl/a1, 59/14, 5/5, 5%/5,8%/11,89/7 98/17, 95/18, 95/14, 9/6, 10075, 103/, 114], 133/,9, 

- AP a Li - [> | 151 13, 136/7, 156/7g, 157 > 151.3, 159,77, 167 /15 

NS, 5/0; durpov, 7/5; $rps, 19/2; „Nu, 

1*/s, 1/0, 11/11, 1/19, 17/13, 11/13, 18/,,1$/o,, 
15/3,.18/6, 15/11, 21/13, 247, 24/8, 24/3, 2119 

254, 25/9, 35/5, 31/g 31/70 10/5, %/., 55/44, - 59/17 60/5, 60/6, 61/11, 62/4, 62/8. 53/10, 6/4, 
S6,/s, 66/10, 65/13, 

S1/4, 5/7, 5/10, 90/47, 94/1,99/8, 105/8,109/1+, „11075, 121/5, TI1/5 11176, Ip, 1147, 1157, 

i, 10;195/i2, 199/1120/18,191 /1, 12/10, 1296, 1, 131/18, 132/3, 132/6,. 134/5, 134/6, 137, 131/8, 138/9, 133/,0, 159/1,189/3, 189/5,189/7, 
140/8, 110/$, 141/, 142/5, 132/, 143/g, 143/ 
ă s » 12 fra Ha, 145/1p, 1467, 147/9, 147/13, 135/g 183/3,191/5, 14/19, 1871, 157 pe, 15/10 „19%/18519% a, 15% 13, 18877, 185/3, 158/4188, za, 16074, 160/g, 162/3 .162/, 162/7, 168/ 164/5,  164/4, 16%/-, 168/1, 1%0/8 ; Nrps, 2/5, 5/13, i e o 53/10, Sif, 99; ATS 2/7, 5 22/8 19/83, 16/19, 19/19, 21/7, 24/14, 26/14,   222 ÎI 

paz ăzordipyopa:, sed veritatis et sobrie- 

    
"Tpeyuatătia pitic rpatope gecrecrov,50/19-13. -|-   

intru, = 2, e; în;prep.eu Ac. „Mrzs, 9/4, 
31/47, 

50) 12-13, 99/19, 131/4; -MUZS, 15/14, Nt.15/sus, 
15/5, 20/18, 21/14, 22/19, 83/2, 50/10; 61/11.19, - 

155/10; 19%/3; 198/6, 131/11, 140/1,140/9,144/10, - 

156/12; — „N7S, 2/3;2/e, 2/13, Sa 1/9, 1/1, - 
1074, 10/, 10/$, 10/19, 14/, 14/9, 15/g, U/4, : 

- £ on 2, 21/10; 24/14, 25/1, 2%/g, 26/2, 26/5, 26/g, 27/9, 

"0/10, 71/14, 77/14, 78/9, - 

  og 52/- î67.56/ 7 35/11, 40/10, 41/19,15/10, 52/7,56/8,56/, 

55/13, 60/6, 60/14, 60/14, 60/10; 65/9, Gi/g, 
67/8, 71/5, 74/18, 196/7, 155/1 ; Arp, 4/35), 
2971, 82/5, 55/a, 55/1, 13/11-12, 15/8-4, 195, 
490, 51/5, 65/4, 6/5, 66/14, 10/as, 9/3: 

NQoW, 9/i, 35/s: „ptov, 111/12; îrrpot, fa; 
“Nrpov, 15/0, 49/14,191/3; „prrpovy, 0/9, 99/14; 
— Conf. Diîntru, Priîntru. 

- Înturerecu, = Întunerec, mii, dece mii ; 
„_pwârăe, ox6zos; Inillia, tenebrae; s. &. m. 
“AAzS -prrep'kpenov(!) „a aSantpa, Ac. 
fa; — pl N. nârre „furrovprlipeue cânrs 
“îti ue ue âot pes, 29; — Ac, 

- vip îr7oyprkpeue. e azur, 6/44. 
” Înţelegătoriii,-oare, adj. COPIE MInpeaerz- 

Top, = umili, plecaţi, zazzer&ozovaş, hu- 
miles, pl. N. 153/5, E 

înțelege, = a înţelege, a sci, a cunoasce, 
a pricepe; “ppuazetv, Impeprubouetv, AZI 
Adupoyewy; întelligere, cownoscere, scire; 

„ comperire; v. act. inf. prs.  „pugeakye, 
103/5 ; „puea'kue, 3/14, 593; —cuj. prs.- 

„ce „Minneaerov, 51/12; — ce (Muteneyii, 11/, 
*120/1q2191/1 ; — ce „priujearra, 13/13-14, 159; 
— ce «Minea'k(ra)(5; 50/15; — prf. sp. 
«Mu aeuuov, 3/3 ; — „funtuea'kee, 15/71/56; 
— „Miearbcegă, 5/0, 11/7, 9/90; — fiit. 
tepS „prtyea'huge, 21/13, 101/13; — part. prf. 

„Pas. “utearkea = “Mueaecov, 119/p, 
„Inţelepciure, = „înțelepciune;  sciință; 

bag; Scientia; s, e. fi „puneaenunopk 
Epeii.preeii, Ac. 168/5; — pl. Ac. qe 

_ peovpa Bit AS povnz „pupe aenute pri, 153/44. 
Inţeleptu,-eaptă, = înţelept; cunoscătorii, - 
„Vwbsms; Seiens; adj. compar. - EIjn aan 
_“Miweaenizoy, N. 73/1119. 
Invănce, = a învinge, a birui ; zozazwoted- 

ew; - dominare, vincere; v. act. prf. sp. 
UI „Azov 4095, 5/13. | | 
Invăţă, = îddovery, matdebewy ; dOcere, eru- « 

- dire;:v, act. ind. prs. :Aer, 30/p ; — - 
Baa, 33/2,108/.0, 167/6; „Aauyz, 107/g, 165/g; 

o — Cn]. prs. CE... ABZUS, 19/g ; împrf. 1. 
„PETS. Se. „peaua, 22/7; — 3. pers. se, „p- 

ezita, 19/14; — Refl. prf. sp. ez apace, 
156/.; — Pas, ind. prs. CzH'TS.... Aa zuaTrov, 

„57; — -Mzuauii canrS, 29/1p-30/1 ; — 
pri. prf. „Aezuanu; N. 2/4. 

Dea 
: -  



v 

  

  

  

învățătorii, -oare, adj. şi s.—pl.X N. Naa- 
„WATogiI, 122/5; — o. * Ac. a. .Mezuz- 
TOdpE peniepe, 101/7; Ac. pst. zecSpa 
NEZU amo dpe, 136/9. 

învățătură, s. g 
Sha N. “jezuzrogu(), 166/2.3, 

învie. +. act. de conjugaţiunea a treia; 

- astăqi: a înviă; Ewonotetodar, dyzoriva: ; 
vivificatum" esse, resurgere; prf. sp. “f- 
guce, 156/4; — fiit. „paienogS, 137/10-11. — 
Conf. Vie. Da a 

Înviere, = = înviare; dudotaate, 

s. g. f. N. paiepe, 137/9; „Diepe, 15/3; — 
SR Ac. Aici, 47/11, 156/1; „panegik, A; 

62/s, Sf; aiieepk(), ai, 

13719. 
“paiegil, 
G. „pniepien, 

fn NS. NEZUTOV BI, Ac. i 

resurrectio ș. 

„Învrăjbi, = a turbă, a se infariă asupra 
"CUiva; îupaivecdae ; insanire; v. act. împrf. 
1. pers. 89. .ABpz:4BÎA ei, 16/p, . 

Învrătoşă, = = învirtoşă, a întări ; serg! cer; - 
confirmare ; vV, act, cnj, PT3. ce -MEpaTod- 

“mega, 16%/5; îMpr. „MEPZTOUIAUNEZ ppE- 
" ANL a€, 138/ ;- — împrf. S%. .ABpATOLUA, 

ga 

IE. 
Jidov, nume propr. g. m. Fiailasp5, E 
„D. %f5. Conf. Îudeii. 

“Jidovinui,- -ă; adj. 2naoanuoy, N. 364; FIVE 
AStitntoy, 81/5. — Conf. Ludeianinu. 

- Jelui, = a poftă, a av dor, a dori; îz:9w- 
pety, Eximodety; concupiscere ; v.,act. ind, 
prs. aaStăre, 128/5; — aseaovuuni, 12%/4 
— meaoyeck$, 137 ja; eaScrovy(0), 141/7; 
— — pf. cp. aa ateaSuTS, 23/1. - 

Jelui, = = a jel, ai pără râti; 62w/20%2:; d0- 
lere; v. act. ser. MeASuu AS, 2/4. . -: 

6. -B. 

"6, &, numer.. card. 

= 21, 123/sub; 138/sup ; E KB =, 139/sub, “| 

„15/sub ; ir = 23, 155/sup. i 

Ca, — ca, că, cînd, cum, după cum, căci, 

! 20, %0j, 107 sub; A | 

dacă; ş, boz; fere, 'quasi, sicut, quum, - 

Cale, = = 65îg; vi 

- Carte, = = ETLSTONI 

  

ut, posteaquam; conj. Ka do â n ASue 
noât, 21/75 ; na: pa MZZTANAS, 35/9; Ra Ho 
BASS, 40/o ; na îpa înS azsS$, 15/g; na 
„un "roy Bi.ppe iii, 67/7;..n4,3/, 1/9, 2/5, 
32/6, 38/9, 40/2, 43/6, 45/s, S7/7, 653, 52/19, 
9%0/5, 108/5, 118/, 118/,0, 131/49, 182 2/6, 141/13, 

9), 144/5, 143/7,144/14, 145/8,147/6, 1/13, 
148/9,14S/11,159/40, 152/g, 152/43, 155/; „15%/8, 

159/44, 159/19, 160/;, 160/6,161/., 161/5, 161/g, 
161/3; 164/4, 161/4y. 1623, 162/,0, IS 
160/,0, 167/9, „167/10. 

a;. secta; s. g.-f. Rase, Ac, 
“sug. 7/14, 65/6; 15/8; naark, 3/13-1i; Ac. a 
60/10; Ac. pst. kaae, 37/13, 12fp; — GG. 
Zuraingre ame au, 155/1; —pl Ac.a. 

Karte caat, 111/5, Ă 

Cal, = îzzoş; equus; s. g. m. Raitaops, pl. . 
D. 12/13. 

Cap, s. s.n: Anoo, Ac: Sng. 3/1; Bano, 
92/1334; Ac. «| Ran ov-pricii, 110; — 
G. Bano, 4/10; — pl. Ac. veri e $- 
cepa Ranereat, 2/5. 

 Capadochia, nume propr. si. Kanagenieen, 
G. 138/7, 

Care, pr. rel. şi întreb. napeas, N, 11/iş, 9/11; 
kape, 119/9, Nt. 119/sub; — Ac. kapeae, 
25/1112; tape, 56/9; — pl. Ac. kapin,l/G; 
— g. f N. ap, 107/10, 17/10; naap kB, 

„149/7 — Ac. apr, 13/79; ape; 5/14 ; Ha. 
= Sage. 140/12; Rao AaTS AliseS = kape 
ao AaTS ASanreses, . 15913; — DL Ac. 
apiiac, 40/1, 166/2. 

Ypeăuţuat;, epistola, lite rae; 
s. g. f. peaa îi Razre ASân, Ac. 38 ; 
CKpiICE RaZTE, 54/1; nara, 5/5, 56/8; — 

„pl. N. atoț'reae kazuu AZS Henereas 'TE 

„uroâzetyz, 50/g,. 

Casă, S. % „f. Saca, N, sng; 145/; Ac, psti 

93; ae, a. Baca, 6/a; Ac. a.0.3%/, 161/; 
—— pl. Ac. sng. ace, 8/3, 197. - 

Că, conj. nz, S/8, Su, 9a, 11/8, 15/6, 15/11, 
16/11,17/6, 15/10, 193; 20/2, 20/11, 21/2;21/3, 
21/12 2/s, 28/, 3/5, 23/, 2/3, 30/1, 30,6, 
31/2,:32/19, 337, 3/2, 31/,, 12/5, %3/,, 437, 
45/17, 45/19, 4/8, 47/6, 45/2, 51/0, 92/10, 53/63 . 
51/11, 55/10, 5%13, 5918, 60/10, 61/12, 62/6, 

= 648, 6/8, 69/8, 0/5, 11/1;' 72/83, 13/1113/1, 

  

 



1 o, 36 /., SE ărmi = cîrmă; smădhtoy; Suverna- 74/7, 80/3, 50/14, 81/6, S%/19, 85/11, $ /1,39/11 . Câărmitoare, e 3 rodie; Suverna 

90/. 90/2, 90/9, 91/9,95/10,91/1; 101./11, 102/19, 
„105/3108, 109/43,110/10,110/4,111/,111/g, 
1127, 112/5, 119/7, 1214/4. 119/10, 120/12,121/1, 

121/4, 191/13, 192/1, 192/7,126/0, 12/13, 193, 
-129/3, 132/10; 133/a. 133/4,133/19, 135/4, 135/14, - 

*186/0, 186741, 16/14, 13%/, 137/19, 142/6,. 

142/10, 1%1/5, 145/9, 148/4, 148/2, 148/9,148/6, 
150/10, 152/11, 195/9, 184/8, 19/11, 15%/14, 

culum; S. 8. f. ce .MITOZEOY A€ ATITA 
kazauroape. Ac. 1%/p., | 

Cărtularu, = cărturariii; Texupares scriba; 
-S. $. M. TORA KEZOVA4p$ racâra, N. 
11/43; — pl. N. covaapace tazTSaagin, 

15/g.7. | | IE 
Căte, = câte, name op uf.ppeerset ae tn29/6. 
Căte, vedi Cătu. 

  

160/....161/-.163/4.163/„0.163/.9 16G/4167/s ale, » 
man lu A lu, [1052 % /6 _Căteliînru, = citinel; pgaztog; tarde; adi. 
Că), =. Sei „KA TEANApS NOT znAS. Bpaâuzdecăvres, 51/10. 

Căde, v. netr. ind. prs. aa, 111/10;— Ra- 

  

“Cătră, prep. cu Ac. naza; 19/14, 15 Ai, 109/19; —. RaAS, 1%1/8; —- enj. prs. câtă, n 2 ap 'soja9 e e 

-65/5, 10/18, 13/83, 16/14, 99/11; 10%/, 1053, 
„125/,, 150/19, 160/1; — iarrge, 29/a, 35/us, 

33/10; 36/7, 3/1, 38/10-1.1, :3%1; 5%10, 39/19, 
11/56, 49/14-43/1, 41/0, H/s, 46/g, 50/4,50/5, 

-61/8, 61/6, 62/3, 69/2, 10/3, 74/10,1S/5. 192.3, 
„S81/1, 81/, 52/6, 53/19, 56/3.4, 9/8, 95/8,1025, 

: - 103/11-49,104/1,105/19,145/4-5,15%/1.4-155/, — 
E aTpziui, 15/9,3%/0.3,100/13; tarpS xop$, 
8/9. di Sai 

ce nasa, 9/8; — ce KzAtAtov,90/5, 91/19 ; 
— ce Radei, 18%/4; — ee. nasa; 87/11, 

168/-.5; — prf. sp. nasovio, 55/14 — 
kA: S, 16/g, 16/9; K2S50Y, 32/9, 55/g; — K'A= 

sovato, 9/6; — nasSpa, 23/14; K2S0yp7, 
“6/13; — fit. ga nzak, 9/18, 9; —. 

“> Refl. ind. prs.” Kaqeatice, 2/13,-1/7-83 at 
ce KAAc, 67/45; Kagtce, 23/76, 90/4; naaece, 
30/7; ce kaAc, 49/0-10 ; 1 ce Rac, 13/7, 12/19; 

„ut ce RAAE, 5911-19; — împrf. az ce kz- 

Ark, 62/12; Ramet, SSf3. | 
Călarii, = călăreț, călăraş ; izze5s; eques ; s, 
SM. Adcapă EZkagiii — Kaaaşin 4 avkzue 

Roy pScSAS, pl. Ac. 56/o. 

Călăraș, 5, E. DN. UIANTESEUN A£ KZAApauu, 
pl. Ac, 53/13. o 

Căldură, s. g. f. zaaspz, Ac. %/4. 
Căndu, = cînd, conj. tanA$, 35/2,56/11,62/13, 

63/10.11, 19911, 156/4; ras, 156/6; KZAS, - _ Â9 
25/73 — A€ KznaS, 18/10-11, 5/4, 92/73 — 
nz0p2 445, 52/4 49/14, 51/14-52/1 ; nzpa 
RAHAS, 52/14; — ana, 10/43. 

Căntă, = a cîntă, v. act. cnj. prse se. ce 
nan7e, 131/q. a . 

Cânva, = cîndva; mort; forte; adv,: Aoapz 
KZNEA BopS Beah no wrin, 104/11. Conf. 
Cându, Na 

Cărmă, = cirmă, coada corăbiei ; znădiav, , 
obuz; gubernaculum, puppis; s. o. f. 
EAZata, N. sng. 91/9; — pl. G. Caziupa 
iBov.Apnae kazaeaopS, 94/p 3, 

Cărmariii, = cîrşmă,; taberna; ZE Kag- 
Magni, nume propr. pl. Ac. 100/. 

v 
  
|. Cătu,-ă, = cit, corelativ la atit şi tot, și ne- 

dif. zoz6s, Thtzos; omnia quze, quot, quan- 
tus, quam magnus; pl N. naui,6/3; reni 
ezuut, 71/10; ziar, 51/13,59/15,100/11,103/13; 
— MOVIE Eau do Kpesoy7ov, 6/7;— 
Ac. â zu îpa. 75/1112; — s.f. N. nare 
-rowp'kpeue, 29/11 tare aswaovpe,133/10; 
N: kare coy „es a'lue, 60/1814; — Ac. 
13/6.7; — Ac, ASnă Snat meuuure(1),63/6. 

" Cătuşă, = fieare, ancoră; Gpavpa ; ANCOTa; 
s. g. f. aenzaapa  karovun, Ac. 9/4; . 
Ac. EpeaiS kzrovuun Tupac, 91/10. 

Câută, — pes, îvasdErery, âpây; Tespicere, 
vedere ;. v. ast. ind. DIS. ce -p zuzpie 
kzov7aun, 11S/3; cnpe uena ve RAY US. 
kaSra, 140/4; — împr. Racițra, 10/12; — 

„împrf. sg. Kzoyra cnpe ana, S6/9;. —prf. 
SD. Kz0yTaro 40/13; nzowpra, 16/7.. — fit. 
Epeuui Kaovyrra, 116/43, 

Căutatu, = căutatul grija; zpăpuoate ; prae- 
„Seientia; s. g.:m. ASnz Rzoyzaret AS qii- 
SeS, Ac. 138/gg: ” | 

Chehreih, = Ke:pypeai; nunie propr. g. m. 
eypeli, Ac. 2/5.    
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Chematu. — ehiematul, chiemare; CRE7OY- 

AIE ASnun nemazoțiui ce pis, D. 137/4, 

Chemăndu, vegi Chiemi. seara AS, 182/7. 
Chenuiţi, veqi Chinui. renSnu,,-129/5. 

„ Chesariii, vedi Chiesariii. ntcagie, 65/8, 70/43, 

Chieltui, = Dna ; insumere; v. act. enj. 
IS. CE AZS ABrauae BOACZE Rieâ Sutu, 

Iifro-te: e. 
Chiemă, v. act. ind. prs. sean), 67/14;— 
iieaatt, 2/7; —cnj. prs. ce niaate, 13%/g; 
— pl. 10519 ;— prf. sp. nica, 15/13,15/7, 
4i/g, 91/6 51/12,35/, 63/89, 10/19 147/,: — 

= prf ep. âov tieatarS, sg. 16%/4.5 ;— fit. nie- 
marenere, 6i/o; — ger: kitatzti AS, 35/0-7 ; 
EMANAS, 152/7; — Refl. înd..prs. Ra'k- 
atace, 12/6.7 ; ce ieaara,55/2: ce Kiamz,57/7 ; 
— Pase prf. nieata'r$ îpov, 57/5.6; — Kie- 
dati dpoyeers, „49/11, 1550, 

Chiesaria, nume propr. g. f. kiecapia, Ac. 
„26/69, 25/11, 26/4-5, Gia. 68/67; Kiecagira, 

55/11; nîecagiră, 65/g; kiecagiră, 56/1. 

Chiesariu,: — Cesar, împărat; Caesar; 
Naioxa ; S. 4. Mm. Kecapio, Ac. 66/10, G7/1s; 
55), 5/19, 101/10-11; Kecapio, 65/8, 10/13 
— G. aoy- nitcapro, 61/84, 591. 

Chiiichia, nume propr. g. f. cuantă, Ac, 
sng. 500. 

Chilichiean,-ă, adj. ruaniitanS, N. 36/5. 

Chilichiescu,-ească, adj. razeeț nnaurn- 
ecKS. Ac. 37/03 
dcr, St/3. 

Chin, = 249, ztOrp;passio ; s.g. m. au, 
“Ac. „Sag. 135/6; MIO, 170/1314; -— GG. 

RuuniŞui WEASYId 2 zeoţu = zazozddeta,155/6-1 ; 
— pl: Ac. a. unopeae,131/5; — D. tu- 

spe AS e, 160/7. . - e 

— Cnidu, n: propr. ş. 
— nam AS, Ac. Su. 

m. as,          

Chinui,. = = a, suteri, a pătimi; zise, dode-. 

ve pati, infirmari ; v.act. inf. prs. â uuSu, | 

155/10; ah uns, 169/.9; — ind. prs. ce 

„Hepi.ppe Kunoyratie Zeoy, -NgS Bon, 151/5; 

ruuiSatpe, 161/13; — cnj. prs. sg. ce...Kut- 

uStackz, 160/1611; — împr. KeuSnuH, 

129/3; — prf. sp. kunSu, 96/14,195/12,197/6, 

N. Slab i amor Ha, 157 /p şi — pri. 

; — g. f. uepspik nnanri- 

n] Gleveti, = 

  

ep. runStau, 164/3.q ;— Condiţionalul, 
CE KHNSIIpeTS AEpENTOY AEPENTATE, ep 
au îpuapeui,15%/9.10;-— ser. ntSniiAS, 
149/5.g ; KuuSun AS, 149/9 ; nuuSfin AS, 150/o.3. 

Chip, = mod, asemănare, esimplu; zpâzes, 
- xynos, 5refevypa, 6uc ioaie: modus, exem- 
plum, similitudo; s. g. n. însa AS AMECTA . 

sumo, Ac. 5/5; pu ue una, 90/2.g; it- 

net, 10/3; nunet, 1019, 109/7,3, 159/9; uns, 
139/11; ASnz une AS miiseS, 12%/13; Ac. 
nScen tunS uenopa ue, 110/2. 

Chipriianinu, -ă, adj. Ring, Ac. pst. 

Ss. 3 -. | 
Chipru, nume propr. gs. m. uns, Ac. sng. 

24/19, St/1.9. 
Clavdie Lisia, nume propr. &.m. 

aicia, Voce. 5%/5. , 

Clavdii, n. propr. g. m. Wezonoy ue ue ce 
Kiaatz RAaBpiii, N. S'/: i 

Clăcă, = a călcă,; darie; caleitrare ; v. 
„act. inf. prs. enpe una â aaa, 7. 

RAABA HE 

- Clăţănogu,-ă,= violent, nedrept; sfădicios, 
neindestulat, năsilnic; ozoătcs ; (XS colus; 
adj. eSnSunAsce, .. mtenSerepnAs te Sata 

BOV-ApHia9 Luni Bazsnăo(!) us tun RAZUzIIS- 
utiaeps, D. 14/23. 

Clevete, = — vorbe rele, neadevărate. calum- 

“nie; xazadadia ; detractio ; s. &. f. numai 
în pl. KATE CAWTOY RAEBETE A£ ÎGVALII, N. 
73/7; — Ac. moare RaEReTEat, 1%%/19-14. 

a vorbi de râu, a calumniă, a 

„iri ; paepose?u, „XX ah, ; ACCUSATE, de- 

trahere ; v. act. int. prs. â kdegeru, 10119; 
— înd. prs. Eaepez ape, 1? 29/9; cacat, 

199; — RAEBETECKOV, 67/19, 155/5; | 

-_cnj. prs. ce KAEBeTACEZ, pl. 1/10; — no 

== HO BA RAEBETHBELUL, 1295; — Refl. 

Înd, DIS. KAERETĂIȚIECE, 15/10; — Pas. ind, 

DIS. KAEBIPITOY CANTO, 757. 

Clevetnicu, = calumniatoriu, pirîş; Hari e 
“7opos; “accusator;-s. eg. m. KzHAS KAEBE- 

unuin man BepputepS, pl. N. a. 56/11.12; 

N. sng. 6%/5, 6913; — D. RARE HMM 
. 495; 55/10. ” 

Cnidu, nume propr. &. m. mas); Si. 

Co, — Ka ; Cous; n. propr. ș. m.KS, Ac.2%/s. 

  

CoprceE VORONEŢEAY. . .. i - | 7 
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” Co, ue, vedi Cu. Ni D= 
Comarnicu, — foişor, cerdac ; Szepgos; C0e- g 

naculum; S. &. In; KOMANHRO, AC, Sg. . 
15/14-16/1; RasS Ai-p RoaazunkS, 16/6-7. 

Coperi, — a acoperi ; adora; operire; v.: 
act. ind. prs. koanepe, 1593. + 

Corabie, s. g. f. nopazia, N. sng. 87/8, 8/4; 
— Ac. sng. 9/8; 156/6; kopaniă, 95/14; 
BOpABIA, Si/s.y, 7; Ropasi, 17/84, 24/14, 

21/10; 25/1, 91/1,91/13, 9/6, %5/5-6,95/9, 98/13; 
Ac. a. 5/7; novpania, 5/5; —- G-. nopa- 

Binen, S5/3; nopanieen, 91/4; — D. kopa- 
Bîteti, 20/2 ; nopanieeut, 55/19; -— pl. N. ko- 
paninac, 3/10, 193/2. 

4 

“Corabnic, = cărăbiariii; vabems; nauta : s. 
g. m. Kopacunuiu, pl. N: sng. 8/4, 91/g; 
— D. nopanuinunacps, 90/39... 

Crămaciii, — cîrmaciii, conductoriii ; zwâeg- 
vis; Subernator ; s. 

„Ac. sug. 55/14. 

Crede, v. act. înd. prs. kpess, S1/3,.90/1;-—. 
kpesu, S1/5, 81/g, 120/11: — npe peur, 140/5; 
kpe4S, 120/13; — împerf. pl. peak, 4%/s, 
103/9, 10/11; — prf. sp. npes$,60/13,121/9; 

:— RpesSpa, 156/10; — prf. cp. pl. âov 
kpesoyroy, 6/7; âovy npess, 29/19; âovw npe- 
SSTs, 10/35; npesSraoy, 143/g; KpesSTas, 
165/4112; — fiit. Ba pese, Hf. 

. Crediînciosu.-oasă, = credincios, religios; 
Vpiiszos, iszs: Teligiosus, fidelis; adj. 
tpeal.puocov, N. 115/17; — Ac. a. EpEAi.A- a: . A 
us, 161/1+; KpEAî.Attuocok, 164/11.1; — pl. 

Tpegi.pnuoaceeui, 151/. | 
D. Bpesu-pucurmaep$, 1455; — e. f.D.a. 

Crodiînţă, = credinţă, religiune ; Yenszeta, 
- tome; religio, fides; s. g. f. npeaiua, 
N. a. 115/44; N. sng. npeaiui, 115/14; 

. A 9 3 . Ipesi.Ntpa,119/12, 120/4.5,121/7; pe ai-Auua, o 59 [. 9/1, 191/5, 1/15; Rpegiepuz, 156/q9; — 
Ac. Sng. Kpesu-ptiua, 190; Rpeaii.ua, 
1397, Tpeat.ptuuz,119/10; Epeitpu,a,151/4 5; Epegi-tua, 107/14-108/, ; | 
EpENĂ.Aitia, 11079, 117/0, 120/7, 121/15, 
165/1314; Ac. a. tpeaf.miua, 63/10, 120/g, 120/47, 143/g; Rpeaiiua, 78%: nocaf 3 RPEALNUA, 1%/8; Rpeat.nuuz 
109/14; Ac. pst. uz Sobe 

$. m. Kpzatauini. pl. 

Epesi.pnua, 164/. ; -   Rpeai.puuz, 10/2; Te 

Anu, 15%19; Ac. a. tpesi-țua, 110/7;— 
„G. pst. npeai-uz, 7/8; G. pe ai-Muea, - 
154/19; npeai.ptiueen, 110/3; Epei.Muţeeii, 

168/g. - | 
Cresce, v. act. cnj. prs. ce riprhipetyu,119/p; 

a — împrf. se. pet, 7/2. 

Creștiînru, = creştin; s. sg. m. epepi.ape(!) 
— rpepippu, pl. N. 136/8. - 

Crit, nume propr. s. m. tpiiroy,- Ac. sng, 
51/13; npuroy, 56/13, 591; — G. npu- 
ou, S6/s. 

- Cruce, s. g. f. ps, Ac. sng. Nt. Itl/g. 

Cruţă, — cpetzes9a:, parcere, v. act. prf. sp. 
npSuiz, 169/6, 169,0; — fit, mo Bo ripSua 
mSzană, 21/1344. A 

Cu, prep. cu Ac. nov, 2/8, 2/5; 1, “a, 5, 
51, 92, 1/6 12/13, 15/4, 19/5, 19/19, 21/u, 

22/7, 23/12, 2/9 25/10, 29/1, 29/8,30/13,52/1, 
„.93/6, 34/0, 36/10, 597, 10/1, 13/19, %4/1, 16, 

50/6,56/-,57/,5*/3,5%/s,57/10,57/13,55/3;59i1, 
60/3, 61/14, 61/14, 64/6, 55/1, 71/4, 71/6, 11/;, 

„75/6, 75/a, 75/13, 1/1, 75/8, 80/x, 81/,, 82;, 
„.83/9;83/10;55/2,59/14,91/9.94/c,9/;3,95/,102)., 

105/14, 104/4, 10470, 104/a9,. 104/19, 104, 
„108/10; 106/7, 107/13, 108/3, 109/13,110/p,114/4, 
1H1/g, 112/9,116/19,116/13, 119/4,120/2,123/10, 
124/6; 124/10;- 124/11; 15370, 134/1379, 

139/2, 139/6, 139/7, 141/g, 141/19, 1%9/i, 18/14, 
144/s, 150), 150/9, 151/7, 151/s, 151/0,151/10; 

er, Lea 10%/ 14 i 3 pie pp 

041? pp AR /0 10s/12%109/ 100 O = 

_ umopie le PA db gi sp ui 
99/3, 25/10.-29/ 30, a) 58/. cs, ta . 
sf. 1887. 183) 150 135, 180 ap 
197, 140, 143) fa Tea aa auefA sole malo al 12 191/8, 3 

esf 100, tooj o A at: hi „rap 8, 9, ( fu 169/0, 1? /1 “0/4, 
7; — 0. D. nov, 50/11ș nov, 1/4; — 

no = Roy, 51/10; — az, — RS, 161/3, 
, Cuget, == Zodovtouăs, Etdvota, Evota ; animus, 

mens, cogitatio;s. &. m. .fpaueaatii Syeroy, 
. Ac. 197/5; — pl. Ac, Roy Acâw oVyere, 
1/2; —.G, RoYyeTedegoy, :141/9.10; — 

| D. îSceroy proaaue noyuereaops, 117/g. 
Cugetă, v. act.. Ser. RoyuerzuaS „pzS cip |: “pe, I14/aa. E pe, ue 
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Cumândare. — 
zu) bdrz hostia, idolis imimnolatum ; s. 
g. f. â zzaanka kovarzniaape, Ac. 145/10; 
— pl. Ac. ce dpephkezun ci. me re ROY- 

„ avaiapti, 31/10.11. . - 
_Cumu, = cum, precum, după cum, ca, ca 

cum, încit, că; uz9ws, râs, bsy ânotos, Er; 
sicut, tamguam, qualiter, quoniam; adv. 
ROȚALOV.-» dSoVIo, 15/11; nopatoy pa apt, 
Si Koatoy £ poat, fai kopai$,49/7, 
1298, 159/6, 154/12; Sms, 30/0; ns, 4/8, 
19/14, 34/13, 37/11; 55/2, 35/4, 50/12, 5l/14, 
85/p, 114/19, 115/4, 140/.9, 142/5, 157/7, 186/5. - 

se, = ca să, încit să, "Gumu se si Cumu... 
să, ore, îm, îva, îzws, os; ita ut, ut, quia; 
“conj. HOVA1oY anewe ce aiz-Aozunie 213 ; KSAiS 
âuacra ce daueun, 30/9; kot ce, %/5, li, 
5/14, 13/8, 18/2, 20/6, 22/83, 31/8, 85/7, 41/5+ 
50/11, 5/1, 63/4,-5S/7, 724, 77/o, 1S/o, "5/5; 

„5/5, 57/11, 55/8, 85/14, 9/11, 10/12, 1194, 
134/,. 135/4, 135/,, 145/2,146/13, 147/10, 1494, 
19/19; 150/6, 153/.0, 150faa 159/13; 163/9 ; 

ES, 30/14. 
Cumuva, = = Cumva; zş; 

ROEA, 56/g,.91./o. 

Cunoasce, v.. act, înd. prs. Sg. covinoc$; 

5/9; — cnj. prs. ct nojrorţini, 59/4.5; — 
împrf. pl. sonora, 95/10; — prf. cp. a 

“ KSnoctoyTs, 142/8.- | 

Cuntiri, a se, = a se contini,-a părăsi, 
a încetă; made; desinere, cessare; v. refl. 

prf. Sp. .BOŞuIzgn. ace), AE NAR47S, 157/4; 

— Roy urupupace MEA WE BATĂ, 33/6. 7 

Cupriînde, = a cuprinde, a îmbrățişă ; 

oupzegtdappăverv ; complecti ; v. act. prf. 

Sp. At AS KSnpie.price, 16/49. 

Curabie, vedi. Corabie. 

Ac. pst. Curat,- -ă,adj. oyparov, N. 2/3; — 

kovgaroț, 142/14; —g. f. N. pst. KOW/p472, 

16/4; N. corparer() 12 Sei; — Ac: a. 
_ KOYpA7z, 143/14; ROVPA7A, 151/9, 

„Guratu, = — curatul; impăratul, august; ae- 

BazsTbs; augustus; s. g. m. -NYS wriowr$ 

toparoţui, G. 70/41. — În diua de astădi 

ca proverb: În scirea Domnului; în | 

scirea lui Dumnedei! - 

— comîndare, jărtfă ; dvata,: 

quomodă ; adv. 

  

Curăţi, v. act. ger. nSpzuitiaS, 143/44 — 
Refl. împr.. 7e: «Spzurkipe,30/19.13; — Ro i 

- pzunuuez, 125/44; Bz novpzuiuui, 29/12; 
— prf. sp. ce Rovozuu, 37/1, 

Curăţitu, = = curăţire; &puopâs; purificatio ; 
8. g. m. câ;pzuupi snacaopS ov pzuTŞu, 

G.32f5, | 
Cure, = a curge, a alergi, a se , duce; at 

TaTpEyeiV, WroTpEyetv; decurrere”; v. netr.: 

prf. sp. nSece cnpe en, 1/4 ș — Boz ceato 
NpE AZ-Ar2 oV WCZOBOY, 87/6, 

Curere, = curgere, alergare, cale, gaură ; 
awvăpopiij Bgpâuos, ri) ; CONCUIsIo, CUrsus, 

" foramen ; 5. g. f. dsoy. nowzepe atape, N.a. 
35/9; — Ac. Ai-qpa aswkratuuti KOVZZEpE ÎlâRo- 
zuBa. 125/4.5; Ac. a. KO ce câ;pauicens 
nSzepl Ma, 20/7. Aa 

.. Curmediș; = 25955; recto cursu; adr. A . 
KSpatesuuuS, 246.7. | 

Curundu. '=— curînd, degrabă; 2 zdya; ve- 
lociter ; adv. RoVZoţIIAS, 42/9,65/g. 9,113/75, 
165/14; RSopiias. 157/11. E 

“Curură, = — cunună, coroană: găarvos i CO- - 
rona; s. g. f. koypSpz, ] N, 1* m; — Ac, 
Npeeana Koypoypz Ac eiauz, 112/2. 

Curvă, s. 8. f. nSzaa, N. 121/14 

Curvie, s. g. f. KSoaie, Ac. sng. 31/19; Ac, 
pst. koyzEit, 158/5,. 

Cutedă, — a, avb încredere în sine, a ficu - 
inimă, bună, a indrăsni; Vapaety, eddhopet 
constantem esse, bono animo esse; v. netr. 

împr.. Koym'Esz, fai — ROVTESALUI, 

891 -90/1. i 
- Gutedare, = 9dpaos, mabmata ; constantia, 

fiducia; 5. g. f. Roy RSTESape rpatekov, AC. 

81/j; mpeeatn ROVTESapE, 100/4; Ao. pl. 

novresapil,.106/1.9,. 

Cuvîntă, vedi Biinre-. şi Reucuriată. ger, 

-ZoVROEZzUTzHAS ; 3/0; ; ci. NpERZEZII- 
mzaS(D, 155/6. - | 

Guvântu, = cuvint, s. g. M. Koy azur, Ac, 

sn. 1/1-2. 1/1 19/10; soveztizoy, 15/12, 
1514; noyaziizov, 158/g ; KSazur$, 10/19 ; 

ă noyezuireţ, 114/0910; KSezuTo. 122/10; ce 
at kSezizoy, 155/i; noyaznT$, 191/7; Ac, 

a. -G. coaie, fă Ta; KSazurr,29/r. s, 
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144/3; Ac. pst. KOVE azuizoy 20); KoV gzurtis, 
15/43; Ac. a. nSazuroţ, 113/g; aSezure(l, 
4; KSBZN7OV, Pf; — GG. ROVEZUTOVII, - 

| 1143 KOVBAH'TOŢII, 119/1 ; —D. ROVEZII- 
roțH „2ho; nSezurSu, 146/9.9; RSBzH7oțH, 

151/9; RoVEZUTOȚII, 151/ş; — pl. Ac. sng. 
HoyEeIITe, fa; Ac. a. 144; KOVBEIITEAE, 
24/19; Ac.a. G.. Sterea, 15d/r; Ac.pst. 
KSBeuize, 169/o. , 

Cuveînri, a se, = ase cuveni ; v. refl. înd. 
Is. ce oul We 125, 

să. - 
Cs, ă; numer: card. = 60, Nt. 153/1119; Âr 
= 63, N, 180/8; Aa = 64, Ni. 165,4. 13 
ăa = 67, Nt. 170.0. . 

L-A. 
ă, numer card. —:30; câs = 236, Ni. 
165/g ; — numer ord. ia = a31. Nt. 109/5; 

p
 

Nt. 116/suv, Nt, 153/sup ; — ă8 — a 82, - 

Nt. 119/suv, Nt. 122/suw, Nt. 128/sub, A Ne. 
138 /4; —ăr = 2383. Nt. 149/suv, Nt. 157/sus, Nte 100, N. 109; — iq = 034. 
Nt. 170/sup. 

„Aa Dr. pers, scurtat, vedi Elu. 
La, = zagă, zpâs; apud, ad; prep. cu Ac. 

aa; 3/1, 19/10; %5/6 29/12, 25/11, 30/10, 40/10, 
50/19 51/8; 51/10, 51/18,55/9,59/2, 63/5 70/49, 90/10, 94/5,93/g, 10371, 103/4, 119/g, Nt. 141,8, 

151/4, 156/14. — Conf. Păînră la. 
Lacrămă, = = lacrimă; âdugvoy; lacryma; 8. 

g. f. aakpzatut, pl. Ac. pst. 15-15]; Ac. 
sng. 22/74, 

„Lan, = Zivos; catena; s. e. m. „aa-puspe 
de diiezoy, pl. Ac. pst. 53/10. | 

Lapte, s. s. m. Aan'Teat, Ac. a. G. 145, 
Lasia, n. propr. g. f, uerara aaciten, G. 5/4. 
Lature, — = Parte, ţinut; pzpos, vihpa; pars, 

Tegio ; s.'g&. f. AaTopui, pl. Ac. pst.14/2.; 
sara 15/14. 

'Laudă, s. e. f. A49VAz, N. 149/g; Aa m 181/9; — “Ac. sng. ascvaz, 140/, ; Ac. G. aaoyqa, 145/5. san . 

o prf. sp. 

  

Lă, 'a4 = i, pr. pers. scurtat; vedi Elu. + 

Lăîngă, = lingă, prep. cu Ac. az.pra,l5/, 
25/19.5%/8, 196, 15/10; — npe axpra,5%/6. 

Lăîngoare, = lingoare, lungoare, boală ; 
vesoz; languor; s. 9. f. AEATepII, pl. Ac, 
sn. 1/au. | 

Lăîngedu, = lînged. linced, bolnav ; 359- 
vis ş languidus, infirmus; adj. A na'rpaut- 
ASaou EMEA; N. 9/fp;-— Ac. sug, 
AENEAS, 19/13; — pl. Ac. sng. ax. pu 
uesn. 4/8, 9S/o., '108/,g: — G. A7Mesnad, 
Nt. 133/sup. 

Lăîngedi, = a lingedi, a linte, a bol; 
acte; infirmari s. v..netr, ind, rs, Alle 

= peclepe 19%/r9. | ai 
Lăclămă, = a lăcrimă; v. netr, împr, ax- 
Raza, 129/g. 

Lăcui, = a locui, a rămînă, a mînă, a pe- 
trece, a şedt; pzyaw, 2z00jtevety, Ezittven, 
gzotysty, GtazeiBery ; Manere, moruari, demo- 
rari; v. netr. înd. prs. aaa, 31/4. 5— 

„AAREEI]Ie, 115/6, 144/0; aanSrane, 111/j; 
— enj. prs. ce azotate; 9910-11 — 

Azov, 2/1, 65/1913; marcati(l, 
105/9: — aznSuatS,17/13 ; are Sttato 20/41. 19 
AAKOVHAS, 25/12; aSnSuaS, 26/5; — fiit, 

„7 Bpemov azot, 130/G.7; — "'Condiţionalul, 
CE 115 AZROVIIBE aueițilA „A Ropanie, Roi 4 BA 
azuroțu HS more, 91/1213; — ger. 
AEeoVIInAS, 26/14. 

Lăsă; v. act. „Cnj. prs. ce ate aa, 10/; 
_ Set aacă, 1. pers. ser. 19/11; — ara, 

3. pers. sg. sila; — prf. sp. 2/7 13/i3, 
5/3, 64, „96/19, 149/13 ; — azezatot, 21/13; 
-— azcapa, 10/17, 80/a, 9/3. 39/10; — Refl. 

„fit. azcacena,134%/14; — Pas, inf. prs. A&- 
caro. cu, 59/41; — ind prs race az- 
caro. 63/12; —part, prf. azeau,u, N. 15%/2. 

„Lăsare, = încetare, iertare; 72036, Ă:zE0!s ; 
cessatio, remissio; s, %. î. AOYnz azcagik - 
Bopoatecii, Ac. 129; aecape mara easp$, 

109/.a. 
_Lăsăciure, — iisăoiune, iertăciune; dress pe i] 

remissio; s. g. f. RSY ce ngetar “Reka Aacz- 
Ur9pHi nzkaeAop$, pl. Ac. 186... 
Lăudă, a se, — zavyâsdas, ara uy dida, 

. = Neradaueti ; &loriari, exaltare, superexal-    
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tare; v. refl. înd. prs. AG9VACE Aaa Aa 
yropeus, 119/7.8; ce A49%p Aa, 123/9 — Azoţi- 
“natie, 130/14; —. împr. NOV EA Az0VAd- 
peu41,126/1; — împrf. 8. sg. ce E AO, 150/3, 

Le, as, vedi Elu. 

Legă, v. act. cnj. prs. pl. ce AS pus; 3/9; 
„— prf. sp. acra, 2/4, 169/8; — fiit. nops 
acra, 2/3; — ger. aerzaS, 51/14; — Pas. 
înd. prs. aeramSes, 19/12; — cnj. prs. ae-. 

raza ce dis, 98/23; — part; prf.. Ac. pst. 
aeraraț, 6/11; pl. Ac. aerauu, 3/8. 

Legătură, — — 3touz; vinculum; s. g. f. a- 
" rATSpA, Ac. sng.55/4; AtrATbYgA, %5/a4. 12; 

— pl. N. sng. nea TSpu, 20f0.3; — Ac. 
a. AEPATOYpILAE, 521; — — D. aerz'repu- 
asps5(1), 2/9. 

Lege. — vâpoz; lex; s. e. f. akye, Ac. se., 
32/14, 4075, 49/11» 46/19, 50/14, 11/10, 130/1; 
akue(!), 115/5; ua, 31/5, 108 sp , 129%, 

129/p. 12919; Ac. a. 1/5 31/0-10, „6o/s; âk- 
pb; 55; Ac. a. G. akipa(0), 13/5; aik- 
ya, 103/6.7, 1194; Ac. pst. a'kua, 118/ ; 
— G. acueen, 5/2; — D. negre. 29/43 ; 

“asien, 1192; aegnent, 129714; — pl. Ac. 
_ sng. "ae, 31/13. | 

Legedătătoriu,-oare, — ligislator; vsus- 
Dong; s. e. m. a'kyeazrareșio, 130/, 

Lemn, = £520y; lisnum; s.g.m. akaue, pl. 
Ac. sng. 158/g. 

Leni, a se, = a se. cod ; pede ; morari ;- 
v. refl. înd. PIS. AEBENUE AENELJIH'TE, 1/8. 

Lepădă, — a leptdă, a aruncă, a asv îrli, 

A Se feri ; îTetv, EuBădderr, TAG coureta Ya ; ; 

projicere, jactare, recusare; v. act: prf. 
Sp. AENBA ZAO. 58/34; —  aenzpapiz,91/4 

„99/8, 9/1; —-ser. nene aria SI EEAtEH- 
'Tede, 413/8. o;-— Refl. înid. pr5. Me aknzAs, 

So; — Pas. part. prf. D. pst. âclaz.i- 
pace ofriaerii magiei ae BZIUTOY. AenEA47 8, 

„110/79,. 

Lepădare, = amzofiod-iy 700; jactus, amis- | 

sio ; s. g. f. AenzAdpe, Ac. Sng. Si Ac. 

a. G. Aeniz sapt, 89/45. 
Leii, s. s. m. at, Ac. pst. „163/73. 

Lichiesc,- -ească, adj. atupu AMRră ca, Ac, 

Bt. 3/6. - SI   

“Limbă, — limbă, naţiune, păgin; -pâsos, 
îdheuzos, Evo ; lingua, sens; s. e. f. Atina, 
N. a.2146/13; N. sng.  atiga 133/7, 12/11, 
12319; — Ac. a. Sif, T4/3, 37, 101 
115/19, 155/13; Ac: sang. 12%/g; Ac. pst. 

“dinz, 35/19; — D, tine, 5/9; Ateneu, 
5910.11; —-pl. N. atinnae, 31/g-7; —Ac. 

sng. dinu, 3/85-30/8, 15/19, 71/14, 1%1/9-10; 
ama, 298; — -D. an-pnaepS. 21/40 ; 
dtinnaop$, 79/1, S0/5, 105/3; atieuas, 137/1. 

„Lipsă, = ră ăxrțzea; necesaria; s. ş. £. 
“aunca ZSnSu, Ac. a. G, 120. 

“Lipsi == eines; deficere, indigere ; Pas. 
_înd. prs. ce WELţIi.ApE A€ Bon aunenrrS faerre 
„se Muia pie, 110/5; — enj. prs. ce tut. 
aunctuat, 10/24; — fiit. auncrut « neg, 
119/13-14. | 

Lipsitu, = lipsitul, treabă; zeta ; opus; s 
g. f. aunenr$u meet, D. a. 33 fa. - 

Lisie, n. propr. g. m. aicia, N. sne. 5/13; 
aci, 62/13; — Voc. „FadB que dicia, 54/5, 

“Liva. n. propr. &. f. kZOTA! CUpE ANBA, AC. 
Sng. 86/9. : 

Loc, s Ss. & m. mos, Ac. sng. 21/19; Ac. A 

_* A0koţ, 32/14-05/1 s5/3, 91/o; non$, 35/45 a9- 

Ss 130/11 ; aooy, 697, 9/6; — G. a. as 

not, 97/p; — pE Ac. a. ASI pen S3/7, 

Loru, Loruși, vedi Elu. 

_Loru, = lor, pr. pos. 40p5, N. 32/5, 35/48, 
131/10; 49, 114%/s; A, 109/3: at, 1695; — 

-G. 6/13; 50), 116/4; — D. 35/13; — Ac, 
„419 / 01, 15fa 9/1 159/1 1%l6 hai 

- 4995, 2%/8; 9, 5. | 

| Loru, = lor, articul pus înnăintea, pronu- 

_meloru posesive. “D. â ae AS czil Bazcă, 

150/14; â aopS can GEZ GALI, „152/5. 

Lot, n. propr.s.m: Atpenzeţ a975,; Ac. 170); 

“Lu, = Jui, articul pus înnăintea venetivilor 

şi dativilor „numelor proprie, a$,.G. tf, 

12/04, 2115, 23/14; 29/9-10,297/412/0- 10;86/18, 
10/18, Nt. 107/,, Nt. 109/4, 116/7-8, 124/13, 

135/14,-135/5, 138/9, 139 140/3, 140/13, Nt. 

14% su, HS/ua, N. T19/subs 183/0, 190/15, 
156/g, 156/14, Nt.15%/s 5 151/,, 159/19, 159/s4, 

160/7, 160/41,160/79, 161/g,; 161/1, 162/5,162/7, - 

163/7.g, 16/1,; Nt. 165/5, 165/1, N. 165/sb, 
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Nt. 170/sub; 49%, 2/5-6, 31/8-9 67/8-4, î%/8, 89/11, 9/1, .103/5, 103/7, 103/..5, 106jroti4/ 
Nt. 136/g, 139/2, 159/6, 141/13, 141/g, 1456, 

aSi(1), 140/14 — D. ao, 7/4. 10/5, 4/4, 
-59/5, 66/13, 68/9,- 70/9, 82/10, 100/6, 100/4, 
121/1i, 1285/18; 4$,22/6,51/11, 51/5,853/11, 801, 
1219, 191fu4, 195/o, 12/10, 14871, 155/43; 

„ ASu(D), 15/18, 55/5. | 
Lu, vedi IElu. 

Lu, vedi Lucru. | - 

Lu, vedi Lui. - . ă “ | 
Luă, v. act. int. prs: â asă, 2/0; ă a9vă, - 

5/7 — înd, prs. AStatoy, 595; — enj.: 
“prs.'ce tat, 672; — cea, 15/13; — ce 
„aStoais, 17/5; — ce aovyaum. 92/1119; — 

ce tă, 35/7; ce uS tă â avere, 166/g; — împr. 
14,30/1 ; — acvâunez Î atenTe ci.Ape,21/6; 
—— prf. sp. ASâie,35/5; ASâre, 54/10; aval, 
15/18; — aowiă, 27/3, 51/10, 6%/8, 98/1; not, 
51/13; a9yw, 5%/, 52/,; aSw, 34/8; AS, 
1%/13 — asus, 17/55 aSwatoy, 87/p;— 
aSapa, 16/8, 55/13; aSâpz, 86/12; A9Yapz, 
9/5; — fit. aopâmenore, 17/12.133 — Refl. 
împr. AoyâunBz 4 metre cî.ppe,21/6; — aS- . 

„wce uza'kitaa, 8S/7. 
Luare, vedi Asuprăluare. ' . Ne 
Lugărebuare, vegi Luîngărebdare, 
Lui, vedi Flu. Da 
Lui, vedi Lu, articul, | Ia 
Lui, pr. pos. au, N. 10/47, AS, 16/19, 154/5; 
— G. aSu, 156/1; aSu, 145/p, 160/g; — D, - ASu, 121/6; acu, 14914; AS, S/4; — Ac. 
an, 14/10, 22/10, 24/, 41/p, ti, 68/,.: 
doit, 19/7,96/7.113/,1; ASn,42/19,56/6;138/p, 150/1, 150/9; aSH,95/5 ; aSi, 164/5; A8, 1477. 

Luîngărebdare, =" lungărâbdare,. mare 
rebdare, îndelungată răbdare, multă în- 
găduieală ; naxgodupia ; patientia, ; s. e. fi 
â AS. Aises ASprzzenaape. Ac. pst. 156/5; 
AC. A Aorzzen ape ce ÂCROVALH At.Ape, 
13/1ş- 7% —G.â ZERAagiceii ucnra AO9Y.A- 
pe 199, 

Luîngurebdă. — a lungurebdă, a r&bdă în- 
delung; pazpodunety ; patientem esse ; AS.p- 
PS â zenaa, 105/s s; — înd. prs. AS.Ars- 

  

  

ZkEAz E c4S, 15912; — împr. aS.pr$- 
zebiauu, 152/14. 

Luîntre, — luntre; ozdzyj; linter::s. e. f, 
"enauSSpapa A9.MIzA | atape, Ac. 91/g.. 

Luîntrişoară, = luntrişoară ;s. g. f. aoţ- 
3 WUICapeeit, G. %/. 

Luînră, — lună; poi; mensis; s. e. f.. 
pl. Ac. pst. 4oppii, 3/7, 95/12; aSppu, 

135/9;. 49pui, 14/56. | 

Luînri, = luni (Qita); s. g. f. aS-ppn, Ac. 
Nt. 26/65; AŞ, Nt. 119/sub, Nt. 149/su; — 

G. aSpuen, Nt. 25/75; aowpu, Nt. 129/6.Nt, 
153/11; aSpui, Nt. 110/suy. Aa 

Lucoare, = dapzpizgs; Splendor; s. g: f. 
_aovkoagik coapesovir, Ac. 76/10. 

_Lucră, v. act. înd. prs. sg. aoviip'hsa,114/3; 
— prf. cp. pl. âoy aoynpazoy, 18%/1; — 
ger. ASkpzAHA$, 18/73. | 

“Lucrare, = tppasia zoats ; quaestus, actus; 
5. &. Î. ASrpape, Ac. pst. 5/9; ja... aSaS- 
kpape(!) nov noyunirz,S/4-5; — Spa. Nt, 

| 17/sus; Nt. 09/sus, Nt. 95/sus ; — G. cijpa- 
iun['TSaS] ASepapieu, Nt, 106/3, 

“Lucrătorii, = EpvăTrns, vewz&s; opifex, ope- 
- rarius, agricola; s. g. m. aSparopt, N. 
sng. 152/10; —pl. Ac. ne âukaa 19 BP 
ropii, 8/67; — Ge npeuSpeac aSr:pa76puad, 
131/14. - A Me 

|. Eucru, = lucru, faptă; mpa, ăzyov: actus, 
Opus, s. &. m. A0ykp$, Ac. a. 19/g, 110; 
aStpo, 125/11.12; Ac. sug. aSkpă, 107/43; 
ASkp$, 119/14,1120/5, 120/7, 121/3,121/191%/g; 
APS, 121/7, 1%2/;; aSrpov, 1%/5; aS(!); 
121/1; — D. aSpoțu. 115/s.9; — pl. X. 
pst. aopkpSpe, 126/7; — Ac. a. aoa9- 
„pear,5/0; aovpSpeac,120/p ; aSpSpae, 120/10; 
„ASkpSpe, 168/7; Ac. pst. aovenotpe, 193/10; 

„. MSkpoype 147/1112; ASkpSpe, 17/13; Ac. Sng. 4oykpSpe, 110/10; — D. a. aSkpSpe- 
„A9p5, 121/6. 

“Lumăînrare, = lumănare, făclie; dapzds; 
Sg. f. noyaizippapu, pl. N. a. 15/q4. 
Lume, — oizovptwm, 5303; Orbis, saeculum, 

„ mandus; aovate, N. pst. 57/8; novaut, 9/9; 
— Ac. sng. aopate, 116/5; ASate, -161/3; 
Ac. a. aSawk, 16979; — G,, asvanieu,l17/0,   
 



    

  

121 [14, 143/4; — D. aSavieit, Spa; ASavintt, 
169/49. | | 

Lumiînră, = lumină; gasi lux, „lumen ; 
„ A9aui.ppa; N. sng. 10/15 N N a. A9AtHpz, 

: 38/19;— Ac: sng g. A9Yapa, 3/3; ASauipa, 

"18/84; aovatn.ppa, 50/4; â AS ASnampa(!), 

14. 2;— G- aopatigieii,40/2.3; — pl. G. 

rară a0yanpuiadops, 115/5.6. | 

Lumiratu, -ă, = =— luminat; auzpăs; candi- 
dus; adj. EEAteTe e aSauga7e, g g. f. pl. Ac. 

„o pst. 115/11; Aopamntpaze, 16/14. 
Lup, s..g. m. aSnu, pl. N. a. 21/18. 

Luptă, a se, V. refl. înd. prs. Ea aSnirau, 
197, 

-Luri, vei Luinră şi Luinri. Să 

- MI. A 

M, â, numer card. = 0; numer. ord. dir 

= 43, Nt. 15/95; — dia = 44, Nt. 18/, ; 
— în = 45, Ni. 20/70; — îts= IN. 
46/,; —-âm = 48, Nt, 55; e — pg = 
49), Nt. 73fo.3.: | 

Mai, adv. 1) sîngur, ata, 30). iată, 108/;,; 
— 2) la comparative: man,11/1,20/6,23/8, 

23/3, 24/71, 24/8, 50/1-3,59/14, 65/13, 72/2, 19/11 
73/11, 16/9,-86/1+ 193/4, 128/g, 139/13, 159/11, 

155/g, 157/8; ataii, har 12, 1/4 5; mai, 
52/11; ată, 107/5. 

Machidoneanu.-ă; - macedonean, adj. 

aanui aphuluoț(!), N. pst. 8/p; n Ac. 
pst. atanaonikrn, 10/4. 

Machiedonia, n. propr. sg. f. marte onia, 

Ac. sng. 7/5, 7/9, 14/1-2, pe. 
Mare, adj. atape, s.n. N. a. atafă mape, 122/7.3; 

— Ac. a. atape, 80/7; — pl. D. aapu-.. 

dep, 792; — gi. f. N. atape,9/i2; N. pst. 

„88/9, 48/6; — Ac. pst. urlă magi, 163/7;. 

— Ga. magiei, 9/p.6; — D. a. atagieu, - 

1248; — Voce, a. ataşils, 11/70. Ă 

"Mare, = 9dhaoza ; mare; s. g. f. mape, Ac. 

sng. 25/12, 91/g, „9/0, 9/4, fas; —.G. 
-magien, 110/17. | 

Margire, = margine, ţărmure; anzdtei li- 

tus; s. g. f. Mazyuge, - Ac. pst. 90/10; «A 

o mazunpe Ac, OYrId,” 145/13- 145 Ac. sne. 

mazungik, 55/1; —pl. Ac. sng. mazzyngu, 
9/5; mazun.ţşn, 95/g. 

„Marco, n. propr. g. m. atazke, N. 165/4;— 
G. pst. atazko, A N. 165/4. 

Martor, = udgzws, păzi testis; s. 
- aaz'rops, N. 1/5; aaz'rs, 102, Se 

mazrops, 77/10; — G. atazrepsu, 42/10. 

Marţi, s.. e. f Mau, Ac. Nt. 170/suv; 
aa, Nt. 122/sub, Nt. 153/up — G. ată- 
uieu, Nt.157/3; măi, d Nt. ih Mu Nt. 

„125/3. 

Maslină, = olivă; 2atz; oliva; sef, ata- 
cante, pl. Ac. sng. 125/7, 

hiaţ, s. g. m. pl. maţe, = mijloc, coapsă; 
âsp5s; lumbos; «Mitte ez mancat, pl. 
Ac. sng. '141/9. 

"Mădulariii, = pedos; membrum;s-g. m. at- 
ToTeao atzASaagte, N. pst. 195/g; pl. Ac. 

„a. AZAOYAageAt, 123/14; az ASaageae, 121 3.4. 

Măhăi, = a mişcă, a clăti cu mîna spre a 
face vre un s&mn; xarxoelety, ebay; aN- 

nuere; v. netr. prf. sp. AW4XzuH, 1/5, ei 
AVARII FO Apa, 36/10. - 

Măîndrie, = mindrie, înţelepciune, cuget, 

„omenie, umilinţă; s. g. f. KS roaza-cait- 

puTA MaNAgIE ; ueză T201S TATIELIGȚ p23WIT]S 

cum omni humilitâte, 15/14; KoY az.Mr- 

-Apie uz OVenzTA, fpâe epocppânns EăEwoev, 

“benigne nos exhibuit, 97/13; AHNcH70Y 

ACTE A€ ARApit, delmezat gopias, indiget 

sapientia, 110/5; od MAUAŞIE EECTALIE, 

131/G; rouq .NTS cirpa asi pie, „zvres âud- 

cpoves, Omn6s unanimes, 153/3; catepu7z 

MHApIE: ÎNCHEIA, Tăjy rzetvopp00bYyj 

2yiopBoagYe,humilitatem insinuate,163/4. 

— Conf. Întreagămînărie şi Preamîndrie. - 

Măîngăiă, — a mingăiă; mapamordety ; eX- 

hortari, consolare; v. act. prf, Sp. diz-ţ- 

rac, 14/38; — Ref. prf.. sp. MA.APZIA pact, 

pa 
Măîngăiare, = mîngăiare; magda a0t - con- 

solatio ; s. g. £. mzprzaage, N. a. île, 

 Măînca; = mincă, v.act. înf. prs. â Mz-Na, 

„9/8; cnj. prs. pl. ce ABB ZA, 49/1314; 

ce atzppzitit, 52/18-145 — DIf. SP. Az.p- 

napz, 151/9; — fit. MEB-NEAEA, 131/79. .     
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“Măîncare, = mincare; s. g. f. Az.pape, 
“Ac. sng. 9/7, , Ma 

Măînră, — mînă, s. 9. f..avzppa, AC. sn. 
11/6, 73/6; atzpa, 55/11; a1z.îp2,10/8; aa 
pa, 2/1; Ac. a. az.ppa, 90/5, 96/7, 103/7 ; 
Ac. a. G. avapa, 101/4; -— pl. N. a. ma |. 
pSae, 23/4; — Ac. sng. -azpSae, 2/1; Aa- 
poat, 9/2; atz.ppSac, 2/5, 52/10, 129%; Ac. 
a. 9/3; Ac. a. G.. azpSae, 4/7; Ac. 'pst. 
MZ.09$, 55/2. A E 

Măînre, = mine, adv. pe azppe, 130/p. 
“ Mândrie, vedi Măîndrie. 
Mănie, — mînie; 3274; ira; s.-g. f. avzuia, 

N. a. G.IHt/:9; — Ac. sng. avzirie, 114/,. - 

astea; luxuria; 5. e. f. „NBAZHAS „AZS 
azuinuiitae A409$, pl. Ac. a. 157/i3. i 

owa, îtaowtewy salvare, evadere; v. act. 
inf. prs. noare atzirro(!), 150/2; — prf. 

“ Măniicie, —  desfătăciune, - sburdăciune ; |: 

“Măntui, — a mîntui. a scăpă, a isbăvi;: 

Sp. ueaa ue atzirSu eri ae atape, 96/1014; 
— fit. -mzuovuea, 151/1913; 136/; — 
Refl. înf. prs. â ce avzaurevu 'rouu,95/6-3; 

“a BA aziiroyu uoy more, 91/1314; — 
” ? enj. prs.'ce ua atzurSiatoy, 558.9; — prf,-” 

sp. atznroyupace, 156/g; — fiit. avzuroyui- 
uzepeai$,156/10;— Pas. perf. arzuroyuiuui 
d;Spz, 9/0; aznTrS = azurSuun Sp; 
Nt. %5/sus. Ă | e a 

„Măntuire, = mîntuire, cwzegiz; salus; s. g. 7 

„Î. BAZA A BoaczA atziToviipe, Ac. pst.92/49, - 
Măntulu, mazare, vegi Pămăntu. 

„ Măreștergură, = miniştergură, măhramă, ; 
Gopo; Sudarium ;- azpeipezroypa Ae 
covaepiae rpikueeni tanoțu, Ac. 4/9: 

Mărgăndu, azzrana$, vedi Merge. 
„- Mări, a se, = peyadvveoYa ;' magnificari ; 

v. refl. pas. împr. uS Ba aapnpeli(!) — 
dtnpapenuur, Nt. 160/sup ş— împrf. Avzpiace 
Hosateae Anoțu, 6/5-6. 

Mărie, = ueyadetizns; majestas ; s. e. f. mu 
BA CE CNAZrA Mzpia en, Ac. a. 9/8.9. 

Mărturie, = papzogia ; testimonium ; s.g. f, 
Mzz7piă, Ac. 2. 19/34;- Ac. sng. maz- 
rovpie, 151/47. o. 

  

“Mele, avkac. vedi Miei. 

  

- Mărturisi, — pagrugeiy, Capaarupet, . apa 

pezdar, Gapapzbpsada: ; testificari, conte- 

stari ; v. act. inf. prs. â azzTSpucu, %/g; 
â azpTSpnen, 1910; — înd. prs. azzTs- 
puceckov, 21/41; aazTroypiiceco, 79/14; 
mzzrSpuceciS, 164/13-14; — atvazrSpur- 
c'kipe, 20/1.0; — azzrSpucecnS, 35/; — 
-— împerf. mazroypneia,103/4 ; MAZIN- 

preia, 140/14; —prf. sp. aazrapscin(), - 
19/78; — - azerSpucnuin, 49%/s; — fit, 
RopS â mzzTSpuen, 14/67 — Pas.- pri. 
prf. N. pst. arazrSpucuroy e 'reuui,10/8.9. 

“Mără, avapa, vegi Maînră. 

Măsură. = Boditew ; bolidem summnittere ; 
-Drf. sp. avacopapa ue.poSpih.90/11,90/13-14. 

Măsură, s. g. f. npecnpe aacoypa, zeztscăs, 
amplius, Ac. sng. 76/fp. 

fe, ate, awk, vedi Eu. - 

Meînre, ae.ppe, vedi Bu. 

Melentia. = Meta ș n. Propr. g. m. AMEAEU- 
mie, N. 95/10-11. 

Menciură, = minciună, vieleşug, . înşălă- 
ciune ; 2605; dolus; s. g. f.-ce uS rpatacia 

” menutopu, pl. Ac. sng. 15%/4; — N. nene 
ce aibaz an.putopii „i zoczoţ aSu, 150/4. 

Menciurosu, = minciunos, amăgitoriii; 
zhaszâs; fietus; adj. asenutogomin, pl. N. 

“Sng. 165/14; -— s. f.pl. Ac.a. RS aenuno- 
poace nSeenze, 1697, o 

-Meni, =.a chiemă; voua, Eztarety, at 
îst, doţitesda ; invocare, appelare; v. 
act. -Mitenloypa oypin... -â atettnt enpe ta 

„ue ân:k akoype xuiarkue nSateac aflu, 5; 
HeRetatui îlovy â aene(!) nîecapre, 101/10;— 

"Refl. prf. sp. ce ateu, 21/10; atenince,121/417. 
Mente, = minte, samă; s, e. £. aovânuea â 
„Mere ci.ppe, Ac.21/G; ce uS tă a aiere,195/g. 

„ Menţi, =. a minţi ;  vevzeoda:; mendacem 
- esse; împr. noy aveti upenui, 13/49, 

Merge. v. netr. înf. prs. â atazue, 7/5; —. 
CD). prs.cee ateu, £S/s.4; — ce avkorz, 

11/15 ce atazra, 1/7; — ce avkzra,53/10-11, 
qi. — împrf. 1. pers: se. atezuk(!), 
35/7; — pl. atez'katoy, 25/8  — mega, 
35/6, 16/19; — prf. sp. avkpee, 52/1; avkz- -   
 



  

  

&, 9/2; — avkzerpa, 11/10, 15/2, 5/4 ;— 
prf. a. ep. pa meziun,55/13 ;— ger. aza- 
zi AS; 35/0-10, 16/5-6. 

Meșter, = zexvizns, Extozipv: artifex, disci- 
plinatus ; s. e. m. ateipieps, A N. 125,0: 
N. merepii, 19/14 —D. melpregiiasp5,5/4. 

Mi, a, vedi Bu. | 

Miadănoapte, = = |tesovăar m; media nox ; 
s, 9. f. mtasanoarnrtie, 15/8, 90/g. 

     

Miaţă, = figuri; mvgezâs; febris; s. sg. f. e. 
NE Mata... i Ac. Sf. 

Mie, = Duce; mille; s. e. f. sp aie Ac auiîn, 
N. pst. 167/10;.— & cre, Ac. pst. 15/9; 

— pl. naz$ arie, Ac. pst. Sf 

Mie, aice, vedi Eu. . 

“Mie, aie(!), vedi Mieu. Na 
„ielușelu, — aus; agnus; s. g. m. atit- 

asvineas, Ac. a. 143/1. a 

Miercuri, s. g. f. aieproppur, Nt.49/suv; aiif, 
Ni. dj; “ aregug, Nt. 125/10; Nt. 160; 
aiepro, NU „199/5; atiezKŞ, Nt. 157/sus. 

“Wieruratu-ă, = minunat ; Jawpaodăs ; ad- 
mirabilis ; adj. A atiepSpara â AS ASuau- 
pa(1), Ac: a. fi. 

Mieii, mieă, pr. pos. gs. m: „ies, N. 20/6,. 
1634; -— Ac. Aitov, 21/12; aies, 36/14;— 
D. atit, 25/2; — Voe. aoy(!), 72/10 ; 
— pl. Ac. pst. atie(1), 10%/3; — Voc.atien, 
109/1, 113/43, 116/6, N, 116/sb, 1178, 1190, 
122/7 125/2, 195/6, 133/14, 147 5, 153/14, Nt. 
157, 160/3, Nt.170/sub; avieii, 113/2, 133/6 ; 

— gif. N. ma, 1%; — Ac, 20/7, 20/19, 
51/44, 7/4, 10/41, 120/44; — pl. A N. arkae,, 

2/4; — Ac, 120/19. 

Miiașu, = iniiaş, căpitan; -pdiazyos; ÎTibu- . 

nus; S. g. m: atuatauoț, Ă N. sng. 551; An- 

„ralu$, ij, atrăuuş, 4/14, 15/.a; MtăuioY, 

5271, 53/aş. attatuovas, 31/8; aitalusA9, 

35/65; amtauueiț, 55/18; aumăuioț, 
Ac. a. G. amtamoț,. 3/1; Ac. sng. ait- 
tău, 3/5; avirauiS, 4/8; aiitaureț, “51. 9; 

aiauieţ, 51/10; — D. a auoițui, 59/9; 

antăm$n, 50/10; — pl. Ac. sng. „Ala- 

. UTILA 11/6. _ E E a 

“ Miînciură, veqi Menciură, o 

62/13; — 

. Militie, n. propr. 'g. 

=, 

Milostenie,. = zhempoobim : 

Ă miluitoriti -oare, edafic ; 

- Miră, a se, = Eeviteada; 

  

Miînre, A. 196, Ai.ip6, vedi Eu. 

Mijlocu, = == mijloc; ta o; mediu ș s. g. mn. 
"A atinataoto 4995, Ac. a. ai N patit 

| A9KOV A€ Et, 58/11.19. 

Mic,-ă, adj. pl. D. sns. sunsuutasp$, 79/13. 
MILA, = Eeos; misericordia ; s. ș. f. aut, 

„N. sng. 119/g; — Ac. Sg. AMHAz, 19,6, 
119/7, 1627. 

f. vedi Militu. 

Militu, = Mâxeos; n. propr. &. m. AAuTS, 

Ac. sng. 186; amdiria,. 15/7. 
Milcuire, —amărăciune, posomorîre adincă, 

întristare ; zarea; MOeror; S. g. f. ce 

-MITOAZEZCE.... BOVESpiA i aaeiipe, 
Ac. sng. 129/6. - 

Miloste, — milostivie, ilostivnicie; zdeos ; ; 
misericordia; s. g. f. nAÎ.pp4 A€ AaecTil, 

pl. Ac. sng. '126/0. 11. 

eleemosyna; s. 
g. fe Beppto amârenie ce dpakoy, Ac. sng. 
1/10: Ac. pst. dizua nov NOUA MoAw | 

mârenie, 95/1518. 

Milostiv, — zo0azzpyvosi misericors; adj. 

„atoțrS răcre aâzi, N. 155/19, | 

Mitul v, act. hei Pas. pri. nani 

compatiens; | 

AI aoyu'T ep, pl. N. 155/4. 

admirari peresr i 

nari ; înd. prs. ce Ap, 158/4; — împr. 

uS ez awgageuui, 160/3; nS Bz mapupeli) 

= u$ aa mnpapeui, Xt. 190/3 ub- 

Miri, = — Mira Lichiei; Moga zis Avxziag ş n. 

„Propr. $ o. f. aupu() ANKÎtăcKA, Ac. a. 5/6. 

Mişelu; — sărac, SĂTmAn ; zzo4âg ; Pauper; 

s: g; m. amiuuta$, N. sng. 110/12; — Ac. 

sng. muuieaSaS, 17/13; — D. aut aofit, 

111/2; — pl. Ac. sng, autusenut, 108/+; Ac, 
a. G. atmuen(!) aoţatient, 117/3. 

Mită, — ypapa; pecunia; Ss. gs. f. MTA qa- 

cea ASu, N. sng. 6/3. 

Hlitilinu, = Mut ; n. Propr. g. m. att- 

muanuS, Ac. sng. 17/9. îi 

  
  

_ CoprceLe VOROSEŢEAN. 
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Mitiutelu,-tea, = mititel ; przp&s ;. modicus; 
“adj. Mu7ioTeas azaSaapio, N. a. 123/7.8; 

? 

Ş. Î. Ac. a. MNTIOZTA RAZAN'TOdpE, g. 
193/5, 

Miu, aiov, vedi Mieii.. 
“Mîndrie, vedi Măindrie. | | 

“Hnason, n. propr. g&. m.: anacoii$, Ac. a.. 
o o - 55 

Moarte, s.-g. f. moazme, Ac. sng. 37/14, 
„156/3; atoâzre, 55/4, 101/ ; mcazra,13/1; 
— D. mozujien, 57/9; mozuien, 12/5, 8/8. 

2 

-Moisi. n. ptopr. g. m. atoricu, N. sng. 80; - pr. s S | 
— Ac. sng.50/3; — G. ay moneut,103/7, - 

Mlolie, = cs; tinea; s.g.f. atoatitae, pl. N. 
sng. 131/8.9. i 

Nort.-ă, adj. mezrs, N. 97/8, 122/4; — Ac; 
16/s; Ac. pst. atozToy, 10/4; — pl. Ac. 
sng. mozuin. 15/g; mezi, 139/3, 145/7;— 

„.G. mezunaepS, £/11.19; moziiiacp, 62/9, ZI ad -80/a.g; --— D, 6/4: mozuuia0, 158/g, 158/y; 
sa EN. meazrz, 120/5, 121/, 1/5, 
fu, mov, vedi Lu, artic. 
Mucică, = a muşcă; v. act. 
„dtzapa asi, 9/5. | 
Mueresc,-ească, adj. Movipecoy, N..pst. 
„52/13; — D. pst. aoveprpn(!) = atopi- 
peeoy, 1516, 

Muieare, = muiere, s. g. 
a 65 — D. pst. 

151/3; —- pl. N. sng. atovepuae, 150/13.14; 
N. pst. Motipu, 152/3; — Ac. Sng. At0vî-" 
puae, 23/9-10; msvepu, 38/p; — DD. atopt- 
puas, 137/5. e ie 

„Muîncă. = muncă; bătae; Eharpos s.9.f. 
„aShrez mpeeatăne, Ac. sng. 50/..3; MOY.p- 

EA enma, 19 _ 
Mult.-ă, adj. moțrrov, N. a.152/1.9; — Ac. 

a. aero, 151; moțirs, 1/4; Ac. sng.. 
mere, 5l/a1.12; — pl. N. sng, moțuu, 
Ga N. a. ateu, 35/6, 122/6, Nt. 122/sp. 
Comparativ. N. sne. mau mount, -11/ 50/,.3.103/1.5: Atat ao Pr 120 /12, 1.2; mari anou41,59%/11; — Ac.a, 
Asu, 5%/9, “5/11; Ac. pst. 61/10; — 
ÎN. a. ai$Tz, 23/13, 5/15; 
Sas N. pst. 5/9; — Ac, 

prf. Sp. M0KA 

f. moyapik, Ac. 

NA Ss. 
aotra, 45/13, 
a. 2/10; S/14, 

mopu(D = movepu, | 

N. pst. amore, 15/14; N. sn. 75/p; Na, 
aopreae, 508.9; comparativ, aan mot, 
39/14; — Ac. pst. atetre, 11/41, 95/14,66/5; 
9/3; Ac. Sns. 16/5;c. a.65/8, 8/9, 5/5, 
9/9; aiSre, 15/14; comparativ, man AIOETE, 

- 65/1g.— Adverb: asa (se. Bprhate), 55/17; 
"Ac atotre tbpui, 75/15 atotrrs, 88/9, 12, 

153/12;153/4; pe metre,97/3; atetrov,199/13; 
„comparativ, ata mor, 20/1119; aan 
moțr$, 2%/8, 107/3; man atoțrov, 72/03. - 

“Mulţi, a se, =a se înmulți; Trboresta 
multiplicari ; v. refl. pas. cnj. prs. pl. ce 
moPuacnace, 135/J. * Să 

Mulţime,-s. e. f..moțuaata, N. a. G. 71/43; 
—Ac. a. G. movuark, 135/3, 159/g.4. 

Munci, —-a bate, a certă, a domol: =po- 
„pet, Baptlerw, Braiitery; punire, domare, - 

“eruciare; v, act. inf. prs. ateu, 1%%/8 ; 
cuj. prs. pl. cent movuuacia, 55/9; — îm 

= prf. mov, 110/10; — ger. ateu AS, 
76/12; — Refl. pas. înd, prs. aovuutenSee 
Roy îbupk Catep'kera, 12%/5. 

Muncitorii, = tiran; z5zawvos; tyrannus; s, 
„8% m. AMovHunTrepie, Ac. a. 1/i. 

Murguire, — răpştire, mustrare, miriire ; 
orvoonâs; murmuratio; s. e. f. dzpa 

- aoyzroyupe darzuaS, Ac. Sng. 1895. 
Muri, v. netr. inf. prs. â atovpui, 67/10; — 

cnj. prs. ce atepre, 233; — prf. cp. pl. 
îs atovpui”, 157/70. | 

"Mută, a se, = a navisă, a' corabiă; da 
Tevewy, napaid ev; navigare, applicare; 
v. refl. prf. sp. moyramSua, 17/10; aSTz- 
aiSuz, 11/12; — ce movrapa, 90/43. 

NIL 
“N, îi;: numer. card. 2 50, Nt. 52/1213; — 

îia — 51, Nt. 9/8; — îin = 52, Ni. 
109/g; îi, =— 54, N, 122/6, Ni, 195/; — 
US == 56, Nt.'195/9; — îi = 57, Ni. 

.133/6; — îim = 58, Nt. 135/4; — îi = 
-59, NI. 14943, - e 

N, u = us, vedi Nu.: 
. Nazareescu.:ească,-al Nadarinenilor; adj.   Ă . : 

95/14, 8/10, 105/-8, 15/43; 1580; — pl. 
  

Wngu'rogro nasatckoțu(!) Epecov, D.a.55/g.9, -    
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- 

Nazareninu,-ă, = Nadarinean,adj. ît nasa- 
prune, N. pst.59/5.6;— G. apos.75/8.9.. 

Nafticu, = corăbiariii; vozăngos ; S- &. In. 

nadruuîn,. pl. Ac. sng. 8/i. 

_ Nasu, = piscul, fundul, coada corăbiei'; - 
zaduiz, zpza 3 DUDDIS, prora: s. -g. m. 

p N o 9: — pe ? nacoț, N. sng. 9/7; Hacov nopaniteni, 
Ac. a. G. 91/3; nacs, Ac. sug. 91/p. 

Nasca, — azer, ânouvety ; părere, wenerare, 

gignere ; înd. prs. natie, 112/1445 — prf. 
sp. wackS, 113%/g, 199/1; — Refl. înd. prs. 
Hamece naka7ow, 112/1913; — prf. Sp. n4- 

cnovroate, 5/3; — Pas. înd. prs. cawroy.. 
„ waetoț'row,31/6-6; — part. prf. N. uaciSuu, . 

a Miha 
Nă. ua, vedi Eu. | 
Nădăi, a se, = a “nădăjaui, a aşteptă; 

E)ițev ; sperare ; V. refl: înd, prs. nzA4- 
ecnovee, 75/2; — împrf. magznrace KA 
ara pacega ASu, 64/9. 

“Nădejde, — 2dzîs ; spes; ș. g. f. ASwce uz- 
Akita moara, N. a. 55/7; — Ac. a. G. 
AA îcafinops, 0 

_Năpaste, = ispită, dodăeală; zetzaouâs; 
tentatio; s. &. f. uanâcruae, pl. Ac. a. 

1974; Ac. pst. nănacrnat, 107/9; Ac. sng. 

uznaceru, 109/11-49, 11/44, 15911, 110/19. 

Năpădi, — a cădt; amzizzer; cadere; v. 

netr. prf. sp. HanzAHi pia enipe Ton 

en, 6/4. | 

Năpărcă, — năpîrcă, viperă; Eyr3vz; Vipera; 

"s.a. f. uanzzua, N. pst. 9/4. 

Năpăstuj, — a, ispiti; zergdtew; tentare; Y. 
act. înd: prs.. uzanzcroviait, 112/8.9; — 

Pas. înd. pr. - HZNZETOVIITO CZILTOY; 

112/g.7;—fiit. ga dn nanzeroyuzov,L12/4- 

— part. prf. N. nanzeroyiiroy, 112/4:5- 

Năpăstuitoriii,-oare, = ispititoriii; zetpa- 
" oteg;tentator; adj. 

112/7 ş. SE - ă Ă Pa 

Năprasnă, — pripă; s- g. f. ae manpaciiz, 

 locuţ.adv. pu, Ezaieprms ;Subito ;85/13,%7/2. 

Nărav, =— obicei; 2%0g; consuetudo ; s. £. 

m. uzpazoţ, N. a. 69/8; — Ac. Sng. Hz- 

pans, 13/7;—— pl. Ac. pst. HzpaSpc,50/5-6; 

* Ac. sng.137/7;- D. uzpaBoyptacp$, 73/12-13- 

uanzerSimegie, N. -   

Nărociiu, = norocit, fruntaş ; aviz 5 za? 
EZo0piy ; vit principalis; s. g. m. uagouuniu 
uerauitu, N. a, G, 71/67. 

Năsip, s. s. m. aoko Ro. acunS, z5z0g 3 
_- %ddassoş; Locus bimaris; Ac. 9/6; 

Conf. Ariră. 

Născutu, = nascere ; j&veaes ; nativitas ; s. g. 5:33 

m.-Anpeutop$ uizekov7opui HoczS, G.a.12t/, 

Neam, — seminţie; 457; tribus; s. g.m. pl. 
N. u'kmowpeae, 1099; — Ac. pst. acât- 
engaslue uikaovpe, 107/5. | 

Neapăraiu, — neîncetat, fără contenire ; 
âzo5zoş ; sine prohibitione;- adr. .pezu,a 
„„.ntânzpars, 106/2. e 

Nebuînru, = nebun, “fără minte; dzzwy; 
ienorans; adj. taaieguia9 ueaopa nenS.ppti- 
A9, G: -pst. 14/89. 

Nece, — .nici, adv. ncuc, 12/1c, 12/11, 2/5, 

22/14, 30/5» 45/3,45/4,49/13,49/14259/13459/14 
„60/2,.60/5, 60/6, 60/g, 60/1, 61/18-14, 66/s, 6/9, 
66/10, 85/4, 88/4, 10274, 102/6, 133/14, 134/1, 
154/4101/4ș Mu, 18/pp 

„.Nece urulu, — nici unul; pr. nef. cuc ot95, 

N. sng. 53/3; ucue ov$, 895; N. a. neue 

-owypott, 125/8; — Ac. a. meue cps 2/4; 

nuc oYpS, 43/9; — D. nene ovpSra 92/19.13; 

= g. £. Ac. a. neue ovpa, 55/83, 2/4 S1/s, 

_101/7; meue pa, 69/14; neve oyw, 690 ; 

newe cât 152/9; Ac. sg. teue „NgS câpa, 

110/3; — pl. N. a. neue,oypin(!), 13/6-9. 

Nedătătoriii,zoare, înrapoi, = nedind, ne- 

“răsplătind ; păj âzoâtzoy; non reddens; ad). 

HEAZTBIrOpH roy Atpen7o(l) Ze... -ppa- 

nou, N. pr. 153/5-7. i 
. 

Nedereptate, = nedreptate, strimbătate ; 

“aătanpa, dâta; îniquitas; 5. $. f..Heat- 

gena, Ac. sng. 62/5; neaepen'rare,6'/g; 

— G. dpstțeauil.negepenzaujieut, 195/1112. 

-Nedereptu, = nedrept; dzwos; injustus, - 

iniquus; adj. şi s. ueAepenuui, Ac. sng. 

155/18 ;-mepcpenuin, 170/1918... 

Nefăţarnic,-ă,. = vomâvgrros; Site simu- 

“Jatione, simplex; ad). uezauazunnz, N. 

- pst. 126/19 ; IOBoc7e nedzuaziii, 149/1q 

„Nefăţără, = a nu făţăni, a fi „nepărtini- 

toriii ; v. ger. HEpzuspzIi AS, inposozodi, se 

as; sine acceptione personarum, 12 

  

  

 



  

  

  

Negoţ,; = nizogiz; comercium ; s. g. m. a 
face negoţ=a tirgui,a neguţători; 2uzo- 
peveoda ; mercari ; EpEAOY. daue Herous, 

„Ac, sng. 130/g, | a 

Negrăit,-ă, adj. ns BS(nS)pie HErpaTa, AC, 
pst. 140/6; — pl. g. m. Herpzntiut îpa; 
Gosuzoova ; non consentientes; 103/41. 

Negură, — ţâzos; infernum: s. g. f. nat- 
ru'TSpiae pe nerSpz, Ac. sng. 1697. 

Neguţătoriii. s. s. m. nerSuzropu canroy ; 
“drrăgana. Grovrat ; conventus forenses agun- 
tur; N. sng. 154. 

Neistovu, = nebunie; aviz; insania; urz$ 
HencToRS "re „pivoâzeepz, Ac. 80/g. 

Neînfrără, = a nu înfrînă, v. act. ger. 
nepbozpanAS atina, 115/4. 

"Necătură, = sugrumătură, năduşitură ; 
„zonarăv ; Suffocatum;s. g. f. ce dseprkerzuru 

CÎNpE Ac... nekz'rSpa, Ac. sng. 31/47. 
Necrediînciosu,-oasă, = necredincios, ne- 

credibil ; dasrog ; incredibilis ; adj. nege 
Ai.muecs, N: 15/45. e 

-Necurat.-ă, — aseBis; impius; adj. şi s. 
nenoparoț, N. sng. 161/19. 

Necurăţi. = a face necurăţie, a vieţui în 
fărădelege ;-coefzt ; impie agere ; v. cnj. 
Drs. pl. BopS- Eprk ce nekSpzuikenz, 170/p, 

Necurăţitoriii,-oare, — necurat, om fără de 
lege;acetiis, &Yesuoz;impi fandus;adj. | | ses, desuo pius,neiandus;adj. | . a A 4 05 , LI „Nesciinţă, s. g. f. nempinita, Ac.a. G.HS/g. şi $. no'ron$ “aSasini HekSpzuui7opuia5, G., 
*169/18; dap deneyiae nekSpzun7opias,L70/5; 

Necurăţiă.-ie, — necurat, spurcat; adj.. 
-NQS nenowpzauie âae Îi Aa a9 CASARE ; Ye 
pizete ei5w)odarpeias; illicitis: idolorum . 

„cultibus; Ac. a. 15%, 

Nelegăînratu,-ă, = nelegănat, neclintit, ne- 
clătit; cozăevzes, immobilis ; adj. erarov 
nederz-ppara, 91/89. 

Nemăîncatu,-ă, = nemîncat, fără, a mincă; 
do:z0s; Jejunus ;. adj: pl. N. atoțirS ueaz.n- 
naut îjoyaiS, 55/10; aezni AS âlen'Tauni te- 

- MZ.pauu, 9/8. 

„Nemeri, v. act. înd. prs. MOPTA A0ate He- avepbupe or 'ru.ppe, 70,6 eipipms Tuyyd- 
„Yores îă acd; cum în multa pace agamus: per te, 9/s;—cnj. prs. Sg. Slice KaTpa co- 

a INN N SI 
  

uie(!) ue Epa AEzZUuIi PHARE CEN neate- 
prkekA, Entzgeve mpbş s0ds qidoos nogevdâra 

„Ezpedetas zvyetv; Permisit. ad amicos ire, 
et curam sui agere, 5/14; — fiit. napk 
AZ FE Boti că BopS iteatepii, 22Zzneg aie 
xpedbigzos verpazrjreva; nestimantes pro- 
positum se tenere, 8/4. 

Nemică, adv. neauna, 31/5; neatnrz, 1/49, 
97, 19/7,_19a-, 31/a, 50/.8, 67/6, Si 

„*67/12.18, 19/1218, 59/7,92/0,96/14,97/5,100/14, 
110 pp.167p, | 

Nemiluit,-ă, adj. ueamaSutur, cz ierte; 
non consecuti misericordiam; N. 147/4. 

Neom, s. &. m. netbaate.ppri, 05 dazs; non po- 
pulus; N. 11/23. 

Neponoslui, = a nu înfruntă; pi, verzi; 
non improperare; v. act. er. uenenocas- 
fin As 110/7.8. i - 

Nepreitoriii, — diavol, satană ; oazavaş; sa- 
tana; s.:g. m. ptenocot nenpenrepitii, 
GC. 1Sfas. 

Nepristoi, = a nu încetă, o za; non ces- 
sate; v. netr. ger. nenpucrentias, 226. 

Neputred,-ă, = âpdazses; incorruptibilis ; 
"adj. AonziAz HENoYzeAz, Ac. pst. 1993; 
„HEnoPzEAa, Hi. _ 

Nerugiînră, = nerugină, neputrejune, ne- 
stricăciune ; âpdagsta ; incorruptibilitas ; 

„Se & f. nepovunppz, Ac. a. 15/44, 

Nesciînre, = nescine, cineva; ze ; aliquis; 
pr. nef..uetui.ppe, N. 9/19, 110/4, 115/1011, 119/9-10, 12074, 120/6, 184/5, 134/5, 155/14, 
15%/10, +199/12, 160/,q-161/, ; tetţin.ppe,13%/6, 
155/72, 14974; — Ac. 12/14, 60/4, 103fu4. 

Nesciut,-ă, = neîns&ninat, âsxuoş; ignotus; 
adj. pipi newinoipra ueraze, Ac, a: 56/56. - 

Nesciutu, = nesciinţă, necunoscinţă; zypyora; 
ISnorantia ; s. g. m. aa Hetpnoy7oype49 
Boacze fiii, Ga 12 

Nesocotit,-ă, = azozedorpaoutvoz; Tepro- __Datus adj. neconomuza, D. pst. 145/6 
Nespurcat,-ă, — gaz os, Guiazos ; Îmmacu- 

latus, incontaminatus ; adj. HECNOVZKA7OY „Eee deprkerz cî.ppe pe aoare, Ac. 116/4; a AMEAOVIUE4$... Hecnowzkazoy, Ac. pst. 1432: - „.15/; aan'meae KoVEZHTŞH End -uecnoz-  
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RanS() = necnoyzarsas fouui, 145/2 ; 
e — sf. N. pst. KpeAf-ia... HeenSzarz, 

116/4; — Ac. pst. necnoyzuazz, 139/4. 

Nesupuînre,-a se, = a nu se supune; pu 
zeideo9a:; non suaderi; v. refl. pas. ger. 
ueeSnSut.iASce, 25/56. | e 

Neșchitu,-ă, — cîtva, pr. nef. ASnz snae 
_ueukuTe, Ac. pst. 63/6. — Conf. Cătu. 

Netare; — debil, slab; âvevis; infirmus ; 
adj. compar. atan nerape, N. 152/11.19;— 

„pl. Ac. sng. ce WnpumS ierapuu, 23/7. 

Neteme, a se, =a nu se teme, pi, pofta; - 
non permittere ș v. refl. ger. nezemzuASez, 
1529. a Mi 

Netocmele, = netocmeală, nerindueală, ne- 
stătornicie ; arerasrasia ; inconstantia,; s. 

g. £. dute £ uezoavka'k, N. sng. 126/. 

-Neţirutu,-ă, = neţinut, neopribil, neogoi- 
bil; dnasd3etosi inquietus ;. adj. Hewu- 
povy7ov âatoy zeoy, N. 124/g. 

Nevedă, = a nu vede; căzu set ;non videre; 
“x. act. ger. ueezS4HAS, 140/8. 

Neveştedit.-ă, = Gudpavros ; immarcesci- 

Dilis; adj. ACBZH AZ. HERELIESH7Z,: AC. 
“pst. 139/ş; Ac. a. MEREIESWTA... KOVpSpz, - 

162/1, - 
“Nevinovat,-ă, = curat, nemaculat, fără 

prihană; duwopos âzpâouazoş ; immaculatus, 

sine offendiculo; adj. neginogaroy ras, 

“Ac. a, 6/7; Ac. pst. atieaoyumea$ Heguno-: 

“BaTS, 135/f. . 

Nevoe, — âvdpzn, zivâvvos; Vis, necessitas, 

periculum ; s. g. f. nense at îpoy. N. sng. 

101/10; — Ac. pst. uenoe nperiatkie, 9/3; so£ AVEIȚIE, | 
Ac. sng, u$ KS MEBOE UE KS EpE, 162/g, 

Nevoi, = a se nevoi, a sirgui, a grăbi, a- 

îndemnă, a sili; Exryerpety, ozevâerv, done, 

depudicetentare, testinare, studere. com- 

pellere, cogere ; v. act. enj. prs. pl. ce ne- 

-_Berăcnz â „pri7oazut zaTauiuini, 108/13;— 

împrf. 1. pers. s&. negonan ce Xova'kciz, 

_16/a; — Refl. înd: prs, negoecovate, 6/6; - 

— împr, HEBOAIjETE ui eu, 2/1; — îm- 

prf. sg. MERGI ACE, 18/34; nenonâce, 166/1; 

— pl. ce negonă, £/14."   

Nevolnici, =— a asupri; paTadyvaatedety ; 0p- 
„Primere ; v. act. înd. prs. BOramin HeRoA- 
unueckS Bon, 117/44. | 

Nîpaste, vedi Năpaste." 
Nime. nimeînre, pr. nef. unate, N.102/6,112/4 ; 
„Hateg, 124/7; — Ac, unatippnae(!), 
112/9 ; — D. unazpSn, 58/p 

No, = nu; adv. no(!) = ney,50/1,70/6,120/5, 
129/g; vedi Nu. - pc 

Noao, ucaw, vedi Eu. . Sa 
- Noapte, s. sg. f. neanra, Ac. sng. 2/56; 

noan7e, 55/14, 55/14; neant, 15/15 Ac. a, 
ucânra,49/5; Ac. pst. noan're, 893; ucân- 

- me; 9/6; — atiasznoanre, 15/13, 9/8. 

Noe, n. propr.. g. m. usi, Ac. sng. 169/70 ; 
— G. as not, 156/f6. 

Noi, vedi Eu. 

“Noire, — înnoire, s. g. f. Wâmepin noiipieit, 
meperăinaw ; populus acquisitionis; 

Goa 
abs ele 

_Nostru,-ă, pr. pos. necz$, N.S/0,121/3,135/13; 
— Ac. 159fsa, 9914, Wa; — G. 116, 

124/2; — pl. N. erp, îl; — g. î.N. 

noaczz, 9/9, 885/8; — Ac. 55/11, 111/s; — 
G. moacze, 74/83; .— pl. N. noacze, 11/14; 

— Ac. 19/14; noăcze, 1505; —D.pl. 

moacze, 85/43. 5 

Noii, noaită, adj. ac notoy; adv. 11/14. 

Nu, adv. no, 1/1, 1/14 2/11,%/6+ 7/13 8/13>%/ 
101, 1/2, 127, 2/6, 15. 17/o.15p; 

, 196 19/13, 20/5, 20/19, 21/13,21/18,30/4, 

, 34/13, 85/12, 39/10, 40/2,%2/s: 15/2,%5/8, 
, 45/9, 494, 50/0, 51/1. 52/o, 83/6, 3/5, 

| 3 63/5, 63/5, 64/4, 6/7, 67/6, 57/10, 57/17, 

67/13, 6%/8, 69/5, 69/10; 69/14, 72/1,15/1+1%/10, 

79/13, 81/83, 81/4, 81/8,.5%/19, 5/3, $/13,51/3, 
88/6, 85/14, 89/6,-8%10, 91/1, 91/14, 92/14, - 

-98/9, 94/12 98/12, 9/12101/6, 101/11, 103/11, | 
10473, 10%/g, 105/4+ 10/15, 111/5,.119/5,112/7, 

112/g, 11371; 114/3, 114743, 115/6, 116/6;117 5, 

117 fug. 115/2, 1183, 119/u1, 120,5, 1215, 

121/18, 122/1, 122/6 122/10; Nt.12%/sub+12%/7, 
12574, 120/4, 196/, 126/e, 196/a, 127, 127,8, 

2121/912143, 199713, 133/2,188/3, 199,41, 

“14473” 145/, 151/10, 185/1578, 185/4,162/9; 

“HS, 19/6, 24/, 25/6, 1/5, 50/g, 52/14; 59/13, 

- - , og 

 



  

50/10; 57/11, 91/12, 95/14, 101/1, 113/6, 118/14, 
127/4, 128/g, 130/g, 131/g, 13/g,-194/4,- 154/4, 

“183/4 185/2, 135/3, 14074, 41/14, 149/10,146/1, 
145/9, 14944, 150/, 150/5, 18/14, 154/1, 
156/11, 160/g, 160/14, Nt.150/sup, 161/5,161/5, 
162/5,.162/40, 1€6/g,166/g, 167/4, 161/g;168/4, 
1697, 169/, 169/g, 169/10; — Hi „23fi,4 2, 

72/3-4, 7270, 82/1:8,82/12, 91/56, 102j;, 102/6.7, 
IE as 9, îi — „= — noi, 50/4, 706, 

Numai. adv. "owpatan, 55/, 50/ 7; sora, 
5/14; uSman, 169/11; — no noatan, 8/1, 

_9fog; us uSaan, 28/2 ; now uSatani, 51/12 
2 85/11; NS. noyaan, 107/13 ; 
io, usi nSaă, 109 

Numără, = a numănă, =a spune pe nume, . 
a citi; âvayrywozew; legere; v. act. prf. | 
sp. noţarzpa rieaonS tazra, 50/. 

Nume, s-e.in. noyaneae, N.5/o; N.sng:16/9,27/2, 

- %/s, tf, 53/5, 37/1, '%/a, 9/11; — Ac. 
a. G. 194/17; nSmeae, 5/2-3, 41/1011, 155/9; 

uovateae, 10/10; Ac: sug. uSaeac, 5/1; Ac, 
pst., San, 118/3; — G. novateaoyu, Dle; 
— pl. Ac. sng; novaiepe,. 1/5. 

„Numi, = a chiemă. a învocă; Exuoe=ty; În- 
vocare;"v. act. Pas. înd. e HSasi'Toy enpe 
Bo, 118/s-4, 

„Nut, — = a corabiă, a călători pe apă, a na-: 
„ visă; ze, dnoTĂeI. Ea ei ; navigare ; v. 

netr. â nora, 2/5; nori, %fa; — înd. 
Prs. pl. oara, 39/49. 143 — cnj. prs. ce... 

- moare, 91/19; — ce Hoy'Tza1oy, 52/14,59/6-7; - 
— împrf. sg. nora, 5/8; -— prf. sp. 
HSTA NS cnpia, 2/3; — nora 5,24/14$ 
„noţraatoy, 5/4; nowrzats, 54/1 ; — ser. . 

„ HOVTAHAS, 8%/10. 
Nutare, =. navigare, corăbiare ; ; mos; na 

vigatio; s. g: f. novyzap'b, N. sng. 55/13. 14; 
— D, (tunas CARAABIIb noyragueli, 85/g, 

020. 
0, 5, numer. card. = 70; cSs = 276, 936. 
0, vedi Elu. . 
Obrazu »oBpaaoy, vedi sub Obrazu, Agas 
Ochii, s. g. m. pl. oxîu, N.a. 104/10; N.a,. 

G. Gin, 154/4; — Ac. a. Suiîn, 22; 
Ac. sng. okiu, 101/43, 

  

Mo Sati, | 

- Oarecare, Pr. 

  

0.—. 
O! înterj. la Voc. w, IA. - 

0, w, vegi Eu. 
0, 4, vedi Urulu. 

Oae, 3. 9. f. pl. ka wnae arena Ac, 
sng, 150/,9. | - 

Oajdă, dela Ecos, Eos, vargă, vărguţă, smi- 
ceă, crenguţă, = legătură. curea ; nds; 

_lorum; s. g. f. ao erguuicega iS Gates, 
Ac, pl. a, P - 

Qaste, — zâepos; bellum ; s. g. f. Ac ctar 
-eau7ov trjinae uim cdiageae AZS us, 12/j, 

Oară, = dată; în locuţ. adv. A€ âa'ra dtapz, 
„141 /,156/4; at dara dâpz, 152/0; — Aî-pa- 
Gaga, 155/11; — A aere. pui, 76/1. 

Oarece,: pr. nef. wâpe ue, Ac. sne. 10/13-44; 
„ape ue, 51/9; wâpe ue, 51/14. 

nef. (bapekapeae, N. pst, 
74-85, SS/iz; N. a. 27/14 ;— Ac. pst. “,. 
9/4; wapeapeat, 25/1919, 93/11 ș Gâpena- 
peace, 57/34; Wâpezapene(!), 131/0; Ac. a. 
Wapekape, 70/4; — pl. N. Ps. Wapekapin, 

Sf; — Ac.pst.53/8; —g. fi sg. Ac. pst. 
Wapekap'k; — pl. N..a. bageape, 65/,, 

| Obidă, = strimbătate, dosadă; za5:ozyrpa; 
facinus;.s. &. f. Wanaa a, N. a. 1. 

Obiditu,- -ă, =strimbătăţit, nedreptăţit, în- 
josit, dosădit; adj. nui, pl. Ac. 
sng. 103/7. 

Obidui; = = anedreptăți, a face str îmbătate, | 

a dosădi; dâtmety, 4xTaRovey 3 NOCETE, 0p- 
primere ; v. act. prf.. sp. (EH ASEst0, 6/6. -73 

„= Pas. part. prf. Ac. pst. ua Sn'r$,170/4. 
Ohicnitu, = obicei; 2905; mos; 's. g. m. 

neatza „ppaa'kuS uS deue-:. dtannri- 
d0pS rarzpen, pl. D.a. 101, 

“Oblicire, = descoperire, divulgare, vădire; 
dne)eypâs; redargutlo; NS Gonanenpe â 

_ BEApH, Ac. sng. 94.5 | 
Oblicitu,-ă = vedit, mustrat, 2epyâpevos: 

redargutus; adj. Wpganunut ai. NS akye 
"Ra zezTopin, N. pst. 118/p, - 

Obrazire, = = închipuire, figurare ; vrizuzos ; 
- guratio ; ko â en OBpasnpe.. „ANII TO ŢI 

EpealS, “Ac, pst. 156/9. 

   



————— 

pis, oriZery pa, Tomas exemplum; s. g. m. 

VURPABO i Atta moţateeu, N. 162/41; 

ABCA WEpaBey, 149/,3. 

Ohrăzui, = a tăiă împrejur; zeprztpver 
circumeidere, v. act. înf. prs. âu noi 
WBPZB9VII Ei peogiu, 30/ş, - 

Oglindă, = — eisonTtzov; speculum ; Ss 

Wanna, Ac. sng.ll5fp. 

Ogoadă, = = voie, har, graţie; yes; gratia; 
gr. f. ap'k wroaaa ce dana, Ac. sug. 61/p. 

"a f. 

Ocări — — au, dottopzi, drd 

Se. tie WE (OEAPITOY US Wrzgi a, 150/ ; 
Condiţionalul, LII CE BA WEABHPE AEpen7oV 

" MOVateae AS 6, i dpepunsatuut ceuu, 160/9.10 ; 

— Pas. part. pr. Wzpuzo, N N. 150/2. 

Om. s.s. m. WatoAs. N. a. 5/11-19; WAS, 

ij, cj watoţ, 32/13, la fa 9/10; 
WAto, 36/,; N. prd. 11/13; N. pst. “io 

N. pst, Gatoţ, 113/13; N. sng. 121/13 ; 

Ac. a. Watoţ, 45/10; Ac. St. Wato, 9; 

Ac, sng . bat, 149/6; wato, 145/1; wWatS, 

15510; — G. datoţ, 141/6; —D. Gatotui, 

110/43; — Voce. Wait, 120/14; — pl. N. pst. 

„megin, Lt?/8; — Ac. waatep11,19/7, 35/n9. 14 

-36/10.dt, 12%/7-83 Waste. NSHI, 36/8 ; Wâmepu, 

- 61/5.9; Waatepoui, 77/13; Vasepin, 124/13.: 

104/3; — G. Watt. pnasp, 47/43. Daate- ppt 

a0p$, 10%/8; Gaaitpu49. 148/4;:—-D. wa 

- mepnaspS, 35/105 Waate.ppii409$, 80/45; Wâ- 

= MEpIiA40p$, 1017, ; GaatepniaopS, 104/44. . 

 Omereseu,- ească, — omenesc; adj. dup 

“aeperţii, 151/8.9. . 

Omori,+ „act. Pas.prf. Watopiroy î d;op,155/14- 

Omuiubire, — iubire de oameni ; szrdgo- 

. ia | $. 9 

Opri, = 
„locului; îpetăet dr: apfebes a: i 

a ajută, a popri, A: se op, a stă 

;. susci-   Cavepiherz, Ac. pst. 121/6; —pl. d N. sng.- 

Gaegeţu, 166/G. 7; — Ac. pst. norent W- 

Obrazu, = model, esimplu, pildă  oroypape.. 

Ac. Sng. oBpasov npefanuu, 133/g ;. nat 

DpEt 3 EX- 

honorare, maledicere; v. act. înd. prs. 
BON ora guu n Au E ASAS, 11/1354 — mpi. 

taatepti,35/0; N.a.G. d megiu, 146/19; tba- 

Ac; pst.' wâategin, 41/g; Ac.a. Wait. Ap, 

4 

Omor, s. g. m. Repiip$ anezeți 6. 1240] 

7. f. Watoy IOGHIpE-..d;zta, Ac,S Sa. 

Osăndli, 

Ostrov, 

“Pasăre,s.g   
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„pere; v. act. enj. prs. ce înpnaiS nerapuu, 
23/07; — Refl. prf aaa 6-73 eil. pri. Sp. năcoy 45 Wwupu- - 

ce, 9/g. ă - 

Opritoriu, = “sprijinitorii ; 7000305 ză ș 
auctor; 5. 9%. m. WnguTegte năsarenoţu(!) 
îpecovy, Ac. “E8/g, | 

Opt, numer.; âă Onr$, Ac. 169/14. 

Opu, == trebuinţă; opuafi, —atrebui, a se 
„cuveni; ypela, ov ela; necessarium, 
opus esse, oportere; s. g. m. noy tâcre 

„Boat, N.12/5:6; &n8 tacze Sr$p0p8,137/14; 
— îpa enpe ns, Ac. 9/az. 

Osăndă, = osîndă, pedeapsă, „vină, pier- | 
dare; apa. 1piots i ultio, perditio,. judi- 
cium ; s. g. f. Wezuăa â gie US AS AACZ, . 
Ac: sng. 95/11; N. a. Weznaa 49... WS Ba 
necru, 109, ; ; Ac. sng. îzpz Geznas(0),. 
Hs; desi Az NpEEALECKOY, Sha; NPHAZAH 
A wezaz, 1696. 

a osîndi, a judecă ; zpivey ș Ju= 

dicare; v. act. înd. prs. Goezi erp, 129/155 

 Geznariţiu, 10/35 — Geza alțe, 129/10 ; 

„Geza, 129/12; — pri. Spezia, 110/; 
— ger. GezunanAs(), 132/7; — Pas. en). 
pTS. ce HO (ezianun i iun, 133/4. 

insulă, sg. m. "UczoBOYy, -Ac. 

„D5t. 87/63; Ac. sng. 90/34; WerpoBSaS, 

%5/10; Wcrpoas, 98/72; Ac. a. derponoț) Sus; 

—G. Gerponoţii, Vo. 

Pace, s. g of nâut, N. sng; 198/19, 1053; — 

Ac, sng. nă, 1207; naut, 12 6/3, 16/14; _— 

"Dl. Ac. Sng. CE WagA Nauteat, 154/3, - 

Parmiiese;-ească, ad jospă 
răena, Ac. pst. 84/4 

Parasimă, = seră, marcă, smn; zagd- 

„omuov insiene; $. N nagacuata Aitb- 

ckopS, Ac. 9/4. 

Parte, s. g. f. nazme, N. pst. 94; ntre, 

41/g; Si a. nazTa, 18/7. 

g. fi pupk.. „Naczgiia09$, 12/04. 

Pasce. v. act. inf. prs. name, 21/9;— cnj. 

- DIS, Pl. ce... NAckA, je: — împr: na- 

„Met, 162/6, ! o 

. Nâuan-   
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"Patara, n. propr. g. f..nară, Ac. sng.24/9. 
“Patru, numer. card. namp$, N. a. 30/11-19; 
— nâ7$, Ac. a. 26/13; — nagSenpasrhue, 

N. a. 92/6; — nazSstuu, Ac. sng. 502; 
“Ac. a. 52/1119; — nagSatie, Ac. 36/1;— 
ord. â nazacngas'kue uoânre, Ac. 3.90/5.6. 

Pavel, n. propr. g..în. nagea$, N. 3/1, 8/79, 
15/14, 16/5, 16/9,13/1,21/14, 29/5, 31/13,53/q.8,- 

35/8,.36/8, 44/4, 45/1, 5/8, 410, 491. 51/13, 
54/2, 5%g, 67/3,73/5,81/9.10,55/8, 85/11,91/11, 
99/1.5, 9/2, 9/2; naneaow, 100/10-11, 103/13; 

nage4S, 45/o;nact, 1/14, 5/5, 10/5, 15/10, Nt. 
„18/sus,36/9341/6270/4,105/g : - Ac. nanta$,17/6,. 

26/g, 34/7, 50/,, 50/9, 51/G; 52/6, 56/7, 5/5, 

63/9, 6/2, 65/7, 4/5, S1/7, 91/14, 95/8,16714- 
165/,; nageasw, 33/11, 63/2, 6%/4,.6/11,66/3,. 
68/10, 3/3, 8/1; 56/2: nagt,5/10,45/14,55/14, | 
66/g,.100/2, 103/10; — G. ao naneaoy,10/5; 
AS nane4S, 23/,4; AS naneas, 4/7, 27/43 ay 
naBcas(!), 51/4; — Dap natEA9, Tla 

100,7; AS NâRe, 25/5; 409 N4Rt, îv/9; 49% . 

naneA$, 66/13;-.45 naneaS, 51/56, 83/11.19; 
— Voc. nagat, 49/7, 50/s, 89/10. 

Păgăînru, = păgîn; S. $. m. Bora nNarz.p- 
puaopS â daue, G. 15/19... 

Păijâni, = a păinjeni ; xaupubety; Compri-. 
mere ; v. netr. prf. sp. Oin caii nana 
ung, 104/10.11. i 

Păînră, = pînă; 2os; donec; nz.ppa, 50/g, 
-10/19,92/3,152/19-13 ; — nz-ppă nzuiS,32/4, * 
49/14, 50/14-51/1; mapa kzanAS, 52/14; — 
dhre nz0pz = zpiv 3; priusdnam, 69/5; 
—— IZ-A92 44, — Gzzts, ntypr, sei; usque 
in, usque ad, fere; prep..cu Ac. 2/1, 8/5, 
1%/10-11315/6-7,15/13, 16/14, 37/13-14,45/3, 45/4, 
53/11,5%/a 3,79/10:99/14-100/ 1,103/5,108/9,132/9; 

„N&M2 âdapz Ac, Eos 2, usque foras, 
- %/10-11; 12-Ap4 âd;apa uerauuas, cu G.76/4. 
Păînre, = pîine, s. g. f. Mzipe, Ac. sng. 

15/10; 15/13, 9/4. ae 
Pacat, s s. m. Maro, N. sng. 12/13, 

3-43 Nakarovy, 112/14; — Ac. Sng. nz- 
Rao, 115/6.9, 122/5,.134/14, 14914, 150/g ; nzBa7$, 15%/7; — G. nznarsți 136/4; — 
pl. Ac. a. naareae, 41/10, 150/4; Ac. sng. nzRa7e, 19/11; — G. nzkarSas(!), 1594; | 
  

7 

nzkaTSţii, 136/4 ; — D. mata reacp5,18/0-7, 
109. 

Păcătos,-oasă, adj. şi s. nzaareceț, N, 
 sng, 161/19; — Ac. sng.156/,; —pl.D. 

nzkzroulA0p$, 61/5; — Voc. nazreruu, 
129/1. j | - 

Păli, = a aprinde, a arde; căoyiterw: infiam- 
„mare; v, act. înd. prs. Aia... nzakipe ţ- 
npeytopS nackovy7oțui noczS, 121/,;— Pas, 
part. prf. nzan7oy ae rieâuov, 121/p. 

Pâmântu, = pămînt, s. g. m. nzarzuroţ, N, - 
-“sng.155/11; — Ac. sng. nzatztrov,35/14, 

16/13; nzazuT$, 8/6; nzatzti2$,155/8; na- * 
mz.pr'T$, 9/7; nzaănzoy, 132/5; naazu-. 
roy, 95/10; azuzee(!), 13:/4 ; — G. nz- 

| atâroțu, 15/11. o 

Pămentescu,-ească, = pămintesc, adj. 
Mp pitt. NBAENZEIȚIII, ocizta Extyeros; 

sapientia, terrena, N. pst. 125/4. | 

Păr, = 9pig; 'capillus;.s. g. m. napS Aî4 
kanoy, N. sng. 9/13; — G. „pnaeruzo- 
puac nzpsu, 151/10. 

- Pără, = pîră, sfadă, gilceavă, ne'nţelegere, 
judecată; ordars, ât4p; dissentio, damna- 

_tio; diov naza caastiraops(!) um ipapu- 
cenaop$, N. sng. 1/14; motra nzza io, 

a Ne pste 15/14; — up cnpi „peoy 
nzza, Ac. sng. 69.9. - 

- Părăsi, = nomYivat, ăsoyiveoda.; abjicere, 
deponere, mori; v. act. împr. IAZ acut 
moara cenoyzrzulogpik, 114/4: rizzzcnuu 
dai 7oroy zeoț, 14/11; — Refl. enj. prs. 
„RO ce pe nzkazov nzpaciatoiiz, 150/0.4. 

Părăsire, s. g. f. kovzovuas î du â ca n 
“ pacupe â neanuesii, N. st. 165/14; — pl. 

Ac, sng. 118 «5 â neanuieii nzzzengu (4€) 
CIIOVEAMIO.ApH, cd oapubs ântdeste fb ; 

„non carnis depositio sordium, 156/41.jo. 
„Păre, v. unipers. înd. prs. at nape, 72/14, 

164/12; napuan(!) ci.puge dpepnkarov, 3/8; 
napent, 115/11; napeez, 1253; — cnj. prs: 

= ee Hou ma, 110/13; — împrf, aa nat, 
55/67; an nai aie, 20/13 an nzgik cîțge |. 

 <ÎNDOTHEA HOYateAovit a9y 16,75/7; nzpi'kuz, 
. a/105   —— Pf. sp. nap$ kopantinuttacp$, 

0/5, ' 

  

 



  

Părere, s. 

tentu, Ac. sng. 9/9; dapă naprepe, czud- 
4piTos, non judicans, 12619, - 

bărete, Ss. %. în. magie Eazoți ITS, vV oc.a. 

46/9.10. Sa 
Pări, a se, —a se priă, a se certă, a dis 
_“pută; ta)£ pesta, zeidew; disputare, sua- 

dero; v. refl. împrf. sg. ce Apa Ko Îoy- 
aeutil, 2/9 ; nzpiăce uk ue € e cAnzpzuia, 
scoti, 3/7; ce nzpura, 1/8; — nerefl. îm- 
prf.pl. nazia, îzet9ovv,non credebant,3/10. 

Părinte, s. s. m. naprinzeae, N. a. 121/2; — 
Dl. G. nzpuutaoș$, 1/4, 309 — Voo. | 
nzginut, 36/13. 

Păsă, = a merse; mpedeadar: 
netr. împr. naca, 39/13, Sa 64, 19%/2; 
— nzcaun, 120/4. 

Păstoriii, s. g. m. năcropi, Ac. a..152/12 

— pl. G. în nze7opuaeps, pvarat 
162/12-13. 

Pășenie, = fălire, udrea mindrie ; 
îdalteeta; superbia; s. g. f. ânaS a29y- 
AAUIBA -NzS mzueirni at goacze, pl. Ac. 
a. 131/ș 

Pătru, n. propr.. as, A N. 186/g;. Ilz'rg$, 
188/5, 165/1011; Guaw nzgs; 105/,7; —G. 
ao nazS, Nt. 136/6; AS nas, Nt. 17 sub, 
Ni. 145/suby Nt. 

168/sub, Nt. 170/sub; ASH naz$, Nt. 155/9; 
G. pst. nazS, Nt. 155/, Nt. 16/10. 

Pedestru, -eastră, adj, negeeaă + ce MAZTZ, 
1/7. 

_Peliţă, = trup, carne ; odgă;-caro; s. 3. fi. 

neanua, Ac. sng.137/1, 155/.4, 1574, 151. 7 

158/11; nEAUA, “157710; — neanuien, | asi 

neanueeti, 166/7. 

Peliţescu,-ească, =  trupese; gapiizâe ;car-.: 

nalis.; adj. neamuerpnae ris, Ac. a.1%7/7. 

Perire, = = deodata ; perditio ; 5.9. f. negipt - 

„A 1S ga ASauiTă, hei — pi N. sng. 
nepiipu, 166/10. | 

Pesce, s. g. m. Ac. sng -aoapă nuuue(D),. 

fos — i. G. pi neiina0p$, 124/4.5. 

| Pesti, = = a 'Qăbără, a întărdiă ;-ypovoreiBetv 

âpe; moram facere, cessare; v..netr. - 

„ f. Roy nzgilpe, mporpdse, Sub ob-.. 

“cadere; v. 

197/sus, Nt. 168/g, Nt. _ 

| Pletitură,—   

inf. prs. St ce no pie aSu â necru „NgS 
âcia, 18/83; — fit. dezilga A9 US Ba. nec, 
1694. 

Pestieală, — dăbavă, întăndiare; îvafe)-; 
_dilatio; s. g. f. ueue Vi necTaaz top 44 
dpeure, Ac. Pst. 69/10. 

Petrece. — a apără, a scuti, a scăpă, a 
mântui, a petrece; Zzowbţerv xpozăpuzety, Ser- 

vare, salvum perducere; deducere ; v. act. 
enj. prs. coymanuo np'k ce neg den NaBEAS, 
94/14; -— "plece AS nezilia nza.ppa aa ip" 
anko, 5%f2; — prf. sp. nezekSpa AS .q- 
7S wopagie, aie nezenani 4$,75/8.9. 

Piatră, s. g. f. niaza, N. a. G. 146/6, 115/4; 
— Ac. sng. niaza, 1%5/13, 115/,; — D. 
niezien, 145/5; — pl. Ac; a. nieziar,%9/g. 

Picior, s. g. m. nnuoapeat, pl. Ac. a.2/45, 
1/8; Ac. a. G. Nitu sapeat, 37/g. 

„Pierde, v. act, inf, prs. neare azur (5 Wu 
niazae, 130/e. 

Pierdătorii,-oare, = douse; pestifer; adj. 
- paz car$ niczszrogie, Ac. 55/5. 

Pieri. v. netr. înd. prs. niage, fat 139714; 

niage, 150/4. 
| Pisce, vedi-Pesce. . 

Plăînge, =a plînge, împr. naz.priueuu, 120) 

— ger. NAAATAAMIAS, 5/1 i Bei, împr. 
nazingeune4; 131/5. 

Plăîngere, = plingere; s.- g, £ m$ma 4S 

- năzpHiepe: 'TSTSgop$, N. 25/13; — Ac, 

sng. nazuyege, 12945. - - 

Plăcu, = pâlc, tabără; zopepfoai,; Casta ; 

S. 8. în. NABKOV, Ac. sng. 35/2, 35/8 Sha, 
51/6; NAzKS, 4%/5, 36/g. 

Plătitoriii,-oare, = compătimitoriu; owp-. 

a%ls;' compatiens; adj. nazrui7egu, N. 
153 /3. 

Plecă, vw. act, prf, sp. naerzuni Wes 

“miene cane, 28/11; — fefl. înf. prs. Â ce 

- naena, 137/8, 1417; — ind. prs. sg. ce 

nave, 1 sjsi— pot. Sp). NAEKZCE WIOPEAE A€ 

coatni$, 16/5. 
împletitură, lanţ; pd; vudens; 

g. f. noy naeruTSpiae A€ ntrSpz, A €.169/q. 

Pitaru. -ă,— plin, adj. naf-A92 A€ Bepup$ Gate- - 

za CN. 124/9; nal.A94 e amaseru ho: 
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Ploae, s. cf nasăe;: N. sng 

135/$; — Ac, a. nacae Ti. Angie, 132/13 ; 

Ac. sng. nacăe, 135/40. 

Plodu, — rod, roadă, poamă, generătură ; 
magrbe ; fructus; S. £. m. A. a. G. nasas 
GoV.ApA Tan As, 105/11; NAsA$ AEpenTauueii, 
126/13, 

Plouă, = = v. act. prf. sp. ao, 185/, 

Pod, = rînd, cat; zploteyov; coenaculum ; - 
Se geme Ai Ap Tpenat noAS, Ac. pst. 16/7.: 

Podnojie, = ragim,scăunaş ; Ononbătoy SCa- 
„Dellum; s. e. f. es unua cnpe nionozia 
noaczz, Ac, a. 14, | 

Podoabă, = = nepideois; circumdatio; s. g. f. 
" nogcaneae acfpsu, pl. Ac: a. G. 151/77. 

“ Podobnicu.-ă; = îmblătoriii după cevă, imi- 
tătoriii, asemenătoriii ; pps ; nemulatori | 

adj. şi s. ce Bov.ppzrauieii noaognn!! dsoy- 
pers, N. 151/. 

Pohtă, = poftă ; Za dupa; concupiscentia ; i 
g. f. riora, N. .sng. „12/19; — = DL. Ac... 

a, iâreae, 15i/5. , 

 Pohtire; = = = poftire; îmedunia ; ; desideriu : 
zf. ioritpu, pl. Ac. pst. 112/,1; riârăi, 

IA i Ac, Sng. 157/13. 

Poii,-i = de apoi, din urmă; adj. -p nor 
îns 27 2oydrovy zâv “câvwy,. nOvissimis 
temporibus, Ac. a. 14574; — Ac. pst a 
Bp'kavwl uta noa, 2 zaug & E0ydap, n tem- 
pore notissimo, 139/g, - 

 Pocaanie, = = = Docăință; pezdvota ; poeniten. 
tia; s. . NOKaanie, N. sng. 1978. 10; — 
Ac. sng. si 

“Pocăi, ase, =pu zarva; poenitentiam agere, 
v, ref. pas. cnj. prs. pl. no Mo ce no- 
nztaciace, 79/19. 

Pomeni, = a'şi aduce a minte, a socotă ; 
“ wmovevery, dayitesYa:; meminisse, memo- 
riae retinere, teputare; v. act. int, Prs,. 
â noaeru Seung Aiioțu Ttoy,23/7; — înd. 

- DIS ÂZOV HEAIIEA A Nate AIE, 945; -cnj. 
PTS. Sg. MEROHÂcE 'ce noatenikez, 166/1.9; 
— pf. SD. noaierini, 168/5; — ger. NoAie- 
HAS, 22/5. 

Pomenire, s. s. f. .N2S nemai 
Ac. a. G. 155/43. N ing. LI 
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« Potiol, = Puteoli, n. propr. g 

  

Pont, = Tleovcos; N. PIOpr. $. In. neu7oții, 
G. 138/g. , 

Poplie, n. „Propr. £. D. nondi,, N. *iu— 
G. rar as nonaie, 9/14. 

Porănci, = poronci; zedeberwv ; jubere; v. 
act. prf. sp. nopznuite, 10/11; — nepzut- 
un, 50/12a8. 

Porăncită, = poroncă; s. o. d Rouuuvin, 
nopzanunreci 4095, ASapa NAB$, ci GTgaTuid- 

- To mată To Gtareraypivou a5T0Iş dex)adăres 
7 Lao»; milites, secundum praeceptum 
sibi, assumentes Paulum, D. a. 85/13. 

 Porchie Fist, n. propr. g. m. niozzeia djuera, 
N. 6%/8-9. — Vedi Fist. 

Porni, ase, = &pyav, impetum facere ; v. 
„ref. pri. sp. nopiinpace .AgS A covi aero 
NS npzeupe, 10/1. 

Post, — = ajun ; marei; jejunium; s. g. m. 

neeme îpa âatoy Beppuir$, N.. sng.55/6.7. 

“Posti, a se; = a se curăţi; v. refl. prf.cp. 
„dbaapzate KA a aaiS nocruTo “NS pack- 
per, eIzovy e fue aEvoy £ 2y m îzz ; invene: 

runt me purificatum in templo, 61/19-13, 

Potăînpire, =potimpire, căder e, despărțire; 

âzostagia ; discessio; s. &. f. nora:piitpe 
"SÎRE pe ateuicu, Ac. 30/1.9. 

Poticni. = a dovedi, a adeveri, a probi, 
"a se poticni; TAGITI Va, T00OHĂTeiy ; pro- 
bare, offendere ; v. act. inf. prs. neue â at 
nerununae noroy, 60/7; — Ref. înd.prs. 
pl. Ae ta no'runneckovee, 146/g. 

 Poticnire, = apâzzonuz; oftensio; s. ș. f. 
niaza no'riinugien, G G. lo 

„m. nout, 
Ac. sng. 9/6. 

Potop..— uarazvapâs; diluvi lum; Ss. g.m. 
norons,: Ac. sng. 16943. 

Praznic, == sărbătoare; z0pzi,; festum ; s. 
g. m. oare npaspuueae “vam ue E Bup$, 
Ac: 24. 

Prâdă, = repăarivary ; Tucrifacere ; y. act. 
Pas. fiit. npzaa'rs “dsuea, 181/a.g. 

- Prădădi, = recomîndă,; zapas Ora; com- 
mendare; v. act. înd; prs. au âat$ npa- 
AZAECKOY Ro, d;paun, Secţii, 22/89. — 
„Conf. Pridădi. Ia 

    
 



  

Prăvi, = privi, a cântă; fhârev, deoztsi: 
vedere, contemplari; v. act. înd. prs. Ba- - 
sunAS npanitti,10%/g ; -— ser. npagunAS, 
97/43; noii as, 116/6. 

Prăvire, = privelisce; Vary; theatrum; 
S. e. f. NS NpABHpe „p BRoZHe, Ac. 
sn, 102 .. 

Pre, prep. cu.Ac. nge oyzata Asii, 14/10; 
npe oyzata că,22/4 ; npe ah noacyz,55/11; 
-nge ant, 6/6; npe âava Kaae,122/2;— nge 
sto, 57/45; — pe în, 51/11; — npe 
azpra, 5/6; — je npe-âdpapa, 151/1011 | 

— aenpeovpiz, 6%/0-3, 152/10, 152/13; Aenpe- 
—piz 9/19. Si CI 

Preabucură, a se, = a se bucură foarte; 

onepyaiger ; praegaudere ; v. refl. cnj. prs: 
ce in -NgS uatigk caaneeut aSu npknoy- 
novpanittia, 160/8.9. | 

Preadespuînre, = a preadespune,a fi mai 
pe sus de alţii; ozepzyew; praecellere; v.. 

act. înd. prs-.pnzparrS..np'b accniov.ppe,145/2. 

Preaface,a se, —ase priface, a se schimbă; 

pezzăt)esdar; converti ; v. refl. pas. prf.. 

„sp. npkă;'buepace, 97/g. îi 

Preaiubire, — curvie, precurvie; potyeiz; 

adulterium ; s. g. f. ngikianpe, Ac. sng. 
118/43, 118/1197, a 

Preaînblă. — a îmblă prin.., atrece; 2:Ep- 

yet; transire,perambulare; v. act. împr: 

npk.pnaz aakieaoiiia,7/5 ;—prf. Sp. ngpik- 

Mea âwkaa aaropu, 14/2. - a E 

Preacurviefăcătoriii, - oare, = ' precur- 

varii; poryâs: poryale; adulter; adj. ŞI s. 

„Voe. ngikoyeiedazropu ut nprboyEie- 

ipzaroageae, 121/1118. | | 

Preamîndrie, — înţelepciune; oopiz; „Sa= 

pientia; s. g. f. £ UAA ue A£ cot np'k- 

măagie, N. pst. 126/7.8; — Ac. pst.199/12; 
— pl. N. pst. npikatatiapin, 125/8. ! 

Preamîndru, — înţelept; copss; sapiens ; 

“adj. tipe e np'atătiapS, N. 195/10.. - 

" Preapări, = a învăţă, a sfătui ; zetderw; Sua- 

dere; v. act. înd. prs. „NizS NOVUHIIEAOY 

uioy me npinzzerţin xpiieroekuoy â dt 

81/g; — prf,. sp. moara aci MaBeAS âue- 

cra npiknzzu, 8/13. i       

Preavesti, — a smomi, a r&sculă, a tur- 
„Dură; âvasrazedy; tumultum concitare ; 
v. act. prf. sp. ut uc ÂnnTe A£ AAcTA 
“snac np'keceruun, 35/14. 

Prebăndi, — a petrece,a rămînt, a qăbâri; 
Ezuptvety, Extyewy, EarpiBerv; Manere, rema- 
nere, demorari ; Y. netr. cnj. Prs. ce npe- 
eznAkerz, 100/4.s; —! prf. sp. npegznai 

oy âno ÎS dci, 7/11-12; npenznAii, 65/ș, 
96/84; — 100 NpEBZĂLAMALOV INANTE SHE, 

15/78; npenzi Anais, 25/4 ; —fiit. np'kezu- 
 AHE0,197/19-13 ;—ger.ngenznt Attri A5,92/9-10- 

Precepe, v..act. împrf. 1.. pers. sg. ue(!) 
ae npeuenil 20 ae âuacra w'kpepe, 10/6. 

Preemi, — a primi; v. act. înf. prs, qi 
AEuS â npeeatu, zzivesdeu, judicari, 6/6; â. 
“Npemtatni NZpABS A€ SOVă Ac ÂCTASH, Eyua- 

„detodhou orăzews ep! zijs olpegov, aTgui sedi- 
“tionis hodiernae,1%/7; — înd. prs. Wezn- 
Az npecaecitov,€7/19-13 ; MIoAcuS npeeateciS, 
62/9105: — negoe ngenavbiie, 9/3-4; ao 
“ae ieacakroy npeeavkipe,  09/7-8,. 190/14; 
mS.jea npicatanie,50/2: — ngeeatn atovr,57/13; 

npetanais, 122/5; — npecaeenoy, 60/p; — 

cnj. prs. pl. ce npefavkez eri azczulopii. 
nakameaopS,. 7/6; 155/0.10; ce npearbez 

xpall&, 925; nopS mpioaruS ce npetarkeez, 

119/5-6; — Împre NpEEatnuui ficmoBoY KRS- 

gzu7o(1), 14/67; oBpasev npetatuiu1,153/6; 

— prf. sp. npeearilo; 20/8.9; — ngeratu, 

"61/19, 100/a.4; npehiau non, 97/19; — 2. 

pers. pl. 'npeauiroy, 92/9.10; npeeatuTS, 

1595; — prf. cp. Had ripeti ati, 102/5;— 

fiit. npeeana koypoypa, 112/2 ; — npetani- 
-. ape, 162/18 ; — Bo9S npefaui M2z70Vpîă, 

42/8; — enj. R9pS MIOAELS ce ngeeavkeka, 

119/5.g; — ser. npetai AS, 110/6-7. 

Pregetă, — a se îndoi, a se codi, a stă pe 

cugete ; v. netr. cnj. prs. pam ce H$ 

- mprijere «NUS Bpeanut, 16/67. 

Preimi, vedi Preemi.. a 

Preimitoare, = loc de primire, s.g.f. -puzS 

â czunpnaopS npenamireage, Eeviz, hospiti- 

um, Ac. 103/53. - a 

Prepunoînsu, — 0 prepus, maiinare, fu- 

dul, închipuit; bzeprpaves; praepositus,   
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superbus ; np'lopngz ; adj. şi s. ce Ho 

- epatate amuietiit aa Bzckpeuri, ue asati 

ceuii gamzatece a ngenSie.îuun, Ac.198/g, 

Prespre, — preste; &:d, zapz; Per, contra; - 

rep. CU îĂC. Npecnpe 'To70Y: ânoy, 18/12; 
npecngpe a'kue Zeun,45/11-12; npecnpe Hoail- 

“me, 55/14 î npecnpe azcopa, 75/8. 

Pretutiîndirea, = pretutindine; zavzayo5 ; 
ubique; ady. npemsri-pnanpil, 57/1112; 
nperoru.miangrl, 55/78. 

Preţ, s. g.m. ul ue făcze „purze qiiseS moro | 
npeus, N. pst.152/2;— Ac. pst.45/1,105/10, 

109/, ;— D. un Bzrapa castă NpeLuoyaoVii - 
1095, 5/13;.— N. nperuSpeae ASKpa7091445, 

072 NO o 
Preut, — zzpregess, mpesBorezos ; summus .sa- 

cerdos, princeps sacerdotum; presbyter ; 
5. &. m. Hiâ urioyr$S ka npeoyrS tăcere, N. 
41/3, — Ac. npeoyrot stovasu, 17/1 ; —. 
N. îmrzun npeoviui, 5/6-75 Manu npe-_: 
ovui,585/2.3; — Ac. a. G. nîeaiz npeoyuin 

” ceckprunaops, 15/7; npeoyuin,; 134/9; Ac. 
sng. nptovuit, 50/45. 

Preveghiă, = emyopet; vigilare; v. act. 
împr. A'Bun npezeriaui,22/4; — prf. sp. 

. Becikpeka;.. u'k ue 6 AcEZIIAU, NpEberie Ko 
czueae cae, 21/10. - 

Pridădi, — a dă; mapaă:ăăva:; tradere ș v. 
„act. înd. prs. sg. npzAzaeckoy, 22/8.9; — 

cnj. prs. sg. ce npuazarkez eSiaeroţ cay 
“NS BS-ppzdsauepe, 16%; — prf. sp. npu- . 
Arii, 100/6165; — noua zanpa na- 
BEAo... cowrauiSaoțu, 531; — fit. uma 
k9p5 npiia za EaS” an.putaop$, 27/9.10 ; — 
Ser. NPHAZAH.AIAS „pu mean a, 55/4p— 
Refl. -prf. sp. npnazance, 150/3; — Pas, 
Drf. NpHAzAMToY dporie, 101/4; -— part. 
prf. Ac. pst. npiia zana, 112/13, 

Priîn, = prin; prep. cu Ac. mpi. Kace, 19/7; 
NpA aitidoovy ac en,55/11 ; npu.p racâre, 
19/3; — ngpi.pui Teaze Snacat, 3/13; npi.pu 
70aTe ueramuiat, 2/4. 

Priînde, = a prinde; v. act. înd. prs. pl: 
AS npi-muiaS enpe Ea$,5%/13: — prf. “Sp. 49 
npipcemo pe a'kuik noacza; 53/77; 
ngi.pcepz, 1/9; ngi.pricepz,33/11,40/3.4,79/G.;   

„.— Pas. part. prf. N. npi.pcoy A4€ fear, 
54/3; Ac. ao aa npipricS cas, %/. 

Priîntru, = pentru; prep. cu.Ac. ngi.ArpS - 
2AS 'Toara MSEUAALA Îov An A9 eSnzpapa- 

me, Ta | 
Prilăsti, = a însinuă, a ademeni, a amâgi, 

a înşela; 2eXeztew; illecebrare, decipere ; 
„x, act. înd. pres. pl. ngnazereciS âukera, 

168/2; -— enj. prs. ui apikeopS ce npitaz- 
C7ACEA Epropiit, 161/1; — Pas, part. prf. 
N. pe Ân€ câte HNOTHȘII... NPHAACITOŢ, 

2/42 E 
Prilăstitoriu,-oare, = amăsitoriii; înșălă- 

torii; adj. şi s. ce nS ră â aere npnazerui- 
ropuas, D. 166/9. _ 

Prilejire, — grijă, îngrijire ; ezepteta; cura; 
s. s. f. npnaeznupe cen memep'kena, Ac. 
S5/13.14. - | 

Prischila, n. propr. s. m. npuenuaa, N.2/4. 
Pristanisce, = loc de stătut pe mare, li- 

man, port; du; portus; s. g. f. Boga 

ngucranniție, N. 55/83 ș. mo BOV-ApA npu- 
eratiniție kaTpa îzuage, N. S6/p; — Ac. 
npueranntuk upuzoțu, 56/g: | 

Pristoi-=— a'sosi, a veni; izazavzăy; Yenire, 
„devenire ; .v. „netr. prf. sp. npuezen AS 
EcbecS, 2/67; — npueronaS „pzS mupb, 95. 

Prișleţu, — venetic, nemernic ; zapeziziuos 
? 

advena; NHL deuai49 Zacunngien nonzovii.. 
BoyapzaTaTre Boât, D. 138/. - o 

Propovedi şi propovedui, = a. predică; 
„4ng995ew ; Driedicare ; v. act. împrf. apo- 
nogtASua .pnzpzuia AS aiiseS, 105/12.18; 
— DIf. Sp. npenene Aso îs Vrafa Seovaoi, 
20/14. , 

Proroci.. = *potprizebary, prophetare ; v. act. 
a: sp “ . n împrf. nppuia, 3/4; — prf. sp. me A Boa- 
„cza BOV-Apz TATE nppuntpa, 140/11 ; — ger. 
nppui.puAs, 20/1314. 

Prorocie, — zzcepraeia; vaticinatio ; s. g.-f. 
„pp uk sie £ pe chzenTogid, 166/5. 

| Proroc, s. sg. m. ngpns, N. pst. 27fp;— Ac. 
pprof, 104/1; —pl. N. sng. ngpuin,79/14, 

| 10/10: — Ac. sng. npun, 103/7.s, 136/12, 
90/43 — G: ckpunmSpuae ngpunacpS,61/4; O: 

nppunas,.153/5; — D. nppunaops, 51/56.   
  .
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Proslăvi, — a mină, a premări, a glorifică; 
îpzdiceru ; slorificare, .v. act. enj. prs. se. 
ce npecazrkera, 161/G; — fit. npocazBuB9 

AfiseS, 17/19; — Ref. pas. ind. pis. ae 
„Roi ngecazRatiece 160/74. | 

Prostu,-ă,= ordinarit, simplu; ârdsoz; Sitn- 
plex; adj. uapa Acad aiises uesaue ia rSTov= 
popS upecrS=— 2oş, afiluenter, adv.110/7; 
— adj. pl, Ac. pst. cnae nov ngpoăc're dzua 

AISES nov atapSae A$ naneiS — Evvdpetg 
că zăz zoy0o3asa virtutes non quaslibet, 4/6. 

Protivi, a se, — a se pune, a stă, a merge 
încontra cuiva, a nu ascultă, a nu crede; 
donat, dvrăzozavat, ăvhazijrat, Aer 

- Set. resistere, non credere; v. refl. înd. 
prs. AliseS ZSauinaopS uporurkuţiece, 

198/g.9; ce ce(!) periute, 151/2 ș-ce npo- 
'rur'kupe sovezuzetțu, 154/5.6; nporue'kijie- 

ce, 153/; — npomunecnovee, 116/9; ce npo- 

rutene, 161/1p; =—— Dj. “PTS. ce HpeoTru- 

phesace nameti, 87/34; ce NS ce npoz- 

ikena petb,132/g; —- ce Mo UA NBOTHBIH ALO 

AS aiiseoi, 15/12; — împr. npoTURUUHEA 

ApakSaSu, 125/115 — prf.. sp. upoTuBu- 

Sea, 103/1q-164/1ş— ce nporuguga,156/8-4. 

Protivire, — ord: seditio: s. g. f. ZAANKZ 

ngernange: movrSpopS îovariiaopS.- Ac. 

sug, 53/g. - Me 

Protivitoriit,-oare, — necredincios, nea- 

scultătoriii ; dzzetdi,s ; DON credens; adj. şi | 

s, 1304 NpOTURIITEpILAS niaza, D. 145/8-4. 

Protivnicu,-ă;=— neascultătoriii, contrarii, 

 amedies încredulus: contrarius; adj. Ho. 

St nporuBianov periei neakpe. N: 

15/10.11; “covăaz NpoTHBUNROV BATE, 

 dvețiee zoprorrds;, Ne a. 86/ 14-87» 

Prunc, =— mie; puer;'s. 5. WM. AAOVCEpA 

“mpovpo po, Aa. 

Ptolimaida, n. propr. 8: f. Ireanant Aa, Ac. 

- sng, 2/4, e A 

Puînre, = a pune; v. act: înd. prs. MSI; | 

145/18 — împrf. se. nov.pp'k, 9/8; —pl. 

9%; — prf. sp. novee,3/1421/8,54/929%/4i 
mSce, 45/14. 110f0; — Noycepz, 32/10; ns 

cepa(!), 56/67; — fit. novpenBop$, 69/6 ; 

„— Pas. prf. nouri dioypa, 145/10.   

Pulbere = zowozzâs; pulvis ; s. e. f..ns- 
BEgE EaZcAUAS cnpe BA3ASNS, Ac.sne.35/0. 

Purtă, v. act. înd. prs. ncaz74 EEMEnzE 492 
apaze,116/1q ; împrf. enpe az. pesti novz-. 
Ta Azpeezrovpa,t/s;— ser. noyzran$, 

-116/19; — Pas. împrf. novzranii îpaaoy, 
S1/5,517/18;— prf. îpoato novzraua us 
-NZS uepSpe, 90/6.7; — part. N. notprars 
ko „coauntov, 1G/3.4. 

  

Pururea, — Zamora , Semperi adr. novpS- „aa ș SC DET s VI pe 
pr, 61/9, 15/14, 1892; nSpSprh, 74/14, 167/4. 

Pustie, — zpepos; dlesertum,; s. &. f. .Nrps 
Serie, Ac. sng. 3/1. e 

? 

60/7.8 ;— nou41,89/2,59%/18; ——" neaTe, 211 
6/13, 119/47,124/7,125/6,130/5, 183/4; NOATE, 

114/3; — nswreut, 91/14, 191/6; — 975, 

%5/fp ; — enj. prs. ce noreatoy, 1%/9.10; 

—împrf. sg. nSra,51/18-14; nor, 52/17; 

S7/3; — pl. nevra, 65/35; — prf. sp. no 

Pute, v. înd. prs. Â. ate norukunate noro - 

„atmovatoț, 7/8. 

Putere. s. o.-f. ce pa novr'kpe dpi ASu...ce 

«te „przS îepâatt, e? 2wvazdy 1, Si posibile 
sibi esset, 18/4; ce nowrape face, 95/13. 

Putredi, = a putred; zijzew; putrefieri; v. 

netr. prf. sp. BoraTa7k Esacgz NSVTgeAMt, 
131/2.8.. , 

Putredire, — putredire; podzua ; corrupti- 

bilitas ; s. g. f. tacRSuai Mov E cada 

novzeaipieii, G. 1%1/o. | 

Puţinel,-ea, adj. -zS DOVUAnEASY, Ev 22470, 

in modico,S51/g; În novuneas, 51/11 „pgS 

nSunueaS, 16%/19-18; — NSuneao figrk- 

tpiece,130/10-11; novuatneaS euniSu'raun,16%/6; 

E novunteaz(!) ce MOVTApz, pad Zori 

oaie, Dussillum inde separati, 90/12-13; 

— pl. N-:Sng. «MIgS ră novunteti, 15%/7. 

Putin,-ă, Zazyos; paucus, exiguus; adj. nsy-. 

um djors, N. a. 1%/0; — îbpurov no 

nSunus. N. pst. 5/6; — s. f. M-A ZApe 

MOV NOVUHHZ, N. pst. 17/72; Bozeaga us 

nbvuitiz, N. pst. 7/18-145 — ASEpAgE Hoy 

nowitiz, Ac. pst. 8/5; Ho NOUA Bee 

mărenie, Ac, a.95/12; —a(Y. ara Iy- 

“ umuS, 157/7 î  BOVRSpALtittA nSuunS âras, 

139/9.   
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Raavă, = Rahav, n. propr. 
121/1. | 

Rană, =. ceda; vulnus; 5. g. f. Koy zane 
ce AS „Age EAS, uiozi&ry dverițesta adry, 
fagellis caedi et torqueri eum, A c.%3/12. 13. 

-Rădică, Yv. „act. inf. prs. â Z3AHRA Ko AAU- 
AdpE AXSH, 115/9; — înd. prs. zana 
ngerueupe, 58 5; Mozuiui Z2Aunz, 75/g ; 
— enj. pre. St ce az zagquiut, 163/8; — 
pri. sp: Zzaua £49y Ai.pgS atozu, 143/7; 

- WARATEAE HOdeze... Zzankz cnpe ZS(D) ca, 
„150/5; — 27 qiap, Sao 94/53; — fit. 

Za suataaa, 12977; za AHRâRA, 154/18:; — 
Retl. înd. prs. Afica za AEKACE MIZS + AMA 

e. fi paaaz, N. 

ASVaapene noacze, 125/13; — prt. sp. za . 
AHzce. uerara Tears, 3/; — Pas. înf,: 
IS. TA.MIAZCE ZA AHKATS a iu AS AE Bo 
“unu. 35/34. | 

Războili. = = svadă, ceartă, ură, prigonire ; ; 
2z:9e!a ; contentio; s. g. m, 158 CANTO Ba- - 
ciezope uiti zzâcet, N. sng. 126/; — ce 
ABE... ZABBCaE AZS -Menuniae noacze, 
125/14. 

Răzgiudecă, a răsjudecă ; î devora pet ș ju- 
„dicare; v. act. inf. prs. A £AS netii Heat 
„Mica ut ZA3Urpeka, 59. 

 Răzvretitu -ă, = răsvrătit,: îndărăptnic ; 
Ctesspauptvos ș PerVersus ; RopS rpzn ca3- 

__BpeTuTS, 22/2.3. 

Răgiudeca, = a rejudecă,: a chipsui, a face | 
osebitură; Bz vesa ; judicare, Y.. act. 

_Prf. Sp. no TEI pERATOY „NS cu. îp6,117/5. 
Rămășiţă, = prisosinţă,; meptozela ; -Abun- 

dantia; Se 9. Î. pl. Zaazunueae ztopasn, 
Ac. a. G. 4, a 

Răndu, = rind, sorţ, parte, moştenire, clir;- 
S. $- DM. Ra EA UE AccnS.ppS i zanAS; ce! 

| acanuptedaysaş: TGV 4ÂI po, ut dominantes 
în cleris, Ac. sng. 162/10. 

Râni, = <prupazelSet ; vulnerare ; v. act, pas. 
part. pif. ES rea wu Pai CE cKAnE, 
N, 5/ N 1. 

Răpăusă. = a odihni; dyazabes s%a ; requi- 
escere; v. netr. înd, pis. KA CAaReae AASu 

  

  

ao 

Răsipire, = — răsfirare ; îzozopă ; 

n 

AS Alises enpe Bou zznaot — = zanavea, 
1002 | 

Răpi, = cvvag padizeri, dprăşer ; tapere; v, 
act. cnj. prs. Suce RomnuntAop$... ce A9p 
Zana Za$, 19/3; — prf. sp. zanupa rai, 

10/g; -— Pas. prf.zznura ov opani îa EA 

Răsări, v. act. prf. sp. naatattroj Zaczpu 

ZoA$ czoy, 135/u. 
Răsinitu,- -ă. —udela a răsini, pac: Erau, îrae- 

gzeizew ; dispergere ; a răsipi, a împrăscii; 
"pas. part. prf. NQS îno pent ueta zacunnuin, 
Ac. pst. 156/7. 

dispersio; RR 
s. g. fi  neuitaop$ II PHLU AC AO -Zacunut- 
gien nonzoții... Bov.pparaze, 135/g. 

“Răspunde, v.- act. cnj. prs. ce ZACNOVIISA 
racareen, 1l/s-7; — împrf. sg. Zacnoyu- 
AA 4sps, 62/11; crnenovuak, 13; — prf, 
Sp. £oy Zaenovuuloy, 3%; naTpa en za- 
enovuui$, 6/2; — Zacnov uce,5/g, 66/19.43, 
zi 7 zayenot Şee(!), 21/1314; acnee, 1/44, 
59/7s; ZaenStick, 63/14; crzenovpuice, 50/g ; 
— fiit. enj. aero ce zacnoyusev, 73/10;— 

ger. Zeno SANAS, 66/g,. - 

Răspuns, S. %.m. apa Ac "roTo zacuoyii- 
cot: au ss dueipă, N. pst. 12/45 ;—raTa 
noypSpik KATpA ZecnovucS, Ac. 195/. 

“Rătăci, == navă; errare; v, netr. înd. prs. 

-Rătăcire, s. ș 

ZATBNAIIE Ada slacezpS, 13/19; — ger. 
- EDAUH Ka WIA€ ZATAUNAS, 150/0. 11; — 
Pas. part. prf. Ac. sn. â -MIZoazut za- 

„zum, 108/14. 
N 

7, fi. ALA 2 zarzunpk RANEu as, | 
Ac. 156/1, 

Rebdă, = a r&bdi, a suferi ; Ozoptvera, dn 
gEpe; sufferre, sustinere ; v. act. înd. prs. 
Z'EGA4 uanacru 1/14; MOYAEA ZEBAAUM, 
1497; —enj. prs. not ce Metţin.ppe kB 
ckpzBu, 14945; —. împr. ztaaun, 1%2/9; 

— fit. Zinanpe, 149/9; — Conf. Luîn- 
„gurebdă, 

Rehdare. = r&bdare ; Omouovi,; batientia; s. 
Sf. Zecaapik, N. sng. 110/,; — Ac.sng. | 

cecaape, 108/10, 109/,4; Ac. pst. novyppa 
FEB ape, 105/11; Ac. a. G. Zenaagk AS. 

îwes, 4/10. 11; — Ac. sng. _A9razeB- 
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4496,75/13 Ac. pst. AS.prazenaape, 156/5; 
—G.a zenpagieen uenta a0.pugiteii, 13/78. 

Rebdătorii,-oare, = r&bdătoriu; adj. ae- 
puzatot zesazropiii, Ac. sng. 135/40. 

Reoni, = a face râu, a strică; zzz00y; N0- 

cere ; v, act. cnj. rs. Se. i.ppe ce zew- 

MAckA Boli, ce ROV.pparauieii nepoanuti 
dpowpevs, 15%/78. 

Respunsu, vedi Răspuns. - O 2 7 

Reu, reă, = TE; xzz5s, poz, varia : MAUS, 
malum, malitia; adj. şi s. wepHpoy70ov. 
ÂMo Zi0y, axazăgyezoy ay, inquietum 
malum, N. 123/0; — nazacuu n... OT 
ziot, Ac. 1/41; eo, Ac. sng. 145/10; 
neaazarogii ze atpen7o(!) ztov, 153/6 ; 
ce dpepihenzce ae to, 151/0; dsaue-zeov, 
154/7; ct wine tina că pe zeS, 155/14; — - 
G. zmavzuinumeae zeeasyu, 114/5.6 ; iuuSu. 
ueaoviă zecțu, 133/6.7; — g. £. N. Wanaa 
zik, 1/h1ş 'meaza aaovaa ka ue e âma, zik 
tac7e,131/2;— zoa7e zikaeae acvkpSpe,126/6; 
— D. uanzerSiirepro zikaaopov, 112/s ; 
WroaAte RowrzeaogS utacga zikaraop$, 
Ig; — adr. ce Su iun zeoy, 417/5; us 

“uuuSn neana eo, 90/14; Hama ztoy, 

- 9175; â ran, Ac "rupe uega cec, 102/9 ; 
zeo whkpeuur,127/103 ce Henţii.ppe KMHoVranjle 
Zoo, 154/5. DE 

Reuface, — a face râii; pazozoreiy ; Male- 
facere; v. act. inf. prs. ctoy â dpaue,155/10. 

Reufăcătoriii.-oare, — făcătoriu de'răii, 
de rele, zazozerăg, malefactor ; adj. şi. s. 

na ztovpăjzaramopioj16L/3; — Ra ZendzaRz- 

mopul, 141/41 ; Ka zeindaxaropui,155/5-6 4 — . 

- G. enpe gpanenprb zenadijaaropu, 145/4. 

Reucuvăntă. — â grăi de râu; zzz0)0ye; 

maledicere ; vzact. ger. ZiovroVBzHTANAS 
Ran, Sp 

Revnitoriii,-oare, = delos; Urozi,s ; demu- 

_- lator; adj. şi- 5. zeguinTregie ini S AS - 

Afistoy, N. 37/10-11; —Pl. N. ZeguuTopH - 

Acne, 29/13. 

Ricăi, ='a rage, a răcni; poz; rugire; Y.. . 
netr. ger. Ka oy 4£$ zurzHnaS “Asaz163/18. |. 

- Rimleanu,= Roman, n. propr-' e. m. ZiM-. 

akuot, N. 44/5; zunmakuS, 1/14, t/a3;   

Zuataanoy, 15/7; ziaru, 5 —pl. 
G. zuma'kunaSpS(1),69/8.4; znata'bunaep$, 
10145 | a 

- Rimu, = Roma, Rimul; n. propr. g. m. 
Zuatoy, Ac. sng.7/s; zumS, 19/10; zumoy, 

99/13, 10/45... E 
-Risu, = "ris, s. g. m. zncoț BeczS .p nazu- 

- pepe ce „piroazizee, N. a. 129/4. 
Righia, n. propr. g. m. piria, Ac. 9/6. 

-Rodu, n. propr. g. m. -NZS poâs, Ac. 2%f8. 
Rodu, — rod, poană, frupt; zar; fructus; 
"sg. mu zoaS-âa nzatâroțu, Ac. pst. 

192/11$; Ac. a. nzataiuroț -aczpui zeaS: 
cae, 5 | 

Rost, — gură; oz; OS: $. g. Mm. TAă Alp 
zorro 40, Ac. a. 4/3; meue ce adiaz 
AMMAOpII „i Zoczot ASH, 150/,; Ac. sng. 
cen gama avut zocr$, 4/7; Ac. pst. ze- 

emo, 124/ua. . 
Rosulu, vedi Rusulu. -. a 

Rugă, v. act. înd. prs: zors, 56/67 162/5, 

i6+/13; zeroy, 85/.2, 59/3, 92/10; zovrs(!), 
147/5; — enj. prs. pl. ce Te zoaye, 32/5 ; 

— împrf. sg. zoyra, 92/4 ; — pl. 65/;— 

prf. sp. zoyrar, 10/13; —: Me ora, 

- 51/19; — AS zovrapz,10/u; —. Opt. zo- 

rapiuu, 51/10; — ger: zovran AS, 2/10 ; 

— Refl. înd. prs. zerovutate, 75/14; — 

- Zovrzatoiiz ae 'ri.ppe, 102/9; — împr..BZ 

Zoran, 155/fp; — împri.: Sg. ce zoyra, 

.8/s;-— zoyraateuiz, 91/5; — Drf. sp. ce 

„zoyra, 23/12, 9/8, 135/7; zoyract, 135/10 ; 

— uz ZowrzalS, 25/13; Zoyramenz(!), 

27/11-42; — Ser. zoyrzHASate, 41/13; — 

Pas. prf. zovyrauut doaov(!), 9%/0-10. 

Rugă, = eo; votum, oratio ; 5. e. f. ân'k... 

> zovra, Ac. 2/6; zoşra iara, 154/6. 

Rugăciure, = rugăciune ; e5y4,; oratio, vo- 

tim; s..g. f. zoyrzurep'k EpEai.pateeit, N. 

134/19; zovrzutopk -aepenzoţu, 189/4.5:— 

pl. N. a. ce HO CROȚZTECE ZOPAUIOPHAE 

Rodez, 155/1.2; — Ac. SN. ZOVrAtIopu 

dot Me" cî-npe, 50/u: Ro ce zoyraui.pput 

paz, 134/9-10; Zoyrauiopu, 135/7, 155/j3-: 

1591; zoyrzutopiiat,. 15%/p.6. o 

Rugiînri, = a rugini; ao ; aeruginare; 

+. netr. Prf. Sp. â0yps goczS in anii7oy 

zoyunipprt, 151/10-   
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Rugiră. — rugină ; î6ş  aerugo ; 8. 5. f. zoy- 

unpa aepS, N. a. 151/10. | 

Rugirosu,- -oasă,=—ruginos,pieritoriii; cyag- 

63 

uuuT$, Ac. a. 1%9/q1. 

Rumpe, — 2:zozâvy; discerpere; v. act. Pas. 

Rusalim, gâain, vedi Lerusalim. 
Rusulu; = dinsul, el; pr. pers. ue ue c4tT$ 

ov pSco aterjepui, Ac.12/13; ov pocs(!), 
2/4; not pSeS,33/6,0%/6; d av zur Ho pScSas, 

RoY pSuriu, 30/13; CE KOVPALN Ro pSwin, 

însu, Elu, Însu. 

conundi, v. refl, pas. cnj. prs. sg. ce n$ 
- zovimungikse, 161/5; — fit. mov ce ka 

Zoyuriga, 146/1.9; — zoviun.ppaceRs,155/g. 

Rutesu, = mai mult, mai vîrtos, earăş; 
păr, Ex met, add; magis. diutius, 
rursum; Adv.  Aizcopapz ZoyTecs,. 90/14; 

fluatra 2 Zovprecs âueaauni n4T9$ qeaubre, 
165/10; zayri Âsaocepa dzpa Bopăna,57 8; 
in zse Zovrace, 155/9; ue ce ov dati 
zare ov eTeueeoy Te "Tu. 196, a. 

s.—6G.. 

S, £, numer. card. = 200; cas= 286, Nt. 
165/10; — câs =-215, 9/3. 

Saara, = Sara, n. :propr. g. 
Sng. 1526, : 

Saducheii, n. propr. gs. m. caaSrieii, N. 477; 
capoveienni, 4/9; — “pi io nzza caas- 
kienopS(1), 47/14. A 

f. căpa Ac. 

Mono, Ac, 51/14. 
Samă, s.: e. fa băgă sama, = oowbmspitery, 
„computare; parapa caata PE 49 n 40p$, 
Ac. 6/1. 

Sarciră, = sarcină, povară; jâpos; onus ; 
g. f. ce geckâue cazunpa, Ac, 25/3.. 

care, N A   

“Sau, = 7 

; corruptibilis; adj. KS Zoyuynpocs âz- - 

cnj.Pra. ce HO Zown'r$ die naBea$ Ac ii ha 

„80/a.3; -—— pl. Ac. Sng. Ut 7E nSpzupbupe. 

32/13 uitare iso pSuini, 52/5.— Conf. Di-. 

Rușiră, ase,—a se ruşină; 1aTataUveo%ai; - 

Salmonu, = zum; n. „Propr. g. m. caa- | 

Sat. - = zozizv; praedium; îpa 4; = 500:   

„aut, sive, conj. ca, 22/13, 2/14, 
15/11, 8/4, 60/14. 62/3, 62/6,63/5,52/8.9,101 
102/7, 102/5, 111, 195/g, 125/7, 140/a, 1214, 
151/43,161/3; eăov, 11577, 153; ; cas, 119/,9; 
cast, 12 9/10; 130/,4 ; caS, 15; cast, 16l/; 

cas, 15%: 

Savăoft.—Xsia60, — = Domnul puterilor; n, 
propr. &.m. AZS ofpesnae Asii cănatiaa, 

G, 15/4- 
Savlu, — Saul; n. propr. &. m. căgae! cagae! 

ue ae voneițin? Voc,390,7*/0; canat d;pa- 
re, 30/13. 

Săblaznă; =— pericul, primejdie, sminteală, 
- scandelă;azspa. oxăvYaovtlefectus,scan- 
E dalum ; „ef. ÎinuaAS cagaasun NoVTA- 

pent, N. 85/5.g; — G. niaza cABAasittii, 
146/-. 

„ Săgetătoriu, = : Deko dios ; Jancearius, sa- 
sittarius; Ș. g. IN. ACâtb CoTE AE CAETA- 

E ră, Ăc. 55/19. E , 

Săînbătă, — sîmbătă ; s. g. £. Ac. că, Nt. 
„15/5; Nt. 9/sus; — G. ja a CAAGATEENI, 
NE. 1/3; — pl. Ac. sng. „Î'rpov Spa ae 
cz.pnaTre, 15/9. 

Săîaru, = sîn; z2ăz0g; Sinus; S. &. m. cap-. 
pS wapekapeae, Ac. a. 09/10. 

Săcoti, vedi Socoti. 

Sălășui, a se, —a petrece, a, locui; pozeasăi ; 
"nabitare; ;*v. refl. înd. PTS. utad ue ce cA- 
azuiS ape „MizS Bon, 125/5.6. | 

Sămănţă, — sămință, gen, rudă; o Gzapă, “pă 
__V05, Văov; Semen, senus, tribus; s. g. f. 
CAZ dmrkez, N. a. 145/u1; — Ac. a. 

G. CZAIzINa noVze dipicii, 1/a; ;—pL. N.a 
â metenpasrkue ceatentye ae noacze, Ala. 

Sânge, = singe; s. g. m. eziyeae, Ac. a. 
G. 2/0, 12/p;, Ac. pst. 21/11; Ac a.149/44; 
Ac. sng. eztiue, 31/11 ;. caine, 190/13: — 

GG ereu), 1585. 7 
Săntire; =" sînţire, sfințire, preuție; £ apă 
"Teva; Sacerdotium ;'s. ș, f. ciiruge cîiTz, 
Ac. a. 145/9; : 

Săntu, eauroy, vegi Ii. 
“Sântu să = sînt, Sfint; iecez, posi sanctus; | “03; 

adj. ŞI 5. Alo ciimoy, N. 3/o;. Sy cdiizS. 
catiT$, "fe N. pst. ciiTs, 20, 21/9,2%/6; 
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Asot câșitroy, 103/44; — Ac. pst. ciirey, 

33/45 câtre, 141/5; — G. căi capiirotu, 
Nt. 186/4; ciim$u, Ă Nt. 140/g; — D. cii- 
Su, 9); — PLN. căii dau, 1%2/4; 
căt îjnita1,142/p,; — Ac. atu A edit 
75/11 «Aug câpiiuui, 7$/s; — G. ciiru As 
TATA, Nt. 15/sus ; cdozun('rSaS) cdii- . 
wnaepS, Nt. 9/5; edpiiuatas, Nt. 150/8; — 
D. ciuma, Nt. 147; — g. fi N. pst.- 

din cipiiza, 146/19; — Ac. .pst. ciiruge 
ciirA, 115fp; — pl. N. a. ciireae ateyipu, 
159/3, 

Săptămănă, = săptămînă; s. g. f. cauza 
aa. Ac. Nt.116/sup. Ac. pst. câ, Nt.15/g, 
Nt.95/sus, Nt.109/5, Nt.119/sub; Nt.1%/eub» 

„ NE Sau Nt.139/a NE. 149/sub, Nt-199/suw, 
N. 157/sns, Nt. 160/sup; că, At. 26/sub, 

N. Ss. | . îi 

Sărac, = âz pevâGs pupillus; S. g&. m. ce ykz- 

yeze(!) cxpauin, pl. Ac. sng. 116/a.3. 

y 

Sărat,-ă, adj. ianezs caparor, N. pst. 125/0. 

.Sărătosu.-oasă, 
"di, N. 55/19. e - 

Sări, v. act. prf. sp. capi enpe er, 5/11 — 
CApUpA Mr 44 MAZIIi.pp4i; a. 

” Sărire, vedi Spresărire: 

Sărută,.— a se închină, a'şi luă diita bună, 
a îmbrăţisă, a sălută; dandţeoda; salu- 
tare, > valedicere, valefacere; v. act. cnj. 
ps. Dl. Kc ce capSTe uers, a — 

sănătos; adj. capzr5 

împr. capSTauneA cî.Age, 165/4.5; — prf.- 

„sp. uri capS7%, 18/14; — astre îpa- 
— fit, “win, 20/4.5; capSTaAto cit, 

_ capSTaRzRopS, 155/a; — Re put sp. uz 
_EXpSTBAoY % os îndata, Shi8- 14. 

                              

capat i noczeit, Ac. a, G, 165 | 

“Sătură, a se, =— yoprătes Ya, xogEvius%at ; 

saterari, satiari,; împr. - €A7OYpAuHBA, 

10/23; — prf. sp. CBTOVpapzce A€ Mp 

” ape, 95/o. , 

Său, sa, pr. pos. cae, Ac. 210449] ex 
105/40, 1214, 125/13, 129/11, 150/g ; 

I55/ua ; cai, 162/2; — pl. N. ezn, 104/10; 
— Ac. 2/o; âu cui; 26/2; — D.aae 

A9 Cant. „199 14 â 4sp5 cz, 159/6; — g. 

g. tor | 

cay, | 

  
46, 46/19, 47/3; 

  

f. N. ca, 155/14; —— Ac. că,22/1,63/5,72/2, 
S5/ui, 111/5, I11/6, 115/p, 115/,5, 15/13; ca, 

107/11,138/14;— pl, Ac. cant; C 28/12, 
21fg, 95f4, II1f3, 11i]ya, 119po-u, 115/a, 
„15/10; 153/14: 

Se, ce, vedi Elu. | 
Se, = de, dacă; ei; si; cnj.. ce, ,1/, 124, 

13/4, 15/4, 3/5, i [12,35/11, 301, 67/75, 
-Tâls, 755, 801, S0/2, 8/1, 912, 9/ia, 

94/19, 110/4,115/10;116/g, 118/, 115/44, 1157, 
119749, 120/5, 12849, 120/19, 150/13, 131/5, 

_134/6, 134/7,134/14, 185/13,139/o, 189/,3,:12/6, 
149/6, 149/, 154/s, 154/, 155/9, 159/10,18%/1, 

„16079, 161/4, Î61/, 16/11, 169/5; ek, 190/19; 
că, 4/4, 

Se, = să, la conjunetiv.-ce, */4, 1, 6/1,%/g, 
1076, 10/11, 11/6, 12/7, 12/6, 13/3, 13/5, 1/1, 
4, 14/8, 15/10, 153, 17fa, fa, 18fpp15lp, 

1/5; 19/5, 1/5, 20/7, 21/1, *9/a, 22. 236, 
22, 25/6, 21/19, 28/3, 25/8, 25/17, 30/6;50/10, 

30 14, 81/9, 31/10, 35/13, 54/9;88/1, 30/7, 5/7; 
„367. 35/8, 38/0, 391, 4071, 1/2, 31/3, 413, 

aş, 43/11, 43/18, 43/13;14/9,45/5, 45/9199, 
„48/19, 19x, 120, 40 55194, 

"49/13, 49, 8078, 50/11, 50/18, 51/o, 31/as, 
52/5, 52/6,. 52/9, 52/18, Sus o 53/10, oa 
547, 54/9, 54/12, 5/7, 55/10; 55/10, 56/14, 
57/u4, 8/2, 55/10, 55/12,50/4,61/4, 61/10;02/4 
3/1, 65/2, 63/3, 63/4, 63/5 6/13, Gia, 61/0, 
65/4, 65/5; 65/, 09/o, 65/10, 05/19, 60/2,65/12, *.. 

- 66/14, 5/2, 63/9,55/, 59/12, 70/7, 79/s, 0/0, 
10/49, 71, 124; 72/5, 72/0, 75/10, 74h,75/a, 
751, 75/2, 77/o, 15, *5/2, 18/5, 191, 79/e, 

79/g, 80/1, 80/4, 81/13,52/14, 55/0, 83/13,85/13, 
86/5, 8/7, 7/5, 87/11, .55/g, 88/13, 85/14, 
89, 8%/4, 89/12, 90/5, 9/1, 91/6, 91/7, %/3, 
92/4, 92/5, 92/10, 95/18, 9/11, 9/13, 91/14, 

„99/10; 200/7, 101/6,101/19,101/14, 102/10; 16 
105/g, 107/48,108/3, 108/5, 108/12, 108/3109 9, 
105/45, 110/g, "110/2107, 110/g, 110 13,111,, 

112fp 13/43, 116, 116/4, 116/7, 118/43,119/5, 
120/,. 125/14, 195/14,127/10, 198/1;129/5,130/5, 
18213, 133/4, 194/7, 181/7, 184/8, 134/9; 1397, 
185/7. 135/44,197/4, 18%/4,135/1, 158/19,143/10, 

145/p 145/a9, 1%7/o,147/10,145/7,149/4,119/195 
150/g, “150/g, 183/4, 15/10, 153/2, 153/12, 
153/14, 154/,, 154/2, 154/8, 154/3,15%/2,155/13, 

„158/9, 159/13, 159, 150 a 161/ş. 161/6152, 
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30



z 
- 

162/5, 163/g, 163/4, 164/7, 164/3, 164/8, 1649, 

168/g, 165/, 1170/g, 

Seameînrea, = semenea ; âpotos; similis ; 

Haita îpa ekate.pgrk «A ru noa 135/g;ut- 

EpEA.NIUE KOY noii, 155/13. 

Mz.pp'huz 2-09 aa cloz, 103/g.9. 

uedepă ue OY CEUEpA7OY, 1827. 

Secă.—a se uscă; Enpabvew ; exarescere, are- 
fieri ; v. netr. ind. prs. c'kiz tâzua „1/9; 
crez ez EZEHAc, Miz 

„ Secundu, n. propr. s.m. CEROVILAS, N.14/j3. 

“AZS înzage crkaizpace, 12/14; — Pas: 
înd, prs. czuTS aim. aoăbenpasrkuue uik- 
AIeYpE czAzpauM, 07/45: 

„_Semențe, vedi Sămănţă,. 

“Semnă, — a însemnă ; omuatyerv ; S sienificare; 

AS ă Meda Afi$ cnov.iprpe, 197/. - 

" Semu, cemoy, vedi Fi. 
Seţi, ceuu, vedi Ii. 

„ueâ8, 11S/1.9. — Conf. Sati. 

ozâs; augustus'; adj. gaca'reciui CERACTI ACEA, 
D. pst. 83/45. 

cdiuaa Meda îovaeni A N. sng. 1%/6; — pl. 

Ara ATS as, 127/1. 

înd. prs. cdaanunaz, 127/7. 
Sfântu, cijiirey, vedi Sântu. 
Sfenti, = a sfinţi; apar; sanetificare ; v, 
act. împr. Alises cdi AS. “Npeantae 
“poacze, 154/13. 

Sfentitoare, = sfinţitoare, loc de Sfinţire,   

o — 934 — 

166/,, 166/g, 167/, 167/5, 167/6, 151/14, 168/,, . 

aspa ue cop TTa.paaT$ cRae.pp'k AZS 

Seară, — toxtpz; vespera; s. g. f. A A. 

Seceră, = vepitz; metere; v. act. prf. cp. 

„Semăra, = a.stmănă,; onezz zery seminare; v.! 
act. refl. pas. ind. prs. nacA$ AEpenzau ei | 

„Y. act. inf. prs. ue can7oy Bune enpe «es 
-a ctanta,73/2 ; înd. prs. CRAnă Ea ur NS | 

Seva, = = sau. sati, ori..0ri; etze...size; Sive,. 
sive; conj. cena AS „Anzpar$... cena progik- . 

Sevastiescu,- -ească, = împărătesc ; ozjia-! 

Sfadă, = nm; LS; s s. g. f. d;oy cnpe Ea 

- Sng. A€ CAE czn7oY Gonna un cipa- 

„ Sfădi, a se, =" yigeoda; litigare; Y. refl,   loc stint, 1, biserică; ; tepevi templum; s. g. f. 

ME... Ngi, Micepz -NTpS căpiiruvreape, Ac, 

"19/7; BASSp4 Eaoy jaS căsiirSreape(1),3/g, 

Sfentitorii, = sfinţitoriu, preut; îeze; 
sacerdos; s. g. m. ce Kiaate căsiriizegin 
CIIpE AZ-NJESHI, pl. Ac. sue. 105/79. 

Sfenţie, = sfinţie, pr euţie ; îyzonâs, iezd- 
„Tep ș sanctificatio,.sacerdotium; s. g. fi 
„inzgzaracka cinic, N. pst. 116/,3; — 
Ac. MigS meara cdiiuia, 2/12; Ac. NS 
cdi ui Axoti, 155/a. 

Sfetui, vedi Svetui,. 

“Sfrăre,(?) ueue oypint nume djinuaS, A apt 
ce no Teatoy AA EeVEAIroY Ac cispapik dua- 
CTA; pjteve Ş aizioy DrăzyovTos, Tep: 05 î Zoli 
ooueva AT0Z0I/a 6pey Tis 9J9Tg0% 15 TaWTTis; 

-cum nullus obnoxius sit, de quo possi- 

mus redere rationem- concursus istius, 

002 E A 
Sfrăşi. = = a sfărşi, a împlini, a îndeplini, 
a fină, a păi, a ține, a săvărşi ; EzZapaisetv, 

e2s05y; finire, explere, perticere, con- 

sumare ; v. act.înf. prs. 54AS die mi 
â cd;pau Siaeae. 25/7 ;—înd. prs. cdpa- 
mrârție peaubrepk, 1097; 138/, 168/9 ;:— 
cnj. prs. sg. „Fo ce cippzueciS iSzepr _ 
ma, 20/7; — âueaa ce câpamacrata,16%/7; 
Condiţionalul, ce âamoy (4'hkue). MzpaT'heti 
cozumpezey, 115/5; — Refl. înf. prs. â 
ce cibpauuii, 32/6-7; — înd. prs. ce câpa- 
uanţi€,112/73- 149121/7; — pri. Sp. ce cpa- 

UL. EKpHN7OVpA ue pita, 1215; — ce 
cdpAuntipa âwkerik, 7/3; — ser. ci;pa- - 
LIMHASCE pen anint 51/73 Pas, part. prf. 
căpamuza — în sfărşit,10S/g ;—=ce du . 
căspztuinuur, N.110/g, — Conf. Desfrăşitu. 

 Sfrăşire, = împlinire; Zamd-l posts ; ; expletio; 
s. e. f. câbpzuugk SnatiopS ROV Szuprrși 
Ac. 32/03, _ 

„ Sfrășitu, — stiușit, înc; 208; fini; 5.g. 
m. cdipzuuuroy, N. Nt. %/sub; cd, Xt. 
er N: 17/3, Nt, 2/4, Nt. 34/q, Ni. 105, E 
Nt. 113/4, Nt. 11975, Nt. 122/6, Nt. 1255, 

5 IS 12$/.0, N. 133/5, Ni. 135/, Ni. 136/4, 
14079, 147/5, 153/41, 157/3; cd1$, Nt, 25; 
cibparS, Nt. 29/suv ; cdpzuu, Nt.79/5, Ni. 

„10 a; cd, N. 116/5, Nt. 148/2; c;pa- 
„zei 9 si cipiz, Nt. 150/g, Nt. 1602, 
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Nt. 165/7, Nt. 170/14; Cibozuuroi msnspă 
ânponiiece, 161/9; ciipars, Nt. 165/7.8 ; 
că; paunT$, 158/1924 — Ac. cibpzauumoț 

AuiSn B4s$70y = vâdurăţi, 133/11 ; cdpa-. 
u7et EBEATNILIAEEN oacze, 110/; cdpa-. 

uurey = în sfârşit, 153/2. 

Sidon, n. propr. s, m. ciao, Ac. 9/0. au 

Siesci, cîipu, vedi Asiesc. 

' Siînguru-ă; = singur; p&vos; solus; adj. 
ME AStpS MEpENTASCE watoţ, £ MOV AE. 

palma cîprSpz, 1/3 

Siînre, cu.ppe, cî.ppe, vedi Elu. 

Sicareu, = ucisaş; sicarius ; s. g. m. 

Silă, = putere; virtute ; 2ovayus; virtus; s. 
g. f. ov.enaa AY gjises, Ac. 15%; — 

—— Ac, a. “ covnScepace CALA, N. 157/3 ; 
"MAE Hot ngodcre : dzua aiise$, */o. 

Silioanu, = Xoovas; Silvanus; n. propr. 

g. In. Boy cuiantbantoy, Ac. 1643/17. 

Simoii Pătru, n. propr. e. m. Gu nz0$, 
N. 165/4a. 

Sionu, n. propr.u. DAE cutu, Ac.145f43. 

- -Siracusia, n. propr. s.f NS enpakoyeia, 

Ac. 99/3, 

- Siriea, n. propr. s 

cigia, "le fug. 
Sirtu, Sbpesi n. propr: g. Iu: st ce uS 

BaSA | cure, AG. 97. 19. 

Sîmbătă, că, vegi Săinbătă. 

Scăîndureă, — scîndureă; ozwis; tabula; s. 

g. f. Cape ez.pigSprlsae, Ac. 9/4. 

Scăpă, — = tazpebyet, 2wmpedyeiv; effugere; Y. - 

"4 cana, CN). DIS. CE. 9 HEIȚIĂ.ApE HOA'TE 

ce cane, 9/13; — KSY rea un zzunuyi - 

ce chane ATA Kaca âu'k, Gh. 

„Scheveiii, n.'propr. g. m. îpa ovpin pin 49% 

-“ckeeto, 5/6-6; N 

Schiînbare,= schimbare; mapa). ae; trans- 
-mutatio ; s. g. 

118/7; — ao erit.pBape dnanăo, 64/g, 

Scoate, = „= = EEtyei VĂ Țey, ExBa). e; educere, 

eripere, ejicere; v. act. cn). ps. ce ckod- 

- 14 ROpaBiă, 9/13; — împrf. EROTA. ALE. 
) 

nov.ipil ue pa enpe wns, 9/49; — prf. 

na- 
5 ME AE RZEAUI CHKApEH, Ac.) at, 562. 

fi: MS cugia Ac. pi 

7. uS tăcze ckI-ABApE, N... | 

-ponapâs ; 

- Scurt,-ă, adj-   

sp. ckoceun NTpS nSerie nas; Mie A£ Ehz- 

Bau, 55/14-56/1; — RS atotira rp'buz 
ckoace îA$, S5/ia; pe ATA Kaaeu CROdCE, - 
122/3; — wii ekoacepa îaoy,:11/4. - 

Scochie(!), ==. smochie, smochină; core»; 
ficus; 8. g. f. caoy-Asapa Noa76... catei 

„ Aacannie daue, caoy Bia ckokie, 125/8. 

Scrăbă. ==. scârbă; dan; tristitia,; s. g. f. 
CEPZABH AiEApe âlpanTz, Ă N „20/3; — AZAA 
ckpARW dsoyeezoy, . Ac. 139/10 ; RSE ct... 
plac ekpzan, 1495. i 

„ Scrăbie. = — scârbie, necad,. -nevoe ; P)ivis ; 
tribulatio ; s. Ş. f. NzS cKpEBIA 1e55, Ac. 
a. 116/8. 

Scrănavu,-ă „= scirnâv, murdar, t tăvălit ; 

sordidus; adj. „pUS cpzntaBE Bt- 
A.pui7e, Ac, a. 116/49. 

Scrie, = v. act. inf. prs. date ue ckpie, 
72/14; — înd. prs. expie, 47/p, 107/8,101/, 
186/g, 142/5, 145/9; — cnj. Prs. Sg. ce 

ckpio, 72/9; — part, sp. ekputus, 16i/13; 

— ckpuce, 5 4/4; — Pas. înd. prs. e... 

„expunea, 107/ja-165/,. A 

Scriptu ră, = ypdaua, icargi ; litterae, scrip- 

tura; s. g. f. ce cibpzmuu crpunzovypa, N. 

121/5; NI Aeuez'Toy “ckpunmSpa rparaiţie, 

128/3.4 $— Ac, SDg. ERpIHNTOYPA A TÎ.AgE 

HAMOY NgEHatii Acad îovaeri, 102/4; ce date 

pnzpamikera cdpziunpezoy ASA căpuni- 

mspz,118/5.6 ;- pl. Ac. cpun'TSpitae nppun- 

n+p$, 00/61); Ac. sng. cpunrSput,119/19;- 

Ac. pst. Afiseelputae cepunzopu, 165/4. 

Scuînpără,: —.a scumpără, 4 cumpără, a : 

târgul ; Eyunopebeota: ; hegotiari; v. act. Ea 

BO cKS.Arizpă, 1698. Se 

Sculă, = ânardvae ; SUrgere, exsurgere; v. 

act. împr. CROĂAZ -AE "TE BOWTASA, 113; ; 

2 Refl. împr. cROaAzTE LUN Nacz “NI Ad- 

mackS, 39/19-13 ; 'TE ckoaAz, 71/03; — prf. 

sp. eKSazce, 82/23; — CROVAApACE azT$- 

aagin, 45/6; — _ fiit.. cxoyaacenop$, 22/12. 

“Scurtă, a se, —a încet; Eyrânzesdae; Îm- 

pedire; v. refl. pas: Cnj. PIS. c£ HSY CR 

TECE ZOVPZMIOPIAE. Rodcge, 153/1. „7 

âkoui roy MSI pu - 

exszro, GTÂRUS breviter, 58/o. 3.     
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Scutură, = = arcoruvdo aer; excutere; v, act. 

-- prf.sp.enoymSpz mazneat A dson$, 96/19. 13. 

Slastile, în loc de: Vlastile = Baacrn, Baa- 
..ax cTH, stăpînie, domnie ;, 22ovs ia ; potestas ; 

1518. 
Slavă, = mărire; 26za; gloria, claritas; s.. 

g. f. 7oâma cadea tate, N. pst. 14475; 
âueaSta £ CAABA „1601 ; c4aez, 164/9; — Ac. 

CAARA A9fatnpieii, 103; Ac. sng. cAaBz, 
140/,; caagz A9pHi Aaraoy, 143/g:;: — G. ît 
fe âa taageeui, 116/8; -pgS nenpik caanecui 
ASu, 160/8; â caageeni KoypSpz, 162/iq î 
D: caaneeii AnpeSparrs. „159/6; 
CAAREAE AkSu, 160/11; — Ac..,pst. psna 
ÂUACTA CAÂRE, 141. 

Slăvi, = a slăvi, a mări, a Iăudă ; ZoEdte ; 
magnificare, honorificare, elorificare ; v. 
act. împrf.. căatiiA Afises, 299; — Refl. 

(RS)pîe... caagu'ma, 140/g. 

Slăbi, — a descordă, a lăsă; d âmăvat; laxare; 
„ act..prf. sp. “CAARIIŞIX orinpnae K2AZ- 

aeasas, 94/. 

- Slăbiciuînre, = slăbiciune, descordare, 8- 
! _Sâre; dveors; requies ; s. g 

CAZBIIUIO-A9H, Ac. 63/2.3. 

Sledi, = a urmă; Emanodovdety ; sequi ; v, 

„fi un ce âhaa 

act. cnj. prs. KSY CE. Eau fad 
A9YH, 149 13- 

Sleire, — vărsare; ; pasatanie ; doiozia luxu- . 
ria; 5. 8. f. uoy ce âaSpa NS âu uă koz- 

„Eîe â cacfipueu, G. 158/5, 

Slobod „ă, —22e5 Vezos 

de ce nA'ka „pzS “me mecipatio 
LIN CACGOAA AAKoViăljie; 5 Ze Tapamo:bars eg 
Vip mEdetoy, 70 Tiis Ehavdepias, mal mapa 
netvas; qui autem perspexerit in legem 
per fectam libertatis, et permanserit in ea; 
nguntirin XE R BaRSUA CXEpZULEIIA cnonâal 
Hi NpEBIEA, 115/g ; — NS Ka uta ue deco 
as ze CASEOA A, la ws Eruudhvupa E Eoves 
Tis xaziag ci Edevbegiay, non quasi vela- 
men habentes malitiae libertatem, âne 

„TAR npukponnie ia « SASRrk. ezonoas, 

sg g. f. coynScepace AS. , caaeriae), N.: 

— pl. d N. 

pas. cnj.- prs.: KOY ce A€ 'T07$ cazi ckace | 
„iise$, 19918.14; — Pas. part. pas. n$- 

;; liber; adj. a aa   

135/10; — Ac. PA cnogesin, 1159; — G, 
abua cnonosnaops, 119/4. 

Slugă, = dzmptmms: minister; s. g. KOE ce 
me as caoyra, Ac. 77/10. 

| Siujbă, = — Zezovia; ministerium; s. g, f. 
caotaa EA ue ngeratito, Ac. a. 2/5; — 
pl. Ac. a. Ko caSBEae 4995, 2%/8 ; Ac. pst. 
HERO pe... caSa:ne, 155/g. 

Sluji, =— âtamovet,, Drmpezety ; ministrare ; Y, 
act. înd. prs. caSirecno AÎISESH nzputut- 
A9p$, 60/11.12; caovten$, 5979; — caoy- 
atie,199/12 ; — enj. prs. pl. RY ce totu 
enotaacea, 63/45; — împrf. pl. c4syana 
asvii, 1/10; caciira(!), 141/4; —- prf. cp. 
Pl. caSasnzovasct avzpSae av ae, 20.4; — 
Ser. caci, 9/1; cazu, 1598. 

Smerenie, = umilinţă; = zetuooie; humili- 
tas; s. g. f. .pQS catepenia că, Ac. a.11l/G, 

„Smeri, a se, =a se umil, a se plecă; 
zazewcăsdae ; humiliari ; v. refl. pas. calt- 
puuuea cSn'rS az.ppa 93 mapk â â aS pii- 
se5, 163/G.. 

Smeritu,- -ă, —umil, umilit; azeră ; numi | 
lis; adj. N. pst. îbpareae uena categu7ot, 
1/4; — pl. D. camepruuiaopS, 128/9; cate- 

- Pnumăo Aă Eov.pparaze, 163/5.6; — e. fi 
Ac.pst. RS 'Toaza catepuTa az a pie, As, 3, 14; 
Ac, a. cmepuiza mătiapie, 103/3. 

- Sminteală, = turburare, gilceavă; o5pyoo:e; 
confusio ; s. e. f. Îacvpa ueraTa TOATA 
NE câine aaz, Ac. 10/,. 

Smochie. — = smochin; cwxșj ; ficus, s. g. fi 
CA0Y Acapa; [i0a7€... CAOBIA macarie iau, 
CAO. BIA ckonie, Ni 125. 

Soare, s. s. m. coapeâc, N. sng. 554; MERA 
eganovue coapeat, 1l1/g; — G. ao oapik 
coapeaovu, So. | | 

Sodomesc,- -ească „adj. veaurae open 
Ace. pst. 169/aq. 

 Socoti, = a. privi, a vedt, a ave orijă; po0- 
race, Enorrevety ; considerare, v. act, ind. 

DIS. uetuu COROTAIJIE paua îugieii cane 
-NZS torann4z,115/,; — enj. prs. pl. ce HS 
coko'r'kerez 3168/1. 25 —ÎMpr. COROTHLA KO 

„pna koVpaTa Biaua Roacgz, 151/g; — 
o împri. UI ca-ppS Wwapekapeae cokoTia   
 



  

. 

âuBAU AS âpnp,%3/11 ; — Drf. sp. uemuna - 
ac dukark raanwioy not conomui, 1/14; co= - 
omului cî.ppe uim ce Aoyuc, 115/2.3; — 
“niazA ue NS (O cate'rupa 3tauropint,145/4.5. 

Socotire, = credinţă; Spa ; quăestio ; s. - 
g. f. re ari sa Enpitt Atari -MUUEaErI ZO A 
POLI ÎOVAEHIL WApAROpenop$ tun coko'ri- 

i TD. 73 gnas, pl. D. 73/13. | | 

Socotitorii,-oare, = priveghietorii, pădi- - 
toriii  Eziozozoz; episcopus; adj: nacropid 
“eaa c0t07,70pi0, Ac. Dst. 159/19. 

Solunean,-ă,adj. şi s. coaoukuin, N.a.14/19. 
Solun, = Ozazaăovizn ş n. propr. g. m. Ai-A 

coaSu$, Ac. 85/9. | 

Somn, s. g. m. ROY coattisy ia zttazoy(!), Ac. 
a. 15/4; MAEKACE... A Comus, 16/6. 

Sopatră, = Xtozarpos; n. Propr. 
naza Bepkunuis, N. If. 5 

Soră, s. g. f. ce djspazeae caS copa roani dpu- 
kopS, N. 11913; — G. diîroaoy covpepieii, 
mo(!) naneaS, 51/8.4. i 

o 
> 

Sosi, — xazavzây, axmăyesan; venire, deve- |. 

nire; descendere; v. netr.. prf. sp: cocna$ 

AS ânruguxeni, 17/11; 26/3ș contat -p- - 
rpS cuaentov; 83/10. 

Sostena, — Xws%&ms n. propr. g. m. npi.p- 

CEA... coerenta, Ac. 1/10. 

Mc 

Soţ, = owtzâruos, pos; comes, amicus ; s.. 

g.. m. RS ce A cote enpe cous, invicemn, 

N.13/3; cous,97/13; cous$ 49; piiseS,121/175 
coumoy ASanieit ce die, 195/1; — Ac. cous, 

13/3; coug, 130/4; — pl.. Ac. cout 49% 

nagtao, 10/5; Siice ezrgz- couie(!) ue .Epa. 

 atezuiu, 83/12.18. - Ă 

„ Spaemă, = spaimă; s. $ ut do 

Căci, revista. pe Ev îuordger, fieri me In 

stupore mentis, N. sng. 41/14... 

Sparge, = î:oeerpiGeadar, „adaipetotat ; des-, 

truere, interficere ; v. act. cnj. PIs- pl. - 

epk.ce me enazrz, 19/8; cnj. fit. Ba ce 

cnazra MZgIA EH, 9g. 

Spargere, — uaraorgorpi): eversio ; s. 

KS cnazuege weziiant, Ac. 170/1-2.- 

Spălă, — âzoosew . abluere; v. act. împr. 

* uimum cnaaz nakaTeae Past, £l/9-10- 

»e g. fi 

f. uim aut soy. 

1 

„Spre,= îzi; 

  

. 

a se spaimintă, a se 
spăriă, a se teme; ofetotas, edăaBetada:; 
timere; v. refl. prf. sp. aAtitătmevaoy ce enz- . 
atata, 45/G; enzataturace, 45/14. | 

Spăndură, = a spindură, a slobodi ; 22», 
“apepeerbvat ; mittere,; summittere, pendere; 

„x. act. prf. sp. enzusSpapz Bk'rpnaa,57/19; 
enzusSpapa A9p.puza.i mape, 91/8;— ger. 
CNAHNSSPAHAS IaZNEae AE AZ.pp4 A9iii, 

Spăsenie, miîntuire; corigtev, SwTyţ ia; 
'salus ; s. g..£. „pIS -a4S 45... critic, N. sng. 
1537/9; N.rrpeamacece clicuta ao Ajiscov,105/4; 

„— Ac. 'sng. 13977, 140/g, 14079, 143/g. 

Spăsi, = a mintui; soţew; salvare; v. act.. 
„înf. rs. tie ue-noăTe ciiit coyăsaeeat Bod- 
empe, 114/8; ao Acapz noa7e Kpeat-iua ciin 
2A8, 19/19. — Refl. pas. înd..prs. ce A 
penzoț ânia ce ciizie, 16/11. | 

-Spăsitoriii, = mîntpitoriă ; avozi;p salvator; 
s. g. m: nțpuia uk ue e Ac enzenTregi,. 
Ac.-sng. 156/g: — G.. gesppur$ ciinregio- 
ASit, 167/3.4. , ! | , 

Spire, — speie (coşarcă), ceată de oaineni,; 
“5. of. fuuu bere KATpA atrăuo raoa- 

men enug'k ; avtfân das 7â video Tijs 

ozeiprs; nuntiatum est tribuno cohortis, 

Spiţă, —treaptă, scară; âyzBz9u6s; gradus; 

s. ge. f. un wzaHAS o cnpe: cn, Ac. 

„sng. 55/9; erar$ nat enge enya; 36/9.: 

super, în, contra: prep. cu Ac. 

uiți novce 1IageAS AtapSA£ cnpe ei,3/1 ; enge 

AZ.NUESH NOVZ7A aizperpezroypa,%/8; enpe 

_Spământă, a se, — 

„= ageenoves îintiAs, 12/92; — enpe, 9/15 9/11 

Bis, 5/5, 1/3, 14/6,. 193; 23/14,.91/3 %/o; 

39/18, 32/14, 32/143%/4, 39/3.90/9350/6,%/19, 
- 3814, 42/19,'45/10; 46/1,54/18,60/s, 61/2, 63/», 
“05/4, 6/2, 66/0, 61/12, 69/, 69/11» 3/2, 78/14 

16/13, 1/4, 1/7; 1/8, 86/9, 9/4, 95/5, 9/1, 

9/3, 98/17, 105/19, 116/;3, 1/4, U18/, 118/4,. 

121 4 126/2, 131/7, 132/4 133/g, Nt, 133/sub; 

134/10, 185/8, Nt. 135/p, 139/5, 140/4, 14/11, 
143/40, 147/g, 143/4, 149/11, 150/5, 150/6,152/4, 

154/4, 154/g,158/s, 160/49, 163/10; enpatacra, 

„153/9$ enpe == enpe AAA6sI, Nt. 133/5;— 

-enpu „puuii,3/2 ; K2S$ enpit „pcS, 16/9; cgura 

7   
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cripn pic$, si; — - cnși, 32 2 1,30pi Cofaz, 2 

69/,, 954; aStbatoy cnpi „picoy, 595: 

“peenpe. 15/12, 46/11-12, 55/14, 163; — Ae- 
_venpe, 2î/12, 43/0. | 
Spredice, = a chiemă, a apel; ez arzadety i 

appellare, x. act, .înd. DTS. KÎEcagI9 cnpe- 

HU, KAgZA KECApIO | cE mezuu, 63/3;-— 
Opt. ce tao. BpOYTOY enpeute Kiecapio, 
82/i3. | 

„Spresărira. orăbire, cuteilate;; ;s. sg. fi 
UI HEMIIKA CnpeczpHpe CE HO < dpauteru, pn - 

„Civ îaponetăş Teptrawv, nihil temere. agere, 
fag. Sa 

"|. Spri, enpu, eng, vedi Spre. 
Spuetorii,-oare, = propăsătoriii, râspin-. 

ditoriu; xievă ; praeco ; adj. şi s. âă AE-. 
peirrauien enSeregte,- 169/19. 

Spuînre e, =a spune; v. act. inf. prs..ue 
race e ka ue af âatui cnS.ppe, 52/34; — 
înd. prs. um âtinnaop$ cnoy.Mo ce rona- 
tackace, 191; — cnov.ppe, 5/4.5,70/5 0/8, 

136/11, 1603; 167/19; enS.ppt, „105/1112; 
Cnj. pr. ce uoy enSIo Roa, 19/5; ce us 
CIOȚIE, 2/4; — ce Ho cnoy. Îpn, 53/g ; — 
împr. enoy -Apeatul ce zuatarbiiS fain, 49; 
enoypiu aniauSu, 50/10. — împrf. se. 

„entovp'k, 29/5, 103/3 ; — prf. sp. cnSte, af 
51/5; enoyee, 58/, 156,3; — enoveepaj si 

6577; — Def. cp. sg. enSeams, 23/5; âamov- 
„enoeS,95/9. 10; — fit. enoy pezoti(1) = so; 
62/14 — cnj. Ba cen cuSe ASu, 51/9; Ba ce 
cnoye, 1/4; —sger. ensunas, 6/59; — 
Pas. prf: CHOVezatn dsoy aie, 59/56... 

Spuînrere, = spunere, predicare; cbraig 
=“ ziewyua; Summariun, praedicatio; s. e. f., 

Gns.Apeg, N-NE. 1077, ; enSpeprl ao. 
pen take, Nt.136/5; „pgS AS ÎS acaa 
Ati enov-ppepe,157/; GnSprg, Nt. 160/9, 

Spurcă, = ze 05, fe3r)25», S7tAcy; Macu= 
„lare, violare ;_ Y. act. înd. prs. cnoyzez 
roze ZSn5, 19/14; — cnj. rs. si? ue un 
pechpesa în HenuTu ce cnSzue, 55/10; — Drf. 

„Sp. cnozA A9K$ âueera ciiroi, 33/4.. 
Spureat,- -ă, = âos)- ris; luxuriosus ; adj. şi 

S. Ed enSzannA$ iapa îisazeu, G G O 
Spurcăciure, — = Spurcăciune, pingăriciune, 

tină;  foragia, 9103; immunditia, sordes ; 
N 

3   

5. g. f. nzoacuun ToaTA " enoZHzulopik, 
Ac. 114/4.5;— Ac. sng. uS:n$ ă neanuieu 
nazacngii (Ac) enoijisAu10.p pu, că cazuăs 

„âz5%eos &onov;- non carnis depositio sor- - 
dium, 156/12.. 

Sta, v. netr. înd. prs. „puze ofue c74, 193/5; 
AZS A cra, ei — cnj. prs.. Iui_ce 

_KAAE CE erau, €9/;9 ; — împr. cra, îi, 

117/5, Nt. 1/8; — împrf. se. cra, tf; 
— pl. 3/6, 46/43, 66/4; — puf. sp. era 
Sr . Ar racâra.02/G ; CPBTOVIO WIOAEtATAV, 
"1/19; —- erar$, 36/9, 10/11, 49/g; CATA, 
55/11, s94, 94/5; — pe 9 carpa ae- 
Eenuuiu, 60/19 —ger. eratas42/ 110 2/3, 
19/10-11. - 

Stăîngu,- -ă, —sting ; Apiarezăs, căbwpos; Si- 

nister; adj. , aaa FAS Ea CTApra,24/13. 

, Stăînjânu. — Stinjân; Egyv:z; passus;s., 
= E AE CT. Neu, Ac. Sng. 90/12; Ac. 

pst. d. | 

“ Stefan, n.. Propr. ş. în. EXIIWEAt A$ erei, 
G. i 10. | 

„Stea, s. s. f. neue czaacae ce * fenpa, N.S8/4.5. 

Straste, — =— Datimă ; erpacri ; zddapa; pas 
“sio; s. g. f. Mapei. WE de AS Îe 

. 140/q: —D. amaznă - czacm, Ac. /14; - MAZTe czacrii 
„A9, 102 =: - | 

Strat, = pat, culcuş; s. ș. m. NS raaes- 
- PEd€ ULANONAO AZS EAZEATELIN Ac CZA7OYPE, 

-_ îv xpo's, în comessationibus, A e, pst.155/1. 

_Străgni, a se,= a se pădi, a se feri, a ve- 
shiă ; YenYvogetv ; vigilare; v. refl. împr. 
eseuunea iun caruia, 163/4; - 

“Străjui, = a pădi;. poddace custodire ; v. 
„act. enj. prs. sg. ce camStătia, 63/19 — 
pl. ceaS crpamovracia, 56/14; Sice ce căz- 
oradea NaBeA$, 65/; ; -— împrf. sg. 1. 

„pers. tun cga:RoNILă Reuttaten'Teae, Pfa. 13. 
Străluci, = = Tepaotpdzirery, nepăprety ; CiI- 

cumfulgere; v. .netr. înd. prs. AERd ca 
„ A9ule coapeat, 111/5; — prf. sp. cgzAuli 

- A9vâtnpa mona, 55/19; 76/17. - - 
Străminare. = Strămurare (un băț ascuţit 

la capătul! de j JOS, Sati cu un fier ascuţit 

acolo, spre a împunge cu el boii să, meargă 
„mai repede), cîrmă; stimulus, impetus,su- - 

  

 



  

bernacultum ; Ezprip seria; S. &. f. Ropa- 
RÎNdE.-. CE NITOZEOY AE AMTIOTA EAZANI- 
TOÂBE A AEDENTATOBIOU, „pRZZS W Bă AÎ-A 
cgaamiape, Ac. srig. 123/g-7. | 

Strigă. y. act. înd. prs. pl. gura cnpu „pcS, . 
14/13 18%/2; — împrf. pl. cura, 10/44; 
âar$ uega erpura,5t/13; —prf. Sp." Paacoy. 
ae czutrad, 69%/7; — cgnrapa, 9/19, 11/10; 
- ger. curati AS;32/11572/1 5 eziiran AS, 43/8. 

Strigare, = Bai; clamor; s. g. f. czuragk | 
weacpa ue âoy ceutpazov, N. 192/2. .  î. 

Stringe, = a strînge; zzoseivaw; adstringere; 
v, act. prf. sp- ata a0y cziticepa Eaoy KS 
WatAe, 170. - cc 

Striiru,-ă, = străin ; cevog, TageziT LOS 3 per-. 

egrinus, aliquid novi; adj. Ac. ka czin- 
gin, 11776; eziugin 1Buiui oV9S ânaa7$ 
zpa moyzroiipe; cestevo sis 
io vonroanov; hospitales învicem sine 

murmuratione,15%/4;-—— G. a czinguiaop$ . 

- npenatreape, 103/p; — g. f. N. Ka czin- 

pa Boat, 100/5. - 

Striiruiscoditoriii,-oare, adj. ce us nemi.p- 

VE AE Bon EniStacia ia Sh czinpSiickoAut-: 

Tep, 0 dhdprpioezisuonos i quasi alieno- 

rum appetitor, 161/4. i 

Stropire, — farmanâs; aspersio; s. e. f. 

czounpk cxuyeaSu(D, Ac. 155. 

Su, co, vedi li. e 

Su; = îusul, dinsul, el; aăzâg; 5; pr. pers. 

“cra AMO A.A CO UN SICE, 490. — 

Conf. -Elu, Însu, Diinsu, lusulu. 

Sudoare, = dpws; Sudor; 8. &. f. atape- 

- WEZEOVPA A. COȚACPHAE PP'RUEEH anoți, | 

Ac. 4/9. NE | “ a 

Suflă, x. act. împrf. coăaa ecumuuopS,9%/4; 

— prf. sp. covipaz âoyerp$,56/10; coAz - 

ngoruuuoy BznTrot, 86/14; 99/17. 

Suflet, s. g. m. cSvăaer$ aSu „Nes fancy tăcze, 

Na 19 — Ac. a. covăpaerS atie$,20/5; 

“Ae. pst.. coyăarrey.10/2; coase rs, 59/12; 

"Ac. sng. covăparzoy, 122/4; 'coypaeroy, 

143/19; Ac.a. eSiparroț,156/2, 162/1.9; Ac. . 

a. G. coiparr,1%0/s-9;— pl. N. Pst..cS- 

ipaeze; 126/4, 156/8; — Ac. Sh. covâaeTe, 

„93/6; cSdpaeze, 147/8; Ac. a. coșipaeTeat,. 

114/g, 143/10-11ş Ac. Pst. covibaere;129/2-3; - 

op 

didows |.: 

  

—G. aenzaapi cova;aereaops, 595; — 
"D. 55/1a.18, 140/8; coiaereas, 150/13. - 
Sufletă, vedi. Biinresufietă. -- 
Sui, = a se sui; âvafaivew; ascendere ; v. 

„act. enj. prs..Bepn -NTpS Îepâath ce coVi, 
66/14; — prf ate. 23 /q: — 66/14; — prf. sp. covuate, 28/9; — Refl. 
cnj. prs, pl. ce coece(!)== covnovece noat, 
122/14; — prf. sp. ae coviute „NS îepSaat, 
60/1; — ce eSni A€ dpatice nzppe, 16/19 ; 
couee, 6%... SR 

Supără, = a supără pre cineva, rugindu'l 
pentru cevă; ăvrwyydvew; interpellare ; v. 

act. prf. sp. 1ipi.AT9S EA$... eSnzpapzate, 

131. | . . Da 

Suptu, = sub, subt, prep. cu Ac. catepui-. 
uugz cSnr$ atzppa uk amagit â a$ qii- 
se8, 163/q. . Sa 

Supuetoriii, vedi Biînresupuetoriu. 

“Supuînre. a se, —a se supune, a se plecă; 

" onordosew, xxewvododa; subditum, subjec- 

tum esse, humiliari ; v. refl. pas. cn). prs. . 

pl. ce covece(I)=—ce coynovece noa, 22/14; 

- împr. coynoypeuua âmtS AS AbseS,12S/10; 

- coynopeure, Nt.155/subi cSnS-Îpeunez .ppa- 

ura Atotii, 1296; coynShpeuuiz, BA- 

“ uzpi149,153/a ; covnloY.ApELI EA daiS a 'roa7A 

_anagipit ae aro, 1%7/18-14; — Prf. Sp. 

covnScepace AS, 157/2; — ger. neeSnSui.p- 

ASce, '28/5.6; esnSunasee, 14/14; covnoyuu- 

AScE, 150/14, 152/5, 163/g, a 

Supusuînţelegătoriii,-oare,—umil,plecat; 

mamerăzpov ; humilis; adj. Dl. N. dun 

 CoVISP.pUEAEr Bop, 153/g. 

- Suspiînră, = a suspin; orevdţew; Înge- 

“ miscere; v. netr. împr. HoYy eSenu.ppapeni. - 

ovpS cnpe âaâr$; 135/2.3. - 

- Susu, în locuţ.. adv. de susu = de sus; 
sum; e 113/4 ; 

woYev  desursun;: A€ coY t4c7€, [43 A 

ă c 
= 

coț AEIIî.Arz'Teape, 126/3; ua ue € At cev 

nprkaă apte, 120/7. 

 Sutaş, — Exazărazuocs; Centurio ; s. g. n. 
> 

* . 

dos coyTatu$,. N. sng. 44/7; cowrauieț, - 

85/4, 9%/18.14, 190/5.6; eSrauoi, 5%/6.7. — 
D.. coraurofii, 1%/.4; 63/, 9/11 ; coVTa- 

uiSaovii, 83/o-5; —pl. Ac. Sng. coV'Tauni, 

34/4; esa, 51/17, 53/g. e   
  

   



  

Sută. = Eazy centum ; s. g. f. Aa coYTe, 

5379.10; poat core, 55/13. a 

Sveatu, — sfat, socotinţă; Bov27,. Bovimuz, 

awvetânats Wijpos ; consilium, sententia, con- 

soientia; s. e. m. ce'kreț. Bonnitunaops 
îpov, N. 9/10; — Ac. sng. cakrs, 19; 
„pur cnibmov, 75/14: ce'Br$ ao AiiseS,. 

149/4.5; ânzpa c&'kT$ a0p$, Ac: a. 9/1. 

Svetui, — a sfătui ; Bovdebew; consulere; v. 

„act. înd. DIS. CBEZOVALIE ASuuu$ Keata- 
7oţu'ce nie,157/3; — refl. prf. sp. ce cd;e- 
Tovipa ce Te zoane, 52/45; cdserovipace 
AE Eno, 52/10; KopaBinuini cipzrovupace, 

56/4.5; căeroviipace, 95/19, 

Svetnic, =: o5puBovhoş: consiliarius ; s. &. m. 
îucrov.purzezce o cerkriinuin, A.c.68/1.9. 

ŞI, | - 

  

Sapte, = şepte, numer. card. mamre; 5/3, 
15/5, 26/11; ka pik uran're,32/g ; — umanmre 
scun, 53/19. - 

Sarpe, =— şerpe, s. g. m. uiazneae, Ac. sng. 

„9/7, 9%/1. „ 
Sed, v. netr. înd. prs. uesu, 45/10; —împr. 

west, 117/,; mesn, 117/4; — împrf.: sg.- 
es, 16/1 — pl. 82/43; — prf. sp. mu- 
SSIs, 69/11; — uies$, 65/,. 

Șerb, =. &05)oş, otxtrns; Servus; 8. g. m. â 

49 piiseS mezcS, N.109/5; ineznov,168/1; 
— pl. N..sng. mezain,148/14 ; — Ka uz 
Bin AS piises, MS | 

Şi, un, vedi Ela. 

. Si, = als et; con). LH, If, 1/43, 2, 2%, 

2/5, a 2/9 2/11 3/1 3/3;3/5, 3/7,.3/0,3/11, 
3/13 î'5» 4/11; 5/9, 5/10, 5/11, 5/13; 5/14,5/4, 
6/s, 6/4, 6/5, 6/6; S/s, Sa, 5/12, S/13, 7/4,“ 

-1l, 18, 7/6; 7/6; 1/11, 7/14, 3/4,5/5; 3/1,5/10, 
5/13, %/s, 9/10, 9/1410/3, 11/1,11/4,11/6, 11/44, 
1/3, 12/7, 19/18, 13/o. 13/11. 13/19, 14/9,14/a. 
age 83 „asr /aat%/14,19/2,19/6,15/10, 
la N, / /o, /10;16/13,15/13.1/4, 
2 gb 16 „oo 110, 11/10, 11/18,15/6, 
7: , li Oas 4 /6, /q, 19/7, 19/3, 19/4 , 

/11»219/13220/2,20/3,20/3, 20/10; 20/14,21/6, 
9 fi s > 21/9, 21/14, 2%/6, 22/5, 2/0; 22/41, 23/0,23/4, 
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23/10, 23/19, 23/14, 2%/4, 24/5,2%/6, 21/0, 2%, 
4 -24/0, 24/18 24/14429/1525/8 25/8. 25/1093, 

25/13, 26/8;25/4, 26/8, 25/11, 25/10, 27;321/+, 
27/5. 21/5, 2119, 21/10, 21/12, 21/14, 25/6;25/, 

Ă 25/14, 29, 29/5, 29/5, 29/9,2%/19, 30/9301, 

30/13, 30/18, 31/1, 31/a. 31/11, 31/11, 3/19, 
31/14. 32/1, 3/6, 32/10, 52/14,52/1+4, 33/3.35/, 
33/14, 33/19, 3/4, 34/4,5%/6,34/9, 34/10,3%/u, 

35/1, 35/2, 35/0, 35/8, 25/14, 36/8, 36/,%/2, 
"36/19, 37/15, 37/14, 35/6; 38/09, 35/10, 35/13, 
35/14, 39/8, 59/843%/13.39%/14, 40/5, 39/6;%0/n1 
10/13, 1/0, £i/3, 4/4, 1/7, £1/9,41/11,41/15, 
1/13, -42/4,' 42/, 4/8, 42/1112/12, 13/1,%5/s, 
13/13, 14/13 44/15 14/11, 45/6;45/8,49/11,19p3, 
45/14, A46/, 46/10, 416/11,47/g, 41/g, 413574 

"AS, 15/g, 49/g, 494, 19/6, 50/, 30/;, 50/49, 

50/14, 5t/4, 51/7,.51/10, 53/1, 53/2, 53/75, 
55/11; 53/18, 8%/1, 5%/, 5%/8, 5+/8, 51/1051 
5/13, 55/8, 55/8, 55/9,56/1,56/8, 55/10, 5/13, 
572, 5/2, 51/5, 5/0, 51/11; 55/12,58/14,59, 
5%6, 398, 60/3, 60/13, 60/,4. 1/5, 61/8, GI, 

62/71, 62/11. 62/13,63/2, 63/8,. 63/s, 53/9,53/1+, 
„61/19, 6/1, 65/1, 65/8, 65/0, 65/11,65/12,6n, 

66/;, 56/11, 66/13, 65/14, 67/7,: 65/1,65/6,55/1, 
65/14, 692, 69/11, 69//14,%0/8, 70/8,%0/13,11/a;- 

1/8, 11/5, 71/6, 71/7, 71/10, 11/14, 72/1,12/6, 
+ 212/7, 12/n0, 28, 13/0, 73h3, *5/i; 15, 

15/19, 5/a 16/11 17/1777, 71/1071 1157719, 
7/18, 9/ 3 inele fas ae 19 
«13 S9/as- 90/62 50/12, S9/o; 82/a, 52/482p1o; - 

„ 52/18,83/1,83/5,53/8,54/1,81/4,83%/6, S%/p,5tn3, 
„S5/4, 55/7, 85/10, 8/12 89/14, 86/98/1281, 
8/5, 87/5; 87/g, 87/13, 8/1, s8/4, S5/;, 55, 

„ 85/12, 89/1, 89/a, 89/8. 89/12, 9/5, 90/8;50/11, 
90/11, 90/19, 91/3. 91/11, 91/14, 9/2, %f2, 
%/1, 93/5, 9/7, %/0, %/10, 95/14, 93/1,9%/4, 

pa a o Sua 99/ai 00/6991] 
lia al5: aaa o/po e 97/4, 9/1, spe 
old /1,.95/3, 95/s, 95/8, 98/10,95/13,99 1 

/2 99/5. 99/6. 99/9, 99/11, 99/12, 99/13,1%/1, 
100/2, 100/8,;100/4,100/9,100/79,. 101./44,102/43, 
„103/4, 103/5, 108/7;.103/g, 104/4, 104/5, 10446, 104/9, 104710, 104/49; 104/1, 105/,,105/7 105, 
20e/115108/14510/6,107/ 10, 107/12, 105/7,195/10; 

_ Pt 108/73, 109/3,109/7,109/10, 110/2,110/1, . 
. 19) „3/12 /05011/10;112/4, 112/11112/13 

geo /6, 113/8, 113/44, 114/1, 114/5,115/8, 5/4, 11573, 115/7, 116/,, 116/,116/4, 116/41, 
    

 



  

116/43, 117/5, 117/10,118/1,113/2,118/11,118/13, - 

oa = 

119/, 119/g, 119/43,119/14.120/2, 120/3,120/9, 
120/19, 120/13, 121/6, 121/s 121/10, 121/s, 
129/2, 192/, 19371, 193/8, 193/4, 123/8,123/,4, 
193/,, 12t/3. 12474, 124/5, 124/14, 195/1,195/5, 
159/o 9/0, 09/ti 126/4, 126/5, 126/g,126/9, 

16/19, 12i/4, 127/4, 1217/5, 12/G, 127 /, 197/, 

12/e; 19/19, 195/ap 195/u1p 159/u2, 199/185 | 
199/,, 129/3, 129/5, 129/4, 130/1, 130/2, 130/5,: 
130/g. 130/7, 130/g, 130/g, 130/43, 131/5, 131:/g, | 

1319, 131/10,152/2,13%/5, 132/19,153/7,133/41, 
133/13, 131/5, 13/13:/11,13%/1, 135/p,135/7, . 

135/g, 185/9,135/9,135/10, 155/13, 136/3,156/11, 
185/1p, 1574, 1975, 187 /7, 181/8,137/0,157/10, 
15/44, 138/2, 158/7,158/10,158/12,159/4, 159/4, 
14077, 140/, 140/4, 140/$, 10/10, 141 /,141/7, 

Ni: 141/8, 142/4, 14276, 113/2. 143/8, 143/9, 

131/3144, 4/5, 11% po, piat44/181%%/13, 
145/7, 145/1146, 146/6,115/7, 147/5,147/19, 
148/,, 118/g, 1:19/2, 11%/5, 149/,0,150/-7,150/.1, 
151/5, 151211, 15144. 152/4, 153/19, 153/14, 

104 pp) 154/4, 154/g, 151/7, 151/p, 155/3, 165/6, 

156/7, 157/2, 151/g, 157/5, 158/g, 155/14, 160/; 
16079, 160/13, 161/49, 1624, 162/10, 162/12, 

16844. 164/8, 16%/10, 16%/18, 165/4, N, 169/7, 
166/3, 166/5, 167/1, 167/g, 161/9,15/12 16/14 

„168/,, 168/g, 169/,, 169/,, 169/g, 1699, 169/9, . 

169/7, 17077, 17078, 170/6, 170/; uri, 1/8; 
13/14, 19/1, 53/5, 15/o 131/11,'152/13, 189/ 10, 

186/10; 18573; tin, 33/19, £1/a, 49uz, 49/12, 
70/6. 134/3 ;- ijin() = un, 19919. — un 

(et...€t),1/4,1/5,1/6. - | | 
Si, conj. = etiam, mn, 4/8; 5/117/8,5/119/5 
> 

51/10, 51/11, 81/19, 81/14, 95/9, 9/9; Nt. 196/8 

33/2, 37/11, 88/2, 38/4, 45/8, 49/10; Sposa: 
58/9,61/2,61/6,53/19,61/3,6%/5, 56/6. 75/10; 51/1 

108/3, 111/44, 116/40,120/7,121./14, 122/4193, Ă 

1237, 125/up- 193/1a; 189/1a, Ni. -155/subs ba 
186/14, 137/2, 157/g, 145/10;149/2, 150/18, 182/o, 
156/10, 160/g; 163/1; unii, 65/12; 

Şie, mie, vedi Elu. 

Sci, v. act. înf. prs. â tpun,405/9; — înd. prs. 

"1499. 

apte, 5/10 priovț,19/1320/ 1121/11574/4-5; W1i,. 

15/11, 51/63 îs, 59/15 — uim, 85/1407 /7; 

—"uprnt, 1/1, 80/14,131/3,1%0/1, N. 119/sub;. 

Sciutu, = 

  

—upanttuat, 5/8, 15/10, 3/1, 127/13, 180/9;-— 

pis, 42/5, 14%/6; — cnj: prs. sg. ce aie, 
—155faq; — pl. 185/6.3;— împrf. sg. ia, 

72/6;. — p1.11/2,25/a1; — prf. sp. uievie, 
53/11; —— uri$, 55/10; — prf. cp. se. ră 
wrioyr$, 7/2; — ser. ipiinuăs, 62/12; wiî- 
img, 109/13, 192/7, 142/10,. 188/, 15/13 ; 
ipitiuA$,16%/ ; — Pas. înd. prs. 1pnoroy 
Haeme, 102/17; — part. prf. Af-i nepuoirra 
ueraze, Ac. a. 5/56. 

Sci, sun =— mu, conj. 12942. 
sciutul, judecată; s. g. m. Re- 

riATOY ce ie AZS wpiovrŞ Boparoții, 
Tripn9 Tva adry eiş Ti Tod Xeda3To5 Gide. 
aw; ut.servaretur ad Augusti coenitio- 
nem, 70/11. 

TTL. 

Tare, — 2vvzrâş, otepets, pază mpdzos; fOrtis, 
-fortiter : adj. 'rape dun .pdspzpa mo7oy 7S- 
“u$, N. pst. 12/19; — pl: era ue can7S. 
magi: pgS nou, N. 65/10: apt Ko Epr- 
aipuua,161/1 ;-adv. âua 'rape..tpergr't,/1. 

“Tarseaninu, = 'Tărsean; 'Tagaeds; adj. şi -- 
s. razerkuunoy, N. pst.. 36/45. 

Tarsu. n. propr. g. m. razcet tuanknecS, 

Ac. 37/6. -. A | Da 

Taru, = greutate, povară ; pepiov ; ODUS; S. : 

g. m. Roy tor: jeuezuie no Satan 

_TAZOVAOVI LH KOBABIEEH, € UI... D.55/4. 

Tată, s. e. m. marâ ao nonaie, N. 9/14; . 

auSEs mază, N. pst.155/13; — Ac.rarâ; 

113/5; Ac. pst.116/o; afiseS marzaS,121/11; 

Ac. sng. rază, 1%2/6.7; — G. pst. AS qii- 

seS mara , 138/9. | 

Tăcă, v. netr. pif. sp. mano, 28/6- 

 Tăetoriii, vedi Argintutăetoriii. | 

_ Tăgădui, a se, = a se feri, a se codi, a se 

dă înapoi; omosridecda: ; subtrahere, sub- 

terfugere; v. refl. prf. Sp. EA HEAUIEA NOV 

Me TArAASIIo A€ vânt ue îpa RO ijoaoc$, 

19/74; 2 W9Y ate Zr AYIIIE E0Y ce IIS enaţI 

poa moara oră AS piistot, 21/5-4. 

Tăiă, — ăzozăzzer; abscindere ; v. act. prf. 

sp. 'maapz ÎiS-A9R aoy-Mrznureapeeit, 9/1.   
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timpi, intâmpinar e; andbrae:s; 
IM. ELIHPA ATpoY TA. Ann9$ 

9/14 

Tăînpiru, = 
occursio; s. g. 
mocz$, Ac. a. 

Tăînplă, a se, A se tâmplă; cupfizivey, 

ovvdnezd:a, muyyăvetv ; accidere; v. 

prf. sp. 'rz-pnazce ZaankarS â pu £AS, 
"35/3; — prf, cp. uznaeruae ua ue au 
clov 'P4.A14470%, 19; ckov TZ.AN4ATS, 
16S/19.19; — fit. HO pis UE AH CE Bă 
'T4.pn44,19/ 3 14;—ger. a naziiASce,160/g. 

Tăcut-ă, = spgbyne; modestus; adj. „MuzS 
MEZAVIU-NPA BAZIIAA IM 7AROVTA Akot, 

1/14. 
Tărdiil,-e, = &rpos; serotinus, tardus;adj. 

nAcat... „razsie, Ac, pst.. 192/14.- 

Tărie, = îoy5s; virtus; s. e. f. ce neni.ppe 
CASţatanție Kă AZS rapi, Ac. 159/13. 

Tătăînrescu,-ească. =: tătinesc, părin- 
eso ; zazpos; aternus ; adj. aka ma 
rz.jpilenz, Ac. 3/10; — pl. D. neanra 
«Mpaaibiroy 1i$ cpeure wanunreaopS Tara 
peruu, 101/og. 

Tătăînru, = tătîn, părinte; amp; parens;. 
S. g. m. pl. Ac. KAPPA 'TATZAPH WIopS- 
NT, 14/11; pe rara, Ap npiazan'Tz,1%2/13;. 
EATPE "PAT&. „pân ESIIpII rpzu, 104/1.9; — 
G.' Sate... CÎT ULA9 rz72p1, Ni. 18/sus. 

Tâii, pr. pos.-g. m. mas, Ac. 118/g; — G. 
pst. raoţ, he; — pl. N. mau, 56/19; — 
G. 1/5; — g. £. Ac. ră, %5/i9, do, 73/10; 

ră, 120/3; — pl. Ac. Taat, 41/40, 57/10, 
o 58/3, 120/9; made, îs. - 

Te, me, vedi. 'Tu. 

Teme, a se, v. refl. îmyr. io me “rbane, 
89/19; — A€ A NSeS Bz mkaveu, 148/1913; 
IS Ba rbatepeuai, 153/1119; — împrt. pl.. 
'reavlce, 91/1; — rememzuaSce(1),57/10-a1. 

Temniţă, = = închisoare; "pudel, carcere ; 
7 În NpuAzAn.A AS [ui preduinuz, Ac. 

8, Bară „Ni 'Teatutiră, 22/g ; "Ttmunuz, 
15/19, 156/2.- 

Tertil, n. propr- «. rezrnao, N. 57 oi 
— Ac. Bo carma "rernA$,.57/8. 

Tihic, n. propr. g. m. rusi, N. 15/4. 
Tiînde, = a tinde, a lungi, a îndelungă, a 

întinde ; zczgorzetyery, Szetyery ; protrahere, 

ref. 

| 

  
„Tirea, n. propr. 

extendere; v, act. prf. sp.rri. Ace ROVEZIUTO 
-nzppz 44 aiaszuieani'Te, 15/12; 'Tu.pceruu 
atz.pp4,73/5-6 ; == fit, ALA des EpEai$ na- 
"TOVUIH "TI-AHAE, 91/0.10.' 

Tiînpuriii.-e, = zgoipog; temporaneus; adj. 
Ac. nacae "ri.anoypie, ha 

Tiînrăru,-ă, = tînăr; veorego 

adj. şi s. un "Tuppegiit con 
apr, 163/4, : 

3; adolescens; 

nS-hpeunea ca- 

| Tiînre, 'ru-ppe, ri. tg, vedi ru, 
Tiînrereaţă, — tinereaţă ;- veszys ; juventus; 

3. g. f. Biata aa ura pi. NAS 1 ri-igeprbue, 

14. 
Timofteii, n. propr. s. m. rumogeni, N. 1/14 
„= Ac. Zeke... PHAogEa, Tfo-1+: 

Tindă, = praetorium ; s. g. f. NS "ruiniaeae 
"AS Îpcas ce AS erpacstăcita, Ac. 56/43. 

Mini, — a sună, a clopoţi, a cîntă; tinire ; 
- act. ind. prs. At az murke duter$ 

iSezurzor, 151/,. 

Tire, "rupe, vedi "Tu. 

Al. NES 'rnp$, 26/4, 

Tirerelu, — tinerel ; Apios; infans;adj. şi I- 
8. Kă A€ HOWoy izeStut rupepen, 115). 

Tiru, n. propr. g.m. Ai. NS 'rupS, Ac. 2 “ei 
-NgS "rupi, 20/. 

Tocmeală, = întemeiare, cr care; vasadoii 
constitutio; s..« 
143/3. îi . 

. £. AZS rugrk, Ac. 5/1; 

g. fi răavkaa asatien, Ac. 

Tocmi, = a aşedă, a, linisci, a moleomi, a 
adauge, a adeveri, a rindui ; porasztdăety 

 cuuzeideodou, doze; Seilar e, âdjicere, con- 
stituere; v. act. prf.. Sp. TORA KZT 

| aâ9$ racârra, 11/19; — un 'TORAIp& Vu 
Sine, -102/14; — Refl. prf. Sp. 'TSaipace 

_ ÎoVaeuu rpznuA$, 59/6. 
Tocmitoriii, — econom, „diregătoriii ; s. g. 

M.cASnti,4S ka BOV-Apui 'TSAMI7egi „NI 7979 
BANO. BOY.ApzTauili AS: AÎISES ; & 220 ci 
xovpot rotzi)ms yăo rog 205 ; ;sicutboni dis- 
pensatores multiformiă gr atiae Dei,1%/9. 

Tot,-oată, adj, N. a. rorov putir$, 3/7; 
TOTO qazot arc: dpauuey,115/8; "7970 
moi +133/13 î. mers si i N. pt. îegăalst 
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_ zetoy, 85/6 ; -— enovatoy -p runps, St. ; 
zacusca, 1/4; NQECIpE 'Po79 âusv,15/12; — Zenorpa, 63/4; — prf. cp. pl. âot 6 

era, 10%/9.10+ far, i io po7a,10%/a, soyzoy nn giauien, 151/11; — ger. ze | 

poT$, 15/ns mro2$, î0/aş 705, 15/u1; Ac. 
3 » LA . A 

Su, „p 'T979Y „NEI 11073; — pl. N ile esse, vigilare ; v. refl. împr. zeseuunez = | . SC »9 93 “. , - | 

reni, 1/1, ia fasa 4 - [130 Stei NES 2Srauopu, 198/14; 163/11; — ger. 
N. pste "Via, %fo, Sh N. Su, 1/2, Esau ASea, 141/10. 
73 9407 1537 16% SI « Ă - 75/po-u lol ai fa 761, [19185 Trei. numer. card. Zen A9pppui, A.c a. 3/g;: 
1/9; — de, a rerit, 3/1,6/00/[10/9,11/6, 

mezat, Sia; — Ace ae [Apa A€ Toro 

Trezvi, a se, = ase trei; vigpey; sobrium 

- . . i 4 ze, 14/55 22/6»6%/ 133 99/1,100/1, 135/g; reni, 

35], 99/45 Ac. sus. 6/12. 11/03 1/4, Sha, 97/10, 95/12; — ord. Ac. a. â 'rpenae noA$, 
35, 5%u, 99 PE 9, 105/u1, HS/uae ) | > in 16/7; â rrpentac uâ,55/14;—â 'pera sH,85/o. 

. a ÎS 0 pe epitet « .* i . Îs , . . , 

Iu — (i 28 pepSue fas rSrSpo 13: | Trecătoriii,-oare,—călcătoriii ; zapafăzrjs; 
— D, aSrSpops, 22/95/13 6/1 118/19, 
„168 SER transgressor; adj. Şi s. îpugepu ZekzTopIo 
151 155 /35 757 pop, 110/u 15750095, acute N. 119/p;— Ac. Sng. KA ZERATo-! 
11Sfu3; reţzepsph1 12/85 rezeyps(1),111/6; pin, 18/10. 
Toy7aţps, 15S/1a; rss, 107/13ș mowrrS- 
p%p555/6;— Voce. a. renal /10p — s.f. N. 
a. reara, 979, 52/0, î1/1a, 12/85 'POa74, 

13175 roăra, 11/23 7eâra,1ti/6; N. nst. 

Tremetere, = scrisoare, carte;. 2zt570)i); | 

epistola ; s.g.f. 'rpearkreprt, N. Nt.107 a; i 

N. pst. snezikena zeartrepe, Nt. 10974, 

N. 119/sus Nt. 122/sus; Nt. 138/8.4, Nt. 

Tea. 9 SS; — Ac. a: V/12 1/4. | 165/;0; zeaukre, Nt.109/g; N. sng. ZEdla- 

fot ast as oaza, 15/13 5/1 0/10 “ repa,169/2; — Ac. Sng. cippzunarpe 'Tpt- 
115 pix, 165/p; rreârra, -21/g.7, 100/1, 164/u.4 ; avkregil, 100/3 ;- peavkepe, 166/4-33 ; ze- 

noir Onu lo Ag, st: reia, lasi dn 138/ : căspzuane Zeatnizepik, 165/9 ; 

Zn N a 20478 lei 7sâTt, ba; A li t = avkrepe 107/8; eat, Nt. 

— Ac. a. rose, 2/14 29/45 "To4765/[13 47 bi Sao, b Nt.155/auv, Nt.170/sub; pane He iat mă, op medeea | A N 9 SEC A ln 
51, W5/g; Ac, sug. 7oarre, 2/45; 70476, ei del sit 16575. 

Sus; ear, î3l6; — aur. "vers, 1/pi— x Ș ID 0)oe; apostolus ; S. &. m. 

AE'T095,150/p3s — ânmuze pe 79076, 153/13. ! Tremis, = ancato/08s; / 
Cuau nzzS mezeS Iu ZeanieS AS îc Ne, 

Trage, v. act, înd. ps. BA ZaAroY CIIpE II9- N. 168/1449. 

. , ma , 

qeiToaptyl 15, ; — enj. DIS RON €£ ZAT% | «emite, v. act. înd. prs.„NUS ABIL andre 

ovuenneun npe ozata că, 29/8; — împrf | “tre, 165/1443 — 
A 5 | E MNUSTE, 43/a; — EA! kre, 11; 

A AS roy âpapa, 53/11; — Pas. part. 
Prf. N. A€ Â€ cane HSTIpIt Bâc, 119/44. 

  
CE P 192 . _.— 59, A 

en). prs. ce Zau S EA, * Je; sg E 

7 zaow, 65/45 — îÎMprÎ. SE. AAECOV 
EMI FAO, 65/4; —. ÎMpri. SS. Ade 

ă za rot vele . — prf. Sp. 49 ZEAnuus 
Trăgu, = tirg, s. pe. m. mpa ad Are | eat, ist DE Tai ZE dtice, 

înec, pm "Arie sâoro; USQUE ad AppIl Aa "TÂ.ppE” /89; ” SA ge atlcepz, 
forum ; Ac, 100/ IN 18/g; — ptaieeaiS, *1/s 3 — e 

Ra , . re, 10/12, 15/1;— 
3 - . 2 a 03 vânțret 10/„0e —— fit. BOI DEMITE, /12 
Trăndu, = astăqi numai în pl. trândi, vintre; ho; aAS 75-78]. — Refl. pr. 

erezia; dysenteria ; Me na TpAASASII | SAL Fes mov 'mpeâvacece clienta A9 
: G „sp. AH MACECE AzpuyE4S, G. 95/42. | , ace 105/4; — Pas, înd. prs. UAAE e 

Trece, v. act. înd. prs. npecnpe a'kige ZEuit, ASE tinut tuepope, LET/6; — MIoAk- 
46 | ” 1 ” A 111/ . 9 EAMICE ANI > | POE ANC 

"hai—ibgeapik îzannegpS ut ZAtie, [7-85 Ra acaa cA8 peatuuu(!) = pe. ct, 

— enj. prs. se. ce elita „NUS Ebe, e ; cs; 1 sai _ 
a a - i. Ț . .: A | . a "Si — pr. Zeu ASateuteni Npari76; Nt. /9; pisoare, carte; 27019) 5 Ș   : nS 'resură. = scris 4 n '136/4 

Tgeun, Nt. 7470; — împrf. se. .zeuik -NZS Tresu ce zzeSp -NEZUATOapE, AC A, 8     7 Le nunti, 24/10; — prf. Sp.- ASTA agilate          
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———— 

n 363-168 16%/ 164/- 163/8.165/9.165/p: p 
Troada, n..propr. s-: f.. Zoâqa, Ac. Sns. - 163/11,195/115% /145%/1, a LR /si E, 

15/3 1/5 - o 142/3; — D. întreg; Boat, 12/6, 196.2 le 

ri 2170937 44 198/4 130/1p, 18111, 134 
Trofim, n. propr. sg. m. zoipnaS, N. sns. [3 2/6 LR a ha Li 3 

15/ N a rpSapitaiS îdpeceranunoț, 33/5. -|. Hf, 1, l/s, [12 a0/e Ju 

n m n. bropr. e: f. z6r- "poat, 135/19, 160/5; EoAV, [13; Boâw, 

Troghilia, — Teorie; N. Propr. Se 4- Cot | —165/G. nea, 105/3; Bod, 22/11, 182/5; — 
riată, Ac. Sng. 11/13-14 SE “scurtat, singur: Ba, 105/2, 1291, 143/19 ; 

Trufaş, = ozepligavos; Superbus, adj, şi s. impreunat: =uz, 21/6, 23/1,198/8,132/6,153/i 

liseS zSdauntaepS nporurehipece, D.1%/s; |: 141/9, 142/4, 145/7, 1997; — compus. X. 
"rpSiaunas, 163/5. 

: Su „jucovrunt,51/5 ; 4 EAS not HLOat0 „Pico 

Trufim, vedi-Trofim. za3uioacka, 598; — Ac. 'ru-pge “Mies, 

Trup, —c6uz.; corpus; s.g.m. gSno dap | O118/; — PL. N. BON.--MUINIEZ, 1/6; „MUIE, 

cod; ae7ov, N. 122/3; 14/5 ; — Ac. 'T970Y 142/4, 145/7 ; AURA, 2/1; -MUHEZ, 9 a. 

7Sn$, 122/19, 193/14; pSneţ, 1%/1; Ac. a- |" Tunde, v. act. cnj. prs. ES ceia 'Trogusii a- 
131/j; Ac. sug. 7S(1), 15%/5; G. zSnsu, “ novas, 90/14-31/1. - 

9 “ i iu * - : , R , a 

290 ate a A 1 Turbura, a Se, =— ovypye?adae, rapdocesva ; 
| vers: moi, N. 56/10, 3/6, 46/10 52/ E A el. în 
Tu, pr. pers. "roy, N..%/12 Ca 10 conturbari, confundi ;-v. .refl. împr. de 

5875 59.0. 67/„ 17fa SI 5 
Ă Yo /10, [700 [12 d, so? iona 49 nS... fue BA "TO BOVpapelui, 

120/1,130/3; 7S, /6; — Ac. TIME 1 54 . „nec EMO 

31/34; 55/10, 55/3,.59/o; 102/5, 102/9 : rri.ipe,. | - 154/1913 ;—prf. Sp. 'royzaopace Îepăatei 

“si Ba dor BT 8/9 mozov, 5%/a; — Pas. împrf. îpa nzekpeta 

„ S0/aa-taa 99/os 'rtpes “Pa ile» “Vo Ju - mowznowypamnv(1), 10/14-11/4. 
-102/3; rrnpe;72/19; — scurtat, sîngur: 76, | VZROYp :j au a 

„30/12 30/13; e, 41/9,5%/7, 59/11, 75/57; |- Turerecu, — tunerec, noii GudTg ; 

711971 în ebrae ; A.A 'Sp'kpeS Heat Toti 4,50/9,89/10 ; împreunat ; =rre, 36/6.7, tenebrae; s g. f. ANS Sp pers Fit , 

39/19.13,. 1/8, 42/1, 43/2,45/9, 55/1, 58/2,6%/o, Ron A atiepSpaTa AS aSnanga(), Ac. 5. 
71/1248, 8075; — D. întreg. uie,%0/1,6%10, | Turmă, = zcipnov; Şrex; Ss. s.f. roâra 

. 17 pi 77/29, 89.8, 120/;0; — scurtat, ua, | : moyzara, Ac. 21/7; nov Bo KpSua TSzati, 
” - 1 ” 03: a ate "189/u, Pi 

30/14 5i/â, £1/0; 4/3, 51/14, 593, %5/04, | 21/14; SZata AS afiss([), 162/7; D. rro- 

73/13, 77/o, 5911, 118/7, 130/3; ui, 39/14; — meet, 159 

pl. N. gen, 1/6, 5/10, 15/10; 20/13, 3/19, |: Tutindirea, — tutindinea, pretutindinea; 
1 . 132 . | 

50/10, 91/18, 11/18, 146/10,191/5; get,132/14, Ş zero), naraypod 3. ubique; adr. reyTruui- 

1592; — Ac. ont, 15/12, 196, 21/7, 21/14, 
22/8, 25/0; 5/1, 62/10, 62/14, 65/10, 101/18; | | 
110/4, 1157, 11574, 12071, 128/6, 131/5,185 79, a 7 1 

130/5431, 471, 4/10 180/p,-189 16 12 |. - |. 
161/4. 162/. 162/2. 163/. 164/-: poti 2. Se . Sa 

cap on, 2 cor riof, A e 29 | Ţeapă, = strămurare; z&ypoy; stimulus ; 
, ) ? ) E] , > p “ A 3 301: s. &. f. iia'kna'kuoy ufe enpe uiknz â Raza 198/49, 131/4, 132/o, 134/g, 143/5, 154/g,185/g, | te 714 ARH U, | pe IRI Ni Abia 

160/14, 161/9; go, 1/3, 142/3 Fă ao, 127 1 |. „ 7 4 DI i E 

169/3; — scurtat, singur: na, 91/13,113/4, ŢI, ut, ui, vegi “Tu. 
„018/4, 196/,, 127/7, 12976, 133/14,135/2,141/1q, | -Ție, wie, vedi "Tu. 

ŢI 
> 

Anp'k, 33/12; rovri.pianip'k, 102/12; 

145/3, 154/19,15%/19,155/1,160/10, Nt.160/su, * 
163/g, 16:/g, 16%/3 ; împreunat:-n2,5/4,21/g, 
893, 120/,, 120/8, 127/7, 128/10,125/14,123/13, 
195/14, 129/6, 129/7, 130/14,131/5, 132/4,132/5, 
135/7, 135/4, 1399, 140/5,141/10, 142/19,145/g, 
14%, 14/14, 150/10, 150/11, 152/p, 157/g, 
155/14, 160/6, 160/7, 160/g, 160/9, 163/2,163/7, 

4 

etoriii,-oare, = puternic ; z02wzos; opti- 
mus; adj. Kaagaue aicia uiemepSu PEMonoy 

inaficov â ce poynSpă, Khzbzog Avalas 
2 parior TipEuon Dia: yaipetv, Claudius . 

- Lysias optimo praesidi Felici, salutem, 

D. 5%/5; — Voc. un.puiezoâpe dnanăt, 
57/12.13; ui.pereage ditere, 80/11.     <  



  

  
  

Țiînietoriii, vedi TȚietorii. 

Țiînre, = = a ţine; v. act. înf. pIs. BA noy- 
ToȚAnot; UÂ.Apr “E , Kogan, 87/s; — cnj. prs. 
Sg. CE i.e dna că pc to, 159/19. 

Țiînrutu, = =— ținut, reţinere, împărăție, pu- 
tere, tărie ; epugdreta, rpdros; castitas, im- 
perium; S. . m. KA a UeaSra € cata un 
ui.apsr$, X.100/, ; caaBA Lun unipST$,16%/10; 
— Ac. PpANIA ASVH... Ac uippS'rS, 63/12. 

UV. 
Ucide, Ucigătorii, uîn, ura, fina scrise 

mai adese ori cu litera începătoare- o, 
să se caute mai la vale sub U—-Oy. 

Urdi, = — a întemeiă; Yepz:cdy; solidare; v. 
act, Cn). DTS. ce BA „M7zprker m ce sz- 

ghena, 161/p. - 

U. —0y. 
U, = un, ov, Ac. 'a.9/ 1; S,87/6,161/4, 18/18. 

Vedi Urulu.: 
Ucenicu, = — învățăcel; padmzis: discipulus; 

Seueruuiicoy, Ac. 25/44; — N. a. no az- 

capa fas cvuenntuiii avu, 10/7 ; N. sn. 

19103 — Ac. sng.3/19. 187 /aai SPUMA, 

2/3; ovurunun, 2/4; ae. i „. Verei, 

28/10-11. 
Ucide — goraipeti, GmowTetyatv ; interficere, 

occidere; v. act. inf. prs. FATA cea â 

a9 Svuni e eAS 510; — înd. prs. Avpin sii, 

1197; — oVunaenut, 127/p; — enj. prs 
YEpAULAS Eno cE AS ovunr4, 33/13. 143 SV 

cE SVunrA € doyrain, pu 19 3 ce ao Sunrz, 

55/7.8; ce AS oŢunra EAS, 65/s;; — împr. " 

o OV A 6, 1183/14; — imprf. 1. pers. sg. 

fov Epa ueaa ueu.. . ovuna/k, Ap —pl. 

121; —— Drf. Sp. oVunce7oy AEpenizot, ce 

MS ce nporg'kea Bot, 152/7; — fit. BopS 

OȚUNAE, 50/1,55/1; — ger, ovunran AS; 15/13; 

— Pas. Opt. apt oyunicoy ce aie ME i, 

54/89... 
Ucidere, s. g. f. -Micovanut fpa cranas uin 

„AACĂ cnpe Suuaeph ASH, Ac. a. po. Dă 

Ucigătoriil, -oare,. adj. otuuraTrepie tăc're 

watt ueca, A N. 9%/9; DL a Sunrzregiu 
Ip | |   

-Ughiii, oârid, vedi Unghii. - 

- Vîn, ov, vedi Urulu. . 
Vînbră, = umbră, s. g.. f. Ea Eno us 

tăc7e cki. Mape căoy îgastuepe si -NGpEa0pS; 
7 Tag & 09% Ey Tao 7) Tpoi)s dnosizapă ; 

aqud quem non est transmutatio, nec vi- 
cissitudinis obumbratio, G. 113/7.s. 

Uînghii. = = unghii; Joia ş angulus ; s. g. 
IM. HO E-AzS oprite d; (a)nra î âuaeza, Ac. 
SI/4; -D Maznipe A sris0), 145714; —G, 
«A Kano oy.pric, 1 40/. 

Vinge, = unge; giga; 
OVArznAS ZaS Ko ou7$, 

ungere ; v, act, ser. 

331/10. 
Uită, = — a uita; Eztar/Ode oda. ; oblivisci; v. 

act. înd. prs. unui vie sţăTa ko Epa, 
115/4, 

„Vitătoriu,-oare, uitătoriti, 2703 tori pobli- 
viosus; adj. mo tace... ovâraezegie() 
ue dizzmopro ASrpoșii, N. A10/s- 

Undă, =s. sg. f. deavz-ppzce OViicen magie, 

D. 110/41; Gaza azur ee Ac rgik- 
Wa ovi Aeaep$, 91/10. 

Unde 8, —"m59e; unde; £ av. AE ST cauS 

| Wiprtae, 126/44. . 

Untu, = uns, unsul; Zders unctus; s. o. 
m. âutcza unt cripte ovuT$ i Ac 

Ni. 133/sub. i ” - ” 

-Untu, =— unt Eazy ș. oleum, | ungueuturn ; 

s. s m. KS oyu7S, Ac. 15%/11. 

„Vo, ov, vedi Urulu. 
. 

 Upovăi, = a speră,.a nădajaui: zilei ; 

sperare; Y. netr.. împr, - OVIISBZHUH cnpe 

uk ue £ âASca ROAW BOV.ApATA76, 151/11; 

— împrf. OYNoBBItĂ enge Afise, 190 /8-4. 

Upovăinţă, = speranţă, nădejde; ; Es; spes; 

„ f. oyneBzitiu4, Ac. sng 41/11; svne- | 

. zu, 1/4; Ac. a. 9 nșezfia, io; 

Ac. a. G, oynoBziuud Bine, 1594; Ac. 

st. 4 BOacgA CYNCEZHIIUA- 155/a; —N. 

oynofuuna(! = o noBzfinga cE a îie cnpe 

AiiseS, 143/0- 10- 

Urăciure, — urăciune, urare? binecusin- 

tare; eDdoyia ; benedictio ; Ai. Moara 

zocmoy îcoV, CEPAUIOBHAE UI RAZE TEAMOY, 

N. 125/1. 

3 
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„Urdiînra, =. urdină, a se apropiă, ori: prs.. 
pl. tun Htue o 9S CE MOY ÂNZȘE Ac ân: AS 
RO.CE NO CAOȚiKacKZ CA0Y ce Hoy oţz- 
AH.Ape Aa Al. pcot; 174 pjCEvo wo) bety 6 

îZiuvy abT6d aparat aoTâ ; Nec Quemquan, 

de suis prohibere ministrare ei ; fi ui eul 
IOAN e BZĂBpANĂTU CRON EALOV “enovraztiru 

Bau. nguvo iri îiueatoy, 63/5; — împrf. 
ui.nge âp'k Az.frgesu „purrpS Gergons oyz- 
MBA Wii CE BE.NIAEkă; ci € Exovres dovevsias 
2 7 VI6w, Tzosiioyovrio zi EVepunevovzo ; 

qui in insula babebant.infirmitates, acce- . 
debant et curabantur, 9/5. 

Urechile. =s, s.f. ovpernăe Si, N. a. 154/5; 
— Ac. pzS oipetnac piiSii, 192/3; YpE- 
RHAE, 104/9, 104/,9. 13. : 

Urgie. — 9yusz; ira; se. 
A ovzuie, Ac. 9. 

„Urmă. = îpoş; vestigium ; s. s. f. avkzeepa 
pe zana au, Ac. a. „po; Uge oyzata. 
că, 23/43 — D. ojzaeA ao, 149/14. 

Urulu, = unul ; 276, pia, &; unus; pr. ef. 
g. m. N. a. otps râa zoy seaa 'roun, 1l/g; 
fa uropeas, 16/2; ovi azzaaTS, 0/6; op - 
BAZGATOY, 65/10; N: sng. uz CAPS TzA1y 
ovoş âaaao, 25/14; BaCZACV npA 9 9S Kz- 
mpa daaars, 5/6; nerpzinuat îpa. op$ ka 
pa ânaars, 103/41; sYpS. 4, 96/,,-129/g, 
153/,. 135/0, ai/1, 50/gi „sif0s, 163/2; pjiiseS 

_sîrpS răcze, 120/12; otpot tăcere why Az7a- 
rep, 12 9; Meg _9Y95, 8 %/5; ee ovpoY 
IsnezS; KATE Si pS ui.ppecnot pe tn. 29/G; 
- Ac. tacut ot 95 ROVAZN7OY Ho (anS, 20/a; 
nu oi:p$ zeş Hey âipazatoy, 15/9;. otpS 
A.A eSratun, 5/7; A 9 p$ duec'ra raacoy, 
62/6; s$p$ rpato, 19/13; REavenrre iei scad 
295 Hamoy zKeaSu'TS, 22/14; ov ânoy, 1/19; 
die Wwezonoy, SG; St bv 161/3; ci Xpiiezo- 
cikuS, 161/4; ot a€$,163/13; neue o 9s, 63/g; 
<$9$ un.ppeekSunt at en 22/7-s; OpS up 
PECROV A€ Er, 32/6; EpS bate, 69/44; —D. 
teue o pSra pe Roit,92/1o. 185 — pl. N. Sng, 
ovgint, 3/0, 13-14; '108/g; opiu, 10/s, 5/0, 
99/; N. a. 5/5, 2/1; opiu, 1914; -— Ac. 
sug, Epropiii, 167/2; — g. f. N. a. w. nazre, 
11/65; & nanzzia; %6/,: ; % arie, 164/10; ot 
su, 164/0; BpSpa A€ 3Hattpiiac AO, 113/11; 

a. 

f. d;Soz pase | 

  

> 

— Ac. vb anabkaz 15; 4 & > Ropasie, 4/0; 
t sii „25/G ; 99/6; 167/10; oţid atata pie, 137/; 
OV aie, 1679 ; „Irpovy Spa ae czpBzTe; 

1/9; otrpa,115/12; 153/3 ; ueue St ntcraaa 
- nov az îeuto,69/0; neue otv dsprnz,152/p; 
-meue ovpa, 55/8, 72/4, 81/3,101/7 ; neve 9Vp7, 
"69/14; neme „pzS otpa, 110/8; aa aprob 
mazunpe, 90/10. — Conf. Depreură. 

“Urulu ciînrescu, vedi Ciinrescu şi Urulu. 

Usebi, = în laturi, deosebi; za” Biz; Stor- 
sum ; adv. ahză seen, 52/2. - 

Usnă, = = bugă; etdos; labium ; s s.g. fum 
— ROW OVCHEAE CAdE ce NS rpatackă ALES BI, 
Ac. a. 153/44. 

- Uspătă, — a ospătă, a se răsfăţ; Eevisew, 
ozara)ăy ; exhibere, enutrire; v. act. prf. 
sp. uz oțenzTrz, 97/43. 14; — Ref. pas. prf. 

sp. ok cenzraronz(1)= = ctenaTrarovyaA,192/5, 
Usteni, = a osteni, a trudi, a lucră,; zs- 

Tiây, EyabaTey, daudbety i laborare, protra- 
„here, domari; v. act. înd. prs. veara 4u- 

: pa ijiepuaopo un năczpHAcp$, raanut- 
A9BOY LU NEIȚHACȘS OVEZENECKOY LU AtOII- 

“uecSce no cpup'k Catepr ek, 12%/5; — 
CTij. DIS. ce H9Y atat Zoy7E oț CTENEERONTE 
rit.ppe,51/14-05/1 ; — Refl. ger. âua OVeTt- 
ui ASirz; 23/56. 

“Ușă,=— 9opa; ;janua; 5. g. f. -NRIICEpA otunniat, 
“Ac. 35/13; oa cu$ „Ne oțiue c72, 155/5, - 

„Uteşi, = = a mingăiă ; zagazodety ; consolari, 
“ Rortari ; o rbuuru; x. act. înd. „prs. o 
„"TELIAIŢIE Gonna, 1087. 

| VE 
V, & = 2, numer. card. îi = 19, 3/5; în= 

22, 13 9/suvp15%/suy ; — ord. case E =—a2. 
vezenin. G. Nt. 145/f2; a i=a2. e(aub)7, 
Nt. 165/p; ăn —a 82, cz, Nt. 119/sup, Nt. 
122/suv, Nt. 125/sup,. Ni. 1594, 

Va, Ea, vedi Voiii. 

„Va, na, vedi Vas, 
Vamă, = agonisită, dobindă; s. g. f. uz 

vera AS (TSpata). .. NOV KS Baata UE OY 
MHAZ, pă: aloyponepdâs ad : Tpo%5pwş; 

| LN turpis. lucri gratia, sed „Yoluntarie, 
p.-  



  

Varvar, = Bpăapos; barbarus; s. g. m. 
- Baptapin, N. sng. 99/11; gazeagin, 9/6. 

Vas, —.o42505; Vas, vasculum : s. g. m. ka 
dan memape € Baco. atovepictoy, N. a. 
15/12; — pl. Ac. enpe Ba(!) = Bace ae 
nopanit, 99/5. Da 

Vavilon, n. propr. g. m. nagnacus, A c.165/g. 

Vă, au, vedi Tu; pa 

Văduvă, = pipa; vidua,; 5; g. f. pl. ce utz- 
yeze(!) czapauin un Bzaoibar, Ac. 116/3. 

Văzduh, = aer; cip; atr; s. gs. m. noenege, 
BAZCAUAS cnpe BA3ASYS, Ac. 13/10. 

Văînră, = a vină, a căştigă,; gepăatverv ; lu= 
“crificare ; v. act. Pas. fiit. Ba.ppazov aa 
Epean.pinz îbuga, 151/4.5. - 

Văînrătare, — vinătare = vinătaie, pl. vi- 
nătăi — petele, saii dungile vinete de pe 

- trup în urma unor bătăi, de aici: suferinţă, 
patimă, chin; zdOpa; PaSSio  'e'rpac'rh ; 
EAST UE NPOTHBI'TSEA 'Tapti KO KBEAL-ALA, 
piin AS âubă Aî.păS n(-E)z-jpza rapi -p ASate 
a v a . : + i . â paue ioan; î orteze orepeoi Ti, RioTet, 
cicizes ză adză zâdv RO puăzov Ti EV VO - 

Spy dăedgărur Emmedetoda cui Tesistite 
- fortes in fide scientes eandem passionem . 

ei, quae in mundo est, vestrae fraterni-! 
tati fieri; fate 2€ NpOTHENTECA "TREDAN. 

Brkpeto, BRA uţie fâo mibie crpăcTni cao- 
UdIOCA BAEAtoY 
IG? | | 

Văînslă, = a vislă, a nută, a navigă; âyd- 

“fe, ded navigare; V. netr. CnJ. DIS. 

KSE ce rio Bz.peaanut Att.puizS kpuTov,55/14; 

” w LA 

B9ACTBOVY ERE „Bz ag, 

— RS ce Ba.pea'kSe Ae duie, 86/5; —prf. 

„SD. A£ ÂkoA0 EBNCABANS, 2/11.12; BZ-AcAz- 
ao, 83/8,. 5/1; EaCABAIo Ad MAZUHŞII, 

9/5; — Refl. prf. sp. EZ.pcazMovira NES 

cuipaoveia, 99/2. - 

Văntu,=— vînt; &veuos; ventus; s. g. D. cov- 

paz nporueunkoy ezuroy,S/1; îpa BZiTov 

„Nuaa'kuS,5%/x; Hoy ua A'zcă Hot BzIToVAS, 

S1/,9; — Ac. Ac BzuToy aenzA472,110/12; 

A€ hsakaanS Baie raen7e, 123/4; — 
_D. ce ngorngackace azirrotn, 8/4. 

- Văntură, a se, — a se. vintură, a fi arun- 

cat încolo şi încoace de vînt; venise»,   

= 

e 

fuziew ; a ventu circumferri ; v. refl. pas. 
“ser. zuToypznasce, 110/1918. 

“ Vărgură, = vergură ; mzsdăvos; virgo; s. 
> g.f. ân'k nazS dle nazrspe, Ac. 2/13, 

„Vărsă, = exe; fundere; v. act. prf. sp. 
RAZEApA czIitat,12/9; — ger. BazczHAS; 

45/90. | 
Vărtosu, vedi Vrătosu. 

-Vărui, — xowăv dealbare ; v.aet. Pas. part. 
“pif. nzpikre azzoyiirs, Voc. 45/10. 

Vătahu, = vătav, împărat; cefaoiâ; au- 
„.gustus;s.g.m. Kalavzce gzraket, N. sng. 

„o 02fq. — Conf, Curatu, Da 

_Vătămaă, a se, =pohuoniţesdar. uzphorezta:; 
livere, vulnsrari; v. refi.: cnj. prs. cent 
“Rarzatece, 108/5. | 

Vătămătură, = rană, vinătaie ; po); li- 
vor, RV ÂA€ ASH BATZAZTSpIL BEActAToV- 
ga, Ac. 150/9. a | 

Veacu, — veac; ab; saeculum; s. g.m. 
pl. Ac. ap Rbun, 14%/5,14%/9; „p erbunn pb- 
una, 160/1.2; -p 'kuin arkunas, 15%/70. 

Vede, v. act. inf. prs. Kaaeatnice tun Zhao 
“â eat, 7/8 ș noy dei a eapl, 104/7; — 
înd. prs. aasoy, S9/p; — Bes, 121/5; —. 

nege, 1/6; 5/10; 71/19: Behfum, 121/1112; 
„—'enje prs. ce B28$, 10l/13; — ce BESH, 

41/3; — sg. ce Basa, 193/1423 — împr. 

ntsn, 29/10; Besu, £!/9;— pri. sp. BBSSI, 

40/2,.16/8.9; pasovie,l/14: — Baseţ,11/7; 
pzsoyui, î7/u; — BASSrS, 15/19; — 

nas5pz, 52/8, 3%/6, 398, 9/6 ; zsey(!) = 
gzs0y, 100/2; — fiit. apei BEA, 20/19 ; 
—— BopS Bta, 21/03, 101/11-12; — Ser. 

Rz37HA4S, 104/6. 17/19; — Pas. împrf.Epă 

îaS nasS$, 45/8; — epa BaSSu4, 23/15. 

Vedere, = ânrasia; Btupa șaspectus,visio; 

“s. g. fi nS neakpik Ac. sng. 1107; —D. 

nov d;Sre  npornanuoy uepeniien BeAkpe, . 

18/41. | EC 
Veghiă, = a priveghiă, a ţină, a pădi; zn- 

-gebyș Servare, Teservare; Y. act. di Beria, 

169/9; „p tniuoy ân Beria, 10/14; — cnj. 

prs. 6 neasinta auaak ce mkrie ei, 31/9; 

& ekrîe,70/12; — Pas. cnj. prs. BEriATeYy 

ce die, 70/10. | 
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Veînreri, — vineri, (Jia), s. 
Ac, sng. Nt. 52/18: Brpupui, Ni 116/sub 
nepe, Nt. 119/8; Regii, Nt. 195/4; pe, Nt. 
141/g, Nt, 149/1 Nt. 16S/sub ; — GQ. cdpa- 

IUN'TOY BE. mepiieu Nt. 9/sub; nepepi, Nt 

14/5; cepi, A Nt. 3/8 
Veînri, = a veni; v. netr. inf. prs. „jugS 
“Gnanunge â Beppn, 95; â' Beput, 166/10, 
166/13; —înd. prs. niro NS îepâatn,19/19; 
— tipge, 145/5; — Bupp$, 151/6; Bup$, 
2/14; — CD]. DIS. ce BEAPHALOY Aa TÎ.ppt, 
59 /1.2; 2; — ce Rie, 45/19, 62/2; ce Rî.pe, 7/5; 

impef. pl. Bepia, 6/8; Btppia, 105/1293; 
prf. Sp. BE.p910, 15/11,01/10; — BE.ppe;: 2/2 
1/5 144, 21/3, 40/10, 53/13, 63/G, 7/3 ; BEț-. 

pe,.51/5; — ne.ppeaiS, 15/6, 1/9 ; Bu.ppeS, 
173; eupeatovr, 17/1151; Bi. ApeaS,2%/7,9%/5; 
gepiiaiS, 26/5, 99/11; BeppnaiS, 8/1; Bup- 

peatov,99/7.8, 100/5; — Be.ppzp7,18/8,103/1; 
eapzpz, 250; zepep,29/4; BE. npepay56/19; 

— pif. cp. epiran, 30/5; —:pl. âov ne- 
pro, 1/2; âoy Be.pprroy, 71/10-11; Na9Y 

ge.ppriTro, 102/c.7; — fit. aepuga, 02/,4 ; 
— Repnnep$, 56/19; — Pas. împrf. n n9- . 
cret îpa. mov Be.ppuTs, 5/7, 

Veînritu, = venit, venire; napavsia, Tag cia 
adventus, incolatus; 's. 9. m.. E. Apus 

AtSn ânponiece, N. dej, RE. asu'r$ ciu'To- 
preasti, 167/7; — Ac. ae apus AS î€ îe, 
108/9 ; nz.ppa Aa Beppuroţ „alisu, 132/0910 ; 

»—G. „NZS dpuka geppuroțu Bocz$, 4429, - 
Veînritu,-ă, = venetic, nemernic; zdpotuos; . 

advena; adj. şi s. zoy rsez(!) Ka E-Mail 
uit eziupin, Ac. 1+7/g, 

Vechiii,-ie, = apyatos antiquus ; adj. BEKÂIO 
„ovuetnno, N. 25/18. . 

-Vecuitoriii,-oare, = vecinic; aibnos; aeter- 
nus, adj. gs RERSM'ToAgE â ASii caaez, Ac. 
164/5, : | 

_Vendecă, = a, vindici.; ze da ; 3 sanare; v. 
act. prf. sp. tun nenea AS 95/,; — fit, 
mAENI ECIO RENAELA eh, 105/1.9; — Re. pas. 
â ce BENAERA EN AE Azpropu, 4/10.11; = 
cnj. prs. Bet ce nutperauiitz, 135/3.4; — 
împrf, Pl. ce BepiAeRa, 95/s; — prf. sp. 
BO dac ASn narzazrSpu REAea'rovaz, 
150;9.10. 

  

o. f. Bepp6, | 

"“Verigă, = lanţ; 

" Veste, = 

Vetrilă = auedoş, oyevr), dprepuov, î   

Ventișoru, 
Tu 0p$, 

Veri, nepu, 

Veri. aepu, 

— vintişor; s. g. m. covaa au- 
N: sng. 9/4. 

vedi Voiu şi Vre. 

vedi Veînri. 

hose; catena; s. i. f. Roy ” 
REpHuyuae âu' era „Njama'rs cxurst; Ac. 
a. 102/19.- ă | 

Veriru, = venin; i6c ; virus, venenun ș s. 
9. Me nai. ina € ao „E nepups tbatezoti, 

Ac. 124/9. _ 

Vernichie, n. propr. e... ceziunrte, N. sug. 

65/5.0, 11/4, 524. Sa 
Veseli, a se, — aâyx)dras9a; exsultare ; v. 

ref]. ser. neceanuASaz, 160/9. 

pios: nunciatio; s. &. f. tun 
Bere, N N.55/14; — Ac. ASnz B'keTA Ege- 
cotu â en uoacze Rpeai.puua, 11/7. 

Vesti, — zzopyeddew; nuntiare; v. act. înf. 
prs. â eernt,102/7 ;-înd.prs. sg. Beereckav, 
SOis; — Bec, 137/g ; neemrpie, 166/4; 

1H41/5; —cnj. prs. 
KO ce “net. “MAT anuar RECTHUH, 146/13. 14; 
— prf. cp. âuacră Beernrau ati, 5/7; 

„— Refl, prf. sp. neenee, 130/19; Ri. ApELE- 
„epuee Reaw, 158/9; ni.Apetecrupact, 
„137/4, 166/4.5; — BECTIIpIACE Boat, ai 
_— Pas. prf.. BECTUTA do, 190/,9; part. 

prf. ai. Meter, 144/10. 

Veșmântu, = veşmint; înaz apus, “pad ș 
vestis, vostimentum; s.g.m. REatenre, Ac, 
sng.22/14 ; Rtaeureae,13/9 ; pAo. a. EEAMEN7E, 
16/14; taiere, 16/11; Eemereae, 181; 
Ac. pst. statu. NI7E, t16/2, 13; Ac. a..G. 

 RELIALEWIT EA, 12/13; — G: Btaterea9,191/12. 

Veștedi, = = juapaiveodaz; marcescere; v, netr. 
înd. prs. ăura- uiţi BOTAUĂH AZOV „ABAETEAE - 
cade BereseckS, 111/1913. 

  

                  

Tioy; Vas, 
„armamentuni. supparun, velum; : pilrpnas; 
8.8. f. aSâpa p'hkronaa, Ac. S6/.9 ; cnzut- 
IA ekrpnaa,5/19; za ankapa rkrpuaa, 
1/3; &krpuaa Kopacineni aer aaatoy,5S/s. 

Viaţa, — vieaţă ; tos; vita ; s.. g. £. ue ga 
si Baa noacza. N. a. 130/9.10; — Ac, 
ns. enaua; 112/2; - giaua, 151/3; ndua, 
5 "i stau, 153/19 ; Ac. a. Bau, i; 

  
   



  

aud, 117 /s.5; Ac. pst. nat, 129/11105/gş E 

ian, 1%0/g ; stia, 112/;; 
nana, 1/13; — GQ. 
RAE; - 1592 Fă 
“Bovpparranieii iau) 1/1 d ânîu niani- 

eu, 197/41. 
„Vie,= a vie (a8. conjug Da vi, a viețari, a 

trăi; tip, î Bec; vivere; v. net. înt. prs. ov 
ce Baie A ie, 5/7; ; Wen da â vie y as 
AAC, 9/13; „AZS nea â ue, 
ind. prs. fo... Bio 40 AfiStoy, a: 
eieui, 12/10; == rio, 25/75 enj. 

PS. ASuusS nemazețu ce tie, 137/4 ; 

ana, 151/y; 
AZS oVue ANULA 

         

ov pepenzaze ce nttaiS, 150/8; — înpri: 
Bia, 1î0/3; — pl. 1/3, 5/3 uâna, 10719 4 — 
pr. sp. ius dapueeie, Tis — Condiţi- 

onalul, ce iicepeal$, dpauenpeitS, 130/23; — 
ger: nins, 193/10. 

Vie, = unea, zebre; xitis, sarmentum 
„a E. ia, N. Sue. 1%; 

- e pig, 96 2 - 

viftaniea, n. propr. A tri ganient, G. 35/5 S. 

Vihori, = a vitori; spemătewv v. act. Pas, 
imprf. âma noyzrani tpar: oaze LH 

o Xoprnat dist, Ne 57/14. 

Vină, = = aiziz; pda piiopz ş căusa; s. o, 

f.. pik” cen Nuueaeroy Riiia, Ac. 54/12; 

IAppA Io Bateti Rita “ee dene noy- 

pentepS, 69/g; Ac. pst. Buz, 35/69/13 

127 101/7, 0/13 — DL. N. ue cAn7o 

Rune cripe „Șc$, i; ese spin une îji- 

AS, 13/09; Ac. a. unit atoire, 66/5. 

— AC. RWE 

  

Vinovat,-ă, — zwoyos; reus; adj. N. dune- 

„ara (0) = [ta GUISGATAY rs Speo, 

Sf. - 
Vită, : = zios jumentun s. „e BTA CE 

das, AC 

Viteaziu,= vitead; poz, îpos; heros, for- 
tis; Buruii, & cbr; tipopi orator; BWT- 

uite, cele niiez fcoztrăs “rhetoricus ; 

„adj. şi s. nov twrilale rreriaS Abâperapene: 

peză &ljropos Lee) 7065 ; Cum "Pertullo 

quodam oratore; pir og5 "TEPTHASALA 

kBSIi ; Ac. a. i , 

Vitesce, — necuviinţă, fără socoteală, ad. 

irpelzage. aut  nâpe  Deaue MAS ipSraSas, 

AEnpeoY PA SD MTe pur 

Bere ce dpioy, 1 

  

| — 949 — 

E to me ctizoy tinte ciipe “NS a ceata ; 
âharov Yde o! Doze Teza Ceoptov ni, zi 
TăG AT TOI aizias Oda ; sine ratione 

enim mihi videtur mittere vinctum, ct 
CAUSsUs ejus non si nificare ; REA CACRECIIO 
9 ANULA CA nsebiaaiotjroY Saua ia, â fasie 
UĂ 10 BIMTBE MECRABĂTII, 72/14. - 

- Vițţă, — vitis, sarmentun, virga;; popa 

Sg. fe Rite Ac pie, Ac. Pi a 

Nii- -e, = Şos; vivus; adj. nov, N. 10/6; 
12; — Ac, AA CEpA Ipoy. mat nioo; 
— 0. sStezurrS ao Aiises, 111/4;— pl. 

- D. numaops, 1S/fg; — g. fe uiezien iu, 
Hp — Ac. uieziiae! rin, 9 | 

Voao, nea, vedi Tu. 

Voi, e, vedi “Du | 

Voi, = podele; vele șy. înd. pr5. MY 
M-33 BOI ce ZAcunoyus. 

75/7103 — Best ue nepui ce daruit, 11/p; nepui 

RI: covii, 66/1.; epice „Mrieaeat,120/14- 

E 1/4 — apazS na, 1%3/g; Ba ce. . 9, 
5!/9, 61/4, 63/13, s0/4, 85/.5, 12 25/12, 153/13; 

— BopS ce...119/5.6. — Conf. Voiii şi Vră. 

Voia, = Vima; voluntas ; 's. să, 

AiiSi ce aie, A N. 25/6; 155/9;. notă, 145/g;— 

Ac. NZppA aa Bo, 2/1; Ac. a. Rota Su; 
"Acia. G. nea, 2t/5, 157/, 157/19, 161/44.: 

voinici, a se lupu a se oşti; ; orpanebeata; 

militare ; v. netr. înd. pr's. A Getanycae ROd- 

cze ui ta ue Boiminrecioy «pigS atsASAa- 

pene oacze, 121/3; ce deputata AE HEAn- 

ÎNEMIILAE isi wkae ue ofiutiveco enpe 

es: jaeze, 147/g. 

Voinic, = — ostaş, oștean; ceparatăvege  Milo5; | 

S.g.1N. BOU. ASagA ate, N. 55/19. 13; 

gonit rapa Sp! l,92/u:bepunaS Cao 

conuri, 100/9;— Ac. ao Ein Ii 

covpraini, fi gouniun, 59/4, 55/10; ten 

“un, 5%/6,5%/10 —-G. noniitunaepS, 91/11 ș: 

—"D. point acp$, 29/2, 91/19. 

Voii, verb ajutorial pentru timpul fiitoriii ; 

aere, înnăinte: 35/7, 6%/1.9,70/19, 71/1255. 

105/4.3,. 120/9-30; — după: 6/2, 17/19-18; 

nen(D, 62/34 ș-— Begu, după: î1/e, 9; 

- — na, înnăinte : 19/13-14, 15/53 5/6, %/2, 

Pui, *] 2, ih 112/4, 115/so-1» 115/a3, 
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120/3, 130/g, 135/13, 115/,,15/1., 167/5,15971, 

16975; după: 39/14, 1/9, 6%/3-4, 110/8,11%/, 
125/5, 198/19, 195/13.14, 199/7, 131/11, 191/19, 
134/1913, 134/13, 13/14, 136/p, 136/3, 1%0/j, 

„.151/5,151/7.8,169/1 ; să,119/10; apa, 190/1 ; — 
epemoy, înnăinte.: 50/9, 150/g-7; Lpeatev, 

150/7-55 upeaS,91/0.1p; după: npeiS, 15 %/135 pen, 156/10; — ape, înnainte: 20/4, . 
116/13, 11774, 17/23; după: 2199, 19%/u, 

162/1315 — nep$, înnăinte: 22/2, 21/a3, 
„9/5, 219.10, 31/19. 19/3, 50/13 50/13-1301/1 
5/1, 74/73 S6/6; SG/uz, -101/11-12, 10413, 
101/14, -155/7, 195/6, 16/13; 5, 21/15-13, 

- 15/13; 89, 169%3; după: nepS, 21/19/49, 
95/18, 69/6, 105/1, 119/13, 119/1311, 157/10-11 
165, 1677, 165/i5;. nopoy, 157: 5, 
13/1918, 17/15, 185/. 

Voivod, = maimarele oştii; orpzzonezieynei 
tribunus militum ; s. g.:m. D. upuazut 
doyrain ao nefins, 100/5.7. 

Voroavă, = vorbă multă, strigăt, gileeavă; 
zăâza/o:, YăzoBos ; turbatio, tumultus; s. g. 
Î. 0... ROZSARA Hy NEVIIIIA A€ Rade, 

IN. 1/agi—. Ac. AŞPa dupa Bozoana ov, 
557113 Ro Bozoanz, 61/14; Ho nSra-.put- 
ueakye âaecoy pepenzoy nezeă,53/,; dmpa - 

a e Ă 
topata,57/4; — G. Aoyna azcapil: nopoa- 
Bee, 15/13; — pl. Ac. dap nozoane ce 
din, fo - 

Vorovi,=a vorbi mult, a strigă; Yopufietodas; 
turbari; v. netr. împr. 
na cĂpiparrS aSu ÎS faoy face, 16/4. 

Vostru, voastră, pr. :pos. nsezs, N. pst. 
129/4,131/9, 155/19 și — Ac. pst.-131/43; — 
G."pst.112/9;— pl. Ac. pst. noipipui,104/9; 
— s.f. N. pst. noaeza, 180/10, 131/7; — 
Ac. pst. 1/;, 12/1119, 
151/9, 160/5, 163/: noăcgz, 116/y ; Reach, 
143/9; — Ac. a. â noacza, 9/19, 109/18; 
110/11, 1/12; d Boacga, 155/a; a toaca, 
155/4; — G. pst: nodcze,140/5; — D.pst. 
toacze, 13913; —pl. N. pst. nodcge,153/9; 
— Ac. pst. neacze, 111/59, 127/og, 12774. 

i Sf re pi tra agati ESdeze, fn; usăze 151/g; 

  

1/3; — D. pat. neacze, 150/,9. 

, Boâcze, . 
1; —G. pst. Ro4cze, 141/10 ; -Boacze,. 

t9Yy "ROpoRupenH ' 

2, 132/g; 147, :   

Vrajbă, = Ea; inimicitiass, se. £. Insera 
asatieni npăna AS aiseS facze, N. 27, 

Vrăjbire, = pedeapsă, pedepsire; E75tzate; 
“vindicta; s. &. f. enpe npainnpl Zentas- 
darzrepu, Ac. 11S/4, 3 

Vrăjmașu, = contrarii, duşman, piriş; ây- 
zizizoz, Ey %eâs; adversarius, înimicus ; 5, 
Se 1 EPA MANIA; AS Afis lăc7€, N. 15 A 
—N. a. epaaanş noczS, Apatoț, 63/19. 

Vrătosu, = virtos; în composițiune cu mai: 

“măi vîrtos, mai cu samă, mai ules; para, 

- o pwăâtora ; magis, maxime; adv. un âaSuS 
EASY -MPAnITA Roacz4, "Atari tpiarrocS „Ne 

n - A a Da Î 
"rupe, ârputie “prapare, 79/11; atat Bapre, 
=a a A Î a 
16/10; dan depre tăcere aan Bara da, 
ME KATS Asa, 23/95 seaSiitiS man epa- 

“Şase novaenrreat înnark ue suce,21/1S/1.9: "PO AE Bovaerrreae ina ue suce,21/1,55/1.a; 
i eo, 157/5 | ata apare, I57/fpg, 

Vre, = fere; adv. na Bp'l tanre sua; 
„— Apoi în coinposiţiune cu urulu, ura; = ul 

unul, una: Ac. ce Ak npS Want cipe 
nepupe, 69/4-; —- npikaopS ce npiaaczaca 

. - + 

apropii, 167/2 ; — ce: ânponiapa aa BpR Y-|. 
mazunpe, Ac. 9/19; — â du uet...BpSpa 
AE Buaupiae aspit, N. 113/4, 

Vre, upe, vedi Vrere. 
Vre, =a vre, a voi; înd. prs. ue Bepii ce: 

paun, 1%/9; nepu...ce covit, E0/14; tepi ce 
NEA 199/1q; — ph ce tac, 15/19, 

65/59; npel SS ce îjsie, 92/35 uae ue pb 
ce îie,9/14; — îmmprf. ph pcot neaeczS 
ce dazra, 17/3; 35/47, 15/9,61/9, 66/11, 9/13 . 

— Bprkatoy, 55/19; 8/6 ; — np'k,15/5.7%/7, 
103/3 ; — prf. sp. npS(!) = apr, 34/12; 
— BpS, 41/p,162/; ; Bpovw,113/8 — BpSAIS, 

1/5; — npoypa, 55/47 ; — fit. nepS Bprl, 
50/1918 ; 'upkneps, 167/1; — Opt. pl. 

„prlurm, 70/14; — âpa npil, 52/7; ckâpa... 
&p:k, 150/1913; — ger. apSuttaS, 10/56; 

: Epoitiioy, 1%/7; — Ca, verb ajutorial: 
Rep, 71/2, 1197; — apare, 50/9, 130/g; 
apeai$,:91/9 ; aptatey, 130/2; după: npeais, 
130/13 ; „pes, 156/10; —  uperai, -H6/is, 1117114103; după : 1499, 154/1102 pg; 
—— Opt. Bprk ovuncey ce-dite ae eii,51/g; ce.. 
do poyroy, 82/13. — Conf. Voi. | 

Vreme, = timp; ypivos, xotcs ş tempus; S. 
g. f. do piane, N: sng. 14/g, 35/0-10, 

  

 



  

161 /7 ; mSra nprate vzenoy, N. pst. 55 ;- 
— pprlzate, Ac. sng. 6/1, 163/8.9; Ac. pst. 
2/10, 11019, 1/7; Ac. a. ov -A 
âua, 7/13 ; a Bp'kauk u'ka nea, of -- 
pl. Ac. .p7S Bpeati, 181/p: 

Vrere, = VExpa; voluntas; s. 
meaeuyni Bpikpik aoyu, Ac. a. uf NS kS 

a a , E 

HEROE, UE ES BPE = BpEDE; pi, GyopuasTâs, 

> Ezovaiws; Don coacte sed spontamee, 
162/0. - 

“Vrocnidon, n. Dropr. g. m. 
€ MOVAIEAE EORIIIACIIh ; &yepog, 

roaquilo, N: Sa, 
Vrui, = a vroi, a voi, avrd ; Bobhcovar; 

velle; v. ger, RpSHuAS CE „NE as PASA 

i 

pata | 

„f. ce nt. 

A > i 

RAWTOV WE ue 
6 uahovpe- 

vos Edzeaz)dîov ; ventus' qui vocatur Ru- |   
e me === st 

Sc 

D251 — 

10/5.6; BpovuiiaS ce preazutce NeS cipia, 
14/72, — Conf. Vrt. 

  
  

DSTOTĂ. 

Pe 'pagina 119,în columna dintîră, după şirul 
„al noaiăele dc sus, să se adaugă "următorul : 
artical scăpat din vedere la tipartii: 

Adu, = iad; â3rg; oreus, inferni, tartarus; 
IEKAO, AA; S- SI. un cau „FA. Mit 
NS AS ÎS Aeaa AuiS CNOV.ApEpE, cîiuie ui 

“Aeiepe; va Tedder, în ol Ey dâri EyEyaro Uzză 
705 4bplov XijgyYua, OwTrjcia vai GydaTaGts ; 
nuntiat, etiam. în orco. fuisse a Domino 
praedicationen, salutem et resurectionen; 
not ASE Hao n Bo Îk ah 0 ră npone- 
R:R ciicenia fi Rocrpecenili, 137/g, 

Di 
o 

- Test curespunătoriii N a 

dintrun „Apostol“ vechii slovenese, fără început si fine; ce se află în posesiunea mea, 

4) la „Spuinrerea treineterit“ lux Tacov, 
"ce s'ar fi 

pe pagina 109. 

CRABÂNIE COROPILANO nOGAnĂ 

CTLO Anăa TĂROII - 

Toueat e că ânonz, cie muie sui 4 OREIO HA 

Acre noa'kuS paac'kânuitica rkgenaruiii EA 

Tă miere Ică șa. Iunie te oipurnrtnee nocda- 

nie esua wW pasaneuuthi îversSuureutii. no £ oo En 

d FĂ. Ho Este WU no cpiia . UăRS. În 149 NECAS- 

ES i rsitato, so în Aikâs Ienagazu ps i e Ae- 

năt, II năe ec animaTe aie Banou$. lo itepuuai . 

Spanac a. 4 ROPATĂI iIte Bal kiar âf, dă me | 

AS. "e :epâcă Perariii taupită ea pita, LE 

DE SF IA3tA Ac 1ÂRe Npesepitii, î nout 

sr Mura $ IRHANALA. ÎN nşe noneaeă fata 

qSrozepur kr A upuneczniă ia. VI iaşunna 

w mepneuiii & îitoua Batare regneuiă. Ioneark- 

gat upuât Au cj “mă ROA AIA, iri 

MaTucĂ 0 BgarpaTn BanaSiiAn ad se. ficwiuk. 

Tinu no & ceata nodateăait O Lia, Gezanar- 

uit rpkys. UI cute Crsuanatia Meocaanie. 
- - > 

cădut să se tipărească în paralelă 

ră Îi   

d) la „Spuinrerea tremeterir, întîre“ a lut 

' Petru, ee sar fi cădnt să se tipărească în 

„paralelă pe pasina 137 şi 139. 

GRasani€ NGPEATO - NOGAMiĂ 

| GTro ANA INGTPA. 

Gîc nuuit caâtuni Ilerpa, nocaaniie opere 

Tene „eSuiii Rpasc kan DOAc. n nuituuii Xp- 

mîâtis, Ienit no & ÎI Aen hkpenaura. opruep- 

sat îi. IL neprkE ciao notrkas? îi cass? 

Ro răe Ro XĂ tekpa & W nppisz nosrkeziică, În 

Tikatui UBA tacute £ Ice agonie ro fiBnagaenie. 

ae ram în Tant năror kerumacă REA. 

EI E REaai. îtrau upiatusnizuaSrrir. "Lasie 

con Rujratta ASCrSIIe 'BRABUIAFS -H7EARCTES- 

sarut. Ioneakaat în ună Ileunzaru: etiă fi 

aaSote Eanueatnicate Ba Rupande. îi d patra " 

NARABALA MAE. Ile RASE tăno. în po d ah 

RI aa npenoiti enitenia î nocrpeceniii. 

NgEAE ovaitiuit RozipuŞ Îi ESAATEA. 

o [9 ce nAe7ÎIS, hăregaziie SIE RECRPIITA IIpe- 

îs A. În lăne | iSeruuta ricel ov IE UPMRANIE i. în 

RA? EC Pooh EnI7I late caste Waa7ii 

eSalii : IL 'rane entsuanat Iocaanie. 
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Introducere. 

s. 1. Codice. ID) 

Numele de „Codicos, lătinesce: caudex, 
codex, codicillus, s 
uric, adecă unui act public sait privat, 
seris pe o tăbliță de lemn. Dintru început, 

"a dat în vechime unui 

scrisoarea eră gravată sait săpată în aceste” 
tăblițe. Mai tăr git î însă, 'colorindu-se tăbli- 

ţele, nu se mai grăvă întrinsele, - ci 

scrieă pe cle-cu altă coloare; 
de coloare, tăbliţele se ungeaii cu ceară, 
şi apoi cu un stil (scrion) se eravaii lite- 
rele intraceastă pătură de ceară. 

Pe urmă aceste tăblițe ai eşit cu totul 

- din us, şi în locul lor sait început a se 

întrebuinţă la seris alte materii, precum: 
coajă de teii (tilia vz2), pindă de in 
(Qinteun), plinta papyrus din care se pre- 

„pară hărtiea (charta, X&7 e), şi. pici prepa- 

rate de animale (charta membrana, charta 
pergamena). - Pe aceste materii. se scrienuit 

_nu numai urice, ci şi producţiuni sait opuri 

literare.” Cu toate acestea, numele de 

dice“ a râmas, şi sa dat acuma nu numai 

“uricelor, dar” şi opurilor literare scrise pe 

orice feliu de materie. În” (diua de astăqi 

se 

sai în loc » 

„Co- 

însă îns&mnăm cu. numele de Codice mai 

ales: un op literar scris pe hărtie, sai 

pe pergament, 

carte, care se ai mai ales opurilor ti- 

părite, astfeliii încât „carte“ poate 

şi] opunem numelui: de 

“îns&mnă op tipărit, dară şi manuseris, pre- 

“cînd” numele de Codice îl poartă numai 

opurile manuscrise, şi încă de o vechime: 

mare, ear! nici cînd cele tipărite. 

Nu putem retăcă aici, 

de Codice mai are încă şi alt înţeles. 

5) Spangenbery în: - Allsemeine Bneyelu- 

“paecdie der Wissensehaiten und Kiinste, herausg. 

“von |. $. Esch und IL. G. Gruber. LI. Sect. 

15, “Ph. „pag 160 sub „Codes 

7 

că astădi numele   

zu se dă adecă, atit unor colecţiuni de legi, 
făcute de autoritatea legislativă, sait şi de 
vre un editorii privat, precum: Codex 

„ Iustinianeus, Codex 'Theodosianus, Codex 
Austriacus, Codex Gregorianus, Codex Her- 
mogenianus, ete. — cit şi unci singure cărţi 
de legi făcute şi publicate de autoritatea, le- 
gislativă, pentr u regularea unor raporturi 

speciale de drept, precum: Codice - civil, 
_Codice de procedură civilă, Codice criminal, 

Codiee de procedura criminală, Codice ju- 
- deţiar, Codice comercial, ete. 

Ş. 2. Codice Voroneţean. 

Numele de Codice este nuine generic, 

- şi se dă oricărui op literar vechiii şi ma- 
nuseris. Însă cind voim să specialisăm 

astfeliii de op literar, cind voim săi dăm 
un nume propriii special, e datina dea 

pune pe lingă numele de '„Codice“ încă, 
un calificativ, luat sait dela numele locului 
unde s'a seris ori s'a aflat, ori s'a, păstrat 
şi se păstreadă manuscriptul, sati dela 
numele posesorului primitiv ori posterior 
al lui, precum: Codex Alexandrinus, 
presupus a fi fost scris în Alesandriea din 

Egipet; Codex Sungermanensis, aflat 

în mănăstirea Saint “Germain din Paris; - 

Codex Vaticanus, păstrat în biblioteca 

Vaticanului din Roma; Codex Berae, 

sail Codex Cantabrigionsis, pentru- - 

că Bera, posesorul manuseriptului, l-a 

“ dăruit bibliotecei universităţii din Cambridge 
în Angliea; Codex Boernerianus, 
pentrucă a fost al lui Boerner, ete. Cind 

îusă întrun loc se păstreadă mai multe 

'“Acativ al Codicelui se mai 
manuseripte, atunci pe lingă numele cali- 

adauge încă 

şi un numeral cardinal sait ordinal, pre-. - 

cum: Codex CG. n. 9. Reogio-Parisinus; 

Codex Vaticanus 1209, etc.)) 

- În acord cu datina descrisă aci am bo-. 

tedat şi noi un 0p Jiterar foarte vechii 

1) Gesenius, în Allg. Eneyel. de Frsch și 

“Gruber, L. 3. 10. Th. sub „Bibel“, pag. 22. 

Hug, Dr. Joh. L.: Eiuleitung în die Sehrilten 

des n. TD. 1. Ph. AA. Sntigari, Piibingen 1847, 

pg. 230268, 
  

  

 



  

  

-. şi manuscr is cu: au mele de Codice V.o- 

roneţean,. pentrucă s'a aflat în mă- 

“năstirea Voroneţului. . 

.3, Voroneţul. 

Voronetul și asia astădi un mic săticel ; 
are 310 locuitori;  polilicesce se ține 

. de căpităniea Sucevei, car bisericesce de 
protopopiatul - Gurei-Homorului, fiind o 
espositura a parochici Bucgoaca.!) Vorone- 

-„ ţulseailă în munţii Bucovinei, spre mead: idi 
dela tirgul Gurci- Homorului, vecin cu 
acesta şi nu departe de: drumul cel mare 
împărătesc ce duce spre Ardeal. Il este 
în dreapta rîului. Moldovti, 

meadă această. vale, nu sînt prea înnalți, 
şi numai în parte acoperiţi cu 
De-a luncul văii, dela răsărit spre apus, 
curge un părăiaş, nuinit în” vechime şi 
de -oameni cei bătrâni din qitia de astădi 
„Apa Corbului“, ear” de. cei mai tineri 
şi de străini „Voroneţul“. Pe la mij- 
locul văii, munţii cei despre apus-meadădi 
sînt “curmaţi printr'un mic părăiiaş, numit 

“Maghierniţa, ce ese din în umocimea 

acestei curmături şi se varsă, nu departe, î 
„Apa Corbului“ La poalele muntelui despre e 
meadădi, pe un tăpşan din triunghiul for- . 
mat de părăul „Apa Corbului“ şi „Maghier= 
niţa“, este didită mănăstirea Voroneţului. 
m vechime, locul şi mănăstirea, după 
cum ni spuneă un “călugăr bătrîn din loc, 
nu se chiemă Voroneţul, ci Corbul.. După 
foarte, mult timp dela fundareă mănăstirii, 
din cause pre cari nu ni le putii spune 
călugărul, ca a fost părăsită, de călugări, 
dară curind reîmpoporată cu călugări de 
la mănăstirea Vorona din Rominiea, din | 

“districtul Botoşani, plasa Siret. 5) De aci 
înnăinte, mănăstirea „Corbului“ “de pînă 
atunci a început a fi numită mănăstirea 
a oroneţului“. 

1) Schemutismus der Bucovinaer &T.. -or, 
Arehiepiseopal-Diăcese fiir das Jahr 1885, Crer- 
nowitz, 1585, pag. 71. - 

>) Phundescu Dim. Dicţionar U. topograficu 
și statisticu al Romaniei, Bucureser 151 2,p. 930, 

    

înt”o vale” 

foarte îngustă, dară plăcută. Munţii ce for- 

păduri. - 

1546 

„următoare, pre 

“noi înşi-ni 

abreviaturri uşor «de deslegat. 
astfeliiu :   

Ş. 1. Descrierea mănăstirii. 

În vechime mănăstirea” eră încunjurată 
cu Qid întărit cu turnuri; a avut chilii 
şi pivniţi foarte spaţioase şi bune. Astări 
didul şi turnurile sînt dărimate, chiliile 
răsipite, pivniţile părăsite abiă un dăplad 
încunjură, mănăstirea într”o periferie mai 
mică decit fusese. a didului celui vechii, 

Mănăstirea este didită în stilul, în care 
„sînt făcute toate mănăstirile din timpul lui 
Stefan celui Mare. Ea este mai puţin în- 
căpătoare: decit celealalte: Curind însă se 
aretă, neajungătoare. După moartea săha- 

“strului care a dat ansă la didirea ci, mă- 
năstirea seamenă a fi devenit un „căutat“: 

„centru de pietate şi de vicață religioasă. 
Mulţi. cercetători pioşi. trebue să fi avut, 
căci după 78 de ani, mitropolitul Mohlo- 
vei de pe atunci, Grigoriii, a adaus în anul 

cătră didul vechiu, la întrare, încă 
6 tindă destul de spațioasă, dugrăvind 
încă Ş mănăstirea toată de jur înprejur. 

Mănăstirea -a, rămas pină acum dugră- 

„vită pe dinafară şi pe din Jăuntri. Du- 
grâveala şi. chipurile sint-. cât se poate 
de bine conservate; numai acolo, unde se 
împreună tinda adausă la didul mănăstirii 
primitive, “se vede o crâpătură de sus pină 
jos, care a fost astupată cu tencueală și 
apoi unsă cu var, lucru care a stricat şi 

a acoperit citeva părţi de tablouri foarte 
înteresante. | - - 

Întrarea în tinda mănăstirii este în 

laturea despre meadădi.: Aici, mai sus decit 
„uşa, aflăm în stînga o înseripțiune slo- 
venească, scrisă cu coloare albă pe cin) 

albastru, întrespaţiile dintre şire fiind veri. 
Inseripţiunea aceasta, precum şi celealalte . 

cari toate le-am decopiat - 
în August 1880, ai citeva 

Noi o cetim 

+ Hsnoaeniieatn VUIA Hi NCCDHUIENĂEAIh CBIIIA 
„HI CABDAUIEHTEA CRATare ASXa H No'TpSiA£- , 
„HIEMR pana Roi GHph propia suuper 
ATA RACE BEAU MOARAARCKOU, HI - Iphtao- 

HCA H MAT ACA H „CACBAACA Hi Ctptunită  



      

CAN MAATN IPHIIPATTh, ML HCIHCACA WKOAC CZCA 
WEpIoRh BA Bă ASuie cen:k, BA Ai Baare- 
ECPHBATE ÎNVĂ MANANIA RCEBOARI Hi dtan'Epu 
ere caen, A aro 316, abea cenTeat- 
EDEA Ai. 

Se trăduce: 

„+. Cu voinţa “Tatălui şi cu ajutoriul: 
Fiiului şi. cu împlinirea sfintului Duh şi 
cu osteneala şerbului lui. Dumnedeii, a 
domnului Grigoriii, mitropolit a toată ţara 
Moldovei, şi Sa adaus şi s'a început şi 

“sa didit şi sa finit această mică tindă, 
şi s'a dugrăvit împrejur toată biserica pen- 
tru sutetul săii în dilele piosului Ion Iliaş 
Voevod, şi ale. maicei sale Ilenei, în anul 

17055 în luna lui Septemvre într'a 14,% 

- (= 14. Sept. 1546)... 
"Sub această înseripţiune, tot lingă uşa 

întrării, în stînga, se află dugrăviţi : sfintul 

Daniil şi mitropolitul Grigoriii, ţinind 

cel dintiiti în mina dreaptă, ear” al doile 

în mina stinsă, cite un sul de hărtie, 

desvălit în sus. Pe desvălitura fiecărui sul 

se află câte o înscripțiune scrisă cu li- 

tere negre p6 cîmp gălbiniu. Pe desvăli- 

tura sulului de hărtie. din mina sfintului 

Daniil cetim :. 

pin avkre uaad, 
EU CTpAXS reenoAatie, to ecrh aot'kkh.-. 

Se trăduce: ” 

„Veniţi, iubiţilor! ascultaţi-me! „cit -vă 

“xoiii învâţă frica Domnului, cine este 
omul. .& 

Bar pe desvălitura sulului de hărtie - 
din mina mitropolitului Grigoriii cetim: . 

1 -t .. y “ Voenegu îcS putere, npinani acarieni 
nerrpSzn acne atoe: caut aaa Hpunparh paRS 

Botilo aurponoaur$ tuipn Ppuropito pA HA 
"PROC CRATOE i 

Se trăduce: | 

„Doamne Isuse Hristoase! Primesc ru= 
săciunea şi osteneala, mea: această tindă, 
pentru .şerbul lui Dumnedei, mitropolitul 
domnul Grigoriii, în numele sfintului tăi!“ 

În dreapta uşii de întrare se află un 
tabloi foarte înteresant, carele ni. repre- 

— 2 

necaSimanre ate,  HaSuS 

  

sintă aducerea la Suceavă a moaştelor 
Sfintului Ion celui Noii. Acest tabloii, în 
partea -dreaptă după cum îl privesci, nu 

„este complet, din -causă că păretele a fost 

“cr&pat aici de sus pină jos, apoi uns cu 
murueală şi văruit. Înscripţiunea de dea- 
supra tabloului, de asemenea necompletă, - 

este scrisă, cu litere albe pe cîmp albastru. 
Pentru însemnătatea faptului istoric o îm- 
părtăşim aici : | 

Ipeknecenie aeiţieain cBATAre aurită” 
ÎMI MORAPE. EA CAdRHÎi PrpaAh. eStranctiht BA 
AH EAATOUECTHRAFE YPHETOAORRBANE ÎNVanita 
AACĂANADA BGEROAA 1: POCHC:EA BL EDO duh; 

“upiennenik... e 
Se trăduce: e 
„Aducerea, -moaştelor sfintului mucenic 

Ion celui Noti în- vestitul: oraş al Sucevii 

în dilele piosului, iubitoriului de Hristos - 

Ton Alecsandru Voevod, şi ale Doamnei 

sale Anei... % | 

În lăuntrul acestei tindi, adause mai 

tărdiu, pe păretele ei din fund, 'grisim încă 

o înseripţiune de însemnătate pentru isto-. 

riea mănăstirii. Ea sună: 

Ga NpHnIgath Spacu n NOBAATHi AeWwditan 

apXientckenh MOAAEaekoii RA alo Sri 

avkeata îSăna pi. rkuna cas NaMATa (9)... 

Prăducem: 

„Această . tindă a ornato şi a aurit'o 

"Teofil -arehiepiscopul Moldovii. în: anul 

1058 (= 1550) în luna lui Juliă într'a 12, 

Spre vecinica, lui pomenire(2).* 

Deasupra uşii de întrare din tinda 

adausă în pronaosul mănăstirii se află 

Maica “Domnului cu fiul :în braţe; în 

dreapta şi. în stinga ci, pe cîmp aduriit, 

cite un înger, şi de desubtul lor stele.. 

De-aşupra. acestei icoane este Jidită în 

părete o: peatră, în care se află săpată cu 

litere aurite următoarea îmseripţiune:  - 

AI ceda BOEBOAA BOIRIEIO AMAc- 

CTIMO POCISAAPA BEMAN MOAAABCRII, €hItiA 

ROPAANIA  EGEROARI, NAMATA. BHUAATIL CAN 

Npaata BA dlcuacTipit (WTA ROpOIIEA A 

MAM CEĂTAre -H- C4ARHAre Ii BEANEWNO AtS- 

uta n MoRikaoieciţa” revpritii BA ah 

  

ConrcELE VORONEŢEAN. 
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suă5 avkesma IS ES, Ba NOHEAEANHEA. 
x . . 

NS CAUIECTEME CRIIPATE "ASNA Hi CARPAUICII 
"POPOEAE aka mikesrua CEL'EARGISL ÎI. 

O trăducem : 

Ion 
Dumnedeii Domn "Ţării Moldovii, fiiul lui 
Boadan Voevod, a început a didi acest 
hram lă mănăstirea Voroneţului în nu- 
mele -sfintului şi vestitului şi marelui-mu- 
cenie şi purtătoriului de Diruinţă Gheor- 

Ah 
»] 

shie în aniul 6976 (= 1468) în luna lui 
„Junii într”a 26. luni după poeorirea du- 

> 

hului sfint, şi s'a finit într'acelaş an în. 
luna lui Septemvre într'a 14.%-. 

Afară de aceste înscripţiuni ar mai fi 
de înteres istorie patru pietre mormîntale 

ce se află în pronaos, dintre carile una 
a sfintului Daniil, şi încă alta în tinda 
adausă. Inscripţiunea de pe aceste cinci 
pietre este cam ştearsă şi foarte cu erei. 

de descifrat. - În graba noastră nu le-am. 
putut cit, şi călugărul călăud încă nu 
ni-a putut spune rimică SEA Afară de: 
mănăstire, în dreapta, lingă altariit, se gă- 
sesc încă, citeva pietre mormîntale, bine 
conservate, poate numai din causa pentru- 
că.preste ele erati aşedate. nisce. şindile 
şi nisce lemne. cari le feriaii de cititori, 

PN ua dar” şi de siricăciune. 

Ş. d. Fundarea mănăstirii. 
. e d ar a Despre fundarea mănăstirii Voroneţului 

nu ni amintesce nimică nici Grigoriii Ure- 
chie, primul istorie moldovenesc cunoscut 
pînă acuma după nume, nici continuatorii 
ŞI adăucătorii cronicei lui. Numai 
Niculce?) ni-a păstrat în privinţa aceasta, 
o iradiţiune poporală foarte înteresantă. 
Cuprinsul ei este acesta: Stefan cel Mare, 
după bătăliea nenorocită de la V alea. 
AIbă sai Răsboieni cu Turcii, în- 
timplată în 26. Juliu .1476,:) voi să se 
închidă, ŞI să se apere în Cetatea Neani- 

:) Letopesiţile "Părir Moldovir, publicate pen- 

154ă, pag. 1989—199, Nr, + - 
*) Let. Mold. î. 1. Iașt 1552, pag.130—1351. 

tru întărași dată de JM. Cosiluiceanu, t. 2. last 
e > 

lon 

Stefan Voevod, din mila lui 
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țului, însă maică-sa îi refusă întrarea cu 
"cuvintele: „paserea, în cuibul săi piere, 
şi îmbărbătă să se ducă prin ţara de sus 
să'şi stringă oaste, să se lupte din noii 
cu “Turcii, căci isbinda va fi a lui. Atunci 
Stefan cel Mare părăsi Cetatea Neamţului 

“şi apucâ pe apa Moldovei în sus spre munţi. 
Curînd ajunse la Voronețul de astâdi. 
„Aici trăia. pe atunci un săhastru cucernie, 
cu numele Daniil. Cind sosi Stefan cel 
Mare la dinsul, săhastrul eră încuiat în 
chiliuţa sa şi se rugă lui Dumnedei, 
“Stefân cel Mare Dbăti la-uşă şi ceri să 
între, că are să vorbeasâă cevă cu dinsul. 

Săhastrul însă, nesciind cine este, îi ră- 
spunse, să mai aştepte afară pină ce'şi va 

sfirşi rusăciunea. După ce'şi isprăvi ruză- 
ciunea, chiemâ pre Stefan cel Mare în 
chilie. Acesta se mărturisi îndată şi. în- 

„trebâ _pe săhastru, “ce să facă cu ţara, 
căci. Turcii “i-ati sfărmat oastea la Valea. 
AlDă, “şi aci nu' mai are cu cine'să se 
Dată cu ei; oare n'ar fi mai bine, dacă 
li-ar închină ţara? Săhastrul îi rspunse, 
să nu o închine, ci să'şi stringă oaste şi - 
să se bată din noii, căci va învince pre 
Turci, numai să juruească că, după vic- 
torie, va, didi acolo în Voroneţ o mănă- 

“stire. în onoarea marelui martir şi purtă- 
- toriu de victorii Georgiu. Stefan cel Mare 
_îi jurui aceasta şi purcese de aici în sus 

pe 'la Cernăuţ şi pe la Hotin, strînse pe-a- 
colea felii de “felii de oameni în oaste, - 

şi plecâ cu dinşii repede după Turci, ca- 
rii se.. retrăgcait- aci spre Dunăre, după 

ce prădaseră şi pustiiseră ţara. La tre- 
cătoarea. Dunării. îi ajunse şi'i lovi pe ne-: 

“aşteptate pe dindărăpt. 'Pureii se spăi- 
- mîntară atît de cumplit de această lovire 
„fără de veste,. încât lăsară de-o parte tot. 
pleanul ce duceaii cu sine din ţară, şi 
căutară cum mai curînl să treacă Du- 

nărea. și să'şi scape vieaţa. de tăişul. să- 
biilor şi- omorul. săgeţilor vitejilor lui Ste- 

„fan celui Mare. Cîţi 'Purci nu putură trece 
repede Dunărea, toţi periră ucişi de oastea 
lui. - Vedindu'şi Stefan ţara scăpată de 
Tana . “ . w . 1 a “Turci şi toată prada” scoasă din mina lor, 
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dădi laudă lui Dumnedei şi se întoarse 
îndărăpt. La Valea Albă Stefan cel Mare 
didi deasupra oaselor celor căduţi în bă- 
tălie o biserică pentru mîntuirea sutlete- . 
lor lor, *) „ear în Voroneţ în onoarea 

marelui martir şi purtătoriti de victorii 

Georgiii mănăstirea juruită. . 

Astfeliii sună. tradiţiunea. 

fi fundată de Stefan cel Mare după bă- 
tăliea dela Răsboieni s. Valea - Albă, adecă . 

după 26. Juliii 1476. De această tradi- 
“iune se ţină şi ilustrul bărbat M. Co- 
vălniceanu în descrierea ce o făc 

vătăliei dela Răsboieni ; =) ba încă el o 
completă încitva şii dădu un fundămînt 
istoric prin descoperirea unei înscripţiuni. 
slovenesci pe un pomelnic vechii în această 

mănăstire. După această înseripțiune, dacă | 
ea este esact deşcifrată şi trădusă, mă- 
năstirea Voroneţului ar fi fundată de Ste- 

fan cel Mare în onoarea marelui martir 
Şi purtătorii de victorii Georgiu, şi anume: 

„in anii dela didirea lumii 6996, eară . 

dela Hristos 1488, în al 32. anal 
domniei lui“.5) “Tot! în acest an pune 
şi D. Frundes cu“) fundarea mănăstirii 
Voroneţului, rădimat, precum se vede, tot. 
pe isvoarele de mai SUS, De trădiţiunea 
lui Lon Neculcea se ține..şi actualul 

ilustru episcop al Romanului Melehi- 

sedec, carele, trecînd, în „synaxarul“ 
din '„Oratoriul“* 

pre cei mai distinşi- bărbaţi religioşi ho- 

“mini, dice despre săhastrul Da niil, că a 

“fost contimpurean cu Stefan cel. Mare; şi 

îndemmnățoriii la continuarea luptei încontra . 

Pureilor, şi la fundarea mănăstiri Voro= 

neţului. (Sy naxarii ]. c.: pas. 

Pumnul însă diferă de isvo oarcie citate 

mai sus, atit în privința motivelor fundării 

1) Unechite Gr. Let. Mold lași 1852, t.1. pg. 131, 
„2 Archiva Romănească, red. de ÎI. Cogăl: 

- niceanu. ediț. 2, laşt 1860,:pg. 10—89. 
5) |. e. pag. s6, nota. 
1) Frundescu D. Dicţionar toposralic şi” 

statistic al Romînict, Bueurescl, 1812 2, pa. 531, 

sub Voronet. 

- Stefan 

“urma unor 
sa şi cu întenţiunea - pioasă, ca.prea bu- 

După ea, 
mănăstirea, Voroneţului din Bucovina ar. 

-năstirilor din- Bucovina. 
se păstreadă în archiva, „tabulei ţării“ în 

său tipărit în “Bucuresci 

41.) Aron. 

de: pe   

mănăstirii, cât şi a anului în care a fost 
Qidită. Aron Pumnul, fără ca să ni arete 

isvoarele pe „cari se 'radimă, dice, 1) că 
cel Mare ar fi didit mănăstirea 

Voroneţului în anul 1480, şi anume în 
nenorociri întimplate. în casa 

nul Dumnedeii să - depărtede astfeliti de 
„nenorociri din familiea lui. | 

. Despre fundarea mănăstirii Voroneţului 
ni mai dă nisce îndicii şi un igumen al 
ei de pe la anii 1770 pină 1782, cu nu- 
mele Macariii. După încorporarea Buco- 
vinci în statele: Austriei, se înstitui în 
Suceavă o comisiune aulică. pentru înven= 

tarea.. şi demarecarea moşiilor mănăstiresci 

“din. noul teritorii. - Înnăintea acestei co- 
misiuni, trebuiaii să se înfăţişede toţi igu- 

menii mănăstirilor din ţară, spre ai dă 
desluşiri despre ctitorii fiecării mănăstiri 
şi spre ai ar&fă toate uricele ce Je aveau. . 
despre” moşiile acelor mănăstiri.. Această 

comisiune a elaborat un protocol despre 
lucrarea sa, în carele se afiă scrise, în 
număr curent şi în traducţiune nemţească, 

toate uricele presîntate de-igumenii mă- 
Acest protocol! 

Cernăuţ, ear o copie de pe dinsul în ar- 
chiva episcopiei de: aici. Originalele uri- 
celor: să fi fost depuse atuncia în archiva 

aulică militară din Vieana. Astădi nu se 
mai scie unde sînt. 

Pe la anul LS]. când funcţionă această 
comisiune aulică,. eră: isumăn în mănă- 
stirea  Voroneţului un oarecare Macariii 
încă” de pe la anul 1770.2) Acesta, chic- 
mat înnăintea comisiunii şi întrebat fiind 
despre fundătoriul mănăstirii, răspunse, că 

ca este didită de Stefan Vodă, carele a 
(idit şi mânăstitea Putnei şi cea din Sint-. 
lie de lingă: Suceavă, adecă de Stefan 
cel mare, lucru care se poate cunoasce 

o înscripțiune în pieatră . 

ce şe află deasupra uşei de în- 

1) Pumnul sl. Privire repede preste moşiile. 
mănăstireşer d. Bucovina, Cernăuţi 1865,pg. 9. 

2) Protocolul comisiunir aulice și Nr. 55 d. el. 
, 

    

 



. — 260 — 
  

  

trare în biserică. Mai 
spune igumâ&nul Macarii,. că Stefan cel 
Mare a îndestr at mănăstirea Voroneţului 
cu moşii, „cu cărţi, cu ornate ş 
alte utensilii bisericescit“. 
„Spre a arătă pre fundătoriul mănăstirii 

Voroneţului şi pre primul ei îndestrătoriii, 
isumenul Macarii se provoacă parte la în- 
seripţiunea de deasupra, uşii de întrare, parte: 
la uricele presîntate. Această înscripţiune . 
am reprodus'o mai sus (pg. 257—258). 
După dinsa, mănăstirea dreptcă este fun- . 

“dată de Stefan “cel Mare, „în numele 
sfintului şi vestitului şi marelui mucenic 
şi purtătorii de! biruinţă Gheorghie“, însă - 
nici în anul 1480, precum crede A. Pum- 
nul, nici în anul 1488, precum pretind 
M. Cosăilniceaniu şi D. Frundescu, ci „in 
anul (dela Jidirea lumii) 6976 în luna 
lui Junii întra 96, luni după po- 
sorîrea duhului sfint şi sa finit: 
îmtracelaş ari în luna lui Septem- 
vre într'a 14%, adecă în: anul dela 
Hristos 1468. | a 

- Această, înscripţiune” are toate semnele 
vechietăţii. Anul din ea este pus numai 

“după computul dela didirea lumii, conform 
„usuliii general de pe atunci. Autenticita- 
tea ci. nu poate fi trasă la îndoieală, pre- 
cum poate fi bănuită înscripţiunea pomel- 
nicului, reprodusă de AM. Cogălniceanu, şi 
în carea se săsesc mai multe modernisări, 
precum computarea anilor şi de la Hri- 
stos. Deci, rădimaţi pe această înseripţiune, 
noi trebue să dicem, că Stefan. cel Mare 
a tundat mănăstirea Voroneţului nu 
după: bătăliea dela Răsboieni s. Valea 
Albă din 26 Juli 1476, precum pre- 
tinde tradiţiunea păstrată de Ion Neculce, 
ci cu opt ani mai înnăinte, în anul 1468, 
după o altă bătălie tot aşă de glorioasă, 
dar” mai norocită decit cea dela Răsboieni | 
cu "Turcii, adecă după bătăliea dela 
Baiea, din 15 lhecemvre '1466, sati din 

„anul dela didirea lumii 6975, bătălie în 
care Stefan cel Mare a nimicit şi a spul- . 

-Derat oastea Ungurească comîndată de 
însu'şi regele Ungariei, de gloriosul Ma-. 

“departe ni 

şi cu. 

  
__ Precum SC 

„1398 pus de 
Hristos 1. Septemvre 2397 — 31. August 

  

teii Corvinul. 1) Accastă victorie fii re- 
purtată asupra Ungurilor de Stefan, cel 
Mare tocmai în. apropiarea locului, unde 
“petrecea pe atuncia preacucernicul  săha- 
stru Daniil. În urmărirea, Ungurilor prin 
munţii, din apropiarea Băii uşor .se putii 
întâmplă, e ca Stefan cel Mare să se fi în- 
tălnit şi cu renumitul săhastru şi să fi 
primit şi dela el îndemnarea, ca să di- 
dească acolo un templu în onoarea pur 
tătoriului de victorii, a marelui martir 

Georgiu. .- | 
Pintre uricele presintate comisiunii au- 

lice de -igumânul Macariiă aflăm trei dela 

un Stefan Vodă. 'Traducţiunea lor nem- 
ţească poartă în protocolul comisiunii Nr. 
44, 50 şi 51. Cel de-sub Nr. 44 poartă 

„data din „Suceavă; 17. anuariii 7906/139s;* 
cel de sub Nr. 50 “mare dată, decit se 
dice, că a fost. trădus din slovenesce în 
românesec într'a 14. Mart 1697; al treile, 
cel de sub Nr. 51, este dătat din „Su- 

„ceavă în 26. Noemvre 6903/1400.& 
Datele esprese ale uricelor de sub Nr. 

44 şi 51. sînt eronate în doaiie privinţi: 
odată cu privire la domniea lui Stefan 
celui Mare, şi a doatia, cu privire la trans- 
computarea anului dela (lidirea lumii în 
ani dela Hristos. .. - 
Cu privire la transcomputarea anilor 

dela didirea lumii în ani dela Hristos, 
data, uricului de sub Nr. 44 este de tot 
greşită, căci anul dela didirea lumii 7906, 

găsesce el în copiea din ar- 
chiva episcopească, curespunde nu cu anul 

desubt, ci- cu anul dela 

2398, an: la care abiă de acuma vor a- 
junse răstrănepoţii noştri; în orisinalul 
protocolului din archiva, tabulei ţării cifra 
acestui an este coreasă cu altă: negreală 
în 6906, an care cam curăspunde cu anul” 
dela Hristor . 1398 pus dedesubtul celui 

“dintii, atât. în protocol cit şi în copiea lui. 
Data Uricului de sub 51 yureşesce în 

“privinţa, transcomputării numai: cu un an, 

1) Uvechie Gr. Let. Mold. t. |. Iași, 1552, 
pas. 119—121, 

  

 



  

„căci 20. Noemvre 6908 ctuirtspunde esact 
nu cu auul dela Hristos 1400 pus dede- 

_Subt, ci cu anul 1399. 

Cu vespeet Ta - domniea lui Stefan dlui 
Mare îmbele aceste urice sînt deopotrivă 
eronate, “căci Stefan cel Mare pe la anul 
1398 şi 1399 nici nu eră născut, 
domnitorii. “ Douniea lui în Moldova a 
durat din 12. April 1457 pînă în 12. Julii 
1504. 1 Neconv enind data uricelor cu timul 

domniei lui Stefan celui Mare, 
crede 'că ele sînt date de vre un alt Ste- 
fan, carele să fi domnit în Moldova pe la 
anul 1398 şi 1399. Şi întradevăr, cro- 
nica lui Gr. Urechie ni spune (].c. p. '100), 
că pe la finea seculului al 1-le a domnit 
în Moldova un Stefan Vodă septe ani; 
că el a lăsat doi fii, Stefan şi Petru, carii 
S'ait oştit unul asupra altuia pentru domnit, 

“din care.causă ca a încăput în 

Sar pute 

„dară poşibil la prima vedere, ca uricele 

de mini sus să fie date de vre unul din 

„aceşti doi Stefani. -Cercetind însă. conte- 

stul uricelor, aflăm _că Stefan Vodă, dela 
carele sînt date ele, numesce 
drept. fii ai săi. nu pre “Ștefan” şi Petru, 

"ci -pre Alesandru şi pre Bogdan s. Bog- 
dan- Vlad, pre. cari îi găsim numiţi şi prin 

alte “urice dela Stefan cel “Mare. Mai de- 

„parte, boierii marturi din aceste urice încă 
sint identici cu -boierii de sub Stefan cel - 

Mare, şi încă din jumătatea a doata a 
domniei lui, şi nu este de presupus, ca 

aceşti boieri să fi. trăit în funcțiuni de 
ale: statului, adecă în etate înnăintată, şi 

“1% Moartea lur Stefan celur Mare este ate- 
stată atît de eronica lut Urechre (Let. Mold. 
t. |. pag. 115), cât şi de preatra mormîntală 
din mănăstirea Putnei ca întîmplată în 2. Julii - 
“17012 (1401). (Archiva Romănească de MM. Co- 

- gălniceanu, ediț. 2. lași 1862, t. 2,-pg. 505). 
"Durata. domniel lur este mărturisită de toţi 
 exoniearir a fi fost de 47 de anr, doatie lunr 

şi tre! săptămiînt. Subtrăgînd această durată 

dela anul morții. căpttăm ca dată a începu- 

tului domnier 12.- April „6965 (1457) precum 

stă şi în „cronica lu Ureclte, |. e. pag. 1li- 
și 118. ae 

necuim- 

mîinile, 
unui al treile, ale lui Iuga Vodă. Ar fi. 

întinsele 
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pe lu linea seculului al d-le. - Această 
„presupunere se întăresce şi prin fapta; că 
“chiar boierii de sub: 

TI
 

Alesandru cel Bun 
(1899—1432, Urechic), moşul lui Stefan 
celui Mare, m ati fost identici cu Loierii 
de sub Stefan cel Mare. Cum puteai fi 
dară -aceştia: identici cu Loierii lui Stefan 
Vodă de pe la finea seculului: al 1-le? 

Aceste considerante ne înduplecă a nu 
ascrie uricele în cestiune vre unui Stefan 

„Vodă de pe lu finea seculului al 14-le, 
“ci lui Stefan Vodă celui Mare. 

„Stefan cel Mare ? 

Act se nasce altă întrevare.  Necură- 
spundind data uricelor acestora cu dom: 
nica lui Stefan celui Mare, oare să nu 
fie ele vre un falsificat, măcarcă cuprin- 
sul lor ni demustră că ele sînt date de 

La această întrebare 
răspundem -cu nu! Noi credem uricele 
autentice, mai ales cele doatie de sub Nr. 

44 şi 51, carile ait tost înfăţişate de cătră,, 
isumânul Macariii comisiunii aulice în ori- 

"oinal şi provădute cu sigilul lor atirnat. 

9) 9. Juliii 1466; 

1489; 

"do 

Noi sîntem de opiniune, că numai trădu- 
cătoriul - în “nemţesce al acestor urice şi 

copistul trăducerii mai citit, nici nai 
transcris şi -computat bine atit era. dela 
didirea lumii, cît şi cea dela Hiistos. Ceea, 
ce ne face pre noi a admite autenticitatea . 
ținorii uricelor acestora, este, una, că mă- 
năstirea a fost totdeauna în posesiune ne- 

conturbată a moşiilor dăruite prin aceste. 
urice, şi alta, pentrucă şi marturii numiţi 

Stefan Vodă întwaceste urice spre 
mai marea lor valoare, sit tot aceiaş, ca- - 

rii îi aflăm puşi şi prin alte urice date 
de Stefan cel Mare cui diverse ocasiuni. 
“Cine voesce să se convingă despre aceasta, 
comparede uricele citate mai sus cu ur- 

mătoarele urice. dela Stefan cel.Mare dă- 
tate din Suceavă: 1) 18. April 1460; 

3) 15. August 1411; 
4) 19. August 1472; 5)5 Optomvre 
1480; 6) 1. Februarii 1481; 7) 13.Mart 

8) 15. Optomvre 1490; şi 9) 26, 
Februariă. 1491.01): 

1) Ilăjdăă B.P. Archiva istorică a Romă- 
nici, Bucurescr 1865—67 ; 1) t. 1. p. 2. pu. 0—T7; 

  

 



  

Marturii din uricele citate aici sub S$)- 

şi 9) sint deplin identici cu marturii!) 

din uricul înregistrat. sub- Nr. 51 în pro-. 

tocolul comisiunii aulice de demarcare. 

Lovofătul şi scriitoriul uricului acestuia, 
sînt tot acele persoane ca'în uricul: de 
sub 9) din 26. Februarii 1491. Rădi- 
maţi pe această identitate. de :persoane, 
noi sîntem despuşi a corege data uricului 

“de sub Nr. 51 din protocol, şi în loc de 
26. Noemvre 695/1400, a pune 26. Noem- 
vre 6%99/1490, pentrucă -presupunem că de 
bună samă trăducătoriul în nemţesce al 
uricuilui a citit. şi a -transeris fals data 
uricului; din $uug, uşor a putut citi su, 

dacă, literele” ug, aii fost numai cevă şterse, ' 
Saii scrise neciteţ, . E 

Uricul fără dată de sub Nr. 50 din 
protocol trebue să fi fost dat de Stefan 
cel Mare în anul dela didirea lumii G9Y7, . 
Sai dela: Hristos 1. Sept. 1488 — 31. 
Aug. 1489, căci. numele boierilor mar- . 
uri ) din acest uric, precum şi al louo- 

2). p. 1. pg. 114—115; 3)t. Lp. 1. pa. 
115—116; 4) t. l.p.1.pg. 124; 5)t Lp.l. 
pg 116; Gt.L.p.1.pg. 75—76:; T)t.l.1p.. 
pg..154—156; 8t.L.p. L.ps 156;şi 941. 
p. 1. pe. 156—157, E , 
_1) „Versicherung unser allergeliehtesten Săn- 
nen Unserer Ilcrrschaft Alexander, Bogdan 
und: Vlada, und Versieherung& unserer adeli- 
chen Grundherru, Versicherung des HE. Duma, 
Versicherung des IE. Gangu..eeeee Versicherung 
des II. Jean, Versieherung des ME. Das- 
Voya, Versicherung des I1E. Jacz:o Iuduez........ 
Versicherung des HE. Nikot und HE. Riczescha 
Porkalap von Nemez, Versicherug des IIE. 
«dndrejla von Czortarislo, Versieherune des 
HE. Grosa' Porkalap von IHottin, Versicherune 
des II. Onsekari Porkalap von: Novograd, 
Versicherung des UB. Ginge...., Versicherune 

„des IIS. Jeremia Postelnik, Versicnerune des 
IE. Alohella Czasnik, Versicherune des IE. 
Frontesch  Stolnik, _Versicherung des Ilerrn - 
Schandra Commissa.... ete. haben wir. befohlen - 

Secreteu: auf unseren getrenen IE. Zeftul, 
zuschreiben... Gesehricheni Theodor Dial,..2 

*) -Beslaubigung unserer geliebtesten Sun. 
nen <llexvandru und Bogdan, dann die Beglau- |. bigung unserer setreueii Bojaren, als: desk. 
Sbicru, des Necolue, des Dumi, des Gangora, des Dragoseh Vorniken, des Ilermann, des 

  

  

fătului şi uricariului,-sînt îdentice cu nu- 
| mele ce le întimpinăm în uricul. citat mai 

sus sub 7) din 13. Mart. 699/,459. 
În fine, si data uricului de sub Nr. 44 

din protocol încă o coregen, şi în loc de 
17. lanuariii 7906/os s. 6906/1395, punem 

17. lanuariti 6997/1450, sait încă cu un an 
“doi mai îndărăpt, pentrucă marturii bo- 
„ăeri”) şi dintr'acest uric; “precum și logo- 
fătul, sînt mai că tot acele persoane ce 

le întîmpinăm în uricele de mai sus de 
sub 7—9). Data acestui uric no putem 
pune nici în anul 1-81, nici mai îndă- 
răpt, pentrucă diferinţa. între boierii mar- 
turi din uricul în cestiune şi între boierii 

- martuui din 'uricele citate mai sus sub 
6—1) dintre anul 1481 şi 1460, este cu 
mult mai mare decît: între boierii marturi 
din uricele de sub 7—9) din anii 1489— 

„1491. Alt argumînt este şi -acesta, că 
icumânul  mănăstirii,. citat de Stefan cel 

“Mare în uricul acesta este tot lefrin, 
pre carele îl găsim citat şi în uricul de 
“sub Nr. 50 pus de 'noi în anul 6997 s. 
1. Sept. 1488 — 31. Aug. 1489, precind 

«Jatzko Iludics, des....., des Stephan Parkala- 
ben zu. Chotin,. des Jikul, des Ritzekolo Per- 
kelaben im Nyamtzu, und die Beglaubizune 
aller Unserer gross und kleinen Moldauischen 
Bojaren..... Zu grăsserer Beglaubigung und 
„Bekriiftigung alles dessen, was oben gesehrie- 
ben, ist sclber unser getreuer ]err gross Lo. 
gofet Zeutul beordest worden, welcher auch 
unser' Petschufi an diesem unsern Brief an: 

a
 

- sehiineket hat. Es hat es der Zhoader Dealul | 
„von Szuezava geschrieben...* - 

1) „Unser. geliebtsten Sohnen Versicheruns, 
des Aleaander und Bogdan.i..ee Versieherunş 
des HE: Sbiasi, Versieherung des II. iale, 
“Versicherung des HE. Duma... Versicherung 
„des ITE. Zferman, Versicherung des HE. Jaczke 

Iludiez, Versicherung des HE. Disboga acea 
„ Versicherune des HE. 'Milott, Versicherung 

” des II. Piezessu Porkolapen Von Nemezeee 
Glauben und Versicherung des HE. (rosa 
Porkolap oder Inspector von Orhei, Versiehe- 
vung des IILE. Share Porkolap von Novograd.m.. - 
Und Glauben oder Versicherung alter Uuserade- 
lichen Moldauer grund herren.... ete. haben vit 

„befohlen unsern getreuen lerrn heoftolu Lo 
soiettu, oder Seereteur disstiihliges zu sehrei- . 

-ben....- Gesehricben Ion. : 
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în uricul-de sub Nr. 51, pus. de noi în 
26. Noemvre 1490; fgureadă altă persoană, 
un Ghenadie, ca igumân al mănăstirii. 

În toate aceste trei urice ale mănăstirii 
Voroneţului, Stefan cel Mare numesce pin- 
tre marturi, spre întărire, şi pre fiii săi 

Alesandru şi Bogdan s. Doedan- Vlad, 
car” nu şi pre alt fiii al său cu: numele 
Petru, despre care “dice cronica lui Gr.. 
Urechie (|. e. pag. 132), că a murit, în- 
tra 15. Noemvre 6988 (147: 9). Aceasta, 

încă este un argumint, că uricele în ce- 
„stiune trebue să- 

- după 

de 25. Juliii 7004 (1496), 
dice. cronica lii Gr..Urechie (|. 6. pg. 135), 
că a murit -Alesandru, fiul lui Stei fan -ce- 

“Imi Mare. . ij 
Rădimaţi pe cele dise mai sus, trebue. 

datele uricelor în" cestiune 

îndreptate de A. Pumnul în 
să dicem că 
sînt oreşit. 
cartea sa: „Privire răpede preste moşiile: 
minăstiresci din Bucovina, Cerniuţi 1865, 

“pg. 99, Ş. 1831—133,carele,. fără de a 
ni împărtăşi motivele, pune data uricului 
de sub -Nr. 44. din protocol în 17. Îa- 
nuariii. 1498; 
atuncia un martur din acest uric, Ale- 

sandru, fiiul. lui Stefan celui Mare, eră 
“acum “mort mai de.18 luni de: dile; uri- 
cului de sub Nr. 50, fără dată, îă dă data 

de 10. Mart. 1485 şi-uricului de sub Nr. 
"51 data din 26. Noemvre 1490. | 
“În acelmai vechii din aceste trei urice, 
adecă în cel de sub Nr. 44 din protocol, 

precare îl 

1489, sai cu un au doi mai îndărăpt, 
- dice Stef an cel Mare, că el a făcut. mă=- 

„năstirea Voroneţului pentru mintuirea su- 
Hetului . r&posaţilor săi moşi şi 
pentru sănătatea şi: mîntuirea sa şi a co- 

piilor. săi, dar” nu ni 
anumea a didit' 0. Se vede că iricul acesta 
wa fost uricul de fundare şi de prima în- 

“ destrare a mănăstirii. “Accasta „resultă cu 

multă probabilitate ş şi din imprejurarea, că. 
pe timpul dării acestui uric nu mai eră 

- aici ieumânul Daniil, pre carele legenda 

aibă o dată mai tărdie, 
Noemvre 1479, dar” mai înnăinte! 

în care -an 

nebăgind de samă Că-pe 

punem noi în-17. Lanuariti- 

pi ărinţi, 

spune, în: care an.   

îl face fundătoriii spiretual al mănăstirii, 
“ci un Lefrim oarecarele. Prin acest uric, 

Stefan cel Mare nu face alta, decit întă- 
resce pe de-o parte cumpărătura de cătră 
dinsul a: moşiilor Stulpicani şi Suha-mare 
cu 160 de lei tătăresci, ear pe de altă 
parte dăruirea acestor moşii mănăstirii 
Voroneţului.didite de el. "Pot în acest uric: 
aflăm, că mănăstirea. Voroneţului a fost 
didită în onoarea; sfîntului marelui martir 
şi purtătorii de victorii Georgiii. * Acest 
urie' confirmă aşadară tradiţiunea păstrată 
de cronicariul Ton Neculcea în doaite 
puneturi principale, adecă în privința fun- 
dătoriului şi a rugei s. hramului mănă- 
stirii. Celelalte doaie urice însă, adecă 

cel de sub Nr. 50 şi 51 din protocolul 
comisiunii aulice, nu ni spun alta decât. 

că Stefan cel Mare a cumptrat şi a dă- 
uit. mănăstirii Voroneţului: nisce moșii 
pentru sufletele strămoşilor; moşilor şi pă- 
rinților săi, pentru sănătatea şi mîntuirea 
sa, a fiilor săi şi a soţiei sale Mariea. 

__ De oarecare însâmnatate pentru istorica 

acestei mănăstiri mai sînt. uricele de sub 

Nr. 47,48 şi 53 din protocolul comisi- 
unii aulice. Acestea sit date „unul de 
Alosaudru Lăpuşneanul în laşi. 

April 7066 . (1558, nu 1557, pre- 

cun esta transcomputat. de trăducătoriii), 

al doile de Petru Şehiopul-în laşi 
în.16. Juli 7083 (1515, nu 1574) şi 
al treile de leremie Movilă în Su- 
ccava în 17. Decemvre 7108 (1599). În 

„aceste -urice încă se: dice că ruga s. hra- 
mul “mănăstirii este sfintul m. m. şi pur- 
tătoriii de victorii Georgiii, dar” se mai 
adauge, că întraceastă mănăstire se pă- 
streadă. şi moaştele sfintului Daniil ce- 
lui Bătrin (der Leib “des .heiligen alten 
Danil), sai după cum sc esprimă uricul 
lui jeremie Movilă (Nr. 53): unde rtpausă 
în Domnul şi moaştele fericitului de-Dum- 
nedeti purtătorului, părintelui nostru Da- 
niil, noului sfint = „alhro auch der Leib 
vuhet în Gott seligen Gott haltenden un- 
sern Vatern Danilo de neueren Heiligen.* 
Aceste .urice confirmă dară şi al treile 
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- punct principal din tradiţiunea poporală 

pe 
-. 

păstrată de cronicariul Ion Neculce, adecă 

esistința în acest loc de pietate a unui 

bărbat foarte religios, cu numele Daniil, 
pre carele posteritatea “l-a, dechierat de 
sfint, “i-a constituit un 

continuă pînă astădi, şi ale cărui moaşte 
se. păstreadă şi acum în pronaosul biseri- 
ii, în criptă, avind deasupra o picatră 
mormâîntală cu o înscripțiune ştearsă, cu un 

luminariă şi un pupitru s. analoghion, unde 
în fiecare an se fac rugăciuni la dia sfin- - 
tului. Acest sfint trebue să fi murit înnainte 
de 1489 pentrucă pe atuncia- nu mai fi- 
sureadă ca ivumân în. 

sus, dela. Stefan cel Mare. 

„* Afară de uricele- de mai sus din sec1d- 
lul al 16- le, mai vorbesce în seeulul al 

veneraţiunea acestui 

şi distinsul. literat. Romin, 
1-le despre 
preaînvâţatul 

„mitropolitul Moldovei Dosotteiti. Întrun 
op al săii publicat” în laşi în 1682 
sub - titlul de „Prolosariii“, sat Vieţile 
sfinţilor, mitr opolitul Dosoftciii se esprimă | 
precut urmeadă: „Mulţi sfinţi se fac şi 
la Rusiea i pînă astădi.... dar” încă şi 
din Romîni mulţi sînt, a cărora am v&dut 
vicața şi traiul lor, dară wat fost cău- 

taţi, fără numai Daniil: de Voroneţ 
şi Rafail de Agapiea, a cărui i-am 
sărutat. şi sfintele moaşte. Am apucat în 
dilele noastre părinţi îunalţi întru bună- 

„tăți şi în petrecere, şi plecaţi la smerenie 
“adincă: pre părintele Chiriac din Biseri= 
„cani, ol şi ticăloşit în munte. 60 de ani; 
şi pre Chiriac din 'Taslăi, Epifanie de 
V oroneţ, Partenie de: Agapica, încă şi 
pre loan de Rişea. arehicpiscopul acel 
sfint şi 
brată; şi pre [vstadie, «i 

Că săhastrul Daniil . fî căirtat, adecă 
băgat în: samă şi venerat ca sfint ue 
cătră Rominii cei atit de nedispuşi a ca- 
nonisă pre cucernicii şi cuvioşii lumii, 

-1) Minerul lunit lur Dechemvrie, Mănăstirea 
Neamțul, 19-46; Înnăintecuvîntare, pag. 5.— 
Vieţile. sfinţilor “din luna lur Deehemwrie, Mă- 
năstirea Neamţului ISU, De. BR 

cult, carele se. 

uricele citate mai , 

poporală, 

sfint . 

c ele nostru - V orone 

minunat, pre Inochentie de Po- n e   

causa ati fost nu numai rara-lui religio= 
sitate şi renumita lui vieață adeverat. cre- 

- ştinească, pentrucă şi alţii s'au distins în 

privinţa aceasta, ci cu deosebire. raportu- 

rile ce le. întreținea el cu „marele eroi al 
_Romînilor, cu Stefan cel Mare, despre . 
carele dice cronica lui Gr.. Urechie (|. c. 

pag. 145), că după moartea lui, Rominii 
îi dice: „sfintul Stetan Vodă, nu 
“pentru suflet că este în mina lui D-deii, 
că el încă “au fost om cu păcate, ci pen- 
tru lucrurile lui cele vitejesci, 

carile nimene din Domni, nici mai nainte, 
“nice după aceea, nu le-ai ajuns: *: 

- Din cele espuse pînă aici resultă mai 
pre sus de orice îndoicală, că tradiţiunea 

conservată de Ion Neculce, 

este, 
vărat “fapt istoric,” şi. că numai timpul di- 

“dirii mănăstirii, notat de dinsa, este ero- 

nat. Tot de aici urmeagă mai departe, că 
“Voroneţul, saii vechiul Corbul, aci din 

- timpuri nememorabile, poate cu mult înna- 

înte de apariţiunea venerabilului săhastru 
a fost. pentru- Rominii din părțile * Daniil, 

aceste. un loc sacru, un loc de pietate” 

şi de refugii, un loc unde, în timpuri de 
, răstrişte, Romiînii îşi adunati comorile sale 
materiale şi literare şi unde îşi găsiaii ci 

mîngăiare - şi sfaturi înţălepte la bărbaţi 
plini de esperiinţă şi însuflețiţi de idei mai 
înnalte. Chiar mănăstirea actuală 

“foarte: vechie; ea numără +17 ani. Nu 
este dară de mirare. că în astfeliii de loc 

vechii şi sfint. sa putut strecură” prin 
schimbă iciunea timpurilor şi: păstră un te- 
saur. atât. de. pretios, precum este Codi- 

ețean! 

Aflarea Codicelui, 

În anul 1871, în 27. August. st. n 

Sa sărbat. în mănăstirea Putnei din Bu- 
"covina jubileul de “patru sute de ani al 
“sfințirii “ci. La această sărbare a fost re- 

preşîntată si Rominiea întreagă, cu deo- 

$. 6. 

Sebire în numer foarte. mare Rominiea 
Moldavă. Între oaspeţii din Rominiea a 
fost şi Gr. Creţul, pe atuncia profesor 

  

în punctele sale principale, un ade- 
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tiner în “Huşi. După sărbare, . acest tînăr 
delos a cercetat şi alte locuri. mai îns&m- 

nate din Bucovina, 
mănăstiare V oronețului. Cercetind ar chiva 

Între acestea a fost Şi. 

“mănăstirii, a aflat pintre cărțile ci şi ma- 
„nuscriptul nostru. Cunoscîndu'i vechieta- 
tea, "l-a luat cu sine. IN - 

Cu. acest odor nejreţuit a venit Gr. 
“Greţul la Cernăuţ, Cunoscindu-ne «de mai 
năinte, s'a încortelat la -mine.: În timpul 
petrecerii sale la mine: 
nuseriptul, fără de a sci ce. conţine, dară 

"mi- -a arătat ma-. 

dicindu'mi că trebue să fie foarte vechii. 

| Ei i 

al presorie și. studiă, 
prea void, dară în fine tot. "mi "1-a lăsat, 

“cu îndătorirea ca cit mai în grabă să il 
trămit. Începînd. a'l studiă şi a” prescrie, 

"i-am cunoscut valoarea cea nespus de 

mare. Atuncia s'a 
de'a nul dă din mînă, pînă ce nu se 

"l-am cerut pentru scurt timp spre 
Dintra. început nu 

ni ăscut în mine ideea 

va publică, ca nu cumva. rătăcindu-se saii- 

_pierdindu- se manuseriptul, să se peardă 
“um odor atit de preţios pentru limba şi 

" Jiteratura rominească. 
Profesorul. din Huşi, 
vepeţite scrisori a tot “cerut 
manuscriptul, dară et nu “i 
înapoiat. din diverse motive, dintre carile 

cel mai d6 frunte a fost. teama, pentru 

Gr. Oreţul, - pen 
dea mine 

"l-am - mai - 

pierderea manuscriptului, În anul 1879, 

“în 22. April, cu ocasiunea trecerii sale la 
Viena, - după cum “îmi spune, a venit. 
profesorul” Gr. Cretul la mine, şi întrun - 

o iritat "mi-a cerut manuser iptul. „Acuma - 

l-aş fi putut dă, pentrucă atit. eu cit. 

şi încă alți doi domni, profesorii Ilie Luţă 

“si, T.. Bumbac, ni făcuserăm cite o copie 

esactă, şi pâutrnei teama” pentru pier derea, 

manuseriptului eră aci mai mică, de oare- 

ce manuseriptul Sar fi dat din mină în 

mînă, 'ear' nu prin poştă, dar pentrucă 

- anunțasem un colegii la universitatea din 

Cernăuţ asupra acestui Codice, nu 1 "am 

- putut. înstrăină de original. După puree- 

derea. profesorului Gr. Creţul din casa 

„rile mele istorice literare, şi nam mai - 
afiat'o. Originalul însă, fiind bine păstrat, 
"l-am. găsit, “Mai tărdiii "mi-am făcut 
altă copie. . 

Profesorul Gr. Greţul a înseiinţat Aca= 
demiea Romînă, din Bucuresci despre esi-.. 

-stinţa acestui manuscript la mine. Aca-: 
demiea ?1- -a cerut spre consultare pe scurt 

timp. ii "i-am r&spuns, că, îl studied şi 
că după finitul studiului voiii supune cu 

* plăcere: înnaltei Academii rezultatele do- 
bindite, şi că me voiii simţi prea fericit, 
dacă. atunci Academiea Romină li va mij- 

loci publicarea dinpreună cu: originalul. 
| În anul 1883, am participat şi cui la 

- sesiunea generală a Academiei Romine din * 
Bucuresci. În această sesiune, după o pre- 
legere publică ţinută. de mine. în sînul 
Academiei asupra Codicelui Voroneţean, 

înnalta Academie lu. decisiunea, ce 
dicele să se fotografiede şi apoi „să-sc Şi 
tipărească pe spesele ei, dinpreună, cu stu 

- diul făcut de mine. Tot în această sesi- 
une. în şedinţa din 22. Mart, dechieraiii, 
că de acum înnăinte las acest preţios te- 

-saur al literaturii rominesci în "proprieta- 
tea şi păstrarea. Acasdlemiei, încredinţat 

fiind că aici va fi păstrat cu mai multă 
veligiositate decit oriunde. 2) De atuncia 
originalul Codicelui' se află în archira 
Academiei Romine din Bucuresci. 

i pr = s a i = 

Deseticrea | Godicclui 

„ Esteriorul Codicelui. 

Codicele Voronetean după cum s'a aflat 
cl în: anul 1S71, şi după- cum se pă- 

streadă şi în dirta de astădi, este foarte 
defectuos; îi lipsesce atit. „începutul cît şi 

sfirşitul; niijloctil numai i sa. păstrat; Da 

chiar și de aici lipsesc citeva file, În starea 

sa de astădi, Codicele . Voroneţean, numără 

o sută şeptedeci de pagini, sau optdeci 
şi cinci de file întregi. Din lăuntrul ace-   

ca : Co- RL 

  

mea. am . căutat copica : manuseriptului - urale Academier oi:â ânc, 8.2, t.'V. 

făcută de mine, $ şi care se află piutre seric= Bucuresei 1884. pg. 45; D6—G1, 

" CQonIcEI,R_ VORONEŢEAN. | 
a 

7 + „d 

 



  

stui corp păstiat al Codicelui încă mai 

lipsese şepte file, şi “anumea, după fila 

dintii păstrată, se cunoasce, că lipsesc 

doaiie file; după fila 53. lipsesc carăşi - 

doaile; şi trei file lipsesc între fila S4 
şi 85; din a doama, filă din acestea trei 
din urmă ce lipsesc, s'a păstrat un tri- 

unghiti în partea. de: sus din stinsa foii 
spre dos, pe carele “se pot citi cîteva cu- 

vinte, 
“atit la urmă cît şi în mijloc şi la început. 
se cunosc numai spinările lor la legătură. 

Codicele Yoroneţean nu este Codice 
membranaceit, Codex membranaceus, ci 
cartaceii, Codex chartaceus, adecă mate- 

rialul. pe carele este scris Codecele Vo- 
roneţean,- nu este pergament, ci hărtie 

grosuţă, şi netedă. _Hărtiea este făcută din 
pîndă de. in, ear” nu, din bumbac, Privită 

“- în dare se cunosc întrinsa foarte „bine-. 
linii verticale (pontuseaux), străvedie, în 
distanţă de.32 de milimetri una de alta, 
şi linii sai fire oridontale (vergeures), 

străvedie, în distanţă cam de un milimetru. 
Şi marea fabricei (filisrane) încă se cu-. 
noasce' foarte bine în gare,: numai că nu 

se vede întreagă de o dată, de oarece coala 
„este îndoită în opt âpoi rătedată şi tăiată.. 

Hărtiea, este îndoită în opt file, în aşă, 
numite caterne, quaterniones, adecă în 

“mănunchieşe făcute din patru file duple, 
sai opt file simple, resp. 16 pagini. 1),. 

Lăţimea unei foi din caternă „este. de 11/? 
milimetri, ear” lungimea, de 157 de milimetri. 

“la marginea din afară, şi numai de 153 de 
milimetri la, cea dela legătură, dovadă că 
Codicele, cînd s'a legat, n'a, fost tăiat la: 
capete în linie curat horidontală, ci cam 
piedişă.. 

Pe astfelii de mănunchieşe s. caterne 
a fost seris ai îi tot. Codicele Vo- întiiă 

roneţean,; şi 'apoi sai legat toate întrun 
volum. Aceasta se cunoasce de acolo, că 
serisoarea 

1) Blume în: Alls. Eneyelopiidie d. W. Y, 
Tsch und Gruber, Leipzie 1$2$, 2. 5.2.7. 
sub articulul: Ilandsehrift, De 140. — Conf. 
1. 8. 10. Th; Pg. 21. 

  

Din' celealalte şese foi ce lipsesc! 

ajunge pe unele locuri foarte -   
„mai află încă şepte foi întregi, și 

66 — 

aproape. de. legătură, încît numai foarte 
cu greu ar fi -putut serie cineva, pînă aş 

aproape de ea. Pe pg. 82 în şirul âl 12. 
„şi pe pg. 138 în şirul al 2, Scrisoarea . 
ajunge .pină în legătură, ceea ce nar fi 
putut face. nici un scriitorii, chiar dacă ar 
şi fi-vrut să scriă pină aşă de înlăuntiu, 

- Păreţii Codicelui lipsesc dimpreună cu 
mai multe caterne atit la început cît şi 

la fine; dosul numai s'a păstrat întreg, 
şi este de piele neagră, lucru care ne face * 

că, toată legătură Codicelui a fost 
“Pe dosul legăturii nu se cu- 

a crede c 

în- piele.. 

-moasce că ar fi fost seris sati tipărit ceva. 
Conservarea dosului se dătoresce numai 

solidităţii legăturii. Spre a feri Codicele de 
stricăciune „mai departe, i-am făcut o le- 
sătură mobilă, pusă într 0 cutie. 

„ Interiorul Codicelui. 

„Filele Codicetul nu sînt. paginate. Ca-, 
ternele însă, poartă jos în dreapta siena- 

tură. cu litere cirilice pe faţa dintiiti. Dela - 
caterna a  doaiiedecia, înnăinte se pune 

sienatura şi pe fata din urmă a: caternei 
A. 

ca şi pe cea dintiiii, tot jos, însă în mij- 

loc, sait: şi cam spre stînga. Literele sig- 
“naturei dela caterna a doatiedecia înnăinte 
„mait tot o mărime, şi nici nu sînt tot aş 

„de frumoase ca cele de mai năinte; ba - 
“ŞI negreala nu seamănă a fi tot aceeaş. 

Cea dintii signatură în trunchiul co- 

dicelui -este notată cu își. (= 14), dar” 
înnăintea începutului acestei caterne se 

anumea 
cea dintiiti “este foaea cea de pe urmă 

din caterna a 12a, ear” celealalte şese foi 
"Sînt cele şese file din urmă 'diu. caterna! 

a 13a. De aici se vede lămurit, că la în- 
„ceputul Codicelui lipsesc deplin caternele 
dela una-pină la unsprădece. dintr'a doaiie- 
sprădecea . şepte, și: dintr'a “treisprădecea 
caternă doaiie foi dela început. Agadară 
la începutul Codicelui” lipsesc cu bună 

| samă noatedeci şi şepte (97) j. de foi, sail 
194 de pagini. 

La finea Codicelui, cea de pe urmă ca- - 
ternă este notată cu ir === 23). Dintr'a-  



  

  

  

ceasta sint păstrate întregi numai cele 
„septe. foi dintii; a opta, cea de peurmă 

adecă, este ruptă deplin, încît abiă 7i se 

„mai cunoasce urma. Din caterna a 2-a 
a treia filă este deplin păstrată, precînd - 

toate celealte lipsesc cu totul; numai din 
fila dintiii a mâi remas un triunghiti, 
sus în stînga la legătură. Din r&măşiţile 
foilor: 

legate caternele între sine şi de dosul le- 
găturei, se cunoasce vederat, că aici la fine 
lipsesc, cel puţin, încă şepte  caterne, în- 
cepind „cu “a 24a, sati 56 de file, sau 112 
pagini. Ei - . 

= "Frunehiul Codicelui în starea sa de 
astădi are aşadară: din caterna a 12a o 

(1) filă, ceda de pe urmă, a opta adecă; 
din caterna a 13a şese (6) file, cele de 

rupte şi din aţa cu care ait fost: 

pe urmă dela a Ba pină la a Sta; apoi - 

caterna a 14a, a l5a, a 16a, a 17a şi 
-a 18a depline; din caterna a 19a numai 

cele şese file dintiiit; cele doaiie de pe 
urmă sint rupte: ele seamănă a nu. fi fost 
scrise; mai departe se află caterna a 20a, - 
a"21a şi a 22a earăşi întregi; din caterna 

a 233. cele şepte file dintîiă, şi din ca- 
terna â 24a numai a: treia filă.  Preste 
tot” Codicele are optdeci şi cinci (85) de 
file întregi, sati 170 de pagini. Fila din- 
tii este cam ruptă jos, testul -fiind bine 
conservat, ear” cea de pe urmă este ruptă 2, , 

sus prin test, dar” lipită de mine cu hăr- 
„tie albă. Filele dela a 5a pină la a Sta 
înclusiv (pg. 9—16) au o: găurice lungă- 
'reaţă, verticală între şirul al 12 şi al 13. 
Codicele “trebue să fi “fost ud. oarecîndva, 
pentrieă, filele, dela a 15a înnăinte, ai. 

la- colţul. drept din sus o pată, care de- | 
„vine tot mai mare spre finea Codicelui şi 

se " lăţesce şi în test, fără însa să, altârede 

negreala şi să facă scrisoarea, reciteaţă. 
O pată mai întunecată se află pe fila din- 

tiu spre - partea de jos, şi pe fila din 

“urmă în colţul esterior de sus; lilele pă- 

strate ale Codicelui. Voroneţeauni le-am pa- 

sinat noi începînd cu unul, ete. fără în- 

trerumpere şi nebăgiud în samă foile rupte 

-]. ce lipsesc. Asemenea tot noi am numerotat 
„ 

“şi a citării. 

şirul. 

“capul al 19. conţine versetul al 6. 
la versetul al 40., cu care se finesce capul; 

  

Şi şirele de pe fiecare pagină. Acestea 
le-am făcut pentru comoditatea studiului, 

Citarea o facem totdeauna în 
formă de frintură numerală, unde numă&-. 
rătoriul înseamnă pagina, ear numitoriul 

..9. Cuprinsul Codicelui. ' 
Codicele, Voroneţean, în defectuositatea 

sa de astădi, conţine: 

1 FAPTELE APOSTOLILOR, şi anumea 
„din capul al 18. versetul al 14, can de 
pe la mijloc şi pină -la versetul al 21,, 
earăş cam în mijloc; după aceasta din 

până. 

apoi capetele dela al 20. pînă la al 28. 
în fine toate întregi. Acestea toate ocupă 

106 de ft /7(4/1-—106/2). 

2. EPISTOLA CEA ' SOBORNICEASCĂ A 
SFÎNTULUI APOSTOL IACOB, capul 1 1—. 
(109/4—136/4).: - 

3, EPISTOLA CEA DINTIIU  SOBORNI- 

" CEASCĂ A. SFÎNTULUI - APOSTOL PETRU,. 
- întreagă, adecă capul 1—5. (138/g—165/g). . 

d EPISTOLA A DOAUA SOBORNICEASCĂ 

A SFÎNTULUI APOSTOL PETRU. Din a- 
“ceastă Epistolă se află din capul întiit 
numai versetul întâiii, dar” şi acesta nede- 

plin, şi apoi din capul al “doile partea A 

doaiia a; versetului al doile, şi versetele 

3—%. depline. (185/10—170/14). 

“Din cuprinsul trunchiului Codicelui Vo- . 
voneţean.: putem conchide cu toată secu- 
ritatea; că pe cele 97 de foi, saii 194 
“de păgini ce. lipsesc la început, au fost 

scrise Faptele Apostolilor dela capul în- 
tiu pînă la capul al 18le, respective al 
19le, de unde începe r&măşiţa Codicelui 
nostru." Şi într "adevtr, spaţiul de 53 de 
file, sait 106 de pagini, pe care în Co- 
dicele nostru a încăput partea din urmă 
a lfăptelor Apostolilor dela capul'al 18le, 

„respective al -19le pînă în fine la cap 28; 
v.. 31, stă în proporțiune dreaptă cu spa- 

țiul de 97 de file ce lipsesc la început,: 
şi pe carele: acurat “trebue să îl încăput - 

  

 



  

  

sorise Faptele Apostolilor dela - capul î în- 
Pi 

după epistola a doaiia- a lui Petru. 
“am cunoasce şi aici tot aşă de esact, ca.- 

“cele precedente, 

tiu pînă la al 18le, respective al 19le. 

Dar dacă nu încape nicio îndoeală- 

în privinţa testului ce lipsesce : la înce- 
putul Codicelui, nu' putem dice tot, ast- 
felii şi despre ceea ce -lipsesce-la finea 

lui, Aici putem fi la îndoeală, cea urmat 
De 

la început, câte file lipsesc, am pute sci 
mai uşor ce a mai urmat, dar aici nu 

putem spune cu securitate, ci numai foarte : 
apropiativ, cam cite file. lipsesc. 

Nemijlocit după „Epistola“ a-2a a lui 
Petru este mai mult decît probabil, că art 
urmat întîia, a doaiia şi a treia „Epistolă“ 

„Epi- catolică a apostolului” [on şi “apoi 
stola cea catolică“ a apostolului Iuda, 
Pentrucă în toţi Codicii Noului. Testament. 
nu se despărţese unele de altele Episto- 
lele cele sobornicesci saii catolice. Pentru 
această, presupunere mai militeadă Şi îm- 
prejurarea, -că “spaţiul ce "l-ar fi ocupat 
în Codicele nostru aceste „Epistole“, nu 
ar fi fost mai mare, în proporţiune cu 

„decit cam la 60 de file, 
sumă care cur&spunde aproape întocmai 
cu suma filelor cam de 56, dacă nu mai 

multe, ce de bună samă lipsesc la finea 
Codicelui. Dar” ori de a mai urmat după 
acestea încă ceva în Codicele nostru, şi 

„ce anumea, aceasta, nu putem presupune 
cu vre un grad oarecare mai mare de pro-! 
Vabilitate. Este posibil, ca după acestea să 
mai fi urmat încă sai Apocalipsa lui 
lon, sau Epistolele “apostolului Paul; 
dar nu este probabil, pentrucă, spaţiul:ce 
l-ar fi ocupat Apocalipsa în Codicele Vo- .| 

"Hi fost cani de 1830 de file,.. ronețean, a 

şi spaţiul ce "l-ar fi fost ocupat Epişto- 
Jele apostolului Paul ar îi fost îrică şi 
mare, cam de 670. de file. După cît pu- 
tem judecă, noi după râmăşiţile foilor şi 
ale aţei, cu care ati fost legate caternele - 
de dos, nu. credem să mai fi avut loc, cel 

| puţin într'acest volum al Codicelui, încă 
“Şi aceste doaiie scrieri, adecă Apocalipsa 
Jui Lon şi Epistolele lui Paul. Şi dacă a   

mai încăput vre una din aceste doaiie 

serieri,- atunci nu credem să fi fost alta 
decît doară Apocalipsa ca “cea nai puţin 

“spațioasă. 

Posibil,-ba chiar probabil este, e ca Co- 
dicele nostru Yoroneţean să nu fie alta, 

* dedit o parte. un volum, şi anume volu- 

mul al doile dintrun op mai mare, 
să. fi: conţinut în volumul întîi Ewvange- 

“liile, şi în al treile Apocalipsa şi Iupisto- 
Iele apostolului: Paul. 

4 

s. 10. Titlul scrierilor din Codice. 

carele. 

A Cea dintii scriere din Codicele Voro- - 

„neţean aii fost „laptele. Apostolilor.“ 
Ce titlu anumea a purtat această scriere 

în: Codicele Voroneţean, nu putem seci cu 
deplină securitate, pentrucă ni lipsesce în- 
ceputul. Cu toată defectuositatea Codice- 
lui însă, titlul acestei scrieri îl putem cu- 

noasce din nisce însemnări făcute cu .ro- 
şală pe. margine deasupra testului şi mai 
ales din o însămnare tăcută cu roșală la 

“ finea lui. 
Acele îns&mnări, despre caii credem noi 

că _sînt menite a face cunoscut - 

- scrierii, sînt următoarele : 
1, Pe pg. 11 /sus săsim 

RR 
AStpa, care nu se „poate citi altfeliă decit | 
ASipape. - Ă 

2. Pe pg. 29/sus: în stinsa, găsim 'raă, 
car” pe Pe opusă 23/sus, în dreapta, stă 
ASkpa. 

gesc una pre alta în privința înţelesului, 

şi unu pot fi citite altmintrea:. decât âns- 

crodheka ASrpape. Aici trebue să însăm- 
năm, că abreviatura ad Sai Că este una 

din cele mai neîndătinate, 
răi citită şi serisă de! copistul Codicelui. 

“În cadul din urmă el trebuiă să citească 

şi să seriă, ai, ear” nu az, _ Abrevia= 

tura. mai mar av. nici un sens, dacă am 
voi s'o citim TAZRE, adecă mAakS sati 'maa-: 
RSupe, pentrucă într'acost Codice, lu nici 
una din scrierile cuprinse în el, nu găsim. 
nici urmă de vre o“ tălcuire. 

3. Pe paginile 70/sus şi 95/sus carăş în- 
tâmpinăa | abrovi atura, . ASripă ASkpape. 

abrevialura :: 

sai că a fost: 

titlul „- 

Aceste duuitu abreviaturi se între- . 
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4 Îm fine, pe pu. 1W0/e3, găsim abre= 
viatura : cdbpzununaSepagieni. Această a- 
breviatură o citim aşă: cippaunrovaov iuni 
ASpagien. Că sub căpaumrovaot ASrpapieni 

„nu se poate înţelege aici finea acţiu- 
unii scrierii, 

„Tesultă din fapta, că aici nu se finesce 
scrisul Codicelui; -el este: continuat mai 
departe. Sub: cdpauntrovaov.” ASapapieri 
nu poate fi înţeleasă nici fincaunci 
scrieri anunmitite, aici a laptelor -Apo- 

stolilor, pentrucă i atunci această: însâmnare 
* trebui “so întimpinăn şi la finea Dpi- 

stolii lui Jacob. şi la finiea. Epistolii din- 
tiiă a lui Petru, 
dar” aici nu se wăsesce această abrâvia- 
tură. Nici vre uu „restimp din a.cţiu- 

încă „meu. scrierii, d. e. timpul de o di, 
nu pot îusemnă cuvintele călipznirropasy 
aSpapieu, pentrucă atunci această însem- 
Mare ar trebui - so aflăm repeţindu- se mai 

„adeseori în contest; dar” şi aceasta nu 
_ este. Prin urmare cuvintele : căparnuirovasy 
aSpapien nu le putem luă în alt înţeles. | 
decit: cibpaunrroţao s. finea unti scrieri 
5. cărţi, carea purtă titlul -de aSkpape. 

Se scie că în manuseriptele vechi eră 
datina a serie: pe- margine deasupra te- 
stului titlul. scrierii, carele se repeţiă şi 
la finea ei. £): Această datină o credem: 

- observată “și în. Codicele Voroneţean, cu 
- deosăbirea numai că nu pe fiecare git 

de deasupra testului este scris titlul, 

nu “totdeauna deplin. 
Rădiumaţă pe conșiderările de: mai sus, 

“moi susţinem, Gă scrierea „Faptele Apo- 

stolilor* a purtatiîn Codicele Voroneţean 
titlul dle: "„anoerea'kena ASkpape“ sai poate 

ȘI „aSpapea ausereanaeps. | 
_ Scrierea ; A postoleasca Lucrare“ pre- 

supunem _că- a avut la începutul“ restului 

«un sumariit despre întreg cuprinsul săii, 

cam sub titlul de: „CnSppepk ânoeroar- 

piien ASrpapu“, Sail 

îuserroanasp$.“ Această presupunere o spri- 

1) Hug: E ialeitung în die Sehriften des Neuen 
Pa 4 ML, Stutteart-u- Piihin- |: “Pestaments 1. 

eu 1847, Ş. i, ps; 222—221. 

ci numai titlul cărţii, aceasta, - 

căci îmvele sint complete; _ 

„CuS.pprpl- aSrpapien |   

jinim cu fapta, că la toate celealalte seri- - 
- eri din Codicele Voroneţean, în fruntea 
testului, “se află cîte un astfeliti de su- 
mariit despre întreg cuprinsul lor. 
Ce îns&mnînţă are oare acel „iun“ din- 

tre C;pALIWPOȚ AO şi aSrpapien? Nu credem 
ca, să fie o curată _repeţire alui. unui din 
câoaum, şi prin urmare fără. de nici un. 

„ înțeles” deosebit, pentrucă repețiri de cu- 
inte” suii. de. silabe n'am "mai aflat în 
Codicele Voroneţean. Asemenea nu. cre- 
dem că: căprui să se poată citi 
ca a 2a pers. sing. a perfectului simplu, 
deoărece cu anevoe s'ar put esplică spre 
îndestulare atit persoana a doaiia cit Şi. 

construcţiunea verbului a cippanun cu da- 
tivul. Sintem mult” mai apleeaţi a citi pre: 

“acest wm separat; şi al luă în înţeles de. 
etiam,.ă ueh. În calul acesta, subserip- 
 țiunea del „Aostoleasea -lucrare€ ar ave 
înțelesul, că aici, drept că se sfrăşesce ne- 
mijlocit „Apostoleasca Lucrare“, dar” mai 

năinte de dinsa copistul. a mai sfârşit şi 

„altă scriere biblică; şi această ultă seriere, 
înnăintea  Faptelor Apostolilor nu putea 
fi alta decit numai Evangeliile. Această 

esplicare, pre care noi o crede îndrep- 

tățită, ar dă un puternic radim, ar dovedi 

“chiar ” prosupunerea noastră de mai “sus, 

că. Codicele nostru Yoroneţeaii a fost nu- 
"mai volumul din mijloc al întreg 'Pesta=" 
“mjentului Noi. 
2/ A doaiu scriere din. Codicele nostru. 

Voroneţean. este Epistola. lui Jacob cea 

sobornicească. Sumariul din naintea testu- 

lui acestei .lpistole: poartă titlul. de: 

- „Gusj îpepl: aS tanonS mpeavbireprli aie NŢS 
aozS* 107/1, şi ocupă 28.de şire,. 

107 /3 „— 109/3; car titlul dela testul Epistolei 

sună : „anecrkena zeaukmepe â AS îlanen$“, 
109/4.5. Titlul acestei serieri îl. allăm re= 
pețit pe margine deasupra testului, de 

doaie ori întreg, însă în alt şir de cu-. 

vinte: nă AS îanwa$ snozhena zeark'repe“ 

119/sus ȘI pă AS fanonS snozilera zeavk- 

rege“ 122/ sus şi odată numai în abreviatură:. 

„lance “La nea scrierii găsim 

Scris : : ebpauunreaoy diurne 156/4, 
N. , ASR k 
„e 

hu 195 
125/ sus.  
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Nu scim bine, ori: de. această notiţă în- 
seamnă repeţirea în altă formă a titlului, 

“ori poate finea prelecţiunii cc se citiă în 
sărbătoarea „sfintului Ilie, şi: care se: în- 
cepeă cu: „„Matta îpa “ekaeppk a ruuS 
noa“ 135/;, şi fini cu finea „'Lremeterii“? - 
„Această din -urmă alternativă -pare mai. 
“probabilă, dacă comparăm această notă, 
cu nota dela finea scrierii următoare. 

2 Sumariul dela a treia; scriere are tit-.: 
lul: „enSpep'k acozeipien zearkrepn „puizaeâit 
as n4zS*, 156/56, şi ocupă 241/a de şire, 
134/g—155/. "Titlul testului sună astfeliit:. . 
â eaurSaSn ânocroan nazS anozikera ZE 
avkrepe“, 155/3.4. Titlul acestei „"Treme- 
teri* nw'l- mai găsim repeţit deasupra te-: 

 Stului ci numai în cîteva note tipiconale 
în variantele: ae snwprhea zearkrrepe â AS 

—WA4QS, 14/suv; AE Buwp'keka 'mpeawlrepe, â 
„AS nag$, 149/sub; pe anopikera, 185/uup; WE Bnepheza â AS naz$, 157/sus; şi apoi 
la finea “Tremeterii, după o notă ti 
-piconală: ntâbozunTSAS âncereaSaSu âtapno * 
int căipaunrSaS scozerien gearb'repu â AS 
mag$*, 160/7.5. Nota tipiconală ni. pare a 
arătă, că prelecţitinea din urmă din această 
» Tremetere*, 160/3— 165/g. a fost destinată 
a fi citită în dia sărbată întru aminti- 
rea apostolului Marcu, ca şi cea de pe - 

“urmă din „'Tremeterea“ lui 
„amintirea prorocului „Ilie. 
A Sumariul scrierii de p6 urmă din trun- 

chiul Codicelui are-ca, titlu: »CnSpepil â 

v 

lacob întru 

în AS nagS a î eavkepet 165/0, și ocupă, 
+2 de şire, 165/19—1685/y; este aşadară mult 
mai lung decit sumariile dela 'Preimeterea, 

“lui Jacob şi dela întiia Tremetere a lui 
Petru, măcarcă testul acestor 'P'remeteri este. - 
mai lung decit la a doaua Tremetere a lui 

"Petru. Titlul testului este: păteaâuu ne- | 
croah nazS zeawkzepe 165/10. Şi acest titlu 
nu'l- mai săsim repeţit deasupra testului, - 
ci numai dedesubt în doaie note tipico- 
nale în variantele :. nep'keka Zeavh'repe â 
AS nz7S.15/sup,. şi sopikera AS n4z$,170/su, 
poate din causă că din această 'Proeme=! 
tere sint conservate numai puţine file. .   

$. 11+ Speciea Codicelui. 
Codicele Voroneţean nu: este Codice 

„aşă numit ccelesiastic, Codex ecele- 

siasticus, carele să conţină numai nisce 
bucăţi rupte din “Testamentul Noi, adu- 
nate la un loc: şi menite a fi citite 
în biserică, la diferite ocasiuni, ci Codi- 
cele Voroneţeun este Codice'aşă numit 
cu test-perpetuii, Codex textus per- 
petui, adecă un Codice carele. conţine, 
fără vre o elasare. testul mai multor scrieri 

- întregi ale 'Testamentului” Noii. 
-cuvinte: Codicele Voroneţean nu este un 
aşă numit. „Apostol“, Praxapostolus, ci 
“el a conţinut, în şir continui ș. per- 

Cu alte 

petuii, întreg testul „Luucrării“ Apo- 
stolilor, şi al - catolicescilor - „'Primeteri“ 
ale lui jae6b şi Petru, şi poate şi ale lui 

parte aşă “numit pur, Codex purus, 
pentrucă conţine testul curat numai în 
limba romînească, ea” nu şi în vre oaltă 
limbă; asemenâa nu conţine pe linsă testul 

„curat. nici un comentarii şi nici un feliu 
de scolii, adecă note marginale esplicatire, 

- limbistice sau: reale, ci numai nisce însem= 
nări tipiconale, despre carile vom vorbi 
mai jos... 7 

$. 12. Impărțeala scrierilor din Codice. 
- Testul  Codicelui Voroneţean nu este 

împărţit nici în capete (zespaai, irăct) nu 
merotate,. nici în versete, “după cum este 
împărţit în diita de astădi testul cărților 
Testamentului Noii. Singura împărțală ce - 
o observăm în Codicele Voroneţean, este 
aceea în prelecţiuni sati „cetenii* 

zegtonal), menite a fi citite! 
în cutare di din cutare săptămînă, la săr- 

(Gvayyospara, 

bători anumite şi la, ocasiuni speciale. 
Inceputul 'acestor prelecţiuni este notat 

“totdeauna cu : roşală: în test cu literă 
începătoare . roşie, ea” pe margine, ală- 
turea, mai pretutindene cu abreviatura «A, 
care înseamnă „princ, „pumenS$, şi cu 
vreo literă, cifră, care arată numărul cu- 
rent al prelecţiunii. Prelecţiuni de acestea 
se allă pe cele 85 de file “păstrate ale 

Ton şi uda. Acest Codice este mai de-i! 

   



  

Codicelui, de toate 44, şi anumea: 21 în 
„Lucrarea“. Apostolilor; 9 în „Tremete- 
rea“ lui lacob, 12 în cea dintii şi 2 în 
a doata „Tr emetere“ 
putul acestor prelecţiuni se. 

a lui Petru. Înce-. 

găsesce pe : 

paginile: 3/9, 15/9, 17/3, 18/1, 15/10,21/6, 23/13, + 
„26/, 28/, 31/13, 34/;, 46/4, 49/11, 5/5, 10/G, 
73/5, 74/05 76/5, 9/5, Ss, 9/8; — 1%/-, 

“113p3, 116/g, 110/, If, 199/4, 198/10, 139 
135/g: — 138/5, 15$/13, 140/9, 141/9, 143/3, _ 

145/19, 147/5, 149/49, 150/, 153/,1, 15%, 100; 

— 165, 170, 
Num&rul - acestor 

unele de altele priu literă începătoare.roşie, 

nu coincide nici cu numărul prelecţiunilor 
îndicat' de nota tipiconală „puurhaue cu li- 
tera cifră, căci de acestea găsim în „Lu- 

crarea * . Apostolilor numai 9, în: „'Pre- 
meterea& -lui lacob 6, în cea -dintiiii a 

- prelecţiuni, destinse - 

lui Petru 6 şi în a doatia 5, dacă rosti-, 

tuim  numerii 'cei scăpaţi din vedere, — 
nici cu numărul dilelor din săptămînă, 
pentru carile. erai destinate, căci în „luu 
crarea€ Apostolilor se află numai 3 dile, 

“în “Tvemeterea lui lacob 9, în întiia-a 
lui Petru_7, şi în. a 'doaiia "Premetere d. 
(ile. De aude să provină această necon- 

sunare, mam pute dă altă samă, decit 

îmbucăţelirea prelecţiunilor primitive pentru 
usul _bisericese.la. noaiiele. 

. duse şi lu feliurite ocasiuni. 

Ş. 13. Note tipiconale. 

Între o prelecţiune şi alta se află, de 
vegulă, un mic. nescris. cu test. 

dară ocupat 

spaţii 

sărbători întro- 

cu nisce însemnări, numite 
-de noi note tipiconale, pentrucă ele - 

ni arată nu “numai săptămina şi giiia în 

care, dar” şi ocasiunile la cari se citiait 

diferitele prelecţiuni. Ă 
- Săptămânile sînt calculate din duminica 

Pascilor înnăinte și numerotate cu numeri 

curenţi.. - Acest număr “curent, însă este 

întrerupt. în Codicele Voroncţean.  Aicia 
în rămăşița din 
wăsim notată 
a 6. 15/85, şi apoi săptămina a 7. întreagă 
de duminică, 15/41, pînă sîmbătă, 

„Lucrarea“ . Apostolilor. 
numai sîmbătă din săptămîna . 

%5/sus I | 

“pînă Marţi în a 
„Se vede că pentru dilele din săptămînile. 
întermediare, începînd cu duminică din a! 

“opta săptămînă şi finind cu Marţi din a: 

- Codicele 

toate scrierile 

„2 ori; 

“mai din numeral, 15/y şi 82/12.15, 
“locuri numai de. abretiatura “p, 133/11-19, - 
„447/5; “în toate celealalte locuri: 1S/sus; 

_20/a.3.31/19.13315/eus,685/4.5+ 18 /2-8,95/7.3,109/1-s, 
122/5.6; 120/3., 195/8.9, 133/5.8. 133/4,149/11.19, 

  

apoi se întrerumpe numărul curent, şi: re- 

începe în „'Premeterile“ catolice cu Mier- 
curi din a 31. săptămînă, 1095, şi urmeagă 

34. săptămînă, 270/su. 

31. săptămină, preleeţiunile Sai luat din 
alte scrieri biblice. | | 

Începutul mai tuturor prelecţiunilor din 
Codiee este notat şi pe- margine cu abre- 
viatura , care înseamnă „Mau ke, ptre- 
HSS, şi cu o literă cifră husă dedesubt, 

“care arată numărul curent. al prelecţiu- 
ilor. Acest număr nu se întrerumpe în 

nostru, ca numerul curent al 
săptămînilor, ci continuă necurmat prin 

dintr'insul. Il. începe cu 
ir =—-48 şi continuă fără întrerumpere 
pînă la tin = 52; numerul fir = 53 este 
scăpat din vedere; vine apoi îi = 54 de 

lipsesce fie = 55; continuă cu îis 
= 56 pină la 4= 00; numerii ă=61 
şi ăe = 62 sint trecuţi cu. vederea; ur- 

meagă âr = = 03 și 44 = 64; numerii 
ae = 65 şi âs = 66 sînt earăş trecuţi cu 

vederea ; se finesce cu. 43 = Gr. Această 
notă tipiconală constă în doaiie locuri nu- 

Și în doatie, 

153/10-11, 160/2-3, 16S/9.11 și 170/5-10, ea este 
completă. În următoarele „locuri, unde se 
ală litera începătoare roşie ca sămn penru 

inceputul vre unei prelecţiuni, nu S0. gă- 

sesce pusă această notă tipiconală: 3/9, 

17/73, 15/10, 21/6, 25/13, 25/85, 5%/s; 191, 10/6 
74/9, 16/5; 79/5, 11/19, 116/6, 119/235/g,1:10/9, 

141/9, 143/3, 115/43, 150/g şi 157/4. Această 

lipsă se esplică parte prin scăpările din 
vedere ale copistului, însâninate "mai sus 

parte prin imbucăţelirea prelecţiunilor pri: 
mitive conform cu înmulţirea serbătorilor 

“și a trebuinţilor Disericesci. 
Toate notele. tipiconale, precum. şi li-. 

tera cu care încep prelecțiunile. chiar şi 
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titlurile: scrierilor, spre a. bate. mai tare 

la ochi, sînt scrise cu roşală. În testul 

publicat de noi, titlurile scrierilor şi -li- 

„terele începătoare le- -am destins prin litere 

_măşeate şi rărite, ear notele tipiconale 
prin parentesa aceasta |... ]. 

Cind seriitoriul a uitat: să lase după o 

prelecţiune loc deşert pentru scrierea nov- 
tei tipiconale şi începe îndată a scrie pre- 
lecţiunea următoare: atunci, dacă'şi âdluce 

-a minte: căi trebue spaţiii sol pentru nota 
tipiconală, întrerumpe îndată şirul prelec- 
țiunii începute, scrie nota tipiconală, şi 

“apoi urmeadă mai departe cu: testul, pre- 

cum: 17/3, 52/13, 122/6, 12/10, 110/y, 147/5 şi 
153/71.- 

sesce nici loc 'deşert, nici notă tipiconală, 

precum : 81/19.43, 45/1445, 68/45, 135/1913 și 
-1%0/10-11; — între altele însă, nitiînd co- 

pistul a lăsă loc deşert. pentru nota 

tipiconală, a Scris'o pe. marine sai dea- 
supra, ca 1S/sus, Sati dedesubt, ca 4 9 sub, 

I/sub Şi 155sup: în loc de- loa 
149/„19 şi 16Sfio; Sati Și dedesubt, 
deasupra, că 9/su şi ! 95 i în loc de 5, 
Numai întrun. singur. loc, 75/o.5, a T&mas 

Duţin loc deşert, fără de nici o notă, în- 
tre. finea unci preleoțiuni Şi începutul ce- 
Jeialalte, şi în alt loc, 19/4.5, este puţin 
loc deşert, cu toate că urmeadă îndată-o 

notă tipiconală. Notele tipiconale, cînd nu 
sîncăpeaii în- spaţiul deşert. dintre pre- 

lecţiuni, se continuati pe margine sati dea- 
supra ci 15/8 şi 15/sus; Sati 

| 26/g şi 3/4, b 3 ; 116/; şi 116/sub; SPA şi 119/s; 

ale şi 22/uv; 5/0 şi 195/sut 

155/aub ș, Ig şi LI/ sub 3 16311 $ şi 155/sub 
1603 ş si 160/su;, 10/14 şi 170 : sut într” ao "|. 

„mândoatie locurile” ncîncăpind într'unul sin= 
ur, ca, 157/3 Și 157/sus şi 157/sup- 

Lipsa notelor tipiconale dintre unele 
preleeţiuni, precum şi continuarea lor pe 
margine sus şi jos, cind uu încăpea în 
spaţiile deşerte găsite pintre prelecțiuni, 
ne fac să presupunem, că aceste note nu 
dăteaqă din timpul, cînd pentru prima, 
oară a fost trădus şi seris-testul Cădice= 

N 

lui Voroneţean, ci că ele Sai înterealat. 

Între. unele prelecţiuni nu se gă- - 

dedesubt. ca 

. ;153/5 și - 

unei pre- 

„scrieri a lui. | 

Notele tipiconale din  Codice aii mai 
| multe destinaţiuni. [le îndică: o 

| 'a) începutul unei prelecţiuni, numind 
dia din atita -săptămină, şi arătind 
cum să se înceapă prelecţiunea, une ori 

„înakoRS anop'kena ear tz, 109%/5.g; — nt 

116/suv; — aSpu, 

“miezaSpu, ăr > exnrnarau, A€ Anopkena î 

| 101 lsus şi 

16V/sa ; — epepur, ăr (eznraatantA), ane- 

MApN, ÂA (earPaatait), AE Buopkera qE- 

oVirrSaS azpuesnaspS, 133/sup ș uezenie cat   

mai tărditi cu ocasiunea vre. 

mai însămnind încă şi din care. scriere 
este ca, - precum: capnzTra; â 5 cara 
“M4U7, «pu Sate âu'bac „puz$...15/8 şi 1%/sus; 
— ASatepeta, â ă (exnraaiztiA), CATI 
acpS ravagu, Îi Saca durkae pro-: 
AAA NAREAS, 15/sus; — WEPANȚIE - AS.ppr, 
pn a a A a 

â 3 carzatania, Îu Siacae âu'kae  fnut- 
Pam. 266 şi 26/sus; — REApEpIL, â ă că 

"TAMANA,. 2/3; —căspuara, â-ă car m 
AA7, A Snacat âu'kae „ate Suma 594)... 
%5/sus; — AEPROVpUL, Răa CAIIPAAANIA, AEda 

“PIB N Ăa e CANTAAzA, îbpanţini ien, 
AR CAITAMANA, pariu, 

“Bapeae doaccs tac7e...119 su —"ataprut, ăn 
E EAIITAANANA, iBpanint, Ho atovarii, 19%/subi 
— VON, ĂR CANPAALAUA, “APAN, coțIIsype- 
IA, 125/sub ; — REDIIPI, ĂR CANT AAA, 

1554; — aSput. AP Ca PAAANA Ac Bawwprkera 
mptavleeepe * â. AS nazS, 119/4ubş — atapuui, 
ăa(D) ezrraatzn, A€ sropkera. 153/su ;— 

AS NAZS, Apa Mien, Xpuerocs Run$u, 

157/sup; — Weil, Ăr cana, 
ibpanin, nS Ba aapupeuu(]) = Agape, 

chera Zeawkrepe â AS mag, 105; —- 

awlrep (a) AŞ NAS, Apa avien, unii 
130/ 

sub- i 

b) inceputul unei preleețiuni la o săr- 
b: itoare, sait întâmplare anumită, precum : 
canruaopS “razapu, 1 usi âuEc7A Ut cpe 

Wudop$ pe Butwpikea qearkr epe d AS nAg$, 
Apauiu, 14/sub. 

€) linea prelecțiunii din cutare di a 
vre sunci săptămiui, precum : cdi par Sas 
Repepieni, îi/s; —: eibpzunur PSa$ ca. a, "hi 
= ed. ASmepenieu, 3/19 = cibp. nSpren2S 

  
| 
l 

, 

 



  

  

„ep. amapumen, 3/7; = cdip. atieznovpuei, 
19/suv; — cibpa. potent, 10/g ; — cip. Bee 
pie, 95/sup; — cap. atieprSpieni,. 113/11: — 

„cip. enen, 11675; — edip. nepegieu, 119/5; 
— câpp. ASpnen, 122/6; — cdip. mapuien; 

195f3; — cipp. aiezuSpien, 12/10; — cp. 
ponen, 193/5; — cip. epepien, 147/5; 
cp. aovpuen, 155/11 ; — cdp. maziriei, 151 
— dp. iezaSpleii, 160/3 ; — cdip. aSpueu, 

: 170/jq, 

A) finea unei. prelecţiuiii destinate pen- 
„tru.o anumea sărbătoare sai întimplare, 

precum : 'cipanntrSaS... (45) îvvns, 3/8; — 
cdipaunrSaS cdentaepS, 1/5; — că; sp. clipe 

az.puesu, 135/5 ; — câp. cdzirrovasțu (I- | 
“aîta), 156/a; —. câpp. caurSaSu (lazS), 140/p; 
— cap. czenmaepS â î uezenie, 150/5; — 
cdio. âncemoaSaSn mape, 165/7. 

e) începutul şi finea vre unei i: prelec= 
țină, fără specificări, precum. Zeu A4S- 
mepenieni „ppanuize, 15/49; — uerrkuie, 2 
— pent, - 73/p; — erat, 16/5; — eva 

2/5 ș 

dud BEpEpII IUNI UETAIȚE -ApANTE Aa EpSue,- 
su AE — ccpauurSaS & uezeniu, 145/2; — 

 duacza ueralţie Bepeput f, 145/11. 

“Notele tipiconale nu sint puse cu con- 

secinţă riworoasă. Nici. la începutul nici 
la finea unei prelecţiuni nu găsim pretu- 
tindine arâtate dia, săptămîna şi sărbă- 

“toarea anumită, pentru cari este destinată 

vespeetiva ». peeleţine, 

ii Sentința de n nimicire. 

Afară de notele tipiconale. şi de titlul 

scrierilor, nu aflăm scris nimică” alta pe 
marginile testului din Codice. Pagini în- 

tregi «neocupate cu test nu se află astădi 

în trunchiul Codicelui Voronetean, numai 

„după cibpzunrrov ao ASepapieui Apostolilor, 
pe Pg. 106, a: rămas loc deşert pentru 

“11 şire. Înt'acest loc deşert găsim 0 no0- 

tiţă scrisă mai tărdiii de o mînă tremu- 

rindă cu v scrisoare aproape nedescifra- 

- bilă şi” fără de nici.0 înterpuncţiune; ca 

ocupă opt şire. întregi şi jumătate; această 

jumătate de şir. vine: serisă nu dela înce 

putul şirului,. ci în mijloc. Notiţa -aceasta 

4 

î
.
.
   

- este de “cea mai mare îns&mnătate pentru 
soartea, Codicelui şi sună, în transoripţiune, - 

„Precum ur meagă: | -, 

„Această carte au fost scrisă pe ru- 
„mănie şi nuw'i bună de nimică. Aice 
„am scris cit Costantin ot (din) Dorna 
„mesiţa (luna lui) Mai în. gilele lui 
„Costantin Yoivod vlet.. (anul) 124 
„(7 33) să să scie de cândii m ştdut. 

aice la Voroneţ. cu: popa. Afătănasie 
„Rusu amândoi. Pisală aqă (ain seris 
„cii) Costantin ot (din) Dora vlet 
„(anul) 7241 (1733).% 
“Dedesubtul acestei notițe, în stinga, se - 

mai află patru semişire scrise-în desor- 

dine, cari nu conţin, după socotinţa noasiră, 
alta decit „doară nisce cercări de conditii. 

Notiţa este foarte” precisă în “judecata - 
ce o conţine asupra Codicelui, şi în ar&- 
tarea timpului; nu este însă tot-aşă de 

“chiară şi în privinţa autorilor ei. 

Constantin Voivod din notiţă a fosti! 
- Constantin Maurocordat, căci Ion Niculee!) 

ni spune, că Coristantin Maurocordat, carele 

fusese Domn în "Ţara Romînească, a că- 

pătat Domniea Moldovei în 13, April: 
7241. (1735) şi a început a domni dicia, 
din 7. Maiti 7241 -(1733) -pînă în Sep- 
temvre 7244 (1735). Deci notiţa de mai 
sus, fiind scrisă în - luna lui Maiii 124 

(1733), a tost scrisă: îndată după sosirea | 
lui Constantin Maurocordat ca Domn în 

" Moldova, adecă între 7. şi 31. Maiii 1733. 

Cine: au fost Constantin din Dorna şi 
„popa Aftănasie Rusu, aceasta nu'o putem 
sci ; asemenea nu putem sci nici din ce causă. 

“petreceaii ci, în jumătatea a “doatia alu- 

ncă Iui “Maiii în mănăstirea Voroneţului. 
-Din uotița ce-ati seris'o Constantin din 

Dormnâ în Codicele Voroneţean, se vede 
că, dacă nu îmbii, apoi cel puţin Constan- 

tin se înteresă de: cărţile ce le avea mă- 
„măstirea, şi că le-a cercetat cu deamărun- 

tul. „BI eră aşadară bărbat cărturarii, + 

poate şi iubitorii de sciinţă, însă fără de 

„A Let. Mold. t. 
419 și 424. 

2. lașr 1945, pg. 410, 414,   
  

_ConIcar, i VOROXEŢEAN. 
7 

,
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“nici un sîmţ” pentru valoarea, şi îns&mnă- 
tatea cea nespus de mare a opurilor vechi 
pentru istoriea limbei şi a literaturei unui 
popor. Constantin din Dorna seamănă a 

fi fost un preut,.saii un călugăr, carele 
judecă opurile bisericesci nu după valoa- 

rea şi îns&mnătatea lor istorică literară 

şi limbistică, ci. numai din punct de ve- 
dere al pracsei preuţesci, adecă ori de se 

pute cl folosi saii nu de cutare carte la 
funcțiunile .preuţesci “din. biserică şi din 
afară de biserică. De se putea folosi, car- 
tea eră bună în ochii lui; de nu se putea 
folosi, pentrucă “limba cărţii eră prea, ve=: 
chie şi împărţeala dintr'insa deosebită de 
aceă îndătinată pe timpul lui, atunci car- ! 
tea „nu eră bună de nimică.* Pă- 
cat numai că acest, straniii şi curios mod: 

"de vedere şi de judecare a cărților vâchi 

nu "l-a păstrat Constantin din Dor na nu 
“mai pentru sine; ci, scornit. de: vre un 

„spiret. râii, "l-a eternisat chiar în corpul 
opului, dînd” prin aceasta nu numai ansă, 

"dară şi drept altor bărbaţi încă mai puţin 
„pricepuţi decit dinsul de a nimici ce. „nu 
„este bin de nimică.“ - Notiţa, scrisă de 
Constantin din Dorna a fost aşadară pen- 
tru Codicele Voroneţean.o- senținţă, de de 
strugere şi de nimicire! Şi cine scie, 'ori: 

- de astfeliii de sentinţi de oarte mai mai 
fost. scrise şi pe alte manuscripte vechi 
ce se vor mai fi fost aflat. prin Maiii 1 733 
în mănăstirea Voroneţului, şi ori de nu 

- sînt ele, din această causă, pierdute acum 
pentru totdeauna! Pe lingă devăstă- 
rile timpului şi pe lingă prădările, arde-- 
rile şi nimicirile duşmanilor, Codicele Vo- 
roneţean ni mai arată încă si altă causă, 
de ce în diiia de astădi nu aflăm docu= 
minte” străvechi de istoriea limbei şi a li- 
teraturei romînesci! Ele adecă. „m'aii fost: 
bune de nimică* în ochii. celor chiemaţi 
a le păstră, deci fără milă şi remustrare, 
ca pre un balast netrebnie; ci le-ai ni 
micit spre ner eparabila daună a urmaşilor . 
şi a sciinţii. N   

“la trei milimetri; 

Ş. 15. Mărimea și speciea literelor. 

Codicele Voroneţean este scris! cu' li- 
tere aşă numite cirilice. Pusătura lor este 
aproape verticală. Înnălţinnea acelor litert, 
ale căror 'trăsături nu es nici în sus nici 

"în'jos din şirul horidontal al scrisorii, 
„este, de regulă, de doi, şi la unele pînă 

ear” înnălţimea, literelor 
cu prelungire în Sus sai în jos, sau în 

“sus şi în jos" preste liniea.. scrisorii vari- 
eadă între cinci şi opt milimetri. 

Lungimea literelor iniţiale îi şi mai 
variată; ea balanseadă între patru şi sese-_ 
sprădece milimetri, la cele mai multe însă 
intre patru şi dece. Literele iniţiale sînt 
serise astfeliii încât mai toată lungimea 
„lor cade dedesubtul liniei scrisorii, şi nu- 
„mai foarte puţin, ici colea chiar mai ni- 
mică, şi deasupra di. : 

Literele nu sînt împreunate una cu alta, 
ci stati separate unele lină altele. Liniile 
„din cari sînt compuse literele, sint mai 
mult linii drepte; chiar acolo, unde după 
fiinţa literei se cer linii. rotunde, areate 
şi 'cărlisate, se obsearvă la ele cite un sirf 
„Sau colţ. 

“Literele din contest se „ţin de speoiea 
literelor aşă numite mărunte s. minu- 
scule, literae minutae seu minu- 
„scula e. Numai unele din literele iniţiale, 
“şi literelă din şirul dintiiti al. titlului su- 
mariului dela Tremeterea, catolică a lui Ja- 
cob sint litere aşă numite măruţe saii 
măşeate.” sai mâjuscule,-literac : 
majusculae. Foarma şi mărimea lite- 
relor. este întocmai, precum ni-o presîntă 
tabela Nr. Lb 

7 

. 16. Scrisoarea.- 

Sorisoatăa din Codicele Voroneţeani este 
cea aş numită continuă a, scripţio , 
continua; adecă cuvintele nu sint. de- 
spărțite unele'de. altele prin întervale mici, 
ci. literele Sint înşirate unele lîngă altele 
fără întrerumpere. Abateri dela această 
regulă sint -foarte rare şi numai acolo, 
unde se > giăsesce vre 0 înter rpuneţiune, Cind . 
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un cuvînt nu poate fi scris întreg la finea, 
şirului, 

sâmu de despărţire, în şirul următoriii.- 
Şirele testului sînt pretutindine de cinci 

milimetri departe. unul de altul, şi scrist 

în linii drepte: oridontale. Din * această 
causă se află pe fiecare pagină un număr 
egal 'de şire, 

Numai întrun 
unde şirul dint 
lui Iacob este scris cu litere mai lungi, 

iniţiale, se găsesc numai treisprădece şire. 

sîngur loc, pe pg. 107, 
avu 

atunci se continuă, fără yre un 

adecă cite patrusprădece. 

N 

iti din sumariul Tremeterii 

Îmnăinte de .a, scrie; hărtiea a fost li-. 
niată orbesce, adecă. prin apasarea vre 
unui înstrument, carele nu lăsă după sine 

urmă colorată, ci numnai apăsătură în hărtie. 
- Această liniare orbească s'a făcut după. 
îndoirea coalei în caternă (Ş. 7.) şi nu pe 
amîndoaite laturile filei, ci numai pe cea 
din dos, “ astfelii încît pe faţa filei se 
scrieă ţinindu- se de bulbucătura liniei pro- 
duse prin apăsare, precind “pe dosul ei se. 

serică pe .liniea apăsăturii. 
:Afară de literele începătoare, de celea 

din. titlul cărţilor şi -din notele tipiconale, 
scrise cu roşală, toate celealalte sînt scrise 
cu negreală, care mai 
dit coloarea, cu toate că hărtiea din albă 
ce eră, a căpătat o coloare mai gălbie. 

Literele sînt scrise .cu deosăbită acu= 
„răteaţă şi îngrijire, ca cum ar fi tipărite. 

mai deloc nu "şi-a pali- 

Mărimea şi: forma lor .este aceeaş în tot: 

„Codicele. Dacă nu ne înşală ochiul, o mică 
diferință atât în privinţa colorii cât şi a. 

„frumuseţei şi regularităţii scrisorii, ni pare 
că esistă între scrisoarea din  I.ucrarea 
Apostolilor şi cea din Tremeterile catolice. 
Scrisoarea din Imerarea 
pare” mai puțin neagră, dară esecutată cu 

mai multă acurăteaţă şi.cu mai mare în- 

Apostolilor. ni . 

"grijire; precînd dincontră cea din 'Treme-” 

terile catolice, -mai ales. spre fine, ni se 

“pare mai negrie şi esecutată cu cevă mai 

puţină îngrijire şi regularitate.  Abrevia-. 

uri, litere cumulate, adecă scrise deasupra . 

liniei scrisorii . preste celealulte, şi corec- 

turi în literele scrise, găsim mai puţine. 

şi mai rare în Lucrarea Apostelilor,. decît   

_ în 'Premeterile catolice. Din această causă 

> 
„80, Boy. parai tu, 

mai că ar fi despus' cinevă'să creadă, 
că 'Trămiterile catolice sint scrise mai 
tărditi,. şi că s'au adaus la Lucrarea A po- 
stolilor abiă cînd sa legat Codicele! 

Cu toată îngrijirea cea, pus'o copistul 
în scrisul Codicelui, trebue să mărturisim, 

că nu odată a comis şi mici erori, scriind 
o literă” în locul alteia, saii elesind cite o 
literă, ori silabă, chiar şi cîte un cuvînt, 
erori pre cari mai totdeauna sa grăbita 
le corege, făcînd "din litera îveţită ceeu 

„cei trebuiă, 
„scrisorii litera, 
"elasat, 

său scriind deasuşira șirului. 
ori silaba, sau cuvintul 

„precum : Selis, Zipenoee ; ce 

5 -uS Ba âce- 

pe ai- 
,. 

SA 

Vâmepin, 

dd, "p Ma paper, aeatzho'lua ; ae ati 
a unt Tia, aca “no, moare, Maaa: apa, 

" ezinpS, Bute enpeheSa cama ; ete. Numai 
în puţine locuri a r&mas eroarea neîndrep- 
tată, ceea ce am notat în transeripţiune 
şi în Vocabularii prin (1); precum: ne = 
no, -NITop: kpekoy: = Mreypleperoț; ede- 
tăcka = edpecerăena, cir = acea, £ dara 

iara, WIouSaS. = pro peu SAS, ce. coace 

= ce coynoveee, etc. 

 Ştersături nu se găsesc nicăiuri în Co- 
die, chiar şi acolo nu, unde este vede- 

at că: copistul s'a hăimeit numai în scri- 

Tao 

, karoțiI”, 

- = 
„ateu IA- 

şi Sp. 
ere sali corectură, precum : 

136/4; aSaSpape, 5/45 

. Semne scrisoriale. 

 sărizonia Codicutui fiind continuă. nu 

prea, întîmpinăm multe şi dese, seunne scri- 

" soriale “3. grafice. 

“și doaiie puncte 

dreapta i în stinga C x şi 

O înterpuncţiune în sensul de astădi 
nu esistă în Codicele. V oroneţean. Cu toate 

acestea, el nu'i fără de nici o: înterpunc- 

țiune. Ca semne “înterpuneţionale găsim 

intr'însul numai virgula (), punctul (.) - 
5), mai de multe ori cu 

o. linie “cărlisată după ele, curmată sai 

nu prin mijloc de altă linie piedişă. din - 

ic)  
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Cele doatie puncte cu liniea căr- 
livată după ele se . întrebuinţeadă numai 

ca sâmn de închieiare. Se găsesce aşadară 

iare a răvaşului scris de miiaşul Lisiea 
dii lerusalim cătră diregătoriul. Felice din 
Cesariea, 55/12; şi”altă dată, unde se rt- 

spică un mare contrast dicîndu-se: un 

enpe arh. zeu, Ka uni ce ae na'r.10/10.13, 

Punctul este înterpuncţiunea -cea mai 
des întrebuințată. Se văsesce pus totdea- 
una jos lingă literă după mai multe cu- 
vinte, scrise cu scrisoare continuă, atuncia 

„cînd la un loc . r&spică pe deplin vre o 
idee, sati vre o cugetare noaită. Aceasta 

L ni aduce vioiii a minte de separarea AaTă 
_artyows a scrisorii continue din cărţile bi- 
Vlice,!) şi ni: îndică, o etate foarte vechie 
a testului. Întervalul dintre literele 'unde 

„se află: punctul, este cam pretutindine de 
patru milimetri. De și caracterul punc- 
tului nu este în Codicele Voroneţean a 

“şervi ca s&mu de închiciare-a prelecţiu- 
nilor, totuşi îl săsim şi în această cali- 
tate, mai ales în "Premeterile catolice. . 

Virgula se întrebuinţeadă, ca şi pune- 
tul, spre a separă, din scrisoarea continuă, 
mai multe cuvinte, cari la un l0c daii un 

mult numai ca 0 înnoire, ca o moderni- 

şi acest semn... 

Pe lingă aceste semne interpuneţionale 

contul acut () şi grei (0). 
Spiretul lin se- pune ici cole dea- 

supra vocalelor, dar” nu numai Ja înce- 

') Mlug Dr. Joh. L. Einleitung in die Schrit. 
ten des Neucn ş, sstaments, I- Th. 4. Aud, 

"Stuttgart 1547, ă .   
  

mai găsim încă şi spiretul lin (? D a0- 

numai la finea unei prelecţiuni, -sai a 
unei cărţi. In contest le întîmpinăm numai. 
de doaite ori; odată ca s&mn de închie-. 

TO IES E Io Acu. ASna mhuye: un npe- 

înţăles; este însă aşă de rară, îucit mai 
că nu se poate privi că s&mn de înter- 
puncţiune, - constant şi adevărat, ci niai 

“putul, ci şi în mijlocul şi la fincu cuvin- 
tului, fără de nici o consecință ŞI Tegu- 

sare a copistului, căruia îi eră, cunoscut |   

laritate, precum : «ce ânponiapa Şi ce aups- 
niâpa ; ânin Şi anin; ce din Şi ce din; 
A9YSil0,. âoysiie, ASÂȚSIiate; Zac şi ea; 
Aoepu Şi atoy pu; Npeoviui, npeoțiţii, upt- 
Puii; BE.ppe Şi Befpe; nenpenrepisaSii, ete. 
Accentul acut îl găsim pe vocale 

la începutul, la mijlocul şi la finea cu- 
vintelor, nu numai unde “dace tonul pe 

“ele, ci şi-acolo unde nu nai dace în diita 

de astă şi unde -de bună samă că n'a 
(ăcut. niciodată. precum : ARMS, dr, 
-49fp$, aow.pgneit, ariei, ei, do EpESSr$, $ 
îsi, ze, Zi, „MI7aEeii, ANUNTE, Sân, 
CzHrAUN AS, Atodiitae, BOPanțiii, ce duat...ariu- 

a ? 

cu: anuntcrti î[ittopS, ce ov AEiattate 
? 

„AMMLUENUĂ, CE AZA7E, ASpa, EAHAS; ete. Ba 
încă ce este si mai curios, accentul acut 

“îl găsim aruncat chiar și pe consonante, 
precum : âteant ră, Aepelirs catrS, câatia, 
REceAnIIASaz, - den ţa; ete, 
Ascentul greu îl atlăm pus ici co- 

Jeă pe vocale la finea şi în mijlocul cu- 
vîntului, fără privire ori de are ca sai 
“nu tonul, ba chiar ŞI pe . consonante, pre- 
cum : ânneeii, ÂNBzU AS, CE Rd App, e, 
EA ue, meatnSaoyii, ASâtnes Es, Arp, BO 
„Bate Asii, As, usi, Zenuurrepir, RAU, 
Boat; Sitce, sic, AE Aeăta. mp'kua, NN 
„MELMIEA, Npiideit: îIpE, HAMĂNZOV, Rein ; 
ANANAS, Aepeh'ranieu. dez AS, MOV Atel. 
MIpELUI, Zeniage, czieae; cairi$, ete, -—": 

Tei coleă pe unele vocale se găisesec ic 
ceutul grei pus de doatie ori în paralelă i, 

. precum : RA, A, -Suct, îilecerackaă, usyră, 
ce, cuzroi, “cotdsaer$ sas, Esta că, rană, ete, 

O „ochire . repede în Vocabulariul Co- 
diceltii ne convinge pe deplin, că nici 

spiretul - lin, nici accentul acut NI sreii 
nai avut nici o funcţiune stabilită în seri- 
Soatrea romînească, fiind întrebuințate fără. 
de nici o regulă, sait consecinţă. Această 
întrebuințare haotică - îmi aduce vicii a. 

„minte. de -un „dascal“ vătrin carele, înve- . 
ţindu-m& a citi şi serie romînesce! cu li- 
tere cirilice, înii spuneă. ca 'să pun dea- 
supra vocalelor, mai ales la începutul cu-: 
vintului, cite vre un sân: de acestea: 2 

dez ca Lite ele -să fie mai îmbrăcate, 
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- Scrisoarea, mai: ornată şi mai. frumoasă, 
- .... .y ” CER i * E 1 ear scriitoriul să” apară în ochii oameni- 

“lor. mai înveţat!. Esistinţa acestor semne 
în Codicele: “Voronețean. nu ni probeadă 

„dară alta, decit doară atita,. că copistul 
lui trebuii să fi cunoscut scrisoarea, gre-. 

cească și slovenească, şi aflind aici aceste 
Semne,.a credut că n'a sreşi, dacă le -va 
“imită şi introduce și în se 
nească, dacă nu pentru alta cevă, apoi 
nica pentru 

sale. 
s 

Ş. 18. Abreviaturi. 

isoarea româ- : 

„înfrumusețarea“ serisorii 

Codicele. Voroneţean nu este. lipsit de 
abreviaturi ; distribuirea lor. însă nu: este. 

“uniformă pretutindine. În partea dintiiii, 

cea mai mare, ocupată de rămăşița Lu: 
crării. Apostolilor, se află mai: puţine abre- 
viaturi, decît în .a doatia, mai mică, ocu- 
pată de 'Tremeterile. catolice. 

„> Abreviaturile Codicelui Voroneţean le 
putem . reduce la. doatie categorii mari: 
a) abreviaturi în scrisul literelor, şi 
b) abreviaturi în scrisul cuvintelor.. 

Abreviaturi în scrisul literelor sînt. 
“foarte puţine. Ele constati 1) sati în ela- . 

sarea unor părți din literă, ca lat care, 
în Joc de a fi scrisă cu toate părţile ei 
caracteristice: trei linii verticale şi: una 
horidontală deasupra lor: m, o găsim ici 
coleă scrisă numai. cu liniea horidoutală 
de de asupră, e care primesce o foarmă căr- 

ligată, şi cu linica verticală „din dreapta, 

precum: 7; —- 9) saii în folosirea unti | 
linii din litera precedentă pentru formare: 

“literei ce urmeadă, literae contiguae, 

ca în 7 = imp a = mi i = arh, și p = 
pik. Numai Abreviaturile 7 şi 7 pr ovin mai 

  

adese ori, precind 7, foarte -rar, şi îi i , 

chiar numai cîte odată, 133/p, (Gont. Ş.2 
- Abreviaturile în scrisul aa 

sint mai numeroase; se pot însă reduce. 
la trei de spărţituri: 1) abreviaturi , pro= 
prie, 2) neproprie, şi 3) mestecate. 
_Abreviaturi proprie numiri acelea, unde 

se elasă una sati mai multe litere. Dea- 

supra cuvintelor, cam pe. locul -unde sînt   

“în forma «e. 

“ RAdPOCAOLH AS; 

Măr E = AMIACCTHRA;  atârrenie = AAccTrenie; 

AVX9Y; AS = - AAISAS: 

elăsate literele, este pus sămnul de abre- 
viare, .carele- constă într'o linie horidon- 
tală cărligată la îmbe capetele sale cam 

Literele elăsate sint foarte 
uşor de între sit, pentrucă astfeliii de abre- 
viaturi provin numai în cuvintele tele mai 
des întrebuințate, aşadară şi” mai. cuno- 
scute, precum: ciirov ezurro;i AO = 

ARE = Aaa ; 
lists = = Asanese ASuuii = ASCTENIIIIES ; 

ît = Îescs; e — YpuerocsS; îEpăMs — îepS- 
cdantai$ ; tipări = = îrtpScaanatariun ș îcă- 
matii = Îcpanaratin  ÎeVata = fetanreaia ; 
îevaiereț = îegaurejicrrovasy; Gânnai$ = 

BABENIE = Bqarecactenie ; 

  

chiuie = cizceuie; âian = = âneemea$, ete. 

Abreviaturi neproprie numim pre acelă, 
unde nu este elăsată nici o literă din cite 

se 'cer pentru scrisul cuvintului, dar” unde 
una Saii doaiie litere, înloc de a îi scrise 
lingă celealalte litere din cuvînt, se scrii 

deasupra lor cam 
„fi cuvenit să stee, dacă ar fi fost înşirate 
lingă celealalte litere. Preste aceste litere 
aruncate. deasupra se, face. mai totdeauna 

„ui semicerc cu coarnele în jos (0) -spre 
, a arătă, de care cuvint se ţin şi cam unde 

multe caduri, 

Sar cădt să stee în şirul celoralalte litere 
din. cuvânt, - Aceste abreviaturi, în foarte 

nu Sînt făcute cu scopul 
nici „de a cruţă loc, nici de a câştigă timp, 
ci număi din causă că la prescris S'aii 

“scăpat_din_xvedere, „cite o literă sati s silabă, 

la locul unde li Sar 

4 

carile aii fost puse apoi deasupra, cînd 
„_prescriitoriul. a: dar de'lipsa lor. Esimple 
pentru. asifelii de abreviaturi citâni: câpa, 

Ad, IS; isa nepeBiut Mi âuiukEpe, 

- âstpape, uzată, pet, E NARÂTOY ; 

Epeca, sv, A! 
„CP 

Bov.ppz'raui Eni, 

ES, HSaă; "Zatoy; 

"A puna, Ba- 

nisa; Apzueili, 

meat Îprbua,, Sus hpeuantz, “Ntepik, uS ez 

 ACEAA Mapei ; CASȚEA, Bpânz; "Sarkaa, n9- 
AS miinngien ș dcnoţrapik, moro, nani”, Att- 

Aia; âaâr$, Asfur, noţnepe, Afla, 4 

qtâiTe 

gâd>  



  

  

mat: afinz, îboSelue; feiepe, Aso, ae” 

“ne, daueaprit!S; ; âtre, âacăâp$, nazRabiue, 

depiia$, una, Kpeaiiz, KSitreae, aitre, 

6, pari As, poat; 

DEE; ce „pecităce, auui7eţ, B4- „Mizodut, ko9- 

atânuno, moaneeii, LAZA p1 49, RO. MPa 

AS, 4%, Hs; Miere ce rpzttoy, ai 

sieS, Boaze, «prroazurlEnopS, npeai. pis ICE 
uri iți; aiere, pecd; spa Toy; coaoate i 

saeennuin, € capsT5 150 poss, BA9EĂ, ASTĂ; 

- ce Aso, tate. ppriaopS etc. ete. 

Abreviaturi mestecate am 

şerisă deasupra, de regulă cu un „Semi- 

cere cu coarnele în jos preste ca, car! 
„cecalaltă literă (vocală) este clasată. Vo- 
cala clasată, 

este vocala, deasupra, . căriia stă conso- 

natita; atunci, la citire, această vocală 

trebue să se ine atât înnăintea consonan- 
„tei de deasupra, cît şi după dinsa.: Numai 
rareori vocala, care se cuvine să urmede . 
după consonanta de deasupra, nu este vo- - 
cala cea de 'desubtul consonantei, ci alta, 
însă foarte uşor de sicit, fiind mai. tot- 

deauna un $, ov sai n. Ă 
“Pintre acest. * felii de abrevi aturi sînt 

unele, a cărora citire este deplin secură, 
şi altele, a cărora, citire cor eactă poate. 

“Hi dubioasă -la prima vedere. De categuo- 
rica, dintiiii se ţin “ genetivul şi: dativul 
sîngural al tuturor substantivelor Şi ad- 
Jectivelor, precum şi nominativul Şi acu- 
Sativul ărticulat al substantivelor ţărmu- 
rite în e în singuial și plural; d. e.: „noi H; 
âenețraarzni7eții ; a5fpSn ; EEZEAToțII ; Ak- 
merapSus ARO; ueţi; IO A ES ; kaneţțu; 
KALZIITORII ; Mamou, ete. — apare, su- 
AE, ASnpSpt, ete. ete. La această, categorie 
de abreviaturi  mestecate nu încape nici 
umbră de îndoeală, că vocala de sub Con- 
sonanta aruncată deasupra trebue citită, 
atit înnăintea - acelei consonante cit. Şi „după 
ea: ÂNSţaoVu „= păTeae .. 

ş oţani, Gategin ; 3 At 

“calificat, . 
pe acelea, unde o literă, (consonanti) este 

în cele mai multe caduri, . 

de cuv inte 

„abreviaturi, 

că cele - mai 

- Provenind   . pentrucă arti= _- 

culul sufipt lui şi le ai avut totdeauna 
“și ati şi acuma în graiul rominesc, pre- 
-cum si în“cuvintele scrise fără de abre- 
viatură în Codicele Voroneţean, „cel din- 
tii $ s. oy şi al, doile e înnăintea sa, 

„precum: ApaSaSi, _BEOVASYH, BReZovasvii, 
ASpSpeae.-, "Tot aici 

ară = uarapa, 
aparea, | SnAcae, 

nămcrăm şi abreviaturile : 

arii = noyrugu, ete. 
De  categoriea a doaiia se ţin. toate 

celealte abreviaturi de feliul acesta. 

La. aceste abreviaturi se nasc următoa= 

“rele întrebări: 1) ori de vocala cea dedesub- 
“tul consonantei aruncate deasupra are sai 
nu să fie citită înnăinte și după ca? şi 
2) ori de la abreviaturile, unde vocala cea 
dedesubt, după firea cuvintului, nu poate 
fi citită după consonanta de deasupra, se 
cuvine sau nu să se mai adaucă la fine 
vre o vocală, şi anumea care? 

Spre. a r&spunde cu temeiii la aceste 

întrebări, trebue să -destingem. 

- Pintre - abreviaturile acestea întimpinăm 
înnăinte de toate cuvinte de tot feliul, 
pre cari astădi le rostim în consonântă, 
precuni :- “ati, „âstpsnă, ânpăă, atensţ, 46, 
Eterit, 046, raă, ta 7, A oana, âey pes 53, 
ks, as; MoZunAs, “Hă wrieyr$ Ş, nat, por “i 

capare, Cua, 'rSTSp0, US, ete.  Astfeliii 
le“ găsim şi în „monumintele 

literare. „vechi scrise tot cu consonantă la. 

urmă sait cu s&mnul mut n,:1 rareori, $ si 
numai ca abateri, cu $. Urmind dar ace- 
-stor împrejurări, mulţi vor fi despuşi a 
citi. astfeliii. de- abrev iaturi fără de S s-o 
la urmă, - săi cu um $ mut, lucru care 

„tot la una vine. Noi sintem deplin. con- 
vinşi, că, cine ar deslegă astfeliui -aceste 

sar pune în diametrală opo- 
siţiune cu “scrisul şi cu pronunţa cuvin- 

“telor: din Codicele V oroneţean. 
Înnăinte de toate trebue să observăni, 

„multe abreviaturi de feliul 
acesta îşi află deslegarea chiar în. con- 
testul Codicelui. Multe cuvinte de- acestea 

mai adeseori, s'a - scris cite 
odată - complet, alte  dăţă însă cu'vre o: 
abreviatură, De cîte ori at fost serise 

  

  

 



  

complet în sirul sorisorii, totdeauna Sati 
seris cu S$.s. ov la urmă,- precum: 
2/5, ânpaâa$ 121/9, Aeenoyes 19/2, EecS 2/7, 
deaoeS 19/6,raacoy 594, îti = „Îeoveoy 2/5, 
ROYAL 17/1p...; 19p532/5. itszitaepS 75/11. 
HARtaS 3/1... zovrecs 165/10...; m SrSpeps 

-29/iaei BopS 2/.., 
Mai departe, o particularitate caracte= 

ristică, fiinţială, a graiului din. Codicele 
Voroneţean- este aceasta, 
viutele din el, 

cu: consonantă la urmă şi cari se şi scrii 
astfeliti de cei mai. buni - scriitori, le a- 

flăm serise totdeauna cu Ss. o 
la urmă, de cîte ori sînt “scrise 
în. şirul scrisorii fără abreviare, 

-0 ochire repede în Vocabulariul Codi- - 
celui ne va convine pe, deplin despre 

“aceasta. : Datina de a serie, şi prin urmare 
„de a şi pronunţă pre S s. oy Ia finea cu= 

| vintelor este atit de generală, de constantă | 
şi de “caracteristică în. Codicele Vorone- 

“ţean, încit am comite o mare neconse- 
cinţă. şi am nimici toată particularitatea 
scrierii şi a pronunțării cuvintelor din el, 
dacă ne-am încumâtă să scriem şi să. ro- 
stim fără S$ s. o la urmă -acele dintre 

“abreviaturi, cari ni află deslegare prin 
scriere completă în şirul scrisorii. . Din 
această causă sintem necesitaţi a scrie şi * 
rosti eu $ s. o la urmă și puţinel e ubre- 
viatură fără . de. desleeare, ca! danii, teii, 

ze, în, Gia, ete. 
O categorie particulară între abrevia- 

“ tumile acestea sînt substantivele şi adjec- 

“tivele articulate, -de gen masculin. 
Lia acestea, articulul: este -mai totdeauna 
aruncat deasupra „vocalei $, SI dela 

finea „lor, precum: ânet, âovs$, nazeaTeţ, 
Maze, Apenrof, AEpB! Rutneţ, AĂS. bot act. 
punT$, WI, seu. Mupep$, -Nnzpareţ,, anieţi. 
atuutauiŞ, „+ Wepid, BI, «pirat, Ru'Tils5,..— 

“ară, ete. ete. Acum-se nasce întrebarea, 

cum să deslegăm aceste abreviaturi, cu 

Sati fără de S s. cv la” finea articulului ? . 
Articulul sulipt.1 se rostesce astădi - 

pretutindine fără u la fine. Chiar în cele 

mai vechi 

— 219 — 

âatov - 

că toate cu- 
cari astădi se rostesc 

viare, ŞI 

  monuiminte literare cunoscute 

|] pînă acum nul întimpinăm scris cu u la 
„urmă. Puținele caduri, în cari îl găsim scris 
şi rostit cu u la urmă, ai de motiv saii ali- 
pirea “unui alt sufipt ca în: uiteaoya m4$, 
BPAOȚAOȚUARI UI "POTăPOVASUAI Rageae UE a 

AXUă,) sati apar numai ca abateri rare. 
- Din această causă, la prima vedere, mulţi vor 

fi -seduşi a seric şi a rosti abreviaturile 
acestia fără de u la urmă. Ar greşi însă 
foarte. tare. Aci chiar particularitatea ca- 
racteristică a Codicelui Voroneţean, de a 
nu scrie fără $ s. oy la urmă nici unul 
din cuvintele rostite astădi în consonantă, 
trebue să deştepte în noi presupunerea, 
că Şi după articulul sufipt. a scriitoriul 
încă ar fi trebuit să scriă şi să rostească 
la urmă un Ss. cv, dacă le-ar fi fost: 
scris complet în şirul scrisorii, fără abre- 

întru adevăr, de cite ori un 
substantiv sait : adjectiv articulat de gen 
masculin se căsesce- seris complet în 
şirul scrisorii, totdeauna se află seris 
cu $ s. oy la urmă, astfeliii încât. chiar 

"multe dintre abreviaturi îşi găsesc desle- 
sarea în contest, precum :: ARovAS = qy- 
vovas 3/8, ipireaoy 51/3, ipoyraSas 7/1, mto- 
„AeuSas, 1196, „NiuepSaS, 45/1112, „MI7z10 49% 
50/23, tanovao 31/], Ai AUuIoyA$ 31/53, At 
WeaSaS 117/43. tmoao 5/11.12, WerponSaS 

95/10 . pSeSaS 56/25, mazzaS 12%/11, nztrovas 
84/19, ete. Din aceste esimple se. vede lă- 
murit, că în Codicele Voroneţean articulul 
sufipt. de. gen masculin este AS s. AS. 

„Prin urmare, în acele 'caduri, unde con-. 
sonanta a a articulului sufipt stă scrisă 
deasupra 'cuvirtului, şi acel cuvînt se țer- 

muresce. în $ s. o: acest -S $ 

dinsa ; ear” dacă cuvîntul se. ţermuresce 
în_te sati în 4, -atuuci $ s. ov este deplin 

. elăsat după consonanta a a articulului su- 
fipt, scrisă deasupra cuvintului, şi la ci- 
fire trebue restituit ca la abreviaturile pro- 

. . . . A 2? . 

prie, precum ni arată esimplele din 121/4 
şi dtroaov 51/3, rară si 4 i razaaS 12%/1pele. 

1) Cipariu T, Princi ipia de limba si scriptura. - 
Blasiu 1866, pg. 136. 

> 

s. 9 trebue 
„citit şi scris de doaiie ori ca şi la gene- 
tive, adecă înnăintea consonantei a şi după  



  

“ sufipt ori ca prefipt, 

toarele 9: caduri:: Ia RAPA 1/11-19, “caS- 

„NTOVadoy 25/8.4; —— maa BopS Aerâ £AS 
27/83; — ua. kopS pila zii EAS, 27/0-10;— 
A nac'kpera ador AScS naneas pa — ân 
Rare 3/6; — cea EAI A. Easy 5/4; —: 
OVSHABEpii Fay îi — cea un.pnezkea 

„13775, 

Altă specie. de abreviaturi  mestecate, . 
a cărora citire coreactă poate fi îndoioasă 
la prima vedere, sint acele -cuvinte, dea- 
supra cărora este aruncat, ca abreviatură, 

pronumele personal scurtat “de a treia: 
persoană, de. en masculin, î în foarma di- 

reaptă, „precum : âupen'rau, 45. fa. 1, act 
ao hi Aotee 51/10, depuuas EASY ROMHU- 
în 1C0/.9, n$ nopS ofuttae EAS 5/1, Zs- 
ran AS £aS 2/10, oț ronet 11/0, UEA4 UE 
cuo.pe nat 5/4, wii ctoâcepa îns 1l/ş, 
că brkrie 10/19, craqnnâna fAS 134/13,.etc. 

Acest pronume se rostesce în diiia de 

astădi pretutindine sati ca 
stă de sine, sati - numai. ca 
de cite: ori -este legat de alt cuvint ca. 

dar. niciodată cu 
n la urmă ca iîlu, ori ca lu. Nici în mo- 

numintele literare vechi cunoscute pînă 

acum nu ni “aducem a minte să fi căsit 

vreodată, acest. pronume scris cu un la 

consonantă |], 

urmă. Mulţi dară xor înclină spre a] citi 

şi scrie în aceste abreviaturi fără de $ 
5, ev la urmă. În această înclinare se vor 
simţi întăriţi şi mai tare, cînd vor dă de 
„acest pronume “scris fără de $ s. oy la 
"urmă chiar în şirul scrisorii, ca în urmă-, 

Această inclinare însă trebue să dispară, 
îndatăce vom luă în băsare de samă ur- 
mătoarele 'consideraţiuni. ă 
“Îmnăinte de toate trebue să constati, 

că acest pronume provine scris în şirul 
scrisorii nu numai sîmplu ca consonantă 
A, ci şi cu S “şi o la urmă. “Aceste ca- 
(uri din. urmă sînt „chiar mai NUMEroase ; 
de toate sînt 29, Cu 9 la urmă îl gă- 
sim scris- de, 12. ori,:ca: âenoira A9 EAS 
15/2835 — MERA 49 cunicefa tao €!/1; 
— MI 49 AEBAerA AS 45/41; — ce 
Zana CAS 1/3; —-ete. 19/4, ip, 52/2;51/1, sI Br „- 55/1, %5/g, Sau 64/47; — ear cu Sa urmă: 

  

îl de cîte ori: 

A 

3   
„cele 29 

vocalei e din Ea s. £A$, nu, însă şi prin 

„acele 9, 

în 
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îl întîmpinăm de 17 ori, precum: e a$ 
zSrapa 19/10; — pe AS uSngie.puee 16/10; —- 
“Ac AS "roza 55/11; — uepaiAS faoy ce A$ 
sYuurz 33/13-14; — MamovaS aSw AS as 
ut Siice ce AS alu 31/8.9; — etc. 31/41. %/u, 
44/11.19, 45/5, 52/1, 5%/2,5%/13, 56/14 65/59/19. 
Pluralitatea. acestor caduri ne induplică 
a crede, că. pe. timpul, cînd sa trădus 
în rominesce, nu cînd sa: prescris 
pentru ultima oară testul Codicelui Vo- 
roneţean, acest pronume sa rostit. şi s'a 
scris cu $ 5. oy la urmă, adecă aSs. a. 

Chiar şi particularitetea caracteristică 
_a Codicelui de a serie toate cuvintele con- 
sonantice de astădi cu $ s. ov, încă mi- 
liteadă puternice pentru această credinţă. 
În această credinţă ne întărim şi mai tare, 

- ne convingem. chiar, dacă considerăm, că 
în Codicele : Voroneţean pronumele per- 
sonal întreg, dea treia persoană, dela 
carele derivă acest scurtat, este seris pre- 

- tmtindine, în nominativ şi în acusaliv sin- 
gural, „ faS. s. fas, adecă cu $ s. % la 
urmă. “Deci, “dacă pronumele întreg îaSs. 
fas a fost scris şi rostit cu S.s. pla 
urmă, cu atita mai virtos a trebuit să fi 

fost. rostit. şi scris pe atuncia cn Ss. % 

la urmă pronumele : personal scurtat, 
derivat. din cel întreg, pentrucă. scurtarea 
pronumelui s'a făcut, precuin ni demustră . 

de caduri, numai prin clăsarea 

elăsarea lui $ s. o dela urmă: Prin ur- 
mare, cu, $ s. o la urmă se cuvine să: 
scriem şi să pronunţăm acest pronume nu 
numai “în -cadurile cînd este el: aruncat 
deasupra, ca abroviatură, dar” chiar şi în 

unde îl găsim - fără, de Ss. o. 
în Şir ul scrisorii. | 

Restabilind astfeliii scrisul şi pronunța 
pronumelui personal AS s. 49, se nasce 

„întrebarea, cum oare să ui. esplicăn: cele 
9. caduri fără de s s, „o ale pronumelui, 
din-şirul scrisorii ? IElăsarea lui. os. $ 

aceste “9 caquri trebue să o pumeni 
Sati pe sama, unei scăpări din vedere: a 
scriitoriului carele, neobservînlu-o mai tăr- 
dit, a lăsat'o necoreasă, — Sail pe sama, 

1  



  

  

împrejurării că pe tinipul, cînd pentru ul- 
tima dată s'a scris Codicele . Voroneţean, 
pronunța acestui: pronume eră în graiul 

comun ati. de tot fără de S la urmă, au 

variabilă, şi seriitoriul, în loc de a pre- 

“scrie acurat cum eră în manuseriptul ori- 
ginal, sa lăsat ici coleă sedus şi predom- 
mit de pronunţa generală a timpului săii, 

din care causă poate că nici n'a credut: 
de cuviinţă de al „mai scrie deasupra ca 

4/4, chiar de şi a obser-- în Maat. pgria0p 
vat lipsa lui S mai tărdiii. 

Ce se atinge de abrev iaturile : : uit, „uit, 

pes ue, ui. „Apecko, uenbozpau AS, aukă, 

de, CE, mowce, etc. şi-de deslegarea lor în: 
LUIPLAI00, <MIIGIIIAI, «ACEI, atekzautati, NOcennt, 

ete;, adecă cu n după wu, încă-ar putt 

fi puţină îndoeală, deoarece astădi vocăla 
'u dela urmă mai că nu- se aude. de loc. 

Această îndoeală însă. 

“nal scurtat mu, de cite ori -provine în 
şirul scrisorii, este scris totdeauna cu n 

la urmă, precum: aspSun suce 9/1913;— 
acu âarkce 3/12; ; — NAERZUIU 7UEAPS.pTeae 
cant 25/14; — n cxnunii 2/2; — ce. ipepr- 
CKZUIN Cî.ApE 31/10; ete. ete, Prin urmare, 
în toate abreviaturile acestea, trebue să se. 

„vestituească u la urma pronumelui ui. a- 

runcat deasupra. N „i 

Încă o ultimă abr eviatură de feliul acesta. 
Verbul ajutorial a du, în forma şa sectir- 

tată din -întiia persoană, sînsurală şi din. 

a treia -plurală a timpului presînt, încă” 

găsim ici” coleă aruncat „deasupra ca €, 

precum : Ko pari fot AE CANIJEAE 'rS7Spop$ 

21/23; — ne d âu MA 126/a; — o OY je 

ăUHUA 127 fa; Acad îAŞ rpeatun 145/3 ; 

ete. Cum săl L citim? cu sait fără Ss. 9 

la urmă ? Pronunţa de astădi este încon- 

tra pronunțării şi scrierii cu $ s. o la 

“urmă, ' Din liter atura vechie încă nu ni 

sint cunoscute caduri cu $ s. o la urmă. 

S'ar păre așadară: îndoioasă deslegarea şi 

a acestei abreviaturi. Această îndocală 

încă trebue să dispară, căci acest xverb: 

“ajutorial- scurtat, de cite ori provine. scris 

complet în şirul scrisorii, totdeauna are 

ConpICELE VORONEȚEAN. 

trebue să dispară: 

la considerarea, că acest pronume perso- - 

  

ss. oY la urmă, precum: 19 catre ASat- 

MESEI UEĂ ue cS to AzpSae danuu 9/13; 
— fo AcraTS cS o ASXovaoy 19/44. 12— 
HS coy atant aovaTre sia 99/13-14; — .NRAUA 

„whark ue coy e poatnSas 105/.4; -— une 
  ue co zeatiice 14l/56; vera ut cS „NzS 

Rom 162/3. Aceste esîmple ni arată lămu- 
rit, cum trebue scris şi citit acest verb 

. ajutorial în abreyiaturile sale. 
Din cîte am “adus mai! sus înnăinte re- 

“sultă ca un adevăr mai pre sus de orice 
băânucală şi îndocală că, în graiul-şi 
în scrierea primitivă.a Codics. 
lui Voroneţean, cuvintele con- 
sonantice de astădi şi din monu- 
“mintele literare. vechi ait fost scrise 
şi pronunţate toate cu S s. o laur- 
mă. Această regulă este atit de generală, 
de constantă şi de. caracteristică, încit 
orice abatere dela dinsa, am întimpină-o 

ici 'coleă - în scrisoarea Codicelui, sintem . 
necesitaţi a o dechieră şi a o consideră 
Sau ca o simplă scăpare din vedere, sai 

“ca o înnoitură, ca o modernisare, a.vre 
unui copist mai tărdior. Ca astfeliii de, 
'modernisare. am dechierat mai sus cele 9 

| „caduri fără de Ss. oy la urmă ale pro- 
numelui personal scurtat AS s. „ao, _“Tot 
ca modernisare mai dechierăm acum şi 

cele opt caduri, în cari. găsim scris, în 

şirul scrisorii, fără $ s. ay la urmă arti- 

culul întrew â4$, precum: âa Atie$ 36/14; — 

a exe pes 105/1; — da taaneen 116/g ; 
— ÂA NBMANTOVASYII 132/1419; — ete.. 107, 

-162/19, 169/1i ş şi 109/11.: Şose din aceste opt 

aduri se găsesc în partea din urmă a 

Codicelui, în 'Tremeterile catolice. Oare să 

“mu fie şi aceasta un îndiciii pentru o c0- 
piare mai tărdie a acestei părți? 

Tot ca. o modernisare, şi încă cu o 

" modernisare întrodusă nu în virtutea des- 

voltării graiului, ci în puterea unei cul- 

turi stră ine, este. scrierea unui sâmn mut; 

“a lui.n, la finea unor puţine cuvinte ro- 

stite astădi în consonantă. Despre valoa- 

“rea acestui semn vom. "vorbi mai a. vale 

($.: 20, pu. 283- -4). Aici. dicem atita, că îl 

găsim scris la fine, i în locul unui $ s. 9, 

[ Aa 36 
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în următoarele opt. cuvinte: âasiun :165/g ; 
— ânân 158/g, 138/5, 165/, 168/,, 168/10; — 

XHFAELIHTA 65/5; — “îepăatt de 22 de ori; 
— a9 Îcân 109, ; —. căgatan 132/4; 
-T6470Ypoph 142/8;.— EBORIIHASII 87/o. 
toate aceste cuvinte sînt scrise cu n la 

urmă, decite ori: provin în Codicele Vo- 
„roneţean. Unul din ele, âatiun: provine de 
2 ori scris dati 160/2, 164/10, abreviatură 
care, după „cele precedente, nu poate fi 
deslegată altmintrea decit âatnuS S. amino. 
Cuvîntul xuaeuniri se mai. săsesce încă 
odată articulat XuaeuurSăS 144/.9. Cuvin-. 
tul îrpâan mai provine de 2 ori nearti- 

culat- cu: S la urmă îepSeaana$ 65/5, 75/10: 

Nu 

şi odată articulat ÎepSeaauatovaoy 31, Cu- . 
vintul Toy7oypopn se găsesce de 10 ori 
scris complet în şirul. scrisorii cu $ la: 
urmă: 'Sr$pe$, pe lingă un sîngur cad: 
scris cun. Această neconsecinţă, singură, 
fără de a mai băgă în samă consideră- 

„rile espuse mai sus, ni'i de ajuns spre a 
“me conținge, că, întroducerea, lui n În Scri- 
soarea Codicelui Voroneţean, şi încă ca 
substitut al lui $, este o: înnoitură nor: 
'sanică din cele mai „nepotrivite, şi .că el 

_ trebuesce delăturat şi înlocuit 
$ s. o, dacă voim să 'restituim şi să pă- 

ear ăş CU . 

străm unitatea pronunţei: şi. cea ortogra- 
fică a cuvintelor din Codicele Voroneţean. 

__"“Qausele cari ati împins pre seriitoriul 
Codicelui la această înnoitură, pot fi-mai 
ales doatie : 1) Cuvintele: âavitiS, âncemeas, 

„ ÎepSeaanaiS, ÎcpanAS, cagatbas, BperuuporiS, 
provin şi în graiul: Slovenesc, carele. prin . 
seculul îl 14le şi l5le eră în floare Ja. 

_ Romîni.. Aici aceste. cuvinte se. scrieaii 
tocmai aşă precum le găsim scrise şi în 
Codicele - Voroneţean. Soriitoriul trebuii 
dară să fi cunoscut bine scrisoarea slo- 
venească, şi voind să, facă iconoinie. de 
„Spaţii şi de timp; şi plăcînduii poate şi . 
paradarea cu cunoscinţile, sale; el a. scris 
citatele: cuvinte în foarma, în care eră de: 
prins a le scrie Slovenesce, adecă: âasinn, 
ânân, îepâatn, îcân, cănatban; 
ncbăsînd de samă că prin aceasta strică 

„toată consecinţa ortografică a Codicelui 
„p 

EpORHH A oii, 

_eră stătornică. şi secură; 

grafiei slovenesci. 

nici o 

“ sonantei după care este pus. 

ca s&mn   

şi introduce în el un elemînt de tot străin 
şi  neorganic. 2) Alta causă, din care 
cele opt cuvinte -sînt scrise cu n înloc de 
Ss. oy la urmă, poate fi împrejurarea, 
că pe timpul, cînd s'a prescris pentru ul- 
tima, dată Codicele Voroneţean, pronun- 
ţarea lui $ dela finea cuvintelor nu mai 

poate fi că pe: 
timpul acela nu toate cuvintele se pro- 
nunțaii “totdeauna cu $ la urmă, ci une 
ori şi la unele cuvinte se pronunţă acel 
$, ear” alte -dăţi şi în alte cuvinte, nu. 
Deci poate fi, că seriitoriul, prin întro- 
ducerea . semnului n luat din abeceul Sb 

venesc, unde represîntă . un semivocal, 
voit să arete, că tocmai în acele cuvinte 

nu'i place ca să se pronunţe deplin acel 
$ dela urmă. | 
"Oricum să, fi. stat lucrurile în realitate, 

atita remîne mai pre sus de orice indo- 

ceală, că în monumintele literare, scrise și 
tipărite, din seculul al 16le încoace, sem- 
nul n se găsesce pus mai pretutindine i 
„finea cuvintelor consonantice, ba chiar ş 

la, nijloce între doatie consonante, ca în 

'rokb the ae, căauzara, î) ete. ceca ce ni 
„ dovedesce şi mai mult imitaţiunea orto- | 

scrieri însă s&mnul n nare 
„valoare “sunetică, ba nici măcar 

aceea ce o are în scrierea slovenească,. 
din carea a trecut în cea rominească prin 
îniîurinţa graiului: vechii: slovenesc din 
biserica, “Romînilor, adecă menirea de a 
şervi ca s&mn de pronunțare moale a con- 

În monu- 
mintele noastre literare vechi,  sămnul 1, 

mut. ce figură mai, tărdii în 
abeceul aşă. numit cirilice, s'a. introdus la 
finea cuvintelor. consonantice numai spre 
a arâtă, că aici sa elăsat un $, rostit de- 

- plin Gilinioară, da” a cărui pronunță sa 
tocit cu timpul şi a dispărut cu desă- 
vărşire, rEminind ca ţermuriciune a cu- 
vintului numai. consonanta. de dinnăintea 

„acelui! $ dispărut, 

1) Ilăjdeă B.P. Cuvente den bittrtin, Bueu- . 

- În aceste 

| resci 1878, t; IL ps. 6 și pe. 161 notanda. .    
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Ş. 19, Cifre. 

Ca o specie “particulară de abreviaturi 
amintim aici. şi înfăţişarea numerilor nu 

prin cuvinte. ci prin litere=cifre.. Acest mod 
de a înfăţişă numerii îl găsim esclusiv în 
notele tipiconale ; în contestul Codicelui 
însă numerii sînt scrişi mai adese ori prin. 

cuvinte, Şi mai rare ori prin litere cifre. 
Literele cifre, de :cari s'a folosit seriito- 
riul  Codicelui, sînt. cele îndătinate la Greci 

în evul: mediii, adecă unele litere din 
abeceit: 

În contest ăsim serişi cu litere cifre 
numerii: 4=— 4 91/p; 5— 0155; ă=—7 

5/5, 9/us = 1: să a—15 9 & î = 
20 90/19; a; = 500 9/9; şi css = 276 3/6, 

În “notele tipiconale sînt scriși cu litere 
cifre numerii: &z 933, 165/9; î=3 
1508; 45 — a Ga 153; ada Ta 18/sus, 

a 82/13, | %5/sus săa=3l -109/5, 116/su, 

125 [sub 3 A — 82 119/sub, 122/sub; 12 S/suba 

- 14; ăr=33 149,/suve 151 /ansp160/sub 168/s.:b; 

ăi = 31 lau îr = 43 15/90; ta = d4 
15/43 îi — 45 20/7; îs — 46 3l/13.14; âi3 

= 4 46/, ; în —4:8 63/15; îia= 49 13fog:-! 

îi = 50 S/io-8; fa = 51 %/8; în = 52 
109/8; îi = 54 122/g; 125/4; îi — 56 128/9; 

iia — 571 133/7; îm — 58 158/4; 
ai = 60 a9fu 12; &r = 63 160f3; 

An = 6 155/u119; 48 = 61 1109-40. 
În signătură sint notati cu literă cifră 

umerii: “4 = 14 15/suv; ti — 15 51/suv ; 
îi = 16%; îi = li 63/su; în —" 18 

79/si; ȘI = 19 95/sub; Î = 

- o a 21 122/sub, 135/sub : g = 22 

139/eub; 154/sub Er = == 155/sup. 

Usul unor litere din abeceii ca: cifre, 

fiind detot constant şi mai pe urmă gene- 

ral la Romiîni şi la Slavii ortodocşi, citi- 

-tul lor nu poate întîmpină. nici 0 greu- 

tate şi nici o îndoeală. . 

„20. Aheceul.. 

Abeceul, „cu e carele este; scris . Codicele 

Voroneţean, este aşă numitul abeceii ci- 

vilie; şi se compune din -patrudeci. şi doatie 

«e litere ; mai puţin aşadară cu uni decit 

-cel ordinarii, 

„1 -are doaiie valori. 
Îi, — 59 

20 101 /sub; 

'scriitoriului; prin urmare, 

- xoim să - restăbilim 

| ortografică   

= 

| carele se compune din 43 
de- semne, resp. litere. În abeceul Codi- 
celui Voroneţean lipsesce adecă litera ş, 

-carea este înlocuită. în puţinele: caduri 
„unde provine, prin literele sonurilor simple 

din cari este compus sonul ce'l repre- 
„sîntă, adecă prin ne, precum : aunca, 120/3; 
AMineiTov. face, 110/5; ce din... auncuu, 
110/o-4 ; Ancuta din&opS, 11918. 145 Ainen-. 
Su, 23/e. 

Dintre cele 42 de litere ale. Codicelut 
sint mai întiiu trei, despre carile putem 
afirmă cu drept cuvînt, că ele nu provin, 
pe unde se află, din vre o necesitate or-. 

ganică a abeceului, “sait din vre o conse- 
cinţă, în scriere, ci curat numai din ca- 
priciul scriitoriului, sau “dintr o oarbă imi- 

„tare-a' scrierii unor" cuvinte după limba 
- slovenească, pre care trebue să o fi cu- 
noscut bine scriitoriul Codicelui. 

Una din aceste trei litere este semnul 
slovenesc semivocalic n. Acest s&mn este 
întrebuințat în Codicele Voroneţean de 
40 de ori, dar numai în Î3 cuvinte di- 
ferite: | 

În aceste caduri însă sămnul n nui îm 
plinesce -totdeauna aceeaş fiincţiune. Aice - 

În opt. cuvinte are va- 

loarea unui $ s. "9, precum am vedut 
mai sus (Ş. 18, pg. 281- -2), ear” în cinci 
valoarea unui 4. Aceste cinci. cuvinte sînt: 
ERZEAun 36/, 36/43, 35/56 ; — Gherkpeth 8/2; 
— ce nieaain 55/32; —- canada 85/g; — 'B$a- 
czh 133/9, Afară de cuvîntul cxRăsun, ca- 
rele nuinai 0 sîneură dată provine -în a- 

ceastă foarmă, celealalte patru se” găsesc 
“de mai multe ori şi totdeauna scrise cu. 
a: azpnauut 22/0...; Baeibpetz 33/7...; ce Kids 

S1/7...; Boacga 1/6... Aceasta ni demustă, 
“că s&mnul n; şi în valoarea lui de, nu 
poate fi considerat cu o literă stătornică. 
şi organică . nici: în. scrisoarea Codicelui, 

“nici în abeceul lui primitiv, ci numai ca . 

o înnoitură;, ca o modernizare din partea 
că el trebue de- 

lăturat şi. înlocuit pretutindine cu 4, dacă 
unitatea organică şi 

în scrisoarea Codicelui. A 
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Şi cu valoarea de 4, ca şi cu cea de 

$s. o întimpinăm s&mnul n de nulte 

ori şi prin . manuscriptele . şi” tipăriturile, 
din secului al 16le încoace; mai ales prin 

unele manuscripte -de pe la finea, secu- 

-lului al 16le se găsesce foarte adese ori, 

aproape constant la unii seriitori, precum 

se vede aceasta din publicaţiuunile prea 
eruditului B. P. Hăjdăi. 1). 

Ca causă esplicativă, şi pentru coastă 

înnoitură neorganică nu putem dă: înnă- . 

“inte de toate alta, decît înriurința seri- 

sorii graiului slovenesc din bişerica ho- 

“minilor. pe de-o. parte, şi capriciul' copi- 
stului pe de alta. Nu ascundeni aici şi- 
“altă. esplicaţiune cit se poate de plausi- 
bilă. S&mnul n cu “valoarea lui de 4 se 

poate foarte uşor consideră si ca o a- 
breviatură în scrisul literei 

(Ş. 18, pg. 277) esecutată, prin delătu- 
area celor doatie linii de sus din 'stinga 

literei 4. În cadul acesta, sămnul n mar 
mai” fi semnul 'semivocalic slovenesc, ci o 

literă abreviată, proprie Rominilor, şi ca 

atâre: cu îndreptăţire în toate locurile pe 
unde se săsesce, 

A doaiia literă: pre care o.  oredem 

- de asemenea neorganică şi numai furişată 
în scrisoarea .Codlicelui = Voroneţean, este 
litera m, proprie numai limbilor slaviee. 
Aceasta provine în Codicele Voroneţean 
numai o sincură dată în cuvintul : pu 
“Apasă, 3/6; cărele şi el nu se găsesce_ 
de. mai multe ori. Sonul slavic- al: ace- 
stei litere, o nuanţă nasalată a sonului li- 

"terei i, polonescul Y, nu curespunde nici: 
cu unul din sonurile graiului rominesc. 
Cu toate acestea, nui întimpinăn această, 
literă mai adese ori prin unele scrieri din - 
seculul al 16le încoace. Ea represîntă aici, 
ca şi în unicul cuvînt din Codicele Vo- 
roneţean, totdeauna pre sonul literei i. >) 
ear” nu pre sonul literei ă,. precun sea. 

“mână a crede înti”'un loc prea eruditul “ 
1) ITajeei B. P. .Cuvente din b: ătrăny, + IL. 

Bueuresei 1875, şi t, 2. Buc. 1879.: 
= „privdeă B. P. Cuvinte din bătrân, t. IL 

pg. d 
y =   

B. P. Hăjdci citind cu ă: „Gamipugeuu; 
—— MAMIRIEUE, ABIME, ABIN'TEŞ — ABIXANiNAe, 
Ervnrikuni, PSenr, WBhi at, G aastuni, „pat 
vkipa, --. Epeattiti, ati, Xura'kur, AS, 
pâckbipapă. 1) Şi întroducerea acestei li- 
tere în scrisoarea Codicelui Voroneţean 
o. ţinem numai de o paradare a seriito- 
riuli cu cunoscinţa limbei şi a, ortografiei 
slovenesci, de un capriciu al lui, ear nici 

- decum de vre o necesitate organică a abe- 

cecului, scrisorii din Codicele Voroneţean. 
"A treia: literă neorganică, furişată 
numai din întîmplare în -abeceul. scrisorii 
“Codicelui Voroneţean este litera a. Acea- 
sta represîntă din seculul al 16le, dar” mai 

„ales din al 17le încoace. unul dintre cele 
nai proprie şi mai caracteristice sonuri 

_ale limbei moderne romînesci, pre sonul 
“nasal înfățișat. astădi prin litera î, sau şi 
pri 4, 6.0, 0,ă, 6,60, a,e,i, 0,u,de 
“unii scriitori din Romîniea, din 'Trausil- 
vaniea şi Ungariea. Acest son, audit atit 
de .des în limba, romînească de astăgi, îl 
găsim în: Codicele Voroneţeau represintat 
prin ă numai de 18 ori în: 12 "cuvinte 

diferite după înţelesul lor. Dacă vom con- 
sideră “ pronunţa. de astădi a acestor 12 
„cuvinte, vom trebui să mărturisim, că li- 
„tera 4. din Codicele Voroneţean repre- 
sintă doatie sonuri, şi anumea, pre” sonul 
literei î în envintele: casurov, 2%14, căurr$, 

„29/14-50/1; „purepen atăt Apic. 50/12:13 ș atăt 
- Ape, 110/5, 137/3, -153/3,.163/4 ; mprkataintapS, 
15/10; nprkaăapie, 13/19, 12 Ga: 3, nprbatasti- 

„Ain, 12/35 nepibozapanaS, 15/19; — gar. 
în cuvintele: MAȚĂU, 36/10; rentă, 1/6; 
"AU THNAZ AX, ci nănacriiae, 107/p; ce 
nakeas, 11/55 ehkama, 157/g, lite TA AM Le2 
presîntă sonul literei 4. 

Dintre cuşintele “de nai sus, catia - 
numai de doaiie ori exte scris cu ăi pre- 
cind în 33 de caduri, în cari provine în 
siueural si plural atit ea verb. substantiv 
cit: 'şi ca. verb ajutorial, - îl găsim scris cu 
4. Cuvintul MAXU” mai provine încă de 

„doaite ori, dară. seris cu 4: AAN, 1/5, 
5) Hajdu B.P. Cuvente din bătrănr 1. 
Pe. l3i, . 266 şi 409. | za  
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59, Cuvintul matagie | provine de „doaiie 

ta me i Xagie Ac. p 
provine o singură dată scris cu x, însă 
verbul „puzeroarziagiiuii, 155/13, care şi 
el se află tot numai o singură dată, este 
scris cu 4.. Cuvintul nănacruae numai 0 

singură dată este scris cn x, ear cu x 
îl găsim” de 5- ori: wanacruae, 1971; uz 

„nacru, 109/11-193 11/43, 13941, 110/,9. A se= 

nenea şi cuvintul “Tea numai o sin- 
sură dată este. scris cu x şi de-trei ori 

cu 4: mean, 38/41, 75/41.49, 186/7,. Numai 

„cuvintele: upikatanăpS; npilraapie, np'k- 
MA pin. HENboApAnAS; ANWTHNAZII AA, ce 
nah Şi 
cu 4, din 
„nu provin: de mai multe ori. Dară şi în- 
tmaceste cuvinte litera a nu poate fi pri- 
vită ca organică, . ca - mecesitată, printr”un 

son propriii, particular acestor. cuvinte, 

pentrucă trupina cuvintelor: nprkatastia pS. 
ete. o aflăm scrisă .şi cu 2; geruudiul 

verbelor din Codice se țermuresce totdea- 

una în AH4S S. „MAS, car” nu în HAS; 
verbele de întiia conjugăciune, cite provin 

în Codicele Vororieţean, -se -finese în tim- 
pul present în a Ba pers. sing. toate în 
4, afară de ce nata ş şi caută. Numai: 

„puţin Şi ţerimuricăunea a a numelui pro- 
priit aurunazuAă stă în fMagrantă contra- 

celealalte substantive  analoge (icere “cu. 
din Codicele 'Voroneţean: Deci litera x 
din_toate acele 18 caduri, în cari provine, 

nu poate fi considerată, sub” nici un punct 
de vedere, ca conformă cu ortografiea în- 

“dătinată în Codicele, Voroneţean,. 
urmare 
mitiv,- pentrucă atunci ea ar trebui să 
provină „mai adese ori şi să aibă o între- 

buinţare mai uniformă, şi mai consecentă 

În graiul Codicelui Voronţean a pre- 

-domiiit sonul 4. Multe cuviite de astădi 

- ecusonul nasal î sait rostit şi sait scris 

consecent. CU 4, câ BAZUAS,. KZHAS, 

Ham ArTS, PAIAS, 

Sonul 4 a fost şi 

aici 
RATS, AVAUTE, AANTOVIIPE, 
cane, cnzusSpa, etc. 

cel primitiv în & raiul rominese, Dintr “nsul 

ckmu, nu-le găsim -scrise şi. 
causă de bună samă pentrucă, 

  
şi prin: 

ca ţinîndu-se de. abeceul lui pri- - 

  

şi din sonurile uşii, cariîl succedaii, sa nă- 
scut cu timpul Sonul îngemânat. nasal re- 

presîntat. prin |, şi abiă dintr acesta, prin 
descompunerea lui întrun son pur nasal 

„vocalic şi în altul. consonantic n şi a, 
Sa născut mai tărgiii sonul represîntat. 
prin xi. 
„Pe timpul cînd sa prescris pentru ul- 
tima oară Codicele V oroneţean, esistă acil 
de mult în graiul rominese tendinţa de 

a: desface sonul îngemânat nasal .p în ele- 
iintele din cari eră compus, 

nasal prin -p, în lipsa altei litere proprie, 

ear” sonurile consonantice din el prin a 
şi n. Această -resultă chiâr şi din scri- 
soarea Codicelui Voroneţean, unde găsim 
scris pcovinni 72/; şi „picSusu 150/5 ; NTpA 
2/8 şi „Mirza: 95/a-a; AB-Npe ASaS 151/13 Și ax.puie 
ueAS'95/2; „piiepe 2/3 şi „pamnieprh 62/35 autp- 
enacp$ 27/10 şi ana 55/19; ete. Tot de 
aici resultă - şi aceasta, că pe timpul acesta 
esistă acum în scrisoarea romînească Şi 

"o! literă proprie, litea ra 3, Pentru. infăţi- 
şarea sonului nasa simplu | 

"Pendinţa de : represîntă prin litere, 
proprie sonurile literei «a se generaliscadă- 

în serisoarea din seculul al “16le Şi în sc- 

culul al 17le apare e deplin consolidată. Ba 

încă ce este mai mult, în secululal Lrle 
litera a şi Sonul represintat, printrinsa-a 
„cucerit preste măsură de mult din terenul 
sonului , represintat pînă atuncia prin LR 

seriindu- se BAS, pasii, CAB AUSTAY, fâp- 
"PRIMEA MAtă'reae, XSaa CRSAAA, mas, Mt 

Bay ARSA, AIA: apasata, « dan$, | pr 
TTpă ') ete. ete, înloe de RASeY pai, CAZ 

ASI ro, iâprratuica WAIRĂ'TEAE XSa, cttd44%7, 
AS, “MIRA, AAS Aă, ASIA, Îi: AS, 
“rp4, ete. Mai pe urmă însă litera ă Şi 

sânul ei, după ce “şi-aii vedut asecurată 

0 esistinţă | „proprie - separată în graiii şi 

în scrisoare, „pe de-o parte aii înapoiat. 

literei 4 o bucată din terenul "ocupat prea 

mult, ear pe de.altâ ai început a “delă- 

"tură tot din'ce în ce mai tare litera în- 

1) Varlaam Evanehelic” învățătoare, laşi 

1645, fla.4$. 7 E 
. op. . . 

şi de a în--. 
fățişă dintru început: sonul curat vocalic 

 



  

  

gemenată .p, care i-a dat nascere, şi a 
se substitui ea în locul ei, fără însă de 

“a pute dice că-ar fi dispărut cindva din 
scrisoarea esecutată 
făcea parte. 

În categoriea literelor: n BI ŞI, Am 
mai pune încă doatie, pre ă şi v. 
ă ca literă cemânată, are de scamenă pre 

“litera 4. Litera v lipsesce cu totul în 

scrisoarea  Codicelui Voroneţean. şi este 
înlocuită prin literele  sonurilor. simple, 
adecă prin n şi c. Litera ă încă o aflăm 

cu abeceul diui care 

Litera | 

o dată: descompusă pe jumătate. în sonu- 

sila ce le represintă: âaerăaip$11/3-4, pe 
lingă dna a p$, 1/5. Bănuim aşadară, că 
în &erisoarea, de. mai năinte a' Codicelui 
a stat. daencanap$, şi că prescriitoriul lui 
a. Și început. a serie astfeliui neluînd sama 

„ce, mai urmeadă; mai pe urmă însă, v&- 
(ind că cuvintul este âaencauAp$. şi îndă- . 
tinată fiind pe 
ă în loc de ke, 

timpul. săi scrisoarea cu 

„îndată a părăsit modul 
vechii de a serie, şi a întrodus cunoscuta - 
literă ă fără de a mai. sterge Litera K,.ce 
o scrisese. acum. 
„Lătera vw cu. valoarea de i nu provine 

* în. Codicele Voroneţean. Cuvîntul Movzfjs, 
unde putea să fie, îl săsim scris cu” 

a sonului represintat prin e = v. Cu a 
„ceastă valoare sonetică o găsim în cuviu- 

tele: îevanireaia 20/10, 014, $ şi îevaureal erei, 
55/10, preciud . în alt cuvint, în care tot 
cu atita drept sar fi cădut: să fie, în cu- 
vintul îteruy$ 16/3, ea este înlocuită prin. 
litera organică n. Causa că scriitoriul Co- 
dicelui a scris cele doate cuvinte dintîi 

Hy 
“atouieti 309. Singura valoare ce o are, este | 

cu v şi nu cu B, după-cuni presupunem 
că a fost în scrisoarea primitivă; credem. 
că nu poate fi alta decit că. el, în urma! 
educaţiunii sale, 
a “scrie acele doatic cuvinte cu v în 106 
de «, şi de 

literă, în scrisoarea Codicelui „Voroneţean, 
preînd la cuvîntul “EeruyS -S'a ținut. mai 
strâns: de scrisoarea Codicelui, de pe carele 
copiă, pentru că acest cuvînt nu eră aşă 
de îndătinat ca celealalte doaite cuvinte, 

a 

eră mai familiarisat de : 

aceea a şi întrodus această   

9. 

graiul romînese. 

„tera ș 

“de pe timpul cînd si trădus şi 
pentru întiiag dată testul Codicelui Voro- - 

NU se : compunea din 42, ci nu= 
mai, din 36 de. litere. Acestea ai fost în 

D i; 

neţean, 

21) $; 22) e 

27)u; 2) n 

pre. cari eră acum deprins din Scrisoarea 

slovencască A le scrie cu v. ă 

„Litera e, represîntă în scrisoarea romi- 
nească sonul îngemânat represîntat prin 
ft, ear” nici decum pre cel represintat. prin 

«recesc. | . 

Sonul literei grecesci % nu se află în 
Aici cuvintele grecesci 

cu acest son, judecînd după pronunța lor 

-poporală de astădi, seamână a se fi ro- 
tit. totdeauna cu sonurile .represintate 

prin literele ft, dar” nu s'au seris totdea- 
una cu aceste sonuri, ci cu 4 =9. Li- 

din scrisoarea Codicelui Vorone- 
țean de şi nu o găsim descompusă în 
sonurile simple ce le: represîntă ea în graiul 
romiînâsc, adecă în: ft, totuş-sîntem foarte 
despuși A presupune, că şi ea a lipsit în 
scrisoarea  romînească de pe timpul tră- 

" ducerii Codicelui Voroneţean. Ta această 
presupunere sîntem împinşi parte de con- 
siderarea, că. ca stă tot pe aceeaş linie 
ca şi literele W Şi ă, parte că ea provine 
numai în cuvintele: "THateaeit, 14/14, "rnate- 

Rea, î/10-11; cănatban, 199/4 ; $ Și tu ganien 1386, 
Fiindcă aceste' cuvinte. Sint scrise în gre- 
ceasca şi în sloveneasca tot cu A litera 
a uşor a putut fi introdusă în serisoarea 
Codicelui actual - Voroneţean de preserii- 
toriul lui, carele, tot pe temeiul educaţiunii 
şi cunosciinţii. sale cu limba şi scrisoarea | 

” slovenească şi srecească, a întrodus Şi 'ce- 
lealalte litere amintite mai sus. 

„Dacă presupunerile noastre de mai sus 
sint adeverate, „precum ni se para fi în- 
temeiate. atunci abeceul oraiului rominesc, 

Sa scris 

ordinea lor cea vechie următoarele: 
2)a; 3)a; 
9) s; 10)u;. 
15) n; 16)o; 

ri 5); 6)e 7); 8) s 
11)î; 12); 13); 14) w: 
17) n; 18)p; 19)c; 20)x; 235) dh; 249 x; 25) us 20) 28) um; 29) în; 30) a; 31): 3 

55) td; Si) 4 A; 35) 4; 36). 7 

  

32) 1;  



  

  
  

Ş. 2:. Care abeceii a fost înventat de Ciril? 

„Cele mai: vechi monuminte literare pă- 
sirate în graiul bulgaroslovenese de prin 
seculul al 11le încoace pe la diferitele se-. 
minţii slave, nu pe la Romini, sînt scrise 
unele cu un -feliii de abeceii şi altele cu 
alt felii. * Această, faptă ni demustră că 
„Bulgaro-Slavii s'au folosit, în decurgerea 
timpurilor, de. doaite abeceuri. Unul dintre 
acestea poartă astădi numele de cirilice 
şi celalalt de olasolitic. Abeceul ci- 
ilie a fost şi este cel mai răspîndit. De 
dinsul se folosesc Bulgaro-Slavii de rit 
“răsăritean, adecă: Sirbii, Bulgarii, Rute-: 
nii şi Ruşii. Abeceul gelagolitic însă, odi- 
nioară şi el foarte răspîndit, are 'astăqi 
un teritoriii foarte r&strins; el se mai în- 

trebuințeadă de unii Slavi de rit apusean 
de prin unele ţinuturi ale Istriei, ale Croa- 
țici litorale şi ale Dalmației şi de prin 
unele insule din marea Adriatică. 

Carele dintre aceste doatie abeceuri a 
fost înventat de Ciril şi” întrebuințat -de 

- diusul, de frate-său Metodiă şi de învt- 
- țăceii lor în trăducerile făcute de dinşii? 

Această întrebare 'şi-ati 'pus'o o mul- 
țime de învăţaţi Slavi şi Germini.5) -] 
a ; . 

- 3) Dobrouesky J: - Glagolitiea, Pra 1832; 
— Ropitar B. Glagolita Clozianus, Vindobonae 
1836; — Safarik P. J. Pamâtky hlaholskeho 
pisemnictii, Prag '1853; — Safari DJ. 

„ Ueber den -Ursprung und die Heimath des 
Glagolitismus, Prag 1858: —. Zlanus J. J. 
„Zur slavisehen Runenfrage* în „Arehiv fiir 
Kunde ăsterr. . Geschichtsquellen,” 18. Band. 

“Wien 1857; — Miklosieh Dr. Fr. axticulul: 

Glagolitiseh“ în „Allg. Eneyklopaedie der 
Wissenschaften und Kiinste.: I. Sceţ. 68. Bd. 
pe. 403—422; — Dobner G. Ucber das sla - 

golitische Alphabet, în „Abhandlungen der 
“hăhmisehen Gesellschaft der Wissonsehaften,'* 

Jahr 1785. Prag; — Bodjanshij : O slaw. pism. 

_1885, — Port” N. De cosmographia Ethici, « 

- Berolini 1853; — Diimmnler E. Die pannonisehe 

Legende vom h. Methodius, 

Isterr.. Gesehichtsquellen, 17. Bd. Vien 1554. 

— Seznevsliij. J.. în Jurnalul  ministetiului 

rusesc de. înstrucțiune -din 1848. Secț. II. 

în Arehiv fir Kunde 

pe. 18—66. — Palauzor 8. Vick Bolgarskago 

_ tzaria Simeona, Petroburg 1852. ete.   

Resultatul la care ai ajuns înveţaţii. 
în diferitele lor cercetări,-nu este. la toţi 
acelaş. Deslegarea cestiunii depinde dela 
r&spunsul următoarelor întrebări: 1) Avu- 
tau Bulgaro-Slavii vre un abeceii înnă- 
inte de încreştinarea lor, sai ba? 2) Ca- 
rele din. abeceurile “folosite de Bulgaro- 
Slavi este mai vechii? Întrebarea dintii 
ni-o r&spunde negativ călugărul Hrabru,") 
“carele'a trăit pe la începutul seculului 
„al 9le.2) | 

În. privinţa “întrebării -a doaiia, cei mai 
mulţi sint de socotinţă, că abeceul gla- 
solitie: este mai vechiit decit cel aşă numit. 
astădi cirilice; ca prin urmare abeceul gla- 
golitie este cel înventat de Ciril. de oare- 
ce Bulgaro-Slarvii, înnăinte de încreştina- 
rea Jor,: mai avut 'nici.un abeceit propriii 

- pentru scrisul graiului “lor: că: aşadară 
abeceul gelagolitic, este cel întradevtr ci- 
rilic, -și că abeceul. numit astădi cirilice 
poartă cu nedrept acest nume; şi în fine, 

că abeceul cel aşă - numit astădi cirilice 
este o compilare cevă mai tărdie, făcută, 
din aveceul grecesc şi din cel glagolitic, 
şi anumea de cătră Cleminte, episcopul 
Veliţei, mort la anul 916. 

Argumiutele mai principale ce le. aduc 
_diferiţii învăţaţi pentru prioritatea abece- 
ului olagolitic, sînt cele următoare: 

1. Abeceul” glagolitic, atit cel cu litere : 
mai mult rotundite şi întrebuințat cu deo- 
săbire în Buloariea, cit și cel cu litere 

“mai colţurate, folosit: de Slavii apuseni,. 
este compus din nisce litere, 38 la număr, 
atît. de primitive şi de  necioplite, încît 

numai “cu multă bătaie de cap şi oste- 
neală le puteă cinevă deprinde şi cu multă - 
“greutate serie şi citi. Precînd dincontra, 
„literele din abeceul aşă numit astădi. ci- 
rilic, 43 la numer, aii o înfăţişare mai 
plăcută, se destine mai bine unele de 
altele, sc pot serie mult mai uşor şi citi 
mult mai. repede. Literele: abeceului -aşă 

i) Sefuri -.D, -J. Slavisehe -Alterthiimer,. 
Lpzg. 1844, 2. Bd. pg. 0GV0—691. | 
2) JMăjdeă: Limba slavă la Rominr, în 'Lraran 
pro 1369, pg. 171. 

  

 



  

numit cirilic, faţă cu -celea din abeceul! 
glagolitic, ni arată un progres foarte mare 
în desvoltarea foarmei lor, încât, sub acest 

raport, nu pot fi admise ca mai vechi. 
„ Unele litere slagolitice sint. deschise 

sei stinga, lucru care denoată că ele 
sînt luâte din abeceul unui răstimp, în care 
oră îndătinată scrisoarea din dreapta spre 

stinga. Această particularitate NU Se gă- 
sesce la nici una dintre literele abeceului 

„dis astădi “cirilice, ceea ce: arată că este 
mai "noii, sau: că ; 

din abeceurile unui răstimp, in carele nu 
mai eră îndătinată scrisoarea, din dreapta 
spre stina. 

literele lui sînt luate 

'3. Unele litere glagolitice ni apar ca. 
originare 

„abeceul dis cirilic, adecă, că unele litere 
din abeceul cirilic sînt luate 'din cel gla- 
golitic, saii formate după prototipul ace= 
stora, precum sînt d.-e. literele : 
1, ip, wi, u, etc. astfeliii încit acele litere 

»„dise cirilice ni se înfăţişeadă ca un pr oges 
în simplificarea, foarmei Jor.. 

4. Literele glagolitice se întrebuințeagă 
ca cifre nu în mod alesăreţ, ci în ordinea 
lor” din abeceii, precînd valoarea numerică, 

"faţă cu cele cur&spundătoare din 

Bu, 

a literelor dise cirilice nu se direge după. 
ordinea lor - abecedică, ci după: valoarea 
numerică ce o aveă litera: curăspundătoare 
în abecoul grecesc. Ba încă ce este mai: 
mult, „unele manuseripte - disc cirilice 
saloire: ea numerică a literei se direge după 
valoarea numerică a literei cur &spundătoare 
din abeceul glagolitic, precum: 'u = 70 
in loc de 50; a 50 în loc de: 30 şi 
u = 1000 în loc de-90, după cum Sar. 
cădă să Tepresînte după valoarea nume- 
rică a literelor dise cirilice. Contrariul nu 
se ăsesce . nicăiuri, ceea ce se esplică 
numai dacă presupunem, că abeceul : sla- 
golitic este mai vechii, Şi eră -acii de- 
mult cunoscut şi îndătinat, cind sati în- 
ceput a se scrie cu litere (lise cirilice. 

5.. Se ală multe manuscripte dise ci- 
rilice copiate după manuscripte. glagoli- . 
lice, ceea, ce se cunoasece mai ales de a- 
colo, e că printr'însele se uăsese ici coleâ, 

„ CUin 

  

întrebuințate litere glagolitice, sai chiar 
pasage întregi scrise cu: astfeliii de litere: 
Din “contră, în manuscriptele glagolitice 
nu întîmpinăm niciodată nici litere sin- 
suratice dise cirilice, nici pasage întregi 

scrise cu astfelii: de litere. 
-6. Prin manuseriptele slagolitice se gă- 

sese mult mai multe archaisme decit prin 
cele mai vechi dise cirilice ; La încă unele 

“arehaisme nici nu se află prin manuserip- 
tele  dise cirilice, ci aici sint înlocuite 
totdeauna cu alte cuvinte sait. foarme de 
cuvinte mai noaiie; lucru ce nu Sar în- 

tîmplă, dacă scrisoarea disă cirilică ar fi 
mai vechi6. | _ 

“1.. Se găsese palimseste, în carile scri- 
soarea, de. “mai năinte glagolitică este 
ştearsă, nimicită şi inlocuit cu cea disă 

cirilică, dar” din contră, nu aflăm nică- 
„uri manuseripte, din carile scrisoarea (lisă 
cirilică să, fie ştearsă şi înlocuită cu cea 
glagolitică, ceea ce de bună samă că sar 
întîmplă, dacă scrisoarea disă cirilică ar 

fi fost “mai vechie “decit cea elasolitică. 

S. Monuimiutele literare glasolitice con- 
“țin. numeroase erori de trăducere, curile 
devin “tot din ce în ce mai rare în cele 

dise . cirilice. „Aceste erori sînt dovedi pen- 

„tru o etate mai mare a. -monumintelor li- 
terare glagolitice, prin urmare şi a abe- 

” ceului cu carele sint scrise ele." - 
Aceste arguminte mai principale, pre- 

Şi altele mai “secundare, pre cari 
Însă. le trecem aici cu vederea, sînt într'a- 
devâr menite” a deşteptă în noi credinţa 

“şi a ne întări într! însa, că udecă abeceul 
"asă numit vlagolitic este mai vechiu decit 
cel aşă numit cirilic. De şi din argumintele 

„de mai sus putem trage. conclusiunea că 
Ciril este înventătoriul abeceului slagolitic, 
de oarece Bulgaro- Slavii mai năinte de în- 
creştinare : Mai avut abeceii propriii, $ 

” pentrucă numai Ciril este cunoscut ca cel 
- dintâiti şi mai vechi înventatoriii de li- 
tere: totuş trebue să căutăm, ori «le isvoa- 
rele nu stai încontradicere cumva cu ar- 
gumintele de mai sus. Nici unul din-aceste 
asuminte, nu ni Spune, nici nu ne COnN- 

  
  

 



  

  

  

vinge că .sfintul Ciril. ar fi: înventătoriul 
vre unuia din aceste abeceiuri. "Poate. le- 
gendele şi celealalte testimonii, carile vor= 
besc despre sfintul Ciril ca înventătoriti 
al unui abeceii pentru Bulgaro- -Slavi, nu 
denoată feliul lui, ci se .mărginese nu- 
mai în a dice: „Inventis novis litteris, 
vetus et -novurm testamentum... in sclavo- 
micum transtulit idioma.“ [Legenda Mo- 
ravică, cap. 2.]. —: 
stavit Deus philosopho (se. Constan- 
_tino, i. e. Cyrillo) slovenisca;s Li t- 
teras, et illico litteris formatis... iter 
ageressus est . Moravicum.* [Legenda pa- 
nonică, cap. 5.]. „Ex e ositant 
slovenicas litter as“ 
bulgarică, cap. 2. 

ventis sclavinis.litteris.% [Con- 
versio ” Carantanor um]. 5 — „Litteras 
sclavinisecas a: Constantino quondam: 

philosopho' repertas... jure laudamus. =) 

De şi din espresiunile isvoarelor citate 
mai sus nu se poate cunoasce anumea,. 

de ce felii a fost . abeceul înventat de 

Ciril, totuş din ele se -vede- apriat, 
acel abecei n'a fost format pe basa unui 
abeceii străin, cunoscut şi usitat pe tim- 
purile acelea în peninsula Balcanică, 

ci literele lui ait fost de tot noatie, scu- 

getate şi tormate de Ciril prin în- 
spirare „d umnegeea scă. . 

„Dintre cele duatie abeccuri” folosite! «le 

Bularo- Slavi, numai cel aş ă numit gla- 
colitic_se poate privi ca, de tot noii, ca 

-nisce „litterie nova, noviter inventie, 

manifestatie a Deo, excogitatie et repertie 
a Cyrillo*, căci numai acestea nu prea sea- 
mână cu abaceul grâsesc sat latinesc, după 

cum erati - cunoscute şiusitate pe atuncia; 

pre cînd literele abeceului aşă numit ci- 
rilic, cite nu sint luate din cel elagolitic, 

„Ibiqug - manife-. 

[Legenda 
|. — Novitei in 

Sint- întocmai literele unciale ale abeceului 
“Şrecese, după cum eră întrebuințat nu nu- 

SE Ginzel Dr. 

  

J, A. Geschichte der Slaven- 

află mai multe cuvinte, carile 

numai prin graiul bulgaroslavic 

“cu literele - 

  

mai în “peninsula Balcanică, dară chiar 
şi în “apus, - tocmai pe timpul acela, ha 
chiar încă Şi prin primele secule ale cre- 
ştinismului pină prin seculul al 1216.) 
Despre literele abeceului dis cirilice m'ar 

fi putut dară nimene dice, că ele aii fost 
pînă atunci necunoscute, că abiă atuncia 
ar “fi fost născocite, scugetete din not. 
Deci toate. calificativele date de iSvoare 
abeceului înventat de Ciril se potrivesc 
numai la, literele abeceului: slasolitic, 
lucru care ne necesiteadă' la conclusiunea, 
că nu altul ci numai abeceul aşă numit - 
Slagolitie. a fost înventat. de sfintul Ciril. 
În monwmintele literare glamolitice se 

nu. provin 
se esplică, 
din Pano- 

niea şi din Moraviea, Aceste: panonisme 
şi moravisme încă se pot consideri ca o 

dovadă, că. scrisoarea glagolitică, ear” nu 
alta, a tost înventată de Ciril pentrucă prin- 
cipala activitate atit -a lui Ciril cît şi a - 

lui Metodiii-s'a petrecut în Panoniea şi în | 

în cele dise: cirilice, şi carile 

„Moravia, ?) şi pentrucă abeceul «lagoli- 
“tic, după cum Sa demustrat mai sus, este 
mai vechii decît: cel cirilic.. 

întP un manuscript. cirilic, scris în anul 
“1047 în Novgorod în Rusiea, carele con- 
ţine: ;Profeţiie „şi “carele s'a păstrat în 
mai multe copii mai noaite, ni spune co- 
pistul -într'o notă la fine, că el a prescris 

* această carte de pe alt manuscript, carele. 

a fost seris cu „Kiuriliţa.* Dacă literele 
manuscriptului vechii ar fi fost identice 

numite astădi cirilice ale co- 

piilor făcute “de pe dinsul, atunci . nota, 

- copistului, că el a. prescris manuscriptul 
“său de pe altul, carele a fost seris cu 

„IKiuriliţa“, mar pute ave nici un Sens. 

Această observare a -copistului este la lo- 

cul șăii şi are sens şi însemnătate numai 

atuncia, dacă presujiunem -că imanuserip- 

  

1) Ifăjdeu B. P.. Limba slavică, |. ce. pe. 
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_tul, de pe carele a copiat el pela 10-17, 

tice, 

“argumâîntarea.. de 
- area că copistul din anul 1047 numesce 
literele -elagolitice. 

"cestor litere a: fost Ciril, 

e 

a fost scris cu litere diferite de ale copiei 
sale. Întracest cad, literele acelui vechii. 
manuscript n'au. putut fi. altele decît cele. 
as numite astădi glagolitice, pentrucă 
numai doauie feliuri de scrisori ai fost îndă- 

tinate la, Bulgaro-Slavi, şi pentrucă copiile 
toate făcute de pe acel munuscript vechii 
sint scrise cu litere aşă numite astădi 
cirilice. Pe lingă “aceasta, într'o copie a 
acestui manuscript din secolul al 14—15le 
se află pe ici 

„lucru . carele 
mai sus. . 

întăresce şi mai tare 

„Riurilița“, urmeadă: 

I) că literele dise astădi glagolitice se nu- 
iai prin seculul al llle nu glagolitice. 
ci cirilice = Kiuriliţa; numirea de 
olagolitice. dăteadă cam din seculul al 
16le. încoace") şi 2) că înventătoriul a- 

încreştinătoriul . 
Bulgaro- Slavilor, de oarece - poartă nu- 
mele lui. - 

Deci opiniunea mai tuturor” îuvă&ţaţilor 
din dia de astăgdi este: 1). că abeceul: 
numit îndecomun glagolitic, S'ar căde 

“să poarte numele de cirilic, pentrucă 
. sfintul Ciril este înventătoriul lui şi pen- 

trucă el "l-a întrodus în trăducerile. făcute 
de dinsul şi de frate-său Metoditi în &ra=: 
iul! bulgaroslovenese; şi 2). că abeceul 
numit” pină acum cirilice poartă cu ne- 
dreptul acest nume, pentrucă nici sfintul 
Civil, fratele lui Metodiu, nici_ vre un alt 
Ciril, ci cu totul altă „persoană. a fost 
învehtătoriul lui. i 

Pină în anul .1879_trece în ochii în-. 
văţaţilor de înventătorii al aşă numitului 
abeceii cirilic un învățăcel al Sfinţilor Ciril 
şi Metodiii, cu numele Cleminte, e carele a 
murit în anul 916 cea episcop în Veliţa: 

Această opiniune eri întemeiată pe o 
legendă grecească, care cuprindeă pe scurt - 
vicața sfintului Cleminţe. Legenda a fost. 
descoperită de V. Grigoroviciu pro- 
fesor în. Casau, în călătoriea sa bi ini ii din 

) AMil:lorich, |. e. ps. 422, 

  

„de. înstrucţiune din Petroburg,. 1847, şi 

coleă, chiar litere” glagoli- - 

Din împreju- | sp Bo 

= 

“vînt, lui -Giril, 

chiar şi mai 
Ă Cleminte, DI 

„se aflară şi doi. înventători pentru ele, și 
după oarecare ceaită, conveniră învățații 

abeceului aş numit pină atuncia glugo- 
_litic, “ear” 

abeceului 

seculului al 10le, pentrucă, episcopul Cle- 
"minte a murit în. anul 916, 

a sfintului - Cleminte. Sar pute consideră .   F, "er isoliisal | 

1844—+45 pe. la - mănăstirile din peninsula . 
Balcanică, şi anumea în Ohrida, în trag- 
mintele unui sinacsariti manuscris în se- 
culul al 13le sai al Ile, frawmintele ca- 

rile cuprindeau lunile Junii, Juliă și Au- 
gust. Această scurtă biografie a publicat?o 
V. Grigoroviciii în Diariul ministeriului 

apoi cu o trăducere lătinească J. P. Satarie 
în opul săii: Pamătky.- N a pi- 
semnictvi, Prag 1853, pe. LVII—LIN. 

„În această legendă se tes cuvintele: 
Egorioaro CE nai pas aATijeas : ETEzws Teza 
7 “pEoTegov 1) cs 2ze0pzv î cois hw- 

dos = a combinat şi alte caractere de 
scrisoare pentru mai mare chiaritate de- 
cît acelea ce: le-a înventat iscusitul Ciril. 
Acest pasagiu a fost înţeles de toţi învâ- 

taţii aşă, ca cum episcopul Cleminte an 
fi înventat un alt 'abeceii mai chiar, mai 
comod şi mai plăcut, decit acela, carele 
a tost înventat de Ciril, şi pentrucă abe- 
ceul -glagolitie se atribui, cu drept cu- 

urmă neapărat, ca abeetul 
(is cirie, ca mai Uşor, mai comod, mai 

plăcut. săl atribuească lui 

“În chipul acesta se păreă, totul limpe- 
dit. Esistaui în monumintele literare vechi 
bulgaroslovenesci „doaiie feliuri de scrisori, 

a consideri, pre Ciril ca înventătorii al 

pre Cleminte ca înventătoriii al 

aşă numit cirilic. » Înventarea 
abeceului slagolitic o puneait, pe la mij- 
locul seculului. al .9le, între anii 84+5— 
865, ear” a celui cirilice. pe la. începutul ” 

În contra; acestor 'resultate, scoase cu 
multă consecinţă logică, mar fi nimică 
de obieptat, dacă, - “numai numită; legendă 
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ca isvor autentic, vrednic de toată cre- 
dinţa. Aceasta însă nu seamănă a. fi. 

„Despre episcopul din Veliţa, Cleminte, 
mai _esistă încă o legendă, mult mai luncă, 
şi chiar mai vechie decit cea descoperită 

: de V. Grigoroviciti. Această legendă a fost | 
publicată mai întiiu în Moscopolea în a. 
1746, şi apoi cu o trăducere Jătinească de D. 
Pr. Miklosich în Vicana în anul 1847 sub 

. titlul de „Vita sancti Clementis.* Miklosich - 

ŞI Diimmler 1) susţin că această sV ieaţă“ 
este scrisă în seculul al 10le şi că me 

rită tot, credămintul. Din contestul acestei 

legende se vede că ea a “fost compusă 
de un martur ocular al activităţii lui Cle- 
minte. Acesta ni vorbesce mult despre 

cite a "făcut şi a scris Cleminte. EI ni 
spune chiar că sfântul Cleminte a. în- 
veţat pre copii a citi şi a sorie, dar” ni- 
căiuri nu amintesce despre dinsul că ar 
fi înventat sait compilat. vre un abeceii mai 

uşor, mai comod şi mai plăcut, decit cel 
ce esistă acum, lucru ce de bună samă 
că nu ?l-ar- fi trecut cu vederea; dacă 

întPadevăr episcopul Cleminte ar fi fost 

înventat sati compilat vre un abeceit noii 

şi mai uşor. Dincontră, despre -Ciril şi 

„ Metodiii dice apriat (Vita Ş. 2), că ei 
îzevpior0v3L 

ai înventat litere: slavonice. 
Această legendă, de.şi- 

martur ocular, . de şi. 6ste mai lungă şi 

păv mă GVâzBovură Tespara = =: x 

scrisă -de un! 

mai veche. totuş nu conţine aceea ce ni 

spune legenda din fraemintele sinacsariu-- 

ui din . Ohrida: despre înventarea unui 

abeceii de cătră episcopul Cleminte. Acea- 

stă împrejurare “a pus pre unii învăţaţi 

“în “oarecare nedumerire, da” nici unul 

dintre dînşii nu sa îmcercat a spulberă 

înidoelele : sale. Ei admiteaii, tăcînd, că a- 

ceste” doatie - jVieţi“ se completeadă una 

pre altă, dară nu că îşi 

“alteia în punctul înventării abeceului. 

-Abiă învățatul A. Leskien, întrun ar- 

„ticul: sZur Kritik der kiirzeren Legende 

vom H. Clemens“, „ publicat în diariul.: 

1) dlillosich |. e. și Diimmler Ji, Geschichte 

des. ostfri ink. "Reiches. 2. Bd PS. 250. 

contradic una. 

„priceput. 
“si uşurătate a eraiului din trăducerile lui 

 Cleminte poate a repurtat!o tradiţiunea 
mai tărdie şi la literele cele mai sîmple 

“şi mai comode ce se 
pe la Bulearo-Slari, şi astfeliii s'a stre-   

“că, el cel dinții   
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-„Arehiv fiir slavische Philologie, herause. 
von Y. Iagiciii. 3. Bd. Berlin 1879, pg. 
 19—83,. 
-socotinţa: noastră cu 

se încercă..a demustră, 

Viaţa mai scurtă-a sfintului Cleminte 
„ din fraemintele sinacsariului ohridean nu 
poate fi considerată ca. isvor autentic şi - 
demn de credămiînt. pentru activitatea. lui 

Cleminte: ba încă arată. cum numai din 

- nepriceperea autorului s'a strecurat. în 

noaiia „Vieaţă“ fabula despre: înventarea, 
de cătră sfintul Cleminte a unui abeceii 
mai simplu, mai chiar "şi mai uşor. În- 

„tun loc: din „Vieaţa“ cea mai lungă şi 
mai vechie a sfântului Cleminte se dice 
(Ş. 22) că ela trădus pentru Bulgari 
mai multe cărţi Disericesci scrise toate 
întrun . graiii simplu, chiar şi -uşor. de 

Această sîmpliecitate, chiaritate 

introduseseră acum 

curat. aceasta în „Vieaţat. cea. scurtă, 
compusă mult mai tărditi de un seriitoriii, 
carele n'a sciut activitatea literară şi bi- 
sericească a: lui Cleminte, -precum n'a 
sciut nici -evenemintele politice din acel 
răstimp, pre cari le nareadă întrun mod 
atit: de -eronat, încît este preste putinţă 

a presupune că a trăit în 'seculul' al 10le. 
- Bl face între altele din regele “Boris ca- 
"rele, ca creştin, a purtat numele de Mi- 

haiii, doi regi separați; pre Boris îl face 
tată a lui Mihaiu, şi despre Mihaiii dice, 

avu 
a luat titlul de „Bao: des? 

după 
deplin succes, că 

x 

precind în realitate cel ce a luat mai în- 

titi acest -titlu a fost Simeon (893—927); 
- asemenea nu scie, că după Boris-Mihaiti 
a urmat în. domnie fiiul său cel mai mare 

Vlademir (88s—S89 3) -şi apoi Simeon. 
“În urma cercetărilor lui A. Leskien r&- 

mîne earăş la -întrebare,. că cine a fost 

acela, carele a compilat abeceul aşă numit 
pină acum cirilice, căci episcopul Cleminte, 
din Veliţa nu mâi poate fi privit -sub nici 
un chip ca compilătoriii al lui. 
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„92, Originea abeceului dis glagolitic 
și a celui dis cirilic. 

învățații, ciţi Sau „ocupat. mai cu de- 
amăruntul, sai” în treacăt, cu inventarea 
abeceului. glagolitie, - sau rostit . mai pe 

“larg sati mai pe scurt şi despre originea - 
lui, adecă; despre provenință literelor ce - 

îl compun. -Opiniunea cea mai ăcreditată 
este, că Ciril nu du crierii săi, dela-sine, 

şi ieatârnât de alte abeceuri, a format. lite- 

rele abeceului săii, ci la. adoptarea semnelor 
pentru compunerea abeceului săii a avut 
dinnăinte chiar mai multe: abeceuri, şi 
anumea orientale, precum. pre cel fenician, 
evreesc, samaritean, aramaic, palmireau, 

„etiopic sait coptic, - armenesc! şi altele. ') 
Pre unele. din acestea, să le A deprins 
Ciril în Constantinopolea în decursul stu- 

„diilor sale, “ear” pre altele să le fi “cu- 
_noscut în timpul, cînd. 

iacini şi. la Cadari. Pre.Ciril îl ţin. învă&- 
țaţii de foarte bun orientalist, pentrucă 

„el să fi descifrat şi esplicat. nisce înserip- 
țiuni solomonice. DE 

"Din abeceurile orientale să, fi ales Ciril 
pentru abeceul săi acele litere, ale.cărora 
sonuri se aflau mai. mult sati măi. -Duţin 
esacte şi în graiul bulgaroslovenese. Pentru 
întiţisarea acelor sonuri din graiul bul- 
&aroslovenese însă, 

„din acestea abeceuri litere (indu- li o va- 
loare sonetică diferită, 
să şi fi compus: Ciril abeceul săti. 

La această opiniune ai venit învățații, 
călăudiţi fiind de  asemânarea mai de 
aproape sait mai de departe .a: diterelor 
din abeceul glagolotie cînd cu “literă 
cind cu alta ba din unul Da din. celalalt 
abecei . oriental, 
niuni s'a, rădicat: mai ales obiepţiunea, că 
este cu grei a presupune ca Ciril, ca: băr- 
bat înţelept. ce eră, să fi despreţuit abe- 

W gloriei, Dr. Fl. pag. 414, 2) Safari „]. S. Ursprung und Ieiniat des Glasolitismus, Pi ra ISăR, „pas. Ta Nr 155 
PI Ă _ - 

„însu'şi din capul săi litere 

a petrecut prin 
Chersonesul - faurie..ca misionarii la Sa-: 

prorodiile lor, 
“ tăindu-le. în lemne ; şi apoi dic,. că Ciril 

| carile nu se găsiaii 
în graiurile orientale, să fi luat Ciril' tot: 

În modul acesta - 

| litisehen 

Încontra „acestei Opi-   

ceul grecesc sait lătinesc de a casă şi să 
fi alergat pe la popoarele orientale după 
litere. O'ambiţiune esagerată de a formă 

e noatle, fie chiar 
şi - după modelul unor abeceuri de tot 
străine şi necunoscute prin peninsula DBal- 
canică, şi a trece prin aceasta ca înnoitorit 
original, nu o putem admite la un bărbat 
atit de cuminte şi religios după cum eră Ciril. 
Din această causă, unii învăţaţi credeaii,!) 
că abeceul olugolitic a fost în us la Bul- 
garo-Slavi şi înnăinte de Ciril, măcar că 
călugărul “Hrabru ne asecură aproape ca 
-martur ocular, că Bulgaro-Slavii, înnăinte 
de încreştinarea lor şi înnâinte de Ciril 
şi “Metodiii, Wat avut scrisoare proprie 
pentru fipsarea eraiului său. 

ATi învăţaţi se încereară a demustri, 
"că. Bulgaro- Slavii, înnăinte de înereşti- 
nare, ait avut, ca şi popoarele sermanice, 
un felia de abeceii_neperfect, un feliti de 
semiserisoare, numită- rune, pre cari le 
întrebuințat -popii păgîni la. notările şi 

săpindu-le în peatră sati 

s'a, folosit, de aceste rune la compunerea 
abeceului săi... Se-poete! răspund” alţi 
înv&ţaţi, numai păcat, că nime nu scie 
cum au arâtat runele _bulgaroslovenesci, 

- dacă, ai esistat cindvă de acestea. 
În timpul de tot nou, publică Dr: Isaac 

Taylor în „Archiv făr slavisehe > Philologie“ 
de'V. Iagiciii, t. 5, Berlin 1881, par. 
191—1 91, 

tulat: 
un articul de tot scurt înti- 

Uber den Urspr ung des glago- 
Alphabets.& Într acesta emite 

opiniunea, că abeceul glagolitic este com- 
Dus după, modelul literelor cursive grecesti, 

după cum erati: ele întrebuințate mai inte 
de încreştinarea: Bulgaro- Slavilor, nai 
ales prin seculul al Gle'și al se Dr I. 

“Taylor pune pe doaiie tabele în paralelă 
diferitele foarme: ale abeceului vechii gla- 
golitic cu diferitele: “foarme ale scrisorii 

“cursive * grecesci şi arată, cum fiecare li- 
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- teră din abedeul glagolitic î îşi află prototi=' 
pul .săti în cîte o singură literă sait în 
cîte doaie și trei litere combinate din a- 
beceul cursiv orecesc.. us 

Această opiniunt a lui Tay lor ni pare 

foarte probabilă, pentru că ni esplică, lu- 
crul într'un mod mai simplu şi mai firesc, 
decît. toate celealate opiniuni. 

Cît despre. originea: abeceului aşă nu- 
mit cirilic, toți înv&țaţii convin întru accea, 
că o parte din literele acestui 
acelea adecă, ale cărora . sonuri se află 

şi în graiul erecese, nu's alta decit. acurat 

literele unciale ale abeceului grecesc, 
după cum eră-el întrebuințat la” creştinii: 

apuseni nu numai pe tim- - răsăriteni şi. 
pul încreştinării şi după increştinarea Bul- 
garo- -Slavilor, ci încă şi înnăinte de aceasta 
şi anumea “chiar din primele secule ale 
creştinismiului. >)  Acelea, litere însă, ale 
căror sonuri nu se află în graiul ST ecesc,. 

sînt adoptate din abeceul slasolitic de mai 

năinte, căp&tînd însă o foarmă mai simplă, | 
mai plăcută şi. mai uşoară la scris” “şi mai 

destinetivă la citit. 

$. 23. Opiniune proprie despre înventarea și 
„ înventătoriul abeceului dis. cirilic. . 

Este . cunoscut că pe teritoriul Daciei 

Pratane şi. în peninsula Balcanică, din ju- , 

a seculului al-9le în- |: a doatia 
mat locuit alte popoare decit. nu- 

_ mătatea, 
"coace, 
mai Grecii, Rominii, Bulgaro- Slavii, Alba- 
nenii şi Maghiarii. 

Despre Greci se scie că ci din vechime” 
“ai avut abeceul săii: propriii. 

Maghiarii, de cînd ai: început a scrie, 

Sail folosit. numai de abeceul lătinesc. 

Albanenii: au avut şi ei din vechime un 

abeceii propriii, format după cel grecesc, 

dar cu timpul a. eşit din us; Acest abe- 

“cei p'are asemenare nici cu cel cirilic.!) 

Astădi Albanenii, scriind „graiul propriii, 

>) IMăjdăă B. p. Limba slavică la Românr 

în” iarul „'Praran€ “anul 1369. pg. 175. 

5 Mahu , Albanesisehe Studien, pe. 
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“întrebuinţeagă literele grecesci spre a- 
ceasta. 

Despre. Bulgaro-Slivi se scie că, « cu 
ocasiunea încreştinării lor, Ciril li-a în- 
ventat un noii abeceii carele, în timpu- 

„rile mai noaiie, poartă numele de glago- 
“litie, după cum s'a ar&tat mai sus, dară 

că ci mai tărdii, întrun timp încă nede- 
terminat, ati început. a se folosi încă şi - 
de. alt abecei, decel aşă numit cirilice, 
şi carele mai pe urmă a delăturat, în 

unele părţi, de tot. abeceul elagolitie de 
“mai năinte. o 

Despre Romini încă se scie, că mont- 
mintele lor literare, fie acestea păstrate 
în graiul străin bulearoslovenesc, sait în: 

“graiul săi propriii naţional rominese, sînt 

toate scrise cu litere aşă numite pînă 
acum cirilice, şi nici unul macar cu litere 

glagolitice. 
Dacă toate popoarele din peninsula Bal- 

„_canică şi din Daciea Traiană, dacă Gre- 
cii, Albanenii, “Bulgaro-Slavii şi -Ma- 
shiariă, cînd Sau simţit împinşi a serie Şi 
ei cîte ceva în graiul său propriii, s'aii - 

" folosit: spre aceasta -de abeceuri proprie, - 
oare numai Romînii, urmaşii coloniilor ro- 
mane, carile aii fundat ihperiul răsăritean 
şi carile au schimbat etnografiea ţărilor 
din dreapta, şi stinga. Dunării de jos, oare 

„numai ei să fi fost acel Popor, carele să 
nu fi cugetat la compilarea şi adoptarea 

unui - “abeceti. propriii pentru “oraiul săi ? 
Oare putem noi admite cu drept. cuvint, 
ca. Bulgaro-Slavii să'şi fi format doaiie 
abeceuri proprie, şi încă într'un înterval 

„foarte mic, cam de 60 pină la 190 de 
ani, precinul Rominii să nu fi avut nici 
unul propriii al său 2 Noaui cel puţin ni” 

„cade “grei a admite un lucru ca acesta, 
pentrucă -şi Rominii aii avut o vicaţă cul- 
turală neiutreruptă, de nu mai întensivă, - 

apoi cel puţin tot aşă ca şi a celoralalte_ 
popoare conlocuitoare şi vecine.. Şi de var 

fi avut de timpurii o vicaţă proprie cul- 
turală, de bună. samă că ei nu sar fi pu- - 

tut păstra pînă ?n dia de astădi ca na- 
țiune, şi încă cu naţiune de valoare! Unu. 

  

 



  

popor . carele are un abeceii "propriii, un 
abeceii primit dela încreştinătorii săi şi 
format prin înspirare dumnedeească, un 
abeceii. aşă dicînd sacru, sfinţit; un po- 
por carele are astfeliii de abeceii şi se” 
folosesce de dinsul mai mult timp tocmai 
la trăducerea şi conservarea, cărţilor sfinte 
şi religioase, oare este cu putinţă, ca el 
din senin, fără de nici o ansă sati îndemn, 
sivşi părăsească, acest abeceit şi să caute 
aşi formă altul din noii? Noi scim 
că popoarele, după ființa lor, sînt foarte 
conservative, şi biserica lor încă şi mai. 
„conservativă, Nici poporul, nici biserica, 
fără de vre o necesitate înternă sai esternă, 

“nu permit înnoiri. Aşă credem noi că şi 
„*Bulgaro-Slavii, fără de vre o necesitate 
„internă, sati 
propriul abeceii, primit ca dar de boted 
dela apostolii - încreştinării lor, cu” altul: 
mai noii, de şi mai simplu şi mai comod, 
dar” cu carele nu erai împreunate nisee 
suveniri atît. de gingaşe. Singură simpli- 
citatea şi comoditatea literelor nu este în 
Stare nici chiar în dia de astădi a în- 
duplecă pre Bulgari, Sirbi şi Ruşi a pă- 
răsi Doacănul şi greoiul abeceii cirilice şi 
al înlocui. cu cel mai frumos. şi mai co- 
mod lătinese. folosit de celealalte popoare | 
ale Europei! - 

esternă, nu 'şi-ati schimbat 

Deci. noi presupunem, că abece ul 
aşă numit cirilice nu a fost com pi- 
lat nici de vre un Bulgaro-Slav, nici 
dintru început pentru usul Bulsaro-Sla- 

“vilor, ci de vre un Romîn şi pen- 
„tru usul Roniînilor, şi că de la Ro- 
mini a trecut. apoi acest abeceii la Rul- 
garo-Slavi, cam tot într'acelaş. mod, cum 

Sa încuibat graiul bulgaroslovenese prin 
bisericile Romînilor, şi mai pe urmă şi 
în administraţiunea staturilor lor. Noi pre- 
supunem un felii de schimb Săvărşit între 
Romini şi: Bulgaro-Slavi. 
Rominilor graiul Dulgaroslovenesc, car 
Rominii l-ai dat lor abeceul Srecoro- 
minesc. 

Această “presupunere o rădimăm de o cam dată încă pe urmiitoarele considerări, 

Acestia ai dat. 

4   

Dc .- 

- 

Pe la mijlocul seculului al 10le se de- 
troneagă dinastiea regească bulearoslavă | 
de pînă atunci, şi tronul îl ocupă unco- 

- mite Romiîn, Şişman cu numele, dimpreună 
cu patru fii ai săi: David, Moise, Aron, 
şi Samuil. *) Sub aceştia împreună (963 
—976);, sub Samuil singur (976 —1013), 
sub Roman s.. Radomir fiul lui Samuil 
(1013 —1014) şi sub Ion: Vlad fiul lui 

pe Aron (1014—1019), adecă în decurs de 
56 ani, împeriul bulgarorominese apusean, 
adecă 'Macedoniea, Tesaliea, Epirul, munţii - 
Pindului, adecă tocmai acele părţi, pe unde 
elemîntul roimînese eră foarte puternic pe 

“timpurile acelea, — şi de la 976 şi cel răsă- 
ritean a stat sub regi Romini. În timpul 
acesta locuitorii din Bulgariea ati petrecut 
în necontenită agitațiune, în răsbele ne- 
întrerupte, parte civile, parte cu împărații 
Bidanţului. Aceste frecări și frămintări, 
înterne. şi esterne, ati trebuit să deştepte 

“si în Romîni simţul naţional! şi o ambi- 
țiune naţională, mai ales vădind că mem- 
bri mai puternici din mijlocul lor ati a= 
juns pină la cîrma statului şi se și man- 
țin “acolo, de şi. cu multă areutate. 

Tot pe timputile acestea a început a 
“se menifestă cu. vioiciune şi secta Pauli- -- 
cianilor s. Bogomililor, carea'şi făceă pro-. 
“paganda mai ales Ja poporul de jos. 

De timpurile acestea, foarte turburoase | 
şi agitate” s'au folosit poite Rominii şi 

"ati început 'ă cugeta la sine şi la în- 
 teresele -sale naţionale şi culturale, Şi 
poate: acuma 'şi-aii compilat. și ci un abe- 
ceii propriii pentru graiul săii, folosîndu- - 
se parte de 'abeceul grecesc, carele acun 
din - vechime li-crâ familiar,. şi” parte de 
abeceul cel noii al Bulgaro-Slavilor. Cel 
puţin, esîmplul Bulgaro-Slavilor- cu înven- 

„ tarea, unui abeceii propriii pentru dinșii | 
eră încă proasped în memoriea tuturora. 
ŞI foarte ademenitoriu şi îndemmnătoriii 

Pentru Romîni, 
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Literele, din - carile este compus ăbe- 
ceul. dis “cirilice, militeagă foarte. mult pen- 
tru compilarea lui de cătră un Romin. 
Rominilor. mai mult decît Bulgaro-Slavilor 
li eră cunoscut abeceul grecesc. Cu seri- 
soarea grecească se familiarisaseră Ro- 
minii din timpul, de cînd. ati fost aduşi 

ca colonii în peninsula Balcanică” şi în 
Daciea “Traiană. Graiul grecesc "l-ati avut 

„ca -graiii cultural chiar şi atuncia, cînd 

în tot împeriul roman domni numai sin- | 
sur graiul lătinese. Graiul grecese şi scri- 
soarea grecească ai domnit în biserica 
"Rominilor fără întrerumpere 'dela. încre- 
ştinarea lor 'de pe. timpurile Apostolilor 

“şi pînă la întroducerea graiului bulgaro-. 
slovenesce, ba chiar şi după aceasta. : În 

scurt, 
şi concrescuţi cu scrisoarea &recească, în- 
cât eră preste putinţă să nu se folosească 
de dinsa atuncia, cînd pentru prima oară 
aii început a se încercă “a scrie şi în 
graiul săi propriii naţional. .- A doptarea 
abeceului grecesc, întru cît acesta curt- 

spundeă, cu soniirile graiului „româînesc, 
eră aşadară o necesitate absolută, pentru 
Romini. Bi mar fi fost în stare-a com- 

. pune un abeceit pentru graiul săi naţio- 

“mal, fără a recurge iunăinte de toate, la 

cel grecesc. 
“Pentru Bulgaro-Slavi, lucrurile stătea 

de. tot. altmintrea. Pe cît timp ai fostei 
păcîni_şi petreceaii -în stat, propriii, sepa- 

rat de. al Grecilor, abeccul grecesc nu 

pute, “găsi - nici intrare, bici trecere la, 

dinşii.. Înnăinte de increştinare, ei nu a- 

veail Şi nici. nu Se folostati de vre o scri-. 

soare proprie. Cel puţin un călugăr din 

-seculul al 10le, cu numele 'Hrabru, ni în- 

credinţeadă despre, aceasta. . Şi cînd sau. 

încreştinat, poate tocmai pantru că nu 

cunosceaii, sati ni le plăceă abeceul sre-. 

_cese. usitat pe atuncia, - -Ciril l-a compus 

“altul noii; diferit de abeceurile întrebuin-_ 

țate de popoarele conlocuitoare şi vecine, 

“După: încreştinarea.. Bulgaro- -Slavilor şi 

după adoptarea . de cătră dinşii a ui 

abeceii” propriii, Romînii, ca conloeuitori 

, 
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„scuţi “şi cu noul aveceii, 

Romiînii erai atit de familiarisaţi - 

aminte şi de alt lucru! 

împeriul aşă numit bulsarorominesc a fost 

cucerit . de Greci, şi a r&mas sub dom- 

tru înfiinţarea de staturi proprii. 

  

şi. vecini, şi: acum şi ca corelegionari cu 
Bulgaro-Slavii, curind sait făcut cuno- 

pentrucă  așaş 

îndată 'aii început a se întroduce şi prin. 

bisericile - “Romînilor sraiul bulgaroslove-. - 
nese, precum am căutat. să demustrăni a- 

-ceasta, în cursul nostrupentru istoriea lim- 
„bei şi literaturei romînesci. 

„De: aici. se vede că Rominii cunosceaii 
nu numai abeccul grecesc, dară şi cel 

noii înventat “pentru. Bulizaro-Slavi şi se 
şi familiarisaseră cu dinsul. Deci, pentru 
un Romîn'eră cu neputinţă ca să nu se 
folosească şi de abeceul Bulgaro- -Slavilor, 

vrând a compune pentru sine un propriit:. 
abeceii. Şi întru adevăr, abeceul aşă nu- 

mit ciili constă numai din litere; luate 

parte din abeceul uncial grecesc întrebu- 

înţat prin “seculele âl. le “pînă al 1216, 

şi parte din abeceul' Bulgaro o-Slavilor, aşă 

numit elagolitic. 

Pe lîngă aceasta să ni mai aduce 

La anul 1019, 

ninţa grecească 166 de ani, pînă la anul 

1185. În răstimpul acesta, Romiînii, cel 

puţin cei din peninsula Balcanică, ai fost 

carăş uniţi sub acelaş împeriii, Comuni- 

carea lor 'unii cu alţii nu eră aci împie- 

dicată, prin margini politice. Acuna -mai 

uşor s'ati- putut ci înţelege între sine, u 

se consolidă naţionalicesce şi a face plac. 

nuri: pentru” eliberarea lor. comună şi pen- 
Deci, 

dacă înventarea, sai mai bine dicînd, ConN- 

„pilarea abeceului cirilice n'a cădut în tim- 

pure cele seomotoase dintre anii 963 

1019, apoi de bună samă că acea- 

sa compilare a trebuit să se fi fost în- 

întîmplat în acest răstimp al - domninţei 

Grecilor,. adecă între: anii 10109 şi 1185. 

Întmacest răstimp, chiar de ar fi fost 

voit Romiînii, în urma deşteptării consci- 

“îmţei lor naţionale, a se folosi şi de abe- 
ceul lătinesc şi al adoptă pentru graiul 

săii propriii, Grecii mar fi fost permisun 

lucru ca acesta, de Varece. pe timpurile 
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acestea, esisti o mare încordare între bi- 
serica răsăriteană şi cea apuseană, iscată, 

«din ambiţiuni de domnie mai largă şi de 
“supremație atît din partea : patriarhului 
din Roma _ cât şi a celui din  Constanti- 
nicana. Pe lingă acestea mai este de con- 
siderat, că în înscripţiuni lapidare lati- 
nesci încă se usitaii literele unciule 'ale 
abeceului grecesc, chiar. și în împeriul apu- 

„sean, şi aceasta încă prin primele secule 
ale creştinismului. 1) 

a trebuit să fi fost. compilat abeceul asi 

abeceii. 

minii au început.a scrie între anii 963 
“şi 1185 în graiul săi -propiiti, totuş com- 
„Pilarea abeceului aşă numit cirilice şi fo- 

“remînt mai mult. decit probabilă. 
Ne-am încercat să arâtăm 

nostru pentru istoriea limbei şi literaturei 
rominesci. că graiul bulgaroslovânesc a 

„început a se întroduce prin bisericile Ro- 
minilor, “atît ale celor din peninsula Bal- 
canică cît şi ale. celor 'din. Daciea 'Tra- 
iană, de odată cu întroducerea, lui. prin 

„bisericile Bulgaro-Slavilor conlocuitori şi 
vecini cu dinşii. . Rominii erati din' ve- 

soarea  bulgaroslovenească, numită. mai, 
„tărdiit glagolitică, “eră nu numai străină 
pentru dinşii, dară şi foarte. necomodă şi 
greă la scris. Ce lucru mai firesc - putea, 
fi dară pentru copistii Romîni, chiar ai 
cărţilor bulgaroslovenesci, decit ca ei să 

putinţă mai mult, toate greutăţile împreu- 
nate cu scrisul şi cu cititul lui. În: mo- 

Sai ca trăducători, ori chiar cu compu- 
nători, să caute a, îndepărtă din noul abe-     în „Tralan“, anul 1869, pă. L75. 

În răstimpul acesta şi nu- mai tărdiii 

numit cirilice, pentrucă din seculul al 11le' 
încoace, cam de pe anul 1047, esistă 

"acum documinte literarie scrise cu acest, - 

Chiar: de n'am voi să admitem, că: Ro-. 

losirea lui mai -întiiii de cătră dînşii ar. 

în cursul . 

chime dedaţi cu scrisoarea grecească. Seri- | 

caute. a delătură din noul abecei, cît cu . 

dul acesta prea uşor s'a butut întîmplă, 
ca Rominii, fie numai ca simpli copişti, - 

) Jlujdăi B. P, Limba slavică la Romiînr.   

ceit acele litere, ale căror sonuri aveai 

litere mai: comode. la scris şi mai uşoare 
la citit. în abeceul grecesc şi a le în- 

- locui cu acestea. Această schimbare de 
„litere o puteai face Romînii cu atita mai 

uşor, - pentrucă “ei nu vedeaii în abeceul 
bulgaroslovenesc nici înspirare dumnede- 
“ească, nici vre un dar de boted, ca Bul- 
garo-Slavii, ci numai necomoditate' şi gre- 
utate Ia scris şi la citit. Ba încă din 
punct de vedere al. vechietăţii usului în 
biserică şi al venerabilităţii literelor în 
urma acestui us, Roimînii trebuiati neapă- 
rat să dee literelor grecesci preferinţă înnă- 
intea celor bulgaroslovenesci. Rominii ai 

“adoptat prin bisericile sale graiul slovenesc, 
pentru'că li eră tot -aşă de străin ca şi cel 

- grecesc, Da încă graiul bulgaroslovenese, 
din causa conlocuirii lor, îl pricepeaii mai 
mult decît pre cel grecesc, precînd literele 
bulgaroslovenesci nu le cunosceă nimine, 
ear” cele grecesci li erati de tot familiare şi 

„de aceea nu sait despărţit de dinsele, ci 
le-au. păstrat şi la scrierea noului graiii 
adoptat în biserică. Cărţile bulgaroslove= . 

_nesci, scrise cu noul abeceii compilat de 
„vre un Romin, sat răspîndit apoi mai 
departe pe la toate seminţiile slavice dim- 
preună “cu. cărţile prescrise sati trăduse 

“de dinşii.. Prin acestea s'a. întrodus la 
“dinşii noul: abeceii. Simplicitatea. şi: co- 
moditatea, literelor lui pe:de o parte,-car' 

pe de alta. fapta că îl aflau tocmai prin 
cărţi sacre bisericesoi, aii înduplecat pre 
Bulgaro-Slavi.. de a se _foloşi şi ci de 
dînsul. aa a 

Astfeliu încurind s'a răspîndit abeceul 
„numit cirilic pe la toate seminţiile slavice, 
delăturind, din causa, perferinţelor ce le - 
aveă, abeceul glagolitic usitat mai înnăinte. 

- În chipul acesta, credem noi, că sar 
„pute esplică foarte bine şi în inod firesc 
compilarea şi folosirea, mai intii de cătră 

- Romini a abeceului aşă numit cirilice chiar 

„Si atuncia, cind mam: voi sau mam pută. 
admite, că - Romînii ai compilat abeceul! 
cirilic pentru scrierea - graiului săi propriii. 

ŞI întrun cad şin altul, noi privim abe- 
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ceul aşă. numit 
_prietate primitivă a Rominilor, şi că de 
„la Romini, prin' copiile şi trăducerile căr- 

cirilice mai mult: ca pro- : 

ților bisericesci făcute pe teritoriul .romi-" 

nesc, sai de Romini, în “graiul bulgaro- 
slovenesc, s'a. -lăţit apoi pe la toți Bul- 

- garo-Șlavii, cari ai remas, ca si. Romi- 
nii, pe lingă biserica r&săriteană. - Căci, 

încă odată, noi nu putem: concede; că în- 

şi'si Bulgaro- Slavii să fi rădicat întrun 
timp atât de scurt-o propagandă încontra 
propriului săii abeceii, a unui abeceii atit 
de preţios şi venerabil dinu punct de ve- 
-dere al pioaselur suveniri împreunate cu 
ivirea lui, şi să/l fi înlocuit în partea cea, 
mai mare cu literele | 
mult străin şi indeferent. 

-unui abeceii mai” 

Opiniunea noastră, oricît de hasardată . 
Sar” păr ca la. prima vedere, totuş este 
menită a ni-esplică întrun mod mai simplu 

şi mai firesc decit pînă acum, atit ivirea 

abeceului asă numit, cirilic,. cît Şi Jăţirea 

“lui, şi ni arată, că şi. Românii, dela de-" 

şteptarea lor ca POOL. propriii, mai în- 

_cetat de a pune şi. mina şi vina la di- 

„regerea destinelor popoarelor conlocuitoare 

şi vecine. Ea - 

Ş. 94. Valoarea sonetică. a literelor” din 
- vechiul abecei. - 

Încercindu-ne a determină. valoarea s0- 

netică a literelor din vechiul abeceii ro- 

Minesc, no putem face aceasta decit parte . 

tinindu-ne de. nisce principii generale, 

parte av înd în vedere pronunţa de astădi 

A. cuvintelor. - - 

“Este o lege constantă. în desvoltăciunea 

omenească, ca omul, împins « de vre'0 tre- 

- buinţă, 
pentru . sîngur îndestularea ci: decât. un 

“mijloc, “mijlocul cel mai propriii: Această 

lege a trebuit să predomnească şi la în- 

ventarea unui abeceii. Dintru început, « de 

bună sumă că nu, sai creat mai multe 

litere decit: sonuri simple aveă un sraiii, 

să nu caute a înventă,, şi a folosi. 

nici măi multe semne pentru represîntarea - 

aceluiaş son. Mai: curînd este posibil, ci 

xTe un son nedesvoltat încă deplin, nu 

=. 
- ConIcELE VOROREŢEAN. 

_ mai multe sonuri diferite. 

    

prea tare marcat, nici prea bine destins, 
saii încă negeneralisat cum se cade, să 
nwşi fi găsit represintaţiunea șa în abe- . 
ceul înventat,. decit, să, admitem, că sai 
creat mai inulte litere. decât- sonuri, sati 

mai multe semne pentru unul şi acelaş. 
“son. Este aşadară lucru măi firesc, ca un 
abeceii: să aibă, la. înventarea sa, mai 
puţine litere decit sonuri simple a avut 

raiul pentru cânt este destinat, decit 
contrariul. Î Numai atuncia, cînd se adoaptă 
vre un abeceii străin, fără de Vl aco0- 
modă mai iîutîii, prin eliminări şi prin: 

creări noaiie de litere, la sonurile graiu- 
- lui adoptătoriii, sati cînd vre un abeceii 

ma. ţinut samă de desvoltarea sonurilor 

din grai, cînd nu sa completat cu 'tim- 

pul, ci & suferit să se învechiească: nu 

“mai întaceste caduri întimpinăm feno- 

menul, ca vre un abeceii şă aibă. unele 

litere de prisos, ear” altele să represînte, 

x 
, 

Acest fenomen ni'l arată toate graiu- 

rile romanice, şi cu deosâbire raiul TO- 

"mînesc carele, măi înnăiute de: adoptarea 

literelor lătinesci, aveă un- abeceii cit se 

poate de perfect, de şi nu tot atit de fru- 

mos şi de espeditiv: 

Abeceul de care Vaii folosit Rominii 

pînă. la finea seculului trecut şi chiar în. 

prima jumătate a seculului acestuia, abe-. 

ceul aşă numit cirilice, după noi abeceul 

adevărat romiuese, în ființa sa wa fost 

altul decit cel grecobidantin, întrebuințat -- 

înnăinte şi după. începutul erci creştinesci 

„de. popoarele locuitoare spre ieadăgi de 

la Dunăre, între -marea,. Neagră, Albă: 5, 

Mediterană, şi Adriatică. ” 

Romiînii, cind ati început a se folosi 

de acest abeceii, ni. "l-ati adoptat numai . 

“pur. şi sîmplu, ci. "l-ai acomodat mai în- 

“fit cu deamăruntul graiului propriii, eli- 

“minînd din el unele litere de prisos, pre- 

cum pre 1, ă, si şi » ($. 20), şi creînd. 

din noii, sai adoptind. din alte abeceuri 

“cumoscute,- precum din cel aşă numit gla- 

„solie după noi adeverat cirilie (Ş. 21 

22), unele litere- pentru acele sonuri 

i 
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_propiie graiului -romînesc, pentru înfăţi- 
şarea cărora nu se aflau litere.în abe- 
ceul fundămîntal. grecobidantin. 

ai ajuns ei la un abeceii. foarte deplin 
“şi curăspungătoriii la, toate nuanțele” so- 

nurilor graiului rominesc, compus din 36 
de litere. (Ş. 20,.ps. 286). 

Valoarea sonetică a acestor 36 de. li- 
“tere nu este astădi la 'toate mai pre sus 
de orice îndoeală, - 

„ele, adecă: a, a. 8, A 6,2, E dau 
mp, 6, T, d up, m -Și u ati avut.o va- 

“loare sonetică constantă şi neîndoioasă. 
Aceasta resultă de acolo, că ele se gă- 
sesc cu aceeaş valoare sonetică lu toate 
popoarele, -e 

ceii, şi carile au avut în graiul săii 's0- 
nurile represîntate prin ele. Aceste litere” 
trebue să fi represîntat şi în vechiul şi 
primitivul abeceii rominese tot- acelea 

-sonuri, pre cari: le-ai represintat cât. timp 
Sati folosit Rominii de ele, sonuri cari şi 

astăgi se află „bine destinse în graiul To- 
minesc. - 

Nu tot aşă de chiară şi de neindoioasă 
este. valoarea. sonetică. a, celoralalte. şese- 
sprădece litere: s, 3, u,. 0, w, S,ov,y, 

Ms sk, 10, HA ŞI A. Nedumerirea însă 
nu dace nici în natura, acestor litere, nici 
în caracterul sonurilor graiului rominesc 
„ce le represintă ele, ci această nedume- 
rire se .nasce din usul foarte variat: ce 
mai tărdiii s'a făcut de ele, din scrisoarea 
de tot : necoreactă, şi neconsecentă. a cu- 
vintelor din momimintele literare păstrate | 

Şi cunoscute pină acum. 
Pe timpul cînd s'a compus şi. s'a aco2” 

“modat graiului rominesce acest abeceii, ' 
toate aceste şesesprădece litere trebue să 
fi represîntat, fiecare, cîte un singur son. 
propriii, simplu sati compus, bine marcat şi 
bine destins de-toate celealalte. Dintru în- 
ceput şi scrisoarea trebuiă să fi fost. de- 

- plin curăspungătoare cu sonurile din graiti, 
represintate printr'însa. Mai tărdiu . însă, 
după ce Rominii scriitori ati uitat me-. 
nirea primitivă a Unor litere, şi după ce 
Şi „ Sonurile represintate prin unele din a-   

Astteliii . 

Numai doanegeci din. 

cari s'au folosit. de acest abe- : 

o. 

  

“valoarea sonetică a acestor 

„ci aceste 

- cînd din graiul 
„astădi în “pronunţa Rominilor, cu. «leose- 
Dire în pronunța poporală. Poporul romin 

— 208 — : DE 

- ceste sesesprădece litere ai început aşi 

pierde din caracterul săi destinetiv și a, 
se mai asemână unele cu altele: a început 
a se îvă - confusiune şi în întrebuinţarea 
literelor, şi serisoarea-a deveni necoreactă, 
neortografică. Această confusiune s'a fă: 
cut cu atîta mai mare, cu cît mai mult 
S'a- sters” din consciinţa scriitorilor carue= 
terul destinctiv .al. sonurilor represintate 
prin acele litere. 

Voind a precisă. cu oarecare acurăteață 
16 litere din 

abeceti ne vom ră- primitivul romînesc, 
"dimă pe pronunța de astădia cuvintelor, 
pe sonurile ce şi astădi esistă în eraiul 
rominesc, cu toată desvoltăciunea lui se= 
culară, carea a modificat şi înmulţit multe 
în domâniul“ sonurilor. 

1V aloarea sonetică. a literelor 5 şi 3. 

Literele s şi a wati represintat, precum 
ar crede unii şi după cum ar resultă din 
mai toate monumintele literare din seculul 
al 18le. încoace, numai un Singur Son, pre 
sonul _represintat astădi” de unii prin z, 
de alţii prin d, sati prin 7 şi d deodată, 

litere au represîntat, fiecare, 
cite un son propriii, bine marcat şi bine 
destins.. Aceste sonuri mau dispărut nici- 

Tomîneşc ; ele se aul şi 

pronunţă pre s din cuvintele : asus, 
BRABUS, SES, SH, Shot as, EpesSpia, $- 
TESape, aăHuesn; MAUS, S1p, Saata, ue 
FZASHT, Spies, etc. ete. înti”un “felii, ş 
m" alt felii, pre 3 din cuvintele: sanaas, 
32455, Baii amSaye, 30p1, AeBaeră, nani, 
13809, NH3mz, pasnSnape. etc. etc. Sonul 
literei s este mai. aspru . şi curăspunde 
cam cu sonul ce'] căpătăm rostind deo- 
dată sonurile * represîntate. prin literele d 
Şi 7 =" dz. Din această causă "l-ati Şi re- 
presîntât “unii prin : dz, scriind: dzei, «zi, 
Sturdza, ete. "Noi,. voind ai: păstră esi- 
stința “deplin. îndreptăţită Şi- în abeceul 
actual lătinesc, ']- -am represîntă totdeauna. 
prin d, pentrusă . “originea lui mai apro= 

,   
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piată saii mai depărtată a fost şi este 
x sonul literei d. Sonul literei 3 dincontră 
este -mai moale, deplin. egal cu: sermine- 
scul. s: din: blasen,: Gliiser, lesen, Maser, 
rasen, etc.;- “Sati cu itălienescul s. din: 
casa, inchiusa,  Milanese, rosa, ete. Acest 
son se serie astădi cirid cu z, ca în: zare, 
zăbavă, zinibi, Zori, zugrumnă, ieaz, viteaz, - 
groază, etc. saii cu s, ca în Li. deslegă, 
smulge, a sbieră, sbor, sburdare, resboiii, 
Tosă, dosă, ete. 

şi în scrisoarea rominească. Noivi-am-dă, 
şi lui o literă proprie, şi "l-ani înfățişă în 
abeceul lătinesc 
spre -destincţiune. de sonul literei. 4 = s. 

Caracterul. destinctiv al acestor. doaite 

sonuri este păstrat. cu o rigoare şi con- - 
secinţă esîmplară în scrisoarea Codicelui 

Voroneţean. Aici nu întimpinăm nici o 
confusiune în întrebuinţarea lor. 'Loate 
cuvintele, în cari' şi astădi se aude sonul 
literei d = s, le aflăm 
cu. 5, ca: ASameseS, su. - s'hue, -sunS, pe- 

„ ASpa,: az.Miuesn, etc, etc., şi toate, în cari 

se aude sonul literei 7 — 3, le găsim serise 
CU 8, CA: BABHC7OV, . SAGAAEAE, - BROPIIIIE, 
Biiatp'k, BAOVȚACEAISILA, BEp11, AESAETA, Aâ- - 
SHcect, PABUIOAERA, pa3aperura?) etc. Sin- 
gura confusiune ce am putt-o: constată 
aici, ar fi nu schimbarea “acestor doaile - 

sonuri unul cu altul, ci treceiea lui s în 

uşi în 'cuvintele : yen 16/12 wnue 60/10... 
rue 136/47; enpenuut 6S/3, eugewpiieie s2/49, 

„trecere care se mai găsesce şi prin alte 

| monuminte literare “vechi. ) 

2, Valoarea sonetică a literelor uşii. 

Cumcă literele n şi î au râpresîntat î în 

primitivul abeceii rominese sonuri proprie, 
sati cel puţin nuanţe -bine marcate şi bine. 
destinse ale. aceluiaş son, aceasta, credem | 
că resultă nu numai din esistinţa lor în 
acel „abeceii, ci mai 'virtos din fapta, că 

2 chiar. pînă . n dia de astădi încă nu s'a 

2) Vedr. la Voeabularră. - 
2) jdei B.P. Cuvente: den” bătrănr. t. 

ps. , 

"Şi esistinţa acestui son - 
este deplin îndreptăţită în graiul rominese 

de. astădi prin litera 7 - 

scrise, totdeauna . 

calelor 
carile vom vorbi nai la vale, aii avut de   

„şters. din graiul rominese, cu deosebire, 
doaiie nuanţe caracteristice ale sonului 
înfăţişat. acum. prin i.. Acest son s6 ro- 
stesce une ori foarte scurt, abiă audibil; 
ca în: “noi, cai, fagi, fraţi, lupi, ete., — 
ear” alte dăţi. plin, sau chiar lung, ca în: 
viu, mine, limpede, frise, fucă, răpi, ete. 
Puţina audibilitate a acestui son o no- 

“teadă astădi unii scriitori punind deasupra, 
literei i sâmnul scurtării, seriindu-o i, ear” 
plinătatea şi -lungimea lui nu 0: mai ve- 
dereadă, nime, întrebuinţind pentru aceste 

caduri litera i pur şi simplu, sai cu vre 
-un' accent deasupra cînd are tonul. 

După socotinţa noastră, literele .u şi i 
trebue să fi represîntat în primitivul abeceii 

-romînese pre cîte una din aceste «dloatie 
nuanţe ale sonului i. Care: însă dintre 
aceste doaiie litere a r&presîntat pre i 
scurt, şi care pre i plin, aceasta nu este 

„uşor -de demustrat.. Această greutate dace - 
în lipsa de monuminte literare din pri- : 

„mele secule, în cari s'a început a se scrie 
Şi rominesce, adecă. cam de prin seculul 
al 9le încoace.” Totuş un lucru ni vine 
foarte tare întru” ajutoriii. -În graiul 'ro- 
minese,i scurt provine mai ales la finea 
cuvintelor, cînd dinnăintea acestei litere 

nu se aud doatie consonante, dintre ca- 
“zile cea de pe urmă să fie ], sati r. Acesti 
scurt de la finea cuvintelor este represintat 
în toate monumintele literare vechi, de re- 
sulă,. prin n, ear. nu prin î. Abateri sînt 

foarte puține. Această faptă ne decidea 
atribui literei u represîntarea. sonului ju- 
mătățit al literei i de astă, şi a crede 

că dintru început, în scrisoarea primitivă 

-vominească, litera ua represintat numai 
pre i. scurt, ear” î pre i plin, “sait lung. 
Întru sprijinirea acestei păreri mai adu- 

cem încă şi considerarea, că literele vo- 
ăotate, adecă ra, Ai 1, despre 

fundămînt la: formarea, lor nu pre litera 

“1, ci pre litera un. Este cunoscut, că abre- 
viâtorii se folosiait adeseori dle vre o linie 

a literei precedente spre a formă pre cea 

consecentă, . adăugînd aceleia trăsurile ca 
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racteristice ale acesteia. Această datină n a 
fost necunoscută nici urditoriului abeceului. 
De vom luă bine .sama la trăsurile din 

“ din cari sint compuse numitele litere io- 
tate, nu ne vom put desbără de ideea, 

„că ele mar fi formate. din litera n adău- 
gîndui în dreapta trăsurile caracteristice 

ale, literei neiotate. 

- Obiecţiunea cea mai puternică ce sar 
pută- face : încontra acestei socotinţi, este 

fapta, că în, monunintele literare. vechi 
cunoscute pină acum, literă n represîntă, 
nu numai pre i scurt de astădi, ci şi pre 
i plin, ba încă pre acesta, poate. de mai 

multe. ori, -decît o face “aceasta, litera î. 
„Litera î represintă pre: i-plin, de regulă, - 
numai 

un Son vocalic, ca în: inuas$, 
“pain, Aire, -rnainSpie, „etc. 
care plausibilă a acestui fenomen, saii 
mai bine dicînd, a acestei confusiuni mai 

" tărdie, mam -pută-o află, decit doară în 
îmriurirea graiului şi a scrisorii grecesc, 
unde litera 7, Prototipul literei n, în evul 

npi.p, 

- mediit. şi pînă  astădi a represîntat încă: 
sonul pliu al literei i. Şi se „scie, că 

atuncia, cînd este urmată de vre | 

“O espli-. 

eraiul „grecesc a fost graăti cultural la; - 
Romini „timp foarte indelungat. a 

3. vV aloarea soneticăi a liter elor o şi w.: 

Literele o şi, w n'a avut diutru început: 
unul şi acelaş son, şi nici n'a putut 
fi confundate ună cu alta ca în scrisoarea 
mai -tărdie din monumintele păstrate şi 
cunoscute. - Ele ai represîntat, fiecare, cite 
o nuanță bine mârcată şi bine destinsă a 
sonului înfăţişat astădi prin o pur şi simplu. 

"Chiar şi acum, graiul romînesc ni 
doatiie diferinţiui ale acestui Son, adecă di- 
ferințarea lui în - îio = şi oa, respective itoa. 

- Sonul io provine. mai ales la începutul 
„Du cuvîntului. Aici, Romînul nicicînd 

pronunță un 0 pur, ci totdeauna 10, pre- 
cum: îiom, oii, iiochiii, tiorb, 1Los, tlopt, 
ete. Chiar şi în lăuntrul cuvîntului audim 
foarte: adese ori rostindu-se: tiiot, titoată i, 
biioit, mttort, miloartă, tiort, pitopă, Pliiop, 
sliiod, citorn, iioe, ciiobt, ciloaptă, ele. 

  

arată 

sîntat sonul pur- al 

| putul 

„dela, rostirea individuală; 

cumătru, i 
“turturi ică, judecată; etc. 
nea cuvintelor: ţărmurite în doatie. conso- 
“nante, dintre carile cea de pe urmă este 

„IL sai rca în: socru, lotru, aflu, suflu, ete. 

„crătoriti,   | 1 Str, p&. 

În -monumintele literare vechi este o 

regulă, generală, că-la începutul cuvîntului 7 
se scrie numai 'w, ea” nu 6. Asemenea 
Şi în lăuntrul cuvintului se serie totdea- 

"una w acolo, unde în rostirea de astădi 
se aude sonul' diferinţat io. Abateri dela 
aceste regule sînt rare; mai dese în mo- 
numintele literare-mai noaiie. Această îm- 
prejurare ne 'face pre noi. a crede, că in 
vechiul - abeceii rominesc litera ea repre- 

acestei litere, car 
litera w diferinţarea lui în io, car” nu în 
oa..precum pretinde eruditul '. Cipariii,) 
căci esimple de feliul acesta sînt foarte 

"Tare, şi apar numai ca nisce. abateri pur- 
cese: din nesciinţa sait din reaia pronunţii 
a scriitoriului. 

4. Valoarea sonetică a literelor $ și ov. 

Literele-S şi o încă aii trebuit să fi 
represîntat. dintru început nisce nuanţe 
precise ale sonălui u. Acest son are și. 
în qiia de 'astădi, cu deosebire, trei nu- 

 anţe bine: marcate în rostire, adecă: îi, 
u şi ui. Nuanţa dintii provine la înce- 

cuvintelor, - precum:  înunt, tunde, 
umăr, -iturlă, uuşă, etc.: dară şi în lă- 

--untrul lor. atunoia cînd are tonul, ca în: 
 titunde,- miiunte; Liup, fitus, eiiuc, miiuc, 
dritum, siună, etc. 
„A doaia nuanţă, adecă u pur, provine 
în lăuntrul: „cuvintelor, unde nu se aude 
nuanța iiu, lucru care atirnă foarte mult 

de: regulă însă 
dace sub ton; d. e 

bunătate, gutunariii, 

— şi apoi la fi- 

acolo, unde u nu 
„Cucoară, 

A treia nuanţă, it scurt; adlecă. pTo- 
vine mai ales li tinea: cuvintelor atuncia, 
cînd înnăintea. lui se află vre o. vocală, 
prectm':. dau, la, său, tăi; leii, miei, 
rit, frii, „chit, fii, noi. boii „cui, lu- 

amnariti : ete. 
Le 1 A  Cipariă Principi de limba, - Blasiu, 

358, p. 2.   
 



  
  

— 301 — 

Cele mai vechi monuninte literare ni 
arată,- că în vechime s'a pronunţat: u de 

la finea. cuvintelur astădi 
De. aici urmeaqă, că pe timpul cind Ro- 

consonauntice. - 

“mînii "Şi-aii compilat un 'abecei propriii - 
wa esistat-în graiul rominese un. scurt, 

aproape-neaudibil ca astădi; că pe atuncia 
“wait putut există aşadară decit doatte nu- 

anţe de u, adecă u pur şi apoi nuanţa 
lui de la începutul cuvintelor şi de sub 

accent din 

literele S şi o din vechiul abeceii nu pu- 
lăuntrul lor. Prin “urmare Şi 

teaii represintă,- atuncia decit una pre so- 

nul u pur, ear” ceealaltă diferinţarea . lui 

în tu. În 'monumintele literare vechi - "să 
sin la începutul . cuvintelor, de! regulă, 

numai 9, precînd la mijlov şi la fine 

mai adese "ori $ decit o. 
ne face pre. noi a presupune, 
început. litera S$ a represîntat sonul u pur 

şi simplu, car” litera ov nuanţa lui de tiu. 
Confusiunea 

cestor doaiie sonuri se esplică foarte uşor 

parte prin fina diferinţă dintre _u pur şi 

muanţa lui de îiu, parte ş Şi prin. “ivirea, lui 

ti scurt. Acesta, pină cea devenit, 

unele caduri, de tot. mut, neauidibil, şi a 

„fost. înlocuit cu n, încă a fost.. veprosintat | 

mai ales prin $. 

„YValoar ea sonetică a literei z. 

"Soni literei 4 a ocupat în graiul vechiii 

Această faptă 
că dintru: 

mai tărdie în scrierea a-. 

în 

rominesc un. teren mult mai estins, decit: 

îl- are în cel modern. Sonul acestei litere, 

cel . putiu pentru 

minte. literare, .cu” atita mai mult. pentru 

“timpul cînd Rominii ait adoptat şi aii a- 

comodat graiului săit vechiul âbeceii, na 

putut. fi dubios, . pentrucă şi în diiia de 

- ast: ia acest, son nare mai multe nuanțe ; 

“el wa avut nici dintru început, pentrucă 

altfeliti am află şi pentru dînsul, ca şi 

cele: mai vechi MonU=: z 

pentru celealalte sonuri; mai. multe litere. | 

Dacă totuş "l-am pus aici între literele 

cu-sonuri, dacă nu dubioase, apoi cel puţin 

“contestabile, cuusa este, că, ici coleă prin 

unele  monuminte literare din seculul al 

“ ÎGle încoace. allăm litera acestui son ser isă 

  

  

-saii chiar mut, neaudibil, 

astădi prin în şi îm, 

“Codicelui 

| = 

„acolo unde, . dacă judecăm după pronunţa 
«de astăqi a acelor cuvinte, nu poate are 
“nici o valoare sonetică, şi unde nu poate 
represintă alta decit doară pre un îi scurt, 

ca în: RSEZITA,. 
AS docra, Uepneta, cara, KANA, AAHAA, 
mape, ASanrpauia, Iota, apenra, etc.!) 

Această contusiune însă nu e alta decit. 
o îniurinţă şi o imitare - fără înţeles a 
scrisorii buleăroslovenesci din biserica Ro 
minilor., 

. Valoarea sonetică a literei A. 

Litera, pa represîntat dintru început 
în abeceul Rominilor un. son nasal de tot 
particular, o. amestecătură. vocală conso- 
nantică, compusă din sonurile represintate 

ear” nici decum nu 
mai pre sonul î sîngur. Un son curat î 
nu esistă pe atuncia în Sraiul zominese, 
"Acesta s'a 'desvoltat mai tărdiii şi anumea 
din sonul primitiv al. literei „p, mărcin- 
du-se cu timpul mai bine şi separindu-se 
apoi de tot: sonul “consonantic n şi m. : 

"La “aceasta - socotinţă ne conduce nu 
numai întrebuinţarea literei .p în serişoarea . 

Voroneţeau, ci chiar şi în a 

“altor monuminte - literare din seculul al 

16le şi 17le:% o 

În Codicele Voroneţeani Jitera A are 

„valoarea sa primitivă: 

a) curată în cuvinte pe care le To- 

stim astădi :. Mă R 

1. cu în; precum: A 3/5: cucep 3 ] 

â un -pbpapa 19/12 -Nrpa 2/3 «AienepS 

„137/10-11; Aa 1/85 up. 19/: ete. - 

2. cu: în, precum : «pnaare * 0/3; pik. praz 
7; Spa -MaSaii “a; ete. 
b) alter ată ceva în cuvinte rostite 

acum î. 

1. cum, precum : cr.AB ze 15/9; "Pa-MAzce 

35/3; ctp.pnpeaepS 113/7.3; ati.prnasp$, 2/10; 

"BD. P. Ilajdeă. Cuvente den: bătrănr, t. |. 
pg. 55. 62, Si, 90. 98, 115, 182, 157, 161. 

2) B. P. Ilăjdeă. Cuvente den bătrâni |. . 

5—12, 183—19, 25... 845 —400, 411 —415;. Is, 

PS 56, S1, 108, 19 5, 151, 195, ete. 

  

 



  

norzânugpe 30/12; exi.pnape 113/7; 
„URS.pizpa 169/3; etc. 

9 
e. 

ovi 20/6 ; npow.povaoy 17/15 oV.ArznAs 

RopS 

cu n, precum: az.ira 16/2; dipz. Mea 15/10; * 

134/10; Aa. pra'roape130/8. 4; HeeSnSui.pAS- 
| ce28/5.5; aupuropri 150/1; Î atz.prta 9/8; etc. 

cu n simpli înloc de pp, precum: map 

pa aa 2/1; nzppe 15/10; cippe 30/13; ui.p- 

pe 50-44; uenri.ppe. 9/19; negovun.Apa 
151/14; Bepge 3/2; A9-Aphi 3/7; CroV.ppe 
5/45; cazanule. Apt 63/23; na'rz.ppui 14/11; 

Vi-Mpaueaauni 12/14; Ai. Mpaapa 155/11; ete, 

..
. 

o
]
 

. 

„€) o valoare sunetică indoioasă în cu-! 
vinte ca: az. Mies 1/8; Nazptyepe 253; ; 
MAp ipie 9/18; Heneteai.MiAS 6/8; sir 

"Sia; pozei 2571; nSnpie.price 16/10; 
pe 155/133; upi-pn A hai pepe 
26/13:143 ete. 

d) valoarea curată a. sonului. literei î ? 

“precum : „Muenopa 4/3; Auzovpikpeue „6/13; 
“MARII, AS 2/7; “At 76/o ; npi.pu 2/13. ete. 

Întrebuinţarea,. mai tărdie a literei “A 
ca .un felii. de echivalent atit pentru re-: 
presîntarea sonurilor 

“SI a sonului- curat. 

curate m şi n.cit 
vocalic î credem că. 

militeadă foarte mult pentru valoărea lui . 
primitivă, vocală-consonantică nasală. 

Lsimplele de: mai sus ni arătă că, pe 
“timpul cînd sa scris testul actual 
Codicelui Voroneţean, sonul primitiv al 

“literei .p se desfăcuse aci în sonul. vo- 

al. 

calic al literei îÎ şi în sonul consonantic - 
al literelor mm şi n. În scrisoare însă, mai 
ales aluncia cînd „se prescrieă de pe alte 
monuiminte vechi, sai cîud scriitoriul nu - 
eră bine Yersat cu scrisoarea 
se păstră une ori scrierea; vechie, alte 

“dăţi însă se modernisă sub îuriurința pro- 
nunţei contimpurene. - 
presupunere putem esplică, 
țămitorii, usul foarte variat 
litere de prin monumintele literare din se-= 

Tăsvechie, 

“Numai 'cu această - 
în mod. mul-. 

al acestei. 

-culul al 16le şi al 17le. Pe la finea seculului: 
al 17le se limpedise acii separarea 
i de sonurile “m Şi n, 

-sonului 
represîntîndu-se cel 

dintii, de preferinţă i, prin litera car. 
litea Ta «4 Păstrindu-se în scrisoare ca o   

“rămăşiţă antică şi venerabilă spre a re- 

“sonul-literei a =. 

„atit de schimbate. 

presintă, mâi ales la începutul cuvintelor, 

„Valoarea sone ticăa io 

„terelor Era si a. 

Aceste litere le „găsim prin monumin- 
tele literare din -seculul al 16le încoace . 

unele: cu altele, încât 

să estragi o reculă anevoie te încerci 

precisă ortografică pentru întrebuinţarea. 
„lor. Chiar în Codicele Voroneţean, a că- - 

ruia scrisoare. destinge atît de esact pre 
s de 3, aflăm scris: arat 55/41 şi a'kua 
31/5; ce amazra 1/7 şi ce avkzra B3/oar; 
aezua 35/6 şi mezu: Rato 25/8 ; ce AS Mpa 
“1/13 şi ce AS „pzikne 9/5; RUMOVIatţie 131/5 
ŞI Kun Szauţie 161/43; Ai ALI o AS 3/9 și a-. 
tamas %5/6; uta 27/19 şi uera 136/7, pl. «e, 
m. whra 7%/2 şi uka 169.9. se. o. fi; wkaa 
413, u'ka:k 151/13 şi uaa'k 20/, aerleie 2/4 
şi umane Nt. 76/5, ete. 

Cu toată confusiunea aceasta, "nu pu- 
tem admite că aceste trei litere ar fi re- 
presîntat în abeceul: primitiv al Românilor 
unul şi acelaş Son. sai că ar fi „fost în- 
troduşe mai tărgiu de la Bulgaro- Slavi. 

_ litere. 

atit a. 

Sonurile raiului _Tominesc ar fi încontra 
a“. unci presupuneri cât Şi a celeia- 

lalte. Acestea dacă nu necesiteadă abso- 
lut, cel puţin nu facd6 prisos numitele 

În graiul modern al Rominilor se aud 
“mai multe sonnri simple şi compuse, ca- 

“scrisoarea, modernă ; 
mai pretutindine de Romîni .cu 0 regula- 

-cu e, 
are tonul şi cînd 

rile însă nu se represîntă prin scrisoare. 
Dintre acestea vom citi aici. numai pre 
cele relative la vechile litere aşi. 

Înnăinte de. toate esistă un son. deschis 
şi (răgănat, diferinţat. din sonul pur al 
literei e, pe care: "| -an - _motat, - prin € în 
transeripţiunea' abeceului din fruntea Vo- - 
cabulariului. Acest son nu se noteadă în 

el însă se roatusce - 

ritate admirabilă în silubile scrise astădi 
şi anumea. atuncia,.. cînd acest e 

în “silaba următoare se 
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află carăş. e, “precum :! : Vâre, cere, dâsc, 
dece, fete, shiome, « gene, Jele, hicre, chiâme, 
IGre, nene, pene, rece, 
me, ț6se, vere, vespe, ete. _- 

Alt son derivat din e este bisonul ea, 
pre care unii îl scrii astădi deplin, câr” 
alţii nw'l admit, deloc, s Sau îl noteadă prin 
6. Acest bison se nasce dintr'un e pri- 
miiiv întonat atuucia, cînd în silaba ur- 
mătoare se află sonul literei a sau ă, 
precum: ales, 

fiearbă-; leu , leasă; merg, meargă; înă- 
iestru, măie: astră, măieastra ; „ete. 

Încă. un son derivat din e este iotatul 
ezie. La începutul unei' silabe, fie a 
ceasta la începutul, în lăuntrul sai la 
linea cuvîntului, e se aude rostiidlu-se în - 
graiul poporului totdeauna iotat ca ie, 
avind sait nu cause etimologică. precum: 
eftin = ieftin ; el = îel; ; epure = iepure; 
carnă = ceaun; cară = ieară; ci = ici; 

aer = aier; bacr — = baier; fuer = = fluier; 

femee = femeie; chiee = chicie ; pălărie 

= pălăriie ; vie = viie; etc. Notarea a- 
cestui e iotat nui generală în scrisoarea 
de ti, cei mai mulţi. îl scrii cu: e 

simplu, “nu cu ie, 
Sona sotat al. literei e cind are tonul 

şi cînd în silaba: următoare “se află car” 

e, se-mai rostesce încă şi deschis şi tră- 
sănat (6), precum: ele =—: iele 
ioste; epe = icpe; esle = iesle; 
buiâce ; grăesce = grăiesce ;. ete. 

Bisonul ia cu ton dela infinitivul. ver= 

belor dela întiia conjug răciune, precum Şi 

bisonurile -întonate ea şi ia dela imper- 
fectul tuturor verbelor se âude rostindu-se 

buece = 

astădi mai totdeauna şi, mai pretutindine, | 
a în-- ca 6. deschis şi trăgănat, 

cui = încui6; a muiă 
= dani; putea = pută; 
seriei = scriic; turtiă = 
stropă ete. — "Tot aşă se aude rostindu= 
se bisonul -ca întonat şi în substantivele 

și adjectivele ţărmurite în ca, precum.: 

precuin : 
= muie; despoiă 

făcea = fic6 ; 

nucă = nui6; mei = MG; podeă = pol6; 
ile; ete. —. vergeă = veriză ; viţeă = 

| “substantivelor. şi 
sece, şese, se t6- | 

aleasă, aleasa; firesc, fi- 
rească. fireasca ; îndrept, îndreaptă ; fierb, .- 

resce în i plin, 

;. este = 

turte ; stropiă =   

neiotatul bison ea de la finea 
adjectivelor articulate 

îucă se aude adese ori rostindu-se ca & 

Chiar şi 

deschis şi trăsănat, precum: “cartea = 
cartă; „cutea = cute; pînea = pinâ; cul- 
mea =. culm6; etc. Bisonul ca, cînd se 
află la începutul! unei silabe, se rostesce- 
iotat ca iea sai'ia, precum : cada = = ieadă, 
(iadă); eapă — ieapă (iapă) ; cască — ivască 

_(iască); bueac — buieac (buiac) ; ete. ete. . 
* Bisonul ia 'din cuvintele ca:. unchiaş. plă- 
iaş, laşi, să ia, cte. se: rostesce ca. î0 dle- 
sohis ŞI. trăgănat: „unchicş, plăiş, 

Sonul literei a se rostesce iotat ca “ia, 
„de cite ori - silaba precedentă se (ârmu- 

precum : 

chiriaş =— chiriiaş; miaş = miiaş; domnia 
(domiiea) = : domniia (domniira) ; bucuria 
(Ducurica). = bucuriia (bucuriiea);. mini 
(miniea) =— miniia (miniiea); ete. 

Aceste nuanţe sonetice nu-se aud nu- 

mai în graiul-de astădi, ci ele sînt vechi 
- particularităţi. ale oraiului rominesc. Do- 

vadă despre aceasta este însuşi vechiul 

-abeceii şi serisoarea- din seculele trecute. 
"Dacă nu toate, apoi cel puţin cele mai 
principale din ele, precum  diferințarea 
lui e în ea, poate şi în €, precum şibi-.. 

sonurile iotate ia şi iea, trebue să fi esi- 
stat în. graiul. romînese pe timpul, cînd 
Romînii "şi-aii compus vechinl lor abeceii. 

“Esistinţa acestor. nuanţe a. necesitat pre 
înventatoriul' sati compilatoriul abeceului 

„le a creă, sati de a adoptă pentru repre- 
sîntarea lor, ca şi pentru ă altor sonuri, 

litere proprie. Literele *k, ra şi a aii fost 
aşadară _o necesitate 'în vechiul abeceii, 

împusă de „particularitatea sonetică, a 

graiului romînesc, bine stabilită pe atuncia 

“în el. 

După părerea noastră, aceste trei litere 

"ati vepresîntat” dintru început, fiecare, cite 

un son separat; bine marcat şi bine de- 

ete. 

Jian = Jiican; 

stins de celealalte, cîte vre una din nUl- - 

anțele sonetice amintite mai sus. Litea ra "k 

a represintat bisonul nciotat ea, ca în: 

 âapaaurrikeiea 55/6 ; earA.pp'biia 10-11; Ae- 
pura 1851/1;; ce Mea ra i Mr “kuŞ 

. 
  

 



“ete, etc, . 
„Litera a ni pare Ga represîntat dintru 
inceput numai pre Disonul iea, ci în: 
aci 5/12; novuSpia 12%/5 ; Magia 9/89; aaz- 

“pare că resultă nu 
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5/9; âaSuepik 32/5; “dupik 121/3; ânSu'kas 7 

75/13; a raprk 55/G-7 ; Aku 1/9 ;-ete. — pre- 
cum şi pre sonul modern deschis şi tră- 
sănat al literei 6, son carele dintru în- 
ceput poate că şi el nu s'a rostit altfeliti . 
decit tot ca ca, ca în: wlpepe 7077; ce as 

“qesmhkue 6/45; ASautesihie 9/6; s'kue 65/14 ; 
îhre 2/13;  «pimeahue-10%/5; ce kp'kipenu 

:115/3; mape 45/9.10;. naprkpe 91/05 intelaţie 
166/4; ijlue 1475; mad'kipe 12%/1; avhkae 2/3; 
eRzpaSphăe 95/45; itpScaanatarkin 101/3; 
ete.” ete. : 
„Litera” za trebue să fi represîntat. dintru 

început numai pre bisonul ia, ca în: amt= 
tami$ 11/3; ce tan 67/a: ce 1a205/2; ră 30/jo;; 

“anponitanuBa 195/1913; reia: 76/4; pantă 
39/00; tinmăce 14073; avp.prarapiace 93/p.4 ; 

7opia 3.4; A 99; ane 6 5; RHAURTANS 
36/5; Bia 125/7; Boa 25/g; ete. Da 

Adevărul acestei socotinţi a noastre ni 
numai din particula- 

rităţile sonetice ale. graiului rominesc a- 
mintite mai sus, “ci chiar” din însăşi fi- 
gura acestor trei litere. Litera “k, după 
vederea noastră, ni înfăţişeadă pre litera, 

-.€, modificată, prin lăsarea trăsurei de sus 
și prin lungirea celei din mijloc spre 
stinga preste liniea verticală, poate spre 
a arătă prin aceasta deschiderea, şi trăgă- 
narea sonului represîntat, printr'însa.. | 

Litera ra ui pare născută din n şi a 
prin alipire. În loc de a scrie na: sepa- 
rat, sa lăsat liniea semicereuală a literei 
a, car cea piedişă din stînga în dreapta 
sa alăturat la liniea din urmă a literei 1 

„Şi astfelii s'a format o singură literă 
compusă, litera ra, 

Litera a. ni pare a fi. născută tot “din 
litera H prin adaugerea unei” linii piedişe |. 
din stinga în dreapta, trasă din capătul | liniei mai scurte a, literei - n.) În nodul 
4) Litera + din scrisoarea “veche, preeum c și a. Codieeluy Voroneţean, se “compune din 

  

        

a. | 1 
1. mal scurte -prin 6 linie treci linir: doaiie verticale, una mar luncă îu.   

acesta, fisura literei A ni înfăţişeadă trei 
litere deodată: pre n; pre e culcat în jos, 

şi pre A prin urmare, ca unică literă, 
„A ni represintă trisonul literelor, iea. 

Formarea unci litere prin folosirea unei 
“linii a literei precedente nu este necuno- 
“scută nici abreviatorilor «din timpurile mai 
dincoace. Aşă vedem abreviindu-se *rp în 
7, "ru în 7, ete. Oare _foarma literelor 
td, A ŞI 1 să nu fie ca un felii de abre- 

-“viare întrebuințat chiar la compunerea abe- 
ceului şi adoptarea lui la. graiul rominesc? 

- Dacă părerea noastră în privinţa valorii 
sonetice a acestor litere este conformă 
cu realitatea, apoi ar resultă din ca un 
lucru, acela adecă, că pe timpul cînd 
Românii "şi-a compus vechiul lor abeceii, 
ma esistat în raiul romînese iotarea lui e 
simplu la începutul silabelor,: pentrucă 

nu esistă în vechiul abeceii nici o literă 

pentru represintarea lui. | . 

În scrisoarea Codicelui Voroneţean a- 
„flăm pre e simplu pretutindine, unde astădi 
„se aude un ie, precum: €-1/14ș cibecs 2/7; 
edrunS 133/13; faS 35/s; znnae Its; îz- 
amo 95/14; co 1/7; eco 124/1343 ce «ie 
191; ancie 62/13; avaniie 114/4; ate 167/10; 
crpie 72/14; Aculeziie 592.3; masi 132/14: 
mi.priovpie 152/18; magie 15%/19; etc, ' Insă 
cînd acest: e se bisoncadă în ca, fie din 
causa - tonului şi a : vocalei a saii ă din 
silaba următoare, fie din Simpla adaugere 
a articulului femenin a, sai a sufiptului 
an: atunci acest: bison îl găsim represin- 
tat nu numai prin “k, după cum sar cădt, 
ci mai ales prin una din literele ra sai A, 
precum: îcoy 121714; ce rac 15/19; îaS15f$; 
A 9/0; tă 45/74 ; nizaa 11179; ennat 114/7.3 ; 
aacroypie 131/7, mzzTroypia 12/91; atieo 
21/93 aa 74fa; Edeceanun.14/13.14; ete, ete. 
Aceasta ni: arată că, dacă pe timpul, cînd: 
pentru ultima dată, s'a, preseris testul Co- 
dicelui Voroneţean, esistă acum în graiul 
rominese iotacismul bisonului ea, trebuii 

  

"Stînga -și: alta mar scurtă în dreapta, îmbele 
împreunate la capătul de sus al liniei verticale 

U puțin pledișă în jos 
-Spre: stînga: ie Pa: 
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să esiste şi iotacismul lui e simplu, dară, stire,. în valoarea sonetică a acestei litere 
că acesta nu s'a „putut notă în scrisoare,-| se poate esplică numai presupunind, că 
neaflindu-se în - abeceii vre o literă pro- “| în locul sonului .iotat al literei u de 
prie pentru acest” scop. | astădi a fost odinioară în graiul rominese 

Dacă sonurile - literelor “k, ra şi a ai | sonul iotat al literei -0, că aşadară cu- 
fost. bine destinse la compunerea abeceu- | vintele de astădi cu iu s'a pronunţat 
lui şi corect. întrebuințate în serisoarea | . odinioară cu io, şi că pe timpul cînd 
primitivă, apoi aceasta n'a putut dură Rominii 'şi-aii compus abeceul, esistă încă, 
pentru totdeauna. Sonurile s'aii desvroltat în toată valoarea sa, acest son. 

şi sai diferințat mai departe. Pionunţa. |. — Esistinţa, de odinioară a unui o în loc 
lor a devenit cu timpul mai as&m&nătoare, . |. de u în cuvintele rostite astădi numai cu 

prin urmare mai grei de destiris ventrtu “u wo putem. demustră aleadreptul, pentru- 

urechile puţin deprinse cu. fineaţa lor, ş că ni lipsese monuminte literare din tim- 

pentru - înţelegințile nu prea: aprofundate- purile “străvechi, ci numai prin comparare 

în ale gramaticei... Aceasta, a făcut că ele cu graiul lătinese şi cel itălienesc. Cu- 

Sati schimbat foarte adese ori, unele cu vintele lătinesci: inelinationem, rogatio- 
altel6 în scrisoarea: mai tărdie. În dita nem, filium, ete. şi cuvintele itălienesci 
de astă, cînd studiul era matieci este ca: figlio, argentario, miglio, menzogna; 
obligat, în. fiecare şcoală, ne spăriăm de ete. se pronunţă rominesce toate cu u, 
neconsecinţele ortografice, ce le întimpi- | ca: închinăciune, rugăciune, fiii, argin- 

năm prin diversele serieri. Ce să gicem arii, meiii, minciună, ste. 'Drebue dară 

dară «dle scriitorii şi de seriitoraşii de prin | să fi esistat un timp, cînd în graiul ro- 

seculul al lLăle: încoace, carii: nici nu vi- minese cuvintele 'de “soiul celor de mâi: 

sai măcar de.vre un studiii gramatical sus încă sau rostit cu o. Chiar şi în 

ca în dia de astă-qi?2 Săi înculpăm oare | graiul modern aii mai rămas cuvinte, cari 

pentru erorile lor ortografice? Am fi foarte | se rostesc în unele forme flecsionale cu 

nedrepţi. Neconsecinţa lor este deplin es- o şi în altele cu u, după cum. dace său 

„plicată şi justificată prin confusiunea pro- |- nu tonul pe '0; precum: mor, murim; pot, 

“ nunţei acelor sonuri :în. graiul comun! “putem ; port, purtăm; cos, cusut; etc, 

- | Deci noi credem, că dintru început 

8. Valoarea soneticăa literei 1. | sonul literei 1 sa'rostit ca io.:Mai tăr- 

“Tiitera -n- este formată, după vederea | dit. însă, schimbindu-se pronunţa în mod 

noastră, din uşi: 0, prin alipire. Sonul general din io în iu, saii ini, ma mai fost 

represîntat prin ca trebue să fi fost aşa-. necesitaţe ca să se schimbe şi litera, ci 

dară dintru început sonul iotat 'al literei- „ea's'a păstrat Şi pentru represîntarea s0- 

9% şi provine. atit la începutul cit. şi în nului modificat in decursul timpului. Aci 

imijlocul şi la finea cuvintelor. Cu această ar "fi unicul cad unde, pentru un son de- 

„literă găsim scrise cuvinte ca: 106HM | rivat, s'a păstrat în aveceii semnul sonu- 

110/3; touinpapz 9/18; -MUEnZTepIo 162/,3; |. lui primitiv. , 

ilie 17/10; îpitoa9Y 51/3 ; Muza 136/,1; Bin | 2 Ba încă din. împrejurea că ora, 1 

19/43; azeanopii 8/6; menuropii 15%; ateu- provine ca deosebire la finea cuvin elor 

wroponnint. 166/14; â mrometa 155/7; etc. ete. | ţărmurite astădi în iii, ca, agioropie 19-10; 

Aceste cuvinte le rostim astădi toate nu _"PBETEpIO Spa: “Ep19 16/9; die 17/10; Pare 

cu sonul iotat al literei o, ci al litârei u, | 203/13; aSâr 33/5; asovio 3 Iu; ete. etc., 

„ca: iubiţi, fiii, minciună, etc. şi tot aşă.| ar urmă, că odinioară - şi aici s'a audit 

Sat rostit Si. în seculele mai din urmă | sonul literei.o, că a esistat aşadară un     
      

  

cînd se 'serieă- încă cu abeceul cel vechiit. răstinip în graiul romînese, cind toate cu- 

Această diversitate, după origine. şi ro- - vintele ţărmurite astădi în . consonantă, 
2 i . , 1 3 « Ă y 

0 A A 
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Sai pronunţat cu o, apoi cuu plin, după 

aceea cu ti scurt, şi în five fără de nici 

“un u la urmă. 

esistinţa unui o la fine am pute cită aici 
din Codicele  Voroneţean cuvinte ca: to 
= Roy: 54/10. KSBauTe =. RSBaHToV 114/7; 
Atpenzo = pepen7ovy 153/6; Ho = Ho 50/4, 
*70/g,120/3, 129/g; zoyramena 21/1142 ; OVenlz- 
„mamona 192/3; etc., dacă nu ne-am teme, 

că acest o nui alta decit o eroare orto- 

- grafică provenită din scăparea din vedere 
la scris a părţii a doaiia (0) a literei oy, 
căci 'astfeliti de o mai provine: şi în Jă- 

untrul cuvîntului, ca în: purropr pete 18/3; 
"MzuATopH = Îezuzrovpu : 166/2.3 ; 119% 
145/13; ipoatoy - 99/10; pocSas ai cAo:ita Au. 
"7970 pops 141/5; ete. 

9. Valoarea sonetică a literei x. 

Ce son a represîntat; litera: X în abe- 
ceul primitiv al -Rominilor, nu putem sci - 

cu, deplină securitate. Că această literă 

ar fi represîntat doaite sonuri separate, . 
precum a făcut'o .mai. tărdii, aceasta nu 

o putem crede, una, pentru că ar fi în- 
contra, „principiului abecedio î în genere, ca- 

“rele nu - permite înfăţişarea a, doatie so- 
“nuri diferite prin aceeaş literă, ş şi a doatia; 
pentru că ar fi chiar şi încontra carac- 
terului “vechiului abeceii romînesc, despre 
carele mai curind am fi îndreptăţiţi a a- 
firmă că are prea multe decit prea puţine 
litere pentru represîntarea diferiţelor so- 
nuri din grai. În -abeceul de mai tărdii 
însă litera, X.precum Şi astădi litera, h, 
a. represîntat şi represîntă, doaiis sonuri 
diferite, odată pre sonul răspirării line 
şi deschise, egal Cu germănescul h din: 
Hahu, Hirte, Hitze, Holz, hurtig „ete 
ca în: ham, hăţ, hij, hoţ, huţină, hulă, | 
hrană, hirb; hîd, dihanie, matahală, etc., 
şi altă dată pre sonul r&spirării aspre şi 
închise," egal cu germănescul “ch. din: 
„hoch, Sache, Macht, ete. ca în: hiere,; 
arhip, patriarh, paroh, hie, ete. Sonul 
din urmă nu prea este răspiudit în graiul 
„Tominesc; cele mai multe cuvinte în cari 

Întru sprijinirea acestei - 
păreri şi ca nisce remăşiţi venerabile de . 

-sonantic. 

ginal este sc sai st,. dar” 

îndecomun în. 

nu: şi din şt.   

provine, sint de origine străină, venite lu 
Romîni. prin întermediul graiului grecesc. 
şi al celui . bulgaroslovenesc, în cari se . 
află mai răspîndit acest son. Cuvintele de . 
origine romană, în cari se aude sonul h 
aspru şi închis (= ch) în graiul poporal, 
le augim rostite de oamenii învățați, şi le 
găsim serise în monumintele literare: vechi 
mai totdeauna cu soiul literei. f, precun: 
fierbe-— hierbe; fie — hie; fiere = hiere ; 
fier — hier; fir = hir; etc. Această îm- 
pregiurare ne induplecă să presupunem, 
că dintru început n'a esistat,.. în graiul - 

“romînesc: sonul aspru şi închis h (= ch), 
ci numai cel moale şi deschis. Prin u-. 
mare că numnai- pre acest din urmă "l-a 
represîntat litera x în vechiul abeceii ro- 
miînesc. Cu acest son rostim şi astădi mai 
toate cuvintele din Codicele “Voroneţean 
scrise cu X, precum: Xu kare 5/89; Xan- 
nuuAS 131/5; Xpana 9/1; Xpiierroe ko: Sa 

" XSacekoy 11803; ete. 

10. Valoarea literei m. 

Sonul literei 1p a fost un bison con- 
În qima de astădi se transcrie 

prin sc(e, î) şi st, după cum bisonul ori- 
se rostesce mai 

pretutindine ca şt. Rominii din Banatul 
Temeşan însă împreună cu litera «i doatie 

 feliură de bisonuri ; une ori rostesc biso- 
nul represintat prin. ca uu = ş-e(e, i), 
„dacă se: derivă, din sc, precum: creş-ce 
-peş-ce ; porneş- ce, „ete.; alte dăţi însă ca 
şt, atuncia cind "derivă din st, precum : 
aceşti, creştin, şterge, meşter; etc. 

Această diversitate eşcepţională în '7o- 
- stirea bisonului represîntat pri 11, ne face 
„Pre noi-a presupune, că dintru, început, 
la „Compunerea abeceului, bisonul literei 
4 nu Sa rostit, după cum se rostesce 

ditia d6 astădi, ca şt, ci 
după cum îi rostesc. Rominii Bănăţeni câ 
Wu = ş-e(e,i), “Şi că“a provenit în rail 
numai atuncia, cînd derivă din sc, ear” 

În cadul din urmă ai ro- 
stit: şi ai „scris toți Romiînii pe atuncia, 
st,- car” nu şt. ca astădi, Această pronunţă: . 
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sa ivit mai tărdiu, atuncia cind pronunţa 
bisonului mu = ş-c(e, î) a început să 
treacă în şt. Atunci analoaiea sonului şt 
a făcut pre, Români: ca şi pre: bisonul st, 
urmat: de “i, rare ori .şi de e, .s 

* stească une ori ca şt. 
Pronunţa bisonului represintat prin 1, 

pe timpul cînd s'a scris testul Codicelui 
Voroneţean, seamănă să fi fost numai ca 
şt, căci aici” găsim acest bison scris cu 
Ip nu numai atuncia cînd derivă din se, 
ca “în: Aetpi.pce 15/09; rozenţini 102/10; KOVȚIIo- 

“Ul 93/10; pet 7/o; ipitov 19/13; etc. ci 
şi atuncia cînd derivă din st, ca în: â- 

eta 62/45 âuenpera 5911; âuiia 51/10; KpE- 

aii.pgpe (== peria) 130/g; atepepS 125710 ; 
ete. — dară şi: azpeerezrovpa 4/9; aS 

„eraiiaus 12/00 ; -în loc de: azperpezroypa, 
AS ieijaus- - 

Ş. 25. Ortografia. 

Dacă idealul scrierii este de a pune în 

deplină armonie pronunţa cu scrisoarea,") 

atunci acel abeceii va merită numele de 

mai perfect şi întiietatea, care va av li. 

tere pentru representarea tuturor sonurilor 

simple din grai, diferite unele de altele 

prin calitatea pronunţei, de şi nu şi prin 

gradul lor de josime şi de innălţime. | 

Din “acest punct de vedere, . vechiul 

“abeceii rominesc eră mult mai superior şi 

mai perfect decit. cel lătinesc de. astă. 

Printr'insul se puteaii scrie şi se şi scricaii 

cuvintele “conform pronunţei lor “generale. 

Ba une ori'se serieaii poate chiar cu pro- 

“nunța lor particulară, locală, provinţială, 

poate şi îndividuală, precum: hie = fie: 

hiere = fi ere;  chiept = piept; . 

picior ; ; luchi = lupeli = lupi; Shine = 

bgine = bine; linghi =-limbi; — BOOTE- 

isp 156/10.11 ; notboy 11%/14; = motwm$, auiaa, 

Caan, Snzeaceniii, Start?) ete. 

Grundziige der Phy- 
1) Briicke Dr. Ernst : 

Sprachlaute, “siologie und Systematik der 

Wien 1856, De l. 
2) Hăjdii B P. Cuvete den bătrâni tul. 

pe. 38—39. 
. 

avem 

să TO-=. 

chicior =   

"O scriere aşă numită etimologică, ese- 
cutată pe temeiul derivării cuvintelor, nu 

semne că ar fi esistat cîndvă la, 
Romini. Modul cum a fost compus vechiul 
abeceii rominesc, eschide orice îndoeală în 
privinţa aceasta. 

Scrisoarea cea: vechie a Rominelor are 
"foarte mare preţ, pentrucă ea ni oglindesce, 
în mod .cît se poate de perfect; pronunţa 
cuvintelor din timpul cînd, poate Şi din. 
locul unde s'a seris vre un monumiut lite- 

“var, Numai din o sorisoare, care ni repre- 
sintă cit cu putinţă mai 

” calitătivă - a cuvintelor, 

esact pronunţa | 
putem studiă şi * 

abstrage legile, după cari' sai desrol- 
tat şi Sail diferințat sorurile unele din 

„altele. 

- Sciind că scrisoarea vechie. a oglindit, 

cit se poate de perfect pronunţa cuvintelor, 

“se nasce întrebarea, ce să ținem de acele 

cuvinte, pre cari le aflăm scrise în dife- .. 

rite- chipuri prin. monumintele noastre lite- 

- rare?  Care' din acele diferite moduri de 

scriere. este cel drept; cel ortografic, 

. adecă, carele din ele ni represîntă pronunţa, 

cea generală a cuvintului? Cum să ni es- 

plicăm această diferinţă în serisul ace- 

luiaş cuvint? 

| Spre a răspunde la aceste întrebări, tre- 

vue să facem o destingere principală. În- 

năinte de toate trebue: să căutăm, ori de 

“această, diferinţă de scriere se găsesce în 

„unul şi aceluş “monumâînt literâr, sai 

numai între mai m ulte monuminte lite- 

“are? Cind întimpinăm diverginţă de scriere 

“1a acelaş. cuvint în nai inulte monuminte 

literare, această, divergință “vom pute-o 

pune, fără de a căde în sreşală, pe sama: 

diferinţei de pronunţă a autor ului din locul, 

din răstimpul, sau chiar! din etatea, în câre 

a scris el. Căci este nu numai . posibil, 

| dar şi foarte probabil ca vre un cuvânt, 

“să fi fost rostit, şi prin urmare şi scris, 

într un loc şi într'un răstimp întrun felii, 

ear. în alte -locuri şi în alte răstimpuri 

întmatt. feliu.. Chiar $i pronunța aceluiaş 

“seriitoriii poate varid după cetăţile sale şi 

„după locurile pe unde a petrecut.   
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„Nu tot aşă este cu diverginţa de scriere 
a vre unui. cuvînt în acelaş monumiut 
literar. Aici această . diverginţă n'o pu: 
putem pune în socoteala diferinţei de pro- 
nunţă, pentrucă este anevoe de presupus, 

ca aceeaş persoană să fi pronunţat şi să 
fi scris cuvintul acum întrun mod şi în- 
dată după aceasta întraltul,. apoi earăş 

în alțul, şi tot aşi mai-departe. Chiar de 
- am admite că pronunța vre uiui cuvint 

eră foarte schimbăcioasă, că nu eră încă, 
„bine stabilită şi consolidată în locul unde; 
:şi pe timpul cînd s'a scris vre. un monu- 
mint literar: totuş această variabilitate de 
pronunţă,. atit de esplicabilă în graiul cel ” 
viă al poporului, în mulţimea lui, anevoie 
se poate crede, că a esistat si în graiul | 
îndividual, în graiul autorului sau al 
scriitoriului vre unui monumînt literar! Căci 
fiecare îndivid, din orice răstimp - şi din 
orice loc, are pentru sine totdeauna, o pro- 
nunţă proprie,. bine cristalisată, de carea, 
se folosesce în viul graiii, cu atita mai .. 
virtos atuncia cînd serie, pentrucă, este mai | 
luătoriii de samă. Aceste considerări' ne 
fac ca atuncia, cind găsim în acelaş mo 
namînt literar vre un cuvint scris. în di- 
ferite moduri, să admitem ! ca corect, . ca 
drept, ca ortogrăfic, numai un singur mod 
de scriere şi pre toate celealalte să le de- 
chierăm ca erori ortografice, sai grama- 
ticâle. Această procedură, precit de ad- - ._.1 s1v A 
misibilă, în principiu, pe atita de sreă este 
în aplicarea ei. Prin unele monuminţe lite- 
rare găsim cuvinte scrise atit de” variat, 
încit li se altereadă în mod caracteristie 
pronunţa, şi: nu se poate crede, ca acelaş 
soriitorii, în graiul său îndividual,. să fi 
fost. rostit cuvintul înti'atitea moduri dife- 
rite. Aici dăm adese ori de ereutăţi aproape-' 
neînvingibile în a decide, care din diver- 
sele moduri de . scriere ni represîntă'pro- 
nunţa cea adevărată şi coreactă. a cuvîn- 
tului, saii carele din acele diverse moduri 

„de scriere ale aceluiaş cuvint este. cel 
ortografic? 

In genere, noi admitem ca erori orto- 
grafice, scăpate din vedere, sai provenite   

din nesciinţă, humai schimbarea unele cu 

altele a acelor litere, ale căror sonuri, | 
înti”un răstimp mai tărdiii, se modificaseră 
şi se apropiaseră aşă de tare unele de altele 
în pronunţa generală, încît destingerea lor 
eră foarte greă, şi posibilă numai pentru 
un aud foarte fin şi bine esercitat, dar' 
nu şi pentru audul oricărui scriitorii, sai | 
prescriitoraş. Ca asttelii de. erori privim 
numai schimbarea ună cu alta a literelor: 
n-Şi îș 0 şi w; S şi ov; ke, a Şi A;sşia; 
dar” nu şi a altor litere, ale cărora sonuri . 
au r&mas necontenit diferite şi bine des-! 

“tinse unele de altele, ca aşip; nşig; 
d Şi sa Sal A; A şi a sati u; m Și 9; 

4 Şi 2; şi n; A Si s; ete. În aceste 
caduă, unde diferinţa între sonul literelor 

„este foarte bine marcată şi destinsă,. nu 
mai putem vedt simple erori ortografice, 
neîns&mnate scăpări din “vedere, ci ade- 
verate modificări de pronunţă. Pentrucă 
aceste. varietăţi de pronunţă ale aceluiaș 
cuvint din acelaş monumînt literar nu le 
putem.pune pe sama variabilităţii pronunței 
individuale a autorului sai seriitoriului 
opului, de aceea trebue să, admitem în 
astfeliu de caduri, că acel op literar: nu 
este prima sa scriere, originalul său, ci 
vre 0 copie mai tărdie, în care suceesirii 
ci prescriitori “şi-au permis a întroduce, 

ici coleă, modernisări în pronunța şi în 
scrisul cuvintelor. Numai cu această pre- 
supunere se esplică, în mod mai firesc și - 

mai îndestulătoriii, toate acele divergiuţi în 
scrisiul  aceluiaş cuvînt din acelaş monu- 
mint literar, carile condiţioneadă totodată 

“Şi o alterare în pronunţa 'lui. 
"Din punct de vedere ortografic, al uni-. 

formităţii în scrisul cuvintelor, nu putem 
lăudă nicidecum scrisoarea, cuvintelor din 
Codicele Voroneţean. Aici cuvintele cari 
provin de. mai multe ori, numai râr-cînd 

„le găsim scrise uniformn. în acelaş mod; mai 
„ adese ori întimpinărn. diverginți. de acelea, 
carile provin nu numai din schimbarea 

„unele cu altele a, literelor cu sonuri simi- 
lare, ci carile ni îndică şi o diferinţă nar- 
cată în pronunţa cuvintului. ÎN 
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Dintre toate literele cu sonuri similare, - 
cite se pot schimbă şi le şi găsim sehim= 
bate nnele cu altele, numai doaiie. se în- 
trebuinţeadă în Codicele Voroneţean cu o 
rigoare ortografică esimpl ră. Acestea, sînt 
s Si 3. Aici nu găsesci un sîngur cuvint 
măcar carele, scris odată cu vre una din 

aceste .«loatiie litere, să mai provină scris: 
altă dată şi cu ceealaltă literă. Aceasta 

- me întăresce în credinţa, că sonurile acestor: 
doatie litere “ai remas necontenit şi pre- 
tutindine- bine marcate şi bine destinse unul 
de altul în pronunţă pînă pe: timpul cînd. 
pentru ultima dată s'a prescris acest Codice. 
Aşă, bună oară, cuvintul su îl găsim de" 
14 de ori în Codicele Voroneţean, şi tot- 
deauna este scris cu-litera s. 

Buopihkena se găsesce de 13 ori,: Bnepovao 
de 7 ori şi scepnipe de 2 ori, şi niciodată 
nu “sînt scrise altfeliii decit cu 3. Toate 
celealalte litere de feliul acesta, ca un şi î; - 
o şi w; S şi ov; "h, rasi a, le săsim.. 
foarte des schimbate unele cu altele în acelaş - 
cuvînt, numai dacă provine de mai multe 
ori, precum am constatat ici colea în cele 

- precedente, şi” precum ne putem convinge 
făcînd o ochire prin Vocabulariul Codicelui. 

- Dacă însă schimbarea literelor.cu sonuri 

similare nu este atit de însemnată, şi se 

poate consideră ca o.simplă -eroare orto- 

grafică provenită „din nesciinţa, sai din 

melăgarea de samă a seriitoriului: apoi 

nu este tot aşă, cînd întimpinăm în acelaş 

cuvint. sonuri nesimilare schimbate unel6 

cu altele precum: 

Il. acuaa şi aa, ca în: ânia SY/4 şi â0ia 

578; decta 10/s şi âcia 4/34; ânpanra 9/3 

si ânpianrrA 20/3.3; LanonS 109/7, înanonS 20/34 
? 

m . .. 

şi rănen$ Nt. 10/41; kepania 57/3 Şi Kopatia 

57/39; nana 151/3 -şi pina 74/75, ete, 

2. a cu $ şi ov, ca în: dueera S/is şi 
- = . 4 pl 
auter$ 51/13; âuenepa 6/13 Şi dueaepS 100/6; 
Arpuna 32/10 şi ârpun$ 70/13; ducea 64/9 ŞI | 

ipuemoy 6%/12; ete. E 
ch cu a, ca în: wkpenm 19/8 Şi „ua- 

peri 15/4; ukzza 155/7 şi az 131/7; ele. 
- - ci . 7 

4. “k eu, ea în? mpeavkregrl: 109/3 și z- 

aurzeprk 165/p; geawket"/s-9-Şi Zeanice 15/g;ete. . 

Cuvintul - 

  

"5. “k cu $, ca în: "rup 2/4 și 'rups 
26/33; ete. 

6. e cu us.î,ca în: Acaa 1l/9 şi aaa 
62/10; opune 133/5 şi ovuntat 33/13; aentutopui 
154/1 şi atu.pentopi 150/1; ateâpe 6/12 atippe 
60/s.9 şi. att.ppe 19/1 ; newatetre 22/14 și tetu- 
“atu. pize 116/12.13 ; ce ne.pripetta 98/3 şi ce Ritu- 
Aekanntz 155/3.4; enpe 5/1*şi enpu 3/2; nutiţie 
9%/5 şi neminacpS.123/45; ete. | 

1. € cu 4, ca în: ciperovipace 92/10 şi 
căparoynpace 5/45; zecnovucs 15/ şi ca- 
enovicovaov 12/15; pacikpera 10/p şi Beckpr- 

„Ka 13/12; ceatene 74/14 şi czavzuua 111/9; etc. 

S. 4 cu ă, ca în: Avaya 1l/5 şi MAvăit 
36/19; manacruae 19, şi uanacriae 107/9 ; 

_reaunua 3S/1 şi, reannua 9/6; avzprapie 
97/13, avanipie 15/14 şi manapie-110/5; ete. 

9. 0 cu 4 ca în: coreru 1/14 şi CARE 

rupa 146/4.5; ete... a 
10. e cu o, ca în: Aeenenepurovaot 

141/,3 şi aecxovuepurTSaS 140/; epania 5/7 
şi novpaBia 5/5; zona 15/1 şi "rpSdinaiS 
337. 33/1.; etc. Da _ 

11. 1 cu S şi îoy, ca în: anio'repio 57/9-10 
şi âuSogro 799; mropoyii 112/3 şi ySpSrack 
667,3; topieut 156/9, îetaeni 4/14 şi totu 19/19; 

ipeacaarie 27/4 şi peaearkroy 69/7; ete. 
12. o.(S) cu e, ca în: fovatoy 5/4 şi 

îovate 59/4; etc. - o i 

13. pcu pu şi ui, ca în: ui.pun LI 

ari.pteut 6/14, ce AeaSprz 5/11-12 ŞI CE AEAS.pul- 

pece 167/5; -Aip 1/5 şi Ai.pui 76/09; geii-pce 

16/9, pemi-price 6%/14 Şi Aeipiiuicepiace 65/g; ce 

ipoz.pria 15/10, dipa.price %3/2-3 ŞI dspznce 15/13, 

MAAT BAAS 95/1, BazpUi EAI 19/4 Şi namii- 

wenn 131/6; nazpimepe 25/13 Şi HAzgepe 

129/1.5; rmopri.mnanp:h 102/12 şi Tor Aatgrk 

33/1.3; mipitroape 50/11, atptierroape 57 /19-13 

și uiierepSaSni 5/6; Baz.pria arie 155/3 Și Bamit- 

„ela 114/0; ramas 7/4 şi rau 6! /a ; ete. 

14. „pp cup, ca în: âchkata.pace 10/14 

şi ackanapace 114/14; cagzApiui fas Și RA 

papii: 512; novâpa 5/3 şi Boya 9/o.3 ; 

 acavzppkua 5/6 și qcazpibua 20/75 ep 

“pSprlk90/11 şi mepSprk5%/a : aov.ppui3/7 Şi depui 

"14/53 ce atvzppanue 29/pa-14. ŞI. ce AApANIUE 
19/1314; waate.ppu 36/8 şi wamepn 197; coy- 

OV ApPELMIEA 147/13.4 şi coyuovperitz 125/10; 

  

 



, 

  

  

mmarz.țpui 74/11 şi Ta7apu Nt 18/sus; 'THppe 
42/3 şi rupe 72/12; ui-ppSrS 63/19 şi unpSr$S 
164/.0; ce tioy ovzaitppe 63/5 şi” ojzanpa 
98/5; â neppu 9/5 şi a.Bepn 166/10; ete. 

căeroyupzce 52/45; | 
16. ncum, ca în: cawroy 9/1 Şi cxatroy 

1/4; ete. a 
"17. 4 6u k, ca în: nano 63/7 - şi 
nano 5/3; ete, | 

18? n cu u, ca în: oxiîn 104/,9 şi Suiu 752; 

19. acu p, ca în: dipoapik 111/7 şi iac- 
pnac 1%/5; răzen 37/2 şi rpzcn 30/12; -ppeanâe 

12% şi «ppeatnpe 10!/14; “aatpaatni 15/14-19/4 
"Şi azkazataun 12975; „AStpope 144/1119 şi 
aovkaope 123/40. 

20. n şi 4, muiate şi nemuiate, ca în: 
«Merz 15/10 şi „puzara 169/.0 ; „uraniu 5/6 
şi jrzzuii 55/23; necSnSHi.pasS-ce 25/56 şi es- 
nSiaSce 145714; na'kavace 19/6.7,. ce nieaata 

"85/a şi ce:niaava 8/7; etc. - x 

21. Elăsarea, literei î s.n ca în: riîr- 
ateu$ 5/8 şi remonoy 5%/6; nireapto 65/10 şi 
Kecapte 65/3; Ay ASatnieseS103/5 şi AS ASane- 

| stoy 15/13. | 

22. Scrierea diferită a pronumelui ne- 
“finitiv, resp, a numeralului ordinal Un, 0,: 
una, ca în: ov.p BxzEaToy 68/12; ov ae$ 163/3; 
sipSaS rate 103/13; 4 sii 26/;; ov sii 167/9; 

„Ypa aătapie 15373; ete. -: 
„În toate aceste caduri esistă,  diferinţă, 

foarte însămnată nu numai în scrisul: cu- 
vintului, ci chiar în pronunța lui. Aceste. 

“ diferinţi însă, neputindu-le: pune pe sama 
variabilităţii pronunţei trăducătoriului pri- 

“mitiv al Codicelui, “trebue să le atribuim 

15. a cu d, ca în: cgeroviipace %/o şi 

presecriitorilor lui succesivi, carii nu sati - 
putut stăpîni a nu modernisă, fiecarele, : 
cite cevă. Aceste 'modernisări însă iu 
le-ai făcut ei cu. întenţiunea, ŞI cu scopul” 
de a acomodă graiul Codicelui la graiul 
răstimpului şi al “locului în carele trăiau, 

mult mai. radicale, ci ei le-ai făcut mai 
mult în virtutea, deprinderii, pe  necon- 
sciute, şi tocmai aceasta ni esplică ne- 
consecinţa şi variabilitatea, lor cea. mare, 

„Pentrucă atuncia ele trebuiaii. să fi fost |   

Multe din aceste modernisări ni pă- 
streadă gradaţiunea desvoltării sonurilor 

- şi a pronunţei, ca în: AEIjIi-Ace, Aerpi.Mice 

ŞI AEIMÎHCEpAcE, Sail Ca. În: AZAMApIE, ara- 
-Muapie, amziipie ȘI AMăriapie; etc. 

  

Particularităţi gramaticale. 
  

$. 26. Particularități sonetice. 

Graiul Codicelui Voroneţean se destingt, 
în multe” privinţi, nu numai de graiul 
modern, ci şi de cel de prin “ monumin= 
tele cele mai vechi literare, cunoscute 

-pină acum, Aceste destineţiuni se repoartă 
la sonurile Sai la pronunţa cuvintelor, 
la flecsiunea şi la compoşiţiunea lor, la 

“ţesetura, lor în vorbire, la înţelesul şi la 
răritatea lor. În cele următoare nu vom 

face alta decit vom constată, nu pre toate, 
ci numai pre cele mai remarcabile parti- 

: cularităţi gramaticale, cu scopul de a pune 
„Prin ele în evidinţă: vechietatea cea mare 
„a traducţiunii Codicelui,. - 

1. Una dintre particularităţile sonetice 
cele mai remarcabile şi mai destinetive 
este esistinţa pretutindene a, unui u plin 
(S, oy) la firea, cuvintelor rostite şi scrise 
de vro trei. secule încoace, în conso- 
nantă.. Ac6astă particularitate numai o 
amintim  aicia pentrucă mai sus ($. 18, 
De. 279—282) „am. vorbit mai pe larg 
despre dinsa: _ . 

2. Asemenea constatăm aici, precum 
am căutat să demustrăm mai sus ($. 20, 
PS. 284—286;.$. 24, Nr. 5 şi 6), că 

„pe timpul cînd s'a trădus şi s'a scris 
„Pentru prima oară Codicele. Voroneţean, 
n'a esistat în-graiul rominese sonul Simplu 

a al literei î (a) de astădi, ci că pe atunci 
predomniă pe de o parte sonul „literei ă 
(2) cu un' teren mult mai estins decit 
acum, car” pe de altă parte sonul nasal, 
vocalic consonantic, al.literei A = în s. îm. 
„8. Sonul literei a din a doaita silabă 

din urmă a cuvintelor „femenine, ţărmu- 
„rite în €, sai în ă, nu se priface ca, astădi”   
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în ă,. cînd e şi ă din silaba din urmă 
trec, prin flecsiune, îni, precum :. noyii- 
paraze 65/5, G. Bov.ppz'rauieri 22/10; pl. 
covpparaunae 146/13; (uezurrape). G.- uez- 
uerapieu 147/13; ' uevamve 25/14, G. uerauien 
71/3, pl. uevaunae 20/1; .pgenape. 10/i, pl. 
-Nrgecapui 1/3; kaae 37/13, G. nanen 155/1, pl, 
kaat 111/3; aS.prazenaape 156/5, G. â en- 
magice uenta acv-puueit 188/7.8; ASpape 5/9, 

- G. aSrpagieun . Nt 106/3; (Aoyatz.ppape), pl. - 
aovata.ppapii 15/14; ete. 

+. Sonul a 
silabe atuncia, ciud: silabă precedentă se 

țărmuresce în i plin, ca în: âcia'10/8; ata- 
ateacnta 7/5; cuipatoveia 998; giaua151/9; eto. 

5. Sonul a în loc de €, sati ea ('k), 
ca în: rpemaatae 135/2; rpeuare 122/10; rpu-. 
szamie 163/10 ; tame 5/7; mazne 96/7 ; etc. 

6. Sonul literei e netrecut încă ca 

astădi în i în cuvinte “ca: ASatepera Ni 

1Sfans; «petit 65/7; KenStun 129/2; nowyaenm're 

1 aere 21/g; atenturopi: 15/13 Aenutogo- . 

win 166/4ş; mov atentuuiperuit 126/1.25, ateppe 

20/3; nvaaenzenţii 196/4; enatata €1/14; Bep- 

pepn Nt 52/13; â ce Bengenta 4/10-11; Ben- 

'uuuopS 9/3; gewmatetreae 42/13; etc. 

1. Sonul e netrecut ca astădi în ă, 
în cuvinte ca: ate 194; eo 121/p; ze 

enopnes 155/4;: â resaa 195/p; ceguurepte 

3/01; â ceata 73/9; ceatenițe 71/14; Ues$ 

GG/;-ce ciberowipa 52/15; ete. 

3. Sonul, e neiotat la începutul unei. 

- silabe, precum: fa 2/6; edruus 133/13 ; 

megse 101/10; ete. (Vegi Ş. 24, pe. 301.) 

9. Sonul ă (6) în loc dee ca în: 

oaanoae 195/14;- CaBeperuiTS 27/03; B27- 

_rSpe, 2/13; roz 66/g; iazaaue 6/0 ;. etc. 

-— sai în loc dee şi ii, câ în: ua ==: 

2ifi si ua = ni Bi; az = li Sa: ete. 

10. Sonul i netrecut încă în îca astădi,- 

precum: ZHeoYao. 129/4;  cznucepa 41; 

czurz 4/1; hseepna 12%5/5;. ete... _ 

"11. S6uul i în loc de ă, ca în: cgiui- 

pin 141/G; . . - - .. , 

19. Sonul 
astădi, precum: ne 115/13; 're7eypenS 1/5; 

3 

„ete. (conf. Ş. 24, Nr. S.).. 

neiotat. la începutul unei. 

o netrecut “încă în ueca   

„13. Sonul u pentru o de astădi, ca în: 
overtni 52/2; .ovenzra 97/1314; oVerenectov 
124/5; etc. 

14. Sonul u în loc del, ca în: ppoa- 
pik 111/7; rpzen 35/12; ete. - 

15. Sonul 1 în loc de r,'ea în: dazu- 
wkce 9%/9.10; pnaoseckovy 120/1834; tazr$- 
aapSas 11/12; azkazatauui 129/3; Aotaopeae 

fo; ete. .-. 
16: Sonul r -nemuiat încă în i, şi ne- 

elăsat, ca în: roan C/j; na'katzce 73/67; 
ovăz 115/4; 'oărarezegie (D) 115/3; etc. 

17. Sonul n nemuiat încă în i, şi ne- 
elăsat, ea în: „jurzuunpeovini 5/p.7; «pt-. 
mzua Si 1S/10; mupiiezoâpe 57/1215; HecS- 
nSui.ASce 25/56; enov.mo 79/1; etc.. 

18. Sonul h în loc de v, sai f.caîn: 
eapaxovaov 72/75 Buxopiinun 87/14; etc. 

19. Sonul d. netrecut încă în d (5), 
ca în: nowrpean 15/78; noyzeaipiei Lt/2; 
ciamtae 12/14 ; rutene 5/13; ete. 

"20. Sonul t netrecut încă în ţa 

astădi, precum: cdeurruzoape 797; căenru-. 

_zepin 108/13; cxwripe 115/9; edseurruuri 15%/13; 

âascecerS 12/8.9; dovsurovy 153/14; diSceroy 

111/3; prpawmazoyea 152/5.6; ce iboypero 154/3; 

ce KiuSuperS 15%/0.10; etc.- - 

21. Cea mai remareabilă, dintre toate 

particularităţile sonetice este, fără toată în- 

: doeala, trecerea regulată a sonului n în 1, re- 

speetive în înr, în toate cuvintele de origine . 

curat romanică atuncia cînd se află între 

doaiie vocale(Ş. 33. şi 3-), precum: mopa 

6/1 şi ce âmS.ppapa 100/1213; Apripa %/18; 

“ pi.ppe 149/8,. Rov.pparrare 66/19; newregiepk 

156/10-113 uippe 51/11 Aeatzpprua 09/a; Ae- 

npeovpz 61/23; ASaieperiz Ni 15/sus; WIopeat 

16/32; we.ppSepieae 29/11; weapSp 90/13; 

ippzpa 122/12 şi ce „Nbpz-No£ 14S/7; â ate 

upa 6/2; .prregrpetov 73/33 „pu eaentuto pik 

168/3; -ppannre 17/14; .Apăneii 155 f Apaa- , 

umana 111/5; -ApEAV. 116/10; „ppeata 197/u1 ; - 

“zreattipS l/10 ; RoViirutpuipace 34/6-3 ; ROV- 

pspa 163/1; aovatnpa 58/12 Şi A0Vaui.Ap% Sa 
„App 2/7; azuuge 90/10; apa 521 și. 

. - - > 

mzpa 55/115 ateppe 2/8: HoVatepe 1/5; Wa- 
19 iu om 25/8; maipe 15/10; 

meput 19/7 şi Wameppui 6/83 _IIBppE 9/10 5: 
| DE IAU Aa 

nai.ppa 124/9 ; apesi. iipih5/11-125 nop-   
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pik 9/3;- zovunpa 151/10; zorunppu 151/10; 
ce MS ce zovunmnpikse 161/4 şi ZOVUN.ppace- 
RopS 155/6; capaTrocS 55/19; ckate.ppil 135/6; 
ckavpzace 126/14; “cine 21/6; enS.ppe 52/34; 
czingS 151/4 ; - cSnS.ppeumaz 129/6 şi coynoy- 
peunta 125/10; nov eSenn.ppapeuui 155/0.3; 
rzinnpSAS 99/14; rarzppui 7%/u Şi "rarapu 
Nt 1S/sus; mamapkera 57/10 Și "ama 
perin 104/2.3; rippepini 155/,; rmi-npe 20/, şi 
rupe 72/12; 'rupepen 1%5/1; uippil 5/8; ip- 

„pSTS 65/19 şi mupSrs 164/10; ofpauropuae 
„195/1ş ce no ovzanippe 95/s; ovpSas 11/ş; 
ea.pparoy 151/4.5; Be.ppepui Ni 52/13 şi nepepi 

/ N. 7/5; â neppn 9/5 şi â nepu 106/10; Re- 
pripSaS 12%/; etc. ete. | 

Abatere dela, această regulă enerală 
o fac numai: . 
a) numele proprie, ca ânauia 30/7; acaaienis 
Has aconS 17/15; Eaenin'6%/3; manie ge- 

nia 7/a; coaSuS 83/p; ereijauS 13/9.10; nu- 
ganieen 135/3 ; ete. e 

b).derivatele în inu şi canu. “precum : . 
cetatii 15/15 nepekuuuiSas 14/17; ver 

- wikuS 56/6; aeprkuunovaoy 11/13-14; fise 
ceranuntoțaoy 53/5 ; decenii 11/13-14; Xpit- 

„eroekus 8/9; conokuin 1/19; ete: 
c) cuvintele de origine străină, ca: âre- 

unenuat  163/4;. naarecacenrie 155/19 ui 
Venit Nt 147/suv; AScToinuoy 72/4; eij;- 
utiS 133/13; ramuneacp$ 124/4;  vietuoy 

-193/2; renetţiii 392.3; Xutaku$ 5/13; Xpauz- 
92/11; unS 135/6;. aenenptve 41/g; âmenu, 
51; â noateruui 23/7; zane 15/1918; a- 
eniutțiut 156/7 ; cxpanane,116/19; catepeuia 
111/$ș oveenitun 2/4; ovezenecnoy 124/; ; 
ina 43/14; ete, şi | J 

d) cîteva cuvinte de orisine romanică ca: 
âu$ 7/19; koiociS 9/9; azi L14/4; Hoy- 
auiieasy SI/g; nSunnS -S*/G ; - zewutacuz 

„151/1.8; czaamnape 133/G.q ; "runekaţre 151. 
22. Grupa sonetică  căspi, CkpZ, KpA, 

Tp4, Bo, KAA Şi nam în loc de cea mo- | 
dernă ci;ap, cap KAp, "Tape RAD, Baa şi |. 
să, 0 întimpinăm nu numai în cuvintele 
Străine: d căspauru %/; cd;paurizoyaov 
157/13: cnpabut: 20/3; enpanta 110/p ;: CIsp4- 

e 116 . Sp raye - . 1. “. = ” make 116/12; zaovaoy 10/11; spatiu 551 

  

mac 

.. 
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nazkoy 3/0; dară şi în cuvintele de ori- 
gine romanică: iparocS 72/11; -Anpzreula 
136/109 şi â_-naaa 1/4. 

13. Distincţiunea rioroasă între sonul 
= s şi =. (Vegi Ş. 24, Nr. Lşi 

25; pg. 809.) . 
  

$. 2. Particularităţi flecsionale. 

1. La substantive şi adjective. 

Pentru substantivele, resp. adjectivele, 
masculine ţărmurite în S s. o, n şi ş, 
sună articulul sulipt în nominativ și acu- 
sativ 'singural totdeauna a$ s. as cu Ss. 

"9 la urmă, nu fără de n ca.mai tărdii 
(Ş.. 18, pe. 279), car pentru cele ţăr- 
murite în € totdeauna a, ca și astădi, 
precum : N. momen SaS 116; “atianirovas 
31/s; pioase 9l/3;- prratoas "0; dipa- 
mese I1!/4; mopeae 16/6; mnpunzeae I2l/a; 
ete. — Ac. nânoaoy 5/1: ioyraSas 73/4; 
raiaaS 12%/11; ânpeaneae 11S/g; cuyeat 2l/3; 
maznene 9/7; ete. În genetiv şi dativ sîn- 

_gural însă articulul sufipt nu se diferesce 
de: cel de astădi atuncia cind stă lipit 
de substantivul, resp. de adjectivul săii, 

- Şi Sună ASH s. ou, adecă-cu i posesiv 
la: urmă “pentru genetiv, şi' cu i locativ. 
pentru dativ, precum : G. -stovaoţiu 2014 
zeovaoii 114/5; npeovasit 6/13; coapeasții 
“6/10; cnaemrepreaSii: 157/3.4 ; "pană Saovii 
%S/a; ete. — ApaRSaSu 125/1112; sem- 
aSu 115/11 razoaou 55/41; ete. Cind stă 
însă înnăintea substantivului săti, ceea ce 

„se. întîmplă - numai în -dechinăciunea nti- 
melor proprie de persoane bărbătesci şi a asi- 
milatelor lor, atunci acest articul nu mai are 
în aceste caduri, ca în dia: de astădi, 

“pre i posesiv, sati locativ lavurmă, ci sună 

“ROAS 100/;.7; ete, 

pur. şi -sîmplu A$ s. A ca şi în .nomina- 
„tiv şi acusativ, precum: G. as taenS/7; | 
AS duannnS 25/9.10; as e'reans 92/9.10; as 
ramasi nas 3:/s g; ao nondie 97/14; AS ASat- 
HeseS 10/13; ao iecapo 59; cete. —D. 
AS înwves 153/,; A9_ duierS 52/10; ao na- 
paroy 65/0.10; -aS rieatenov 57/4.53 ao neit- 

Această - foarmă - este 
atit de enerală în „Codice, . (ea provine 

N   
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de S7 de ori), încit nu. putem a'nt de-. 
chieră de modernisare cele trei caduri ce. 
se. găsesc în el. cu aSu (10/14, 45/49, 56/5). 

În numârul plural acest articul sună u 
- pentru: nominativ, acusativ şi vocativ, ear! 

- pentru genetiv şi dativ aep$ s. aopoy, pre- 
cum: N. ani 6tf7; nazzapin 5S/1q; Goa- 
mepin 117/3; ete. — Ac, BazBanint 3/4; at- 
rau 71/5; awurenuit '108/4; ete: — Voc. ns- 
rani 131/5; paun 113/a: ete. — G. îoy- 

AcitaopS 100/1119; atozintaopS 02/0; nara.p- 
piaopS 15/19; ete. — D. aepenuutaopS61/4.5; 
sactuutaopS 5-6; KpesupuirouinaopS 146/3; ete. 

Ori de a esistat pe:timpul trăducerii 

Codicelui Voroneţean pentru  vocaâtivul 
singural articulul sufipt le ce astădi, a- | 
ceasta nu o putem sci. Atita este secur 

„că într'insul- mam găsit nici “un singur 

) 

magie 147713; uepetieni "Su; 

cuvint macar carele să fie. articulat în 

acest cad. Aici toate cuvintele, cite pro-. 
vin în vocativul sîngural, sint nearticulate, .. 
precum : Aoaatne 39/44; dtere 50/1119; «anz- 
pare 76/9; Goae pemaz7e 190/14; nagae 49/; 
cana pare 40/12; ârpune 7/9; ete. 

Articulul sufipt de gen femenin este 

pentră nominativul, acusativul şi vocati- 

vul 'sîngural şi plural ca şi astădi a şi le; 

precum : acikpeta 10/14; BOV-ApATAnII ne 

136/3; uerara '33/5; ueraunae 20/15 Snca 

î6/; tăzaa 111/p; ezanae 14!/7s8; dpeapk 

1/7; dpaopuat L14/8; nopazia 9/7; Kopaginae -| 

87/19; ipov.pork 92/12; ipovpnae 9/2; zovyrz-. 

wo 13/19; zovramopnat 15/56; cRpun- . 

doypa 121/3; ckprinrSprae 00/14; âz'reatiia 
93; ete. Cuvintul Su sună articulat sSa 

167/11, Sta 22/6, Soy 49/11; pl. Suaeae 

însă esistă oarecare diferinţă. In -Codicele 

Voroneţean se găsesce: prefutindinea nu- 

mai forma deplină en şi Aep$, Ss. 409%, 

ea” nu. şi cea tocită i şi.lor:ca astădi, 

precum: “âzmreanarteni 96. deieen 138/g ; 

ru
 

3/18.14.. 

În genetiv şi. dativ sîngural şi plural 

nxekpeuten 19/5 ; peekpeuntaopS -18/7-8; uezue- 
AEpEnIZau en 

cphueen 111/1;" diepnaepS 1913; 

1/7; ragmieaopoy 12%/4; moien Nt 

KpE- 

12613; 
PAca'Teeu 
7075; pnapannieent 117711 ; „pu zei 136/g; | 

ai-mueet 140/7; aoy.pyneit .155/7.8; A9Y.NZII- 

  

„"CopICELE VORONEŢEAN. .. 

-11/3.4; 

„Bucu 165/3 ; -ete. 

lor de pe atuncia,. : 

  

ucapeeni 9/2; crhneaapS 117/3 ; ovi aeen 110/,4; 
<A caps 49.0; etc. . 

In “privinţa dechinăciunii îns&mnăm nu- 
mai atita, că dintre: 35 de nume proprie 
masculine “ţărmurite în $ s. cy, cari pro- 
vin Şi în acusativul singural, găsim patru; 
carile schimbă. în acest cad pre $ s. e 
din nominativ îna, precum: pâia unt âpu- 

"erazia 10/34; îpacra 7/11: coerenta 1/10; 
"rumogea 7/10; precînd toate celealalte pă- 

--streadă si în acusativ ţărmuriciunea $ s.. 
oy a nominativului; precum: âacrăau A pS 

âcaatonioy 11/13 ; “Aaatackoy 35; 
nemo 5S/2; pure 55/13; a07S 170/4; 
ataconiS 23/12; nanea$ 17/G ; conSus 53/g: ga- 

| Această, abatere: dela 
regula generală nu'i alta decit o moder- 
nisare  tărgie făcută sub înriurinţa graiu- 
lui bulgaroslovenesc din biserica Romini- 

„Cu respect la formăciunea pluralului 
notăm 'aici, numai atita, că substantivele 
mâipz 10/8 şi (BzAez) sună în plural, 
articulate 'atzpSat 2/1, avz.ppSae 27/5 şi Ba- 
aopuac 116/3, şi că forma plurală moderiă 
uri provine aici numai în Spe s. oype pre- 

cum : uegto, uepiope 139/5; Pa, ratASge 

5710-11. pate, Ppatope 80/45 RIIOV, Kino pede 

181/6; aowpS, aStpoype 1%/u1-12ș Npru$, 
- npeuSpeat 131/14; cza'rS, ezazoype 158/.; etc. 

-2, La numerale. 

Singura particularitate mai remarcabilă 

“ce o observăm aici, este formarea ordi- 

nalelor dela 11—19. În graiul mai mo- 

dern aceste numerale se formeadă dela 

cele cardinale punindu-li-se înnăinte arti- 

culul întreg şi adăugîndu-li-se cel sufipt,. 

precum al unsprădecele, a unsprădecea, etc. 

Pe timpul trăducerii Codicelui Voroneţean 

“însă seamână să fi fost alt us în privinţa 

aceasta. Pe atuncia .articulul sufipt. nu se 

alipiă la finea numeralului: cardinal carele 

arătă decimea, ci la a celuia carele 

artă uniimile. Aceasta resultă din esim- 

plul â nazaenpiasrkue ueânre 90/56 , singurul 

pre carele: îl întimpinăm în Codicele Vo- 
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roneţean din decimea a doaiia .a ordina- 
lelor. Ca cardinal, acest numeral este - 

scris nazSenpasibue 9/6. 

„8. La pronume. 

În toate monumintele literare cunoscute 
pînă acum găsim unele pronume personale 
scuitate carile, de sine, nu mai fac une 

"ori. silabe proprie, ci se leagă cînd cu: 
cuvintul precedent, cînd cu. cel. ce ur-. 
meadă. Atuncia însă cînd nu se pot lesă 
nică. cu unul din aceste cuvinte, apar 

“sub forma îmi =— „pan, îţi pu, îi = pu 
_D. sg. ; îşi =— pun, îi = pn AG. pl, spre! 

a se.pută rosti de sine ca cuvinte de o 
singură silabă, precum : îmi spune şi mi-a 
spus; îți dă şi dinduţi ; îl aud şi "l-am 
audit; îi. grăiă şi grăesceii; îşi propuse 

şi "şi-ar propune; îi vEd şi "i-aş vedt; ete. 

„În Codicele Voroneţean însă toate pro- 
numele acestea nu apar nici o “singură 
dată, măcar. sub forma de „pauni, pu, -M, 
-Miz «pumn Şi „pu, ci: totdeauna sub forma 
de ati, un, AS s. ao, n;-uin şi n. Ele 
trebue -să fi fost aşadară .pe -atuncia sati 
cuvinte unosilabice şi să se fi rostit- de 
sine, sai în cadul contrarii, ele 's'ati le- 
gat totdeauna de cuvîntul precedent, pen- | 

„trucă acesta se ţărmurii pe timpurile a- 
celea totdeauna în vre o vocală. D.e.. 
Su AS. Să ce rpzecoy 3/7; Cao aut 

„5. faţa suice 10/14; âpe dum s. gi rpan pi - pa o. A 91/14; Zero mate „A 4y(Nrazenaape ce 
denoarun ai.ppe 13/14; A aS Spiepuice 16/10; 
miatuoyaS aSw AS îaS tun sirce, ce-AS akue 
3%/8.9; AS naneaSn s. AS naneaS ui TANA 
ASiovăs 25/5; nov ui ce age 43/7; naerauu 
peppS.priieae cade 25/11; dun „pipapa 122/49; 
mii avaprze 14/5; âteati fă 30/19; ete. | 

Pronumele personâl: scurtat . de- întiia 
Persoană sună în acusativul sîngural tot- 
deauna. me înloc de mai tărdiul- dna, car 
în dativul şi acusativul plural totdeauna 
ia, înloc-de ni şi ne de: mai tări; q... 
e. o ate rarzASte 194; ânanrzat 20/45 
â ua ASur'21/5; aceazraaiSira 15/74; na - 
RupAmS meppSrieae 25/11; ete. . 

— 34, z 
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„Pronumele personal scurtat de a doaiia 
persoană are în. dativul şi acusativul plu- 

_“râl numai ga în loc de mai tărdiele forme 
Ri Şi BA, Precum: 4 Bă AVZNTOII 91/13.i4; 

BAZCTEMZAOVEA 2/34; ce Ba îie Beavl05/og; 
asvâunez â mere cî.ppe 20/G; ete. 

Pronumele personal scurtat de a treia 
persoană, în forma direaptă, sună în acu- 
sativul singural'aS s. ax .(Ş. 15, pg. 280), 
“ear”! în dativul plural numai az în loc de 

ae Şi ai de mai tărdiă. precum: Acta a 
- eumicepa 41.2; e AS Zovrapa 10/10; an 
ânce S/7; ca ce apik 02/19; ete. | 

Pe. lingă pronumele personal ES şi Afp- 
„€SaS găsim întrebuințat de mai multe ori 
PScSaS şi o. singură dată. cot, d. e. craT$ 

” ACAMIOvAo A4.pr4 cot nt suce 19; 4 avkzye 
Ko pScSas 50/03; um: 7e nSpaupkie ES ps- 

“unin 80/,3; ete; o i 
În loc de lătinescul unusquisque şi de 
mai tărdiul dietape allăm întrebuințat de 
trei ori ovpSaS ui.ppeenoy, şi: odată numai 
Uf.pipeciey, precum : ui.ppecroy îenirkijiece 
AE dac caae nov'ripii zace 1%9/9-1; Ata 
BOY Adkpadti oVpSas "UHAPECRSULIL AE BON 

29/78; ete. * | 

Pe lingă pronumele âars 3%/, dara 
2%/8, mai 6sistă şi forma daaar$, cam în 

| loc de „celalalt“ modern, mai ales în com- 
„ binare cu SpSas, precum: ce mazută ov pSa$ 

âiaar$ 458; rpanta oVpSaS targa daaa7eţ 
96/55: ctpSaS âazazSu covnevunaSce 155/3; 
ut ada ufppe duh AA AUMESII „MITpS 
Werpon$, OYZAnpa III CE BEP ERA 95/65; ele, 

Pronumele ueaa ue vine mai adeseori 

în înţeles .de care, precum: âzyunroy- 
TAEPORIO Weqă E daune tace pe ÂZUNuTeY 
S/23; an cmaroy „Aparntize -MipepSaS utiSa 

vei caovinees 898.9; -îotaen ue ue dn 
EpESSTPS 29/19; ete, — Pronumele demon- 

„Strativ.â în loc-.de cele, precum: ă acă- 
cupasrhue” cemenie dac, moacze Ti d 
deatbacripasihue -akatoypeae as îcpanan. ce 
„BoyiSpece 109/s9, - 

ă 4. La verbe, 

ele- mai multe şi mai remareabile-parti-   „cularităţi le găsim în fleesiunea “verbelor. 

  

 



  

Aici întimpinăm, pe de-o parte, mai multe. 
moduri, car” pe de alta mai mare dife- 
rință în formăciunea timpurilor. .- 

Cu- respect la formăciunea timpurilor: 
şi modurilor notăm următoarele : 

a)  ÎMPERFECTUL. 

Intiiă persoană singurală din imper- 
foct n'o găsim la nici un verb formată: 

“în am, ci numai în a, egală cu a treia 
persoană sîngurală_ şi plurală, precum: 

Aaa (= învâțam) no aatpaau o pSAs - 
u.ppeciiSuiti pe nou 22/75; — Bp'k (vream) - 
ce „Îueaerov pia 5/19; — Aaa Âpxie- 
pen Aecusicey 4048; cvunrAntAS en, â a;S- 
uk . (= aduceam) _erkroy.  Gnpe moâre! 

PACÂTEAE A€ Moare pui ao nAS en, 
neRenAn (= nevoianu'i) ce xovarkeea ; 
IIpECIIGE. MACOVPA pEPAIREIA (= învrăj-. 
biam) at; ronîtan (= goniamui) nA.ppA 

âtpapa uerannaeps. 75/19-75/4; — Hey „RA 

aaa aa âpk (== aveam) uta â Bae-: 
cerut 101/41.12; — fey Epa (== eram) ueaa 

ue Ra (== băga) pt "TEA, II 

ovunaik (== ucideam) “NpHIL PACATE WEA 

e pese purgS "TIApE, Uni KAAS BAZCApA 

emieae AS  credaus, maz'TrepSasu rzet, 

„Micean £pa (= eram) cranaS ui AACĂ 

“(= lăsam) cnpe _cvunAepea ASu; ui cz a- 

n oviilă “(= străjuiam) Beunaieirreae WeAopa 

ue evita ZaS 49/5-14; — ez 'R (= mer- 

veam) 35/7; — îpa. (= eram) "azzr Aus 

unu ânpenintia Sate 55/0.10;. — 19 ate pe 

en (= precepeam) foy pe ataca urk- 

pepe: 0/6; etc. De o 

b)  PERFECTUL SIMPLU. 

Verbele, “cari formeadă  astădi acest, 

timp în seiii, formă pe timpul trăducerii 

Codicelui Voroneţean întiia persoană. în . 

„IS Ss. mio, ear a doatia şi a treia re- 

gulat în cetun, ce, precum : a aduce, âA Sul 

51/1314, (GASceuni),- âaSce 15/14; a dice, - 

“suw$ 70/10, (Snceuin), suce 2/13; 4 închide, j 

„penmus 75/13; a înțelege; „Mineaeuioy 79/35 
(Mitneacceuun), „pueaiee 45/7; zacnoyuuuS 

30/3;. (zneneuceuin), - zaenSuce Si a 

„scoate, (ckeriS), -cneceniui 35/14-96/1,  CROACE   
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55/14; a serie, epuuui$.164/13, (crpucerun) ; 
ciipuce 5%/4; a vie — vivere, BuimS 14/3; 
(encetninn) ;. patpuce 156/4. Din modul, cum 
este. scris verbul ckoceuiun, se cunoasce că 
şi la aceste verbe tonul cuvintulni dăceă 

_pe e din silaba. conjugăciunală en pre- : 
cum la: celealalte pe a, u şi i din aum, 
Su m, PE a 
„Pentru întiia şi a doatia persoană plu- 

rală ati toate verbele o foarmă mai scurtă, 
Cele de întîia conjugăciune formeaqă aceste 
persoane. în zS şi aroy în loc de urăm, 

arăţi; cele de a doaita şi a, treia. în SaiS 
şi So, sait în eaS şi roy în loc de 

“urăm şi urăţi sati erăm şi. crăţi; car! 
cele de a patra conj. în „naS şi wo în 
loc de irăm: şi irăţi; a. treia persoană 

".plurală este regulată în apa, Sp4, ep4, nipa. 

D. e. ySmenzâiS31/7; „prozmaroy-ta 132/5.6; 
Zaraza 111/p 19 papa 95/73 — BA 

Sova 91/6; nasSrs 133/12; nasSpa 19/14; 
= penpuui. price ate 5/5 ; „purroâzeerov-ra 150/14 ; 

„evuneeroy 181/7; sueepa 49/14; Eoaley 
Si (zeoyro) QEoYpA 654; — nn m$ 

25/5;  npecainrovy 92/0-10;: MASA Tov-EA 
-, n_2 « a 

132/4; âovsuzoy 195/4155 EUHpA 99/13.143 etc. 
S 

C)  PERFECTUL ANTERIOR SIMPLU. 

Din acest timp avem esîmplu numai 

„pentru-a doaia- persoană plurală în ver- 

Dul âaScecerS 12/59. Pentrucă silaba con- 

jugăciunală a acestei persoane stă în de- 

plin acord cu cea curăspundătoare din 

perfectul simplu, presupunem că şi celea- 

lalte aut fost formate tot după aceeaş a- 

„_sem&nare, şi că ai sunat: asciui, aşeşi, - 

ase, asemu, asetu, aserăi; — useiti, useşi, 

use; usemu, usetu, useră; — eseiil, eseşi, 

“ese, esemu, esetu, eseră,; — iseiii, iseşi, 

ise, isemu, isetu, iseră., . 

Verbul &;Sceroy; 117/6, îoveezoy 139/10-34, 

149/1, 153/9, doveers 152/7-s nul credem că 

stă în perfectul anterior simplu, ci în: 

perfectul simplu, provenind dela, o a doa- 

„ua formă: fusciii, fuscşi, tuse, fusemu, fusetu, 

“ fuseră, pe lîngă cea ordinară de: do 15/19, 

“ (aoveruri), dor 4/2; dpovaiS 1/8, în loc de owa 

ipSeerov, disp 9. În perfectul anterior   
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simplu verbul a fi trebue să fi sunat: 
fusesciii, fuseseşi, fusese, fusesemu, fusesetu, 

_ fuseseră. . -- Si 

d)  TiruL FITORiY. 

- Verbul ajutorial pentru timpul fiitoriti 
încă -se diferesce încitva de cel modern. 
Acesta sună: voiii's. oii, vei s. îi, va 

5. a, vom s. om, veţi s. îţi, vor s. or. 
În Codicele Voroneţean îl găsim numai 
în o formă întreagă, cam diferită de cea - 
modernă, precum: geto 35/7; nepu 1/2; na 
19/13-14; tpemov 50/9; apei 20/13; topS 2/0. 

e)  CoxDIţIoNALUL. o 

Între modurile “verbului găsim în Co- 
„dicele -Voroneţean -un condiţional cu o 
foarmă proprie. "Acest. mod are decit un 
singur timp cu înţeles cum de fiitoriii. EI 
se formeadă dela perfectul sîmplu schim- 
bind silaba conjugăciunală a acestuia la 
întiia conj. în -aru. ari, are, aremu, aretu, . 
are; la a doaiia şi a treia în uru, uri, 
ure, uremu, uretu, are; sati eru,; eri, ere, 

-eremu, eretu, ere, şi la a patra în' iru, 
iri, ire, iremu, iretu, ire. Singurele esim- 
ple ce le avem în Codicele -Voroneţean 
pentru. acest mod, sînt. următoarele : rapa 
ce nphionupe 'kuepu,: ofunsu  ârovuue 
115/ag-119/1 5: — âuta 1 "KBEAÂ.MIId. “ce noy 

; 

dBovpe ASkpS, Aoaz7a tâc7e A CLAgE 
120/4.g; — ce 4 Spe danzoy NZRA7OV, A4- 
cacena a9pit. 134/j4-135/1; — uim uî.ppe ce 

, " ” Zeul AckA RON, ce Goț.ppaTanieii NoAcn- 
unui bovpeTrS; iu ce enuSuperS ae- 
pENI7o Acpervraze, dsepunani unge un 151/7ap 
— ekâpz Acamoyao ep'l, un ce auce- 
pe S, dauenpeaS uacza caoy u'kra 130/1334; 
— CE Âdioț „Anzparikenz, chpzwunpezoy 
ASnz cepunrSpz: rabie ângoaneac 73 na 
Tuipe “fieSun, ui.ppe daunei I15az; — 
IN CE BA. (OKBOIIPE AEpEnZOy Hovpateae AS 
XpnerecS,. epuricauai cei 160/9.11; — ce n$'! 
ARROVIUDE duel A Ropacie, Rom a pa 
MANTOVA nove 91/19.14. 

Acest mod, după formăciunea lui, cu- 
-respunde cu futurum exactum al Romanilor, 

  o 

Pa
 

54   

f) ÎMPERATIVUL, 

A. doaiia persoană plurală a imperati- 
vului, cînd se află o negaţiune înnăintea 
sa, are forma prelungită a înfihitivului 
cu silaba conjugăciunală ţi, adecă: areţi, 
ereţi, ireţi; precum: uS na âcea.ipapeuni 
141/1q-142/1; — uoY BA AGOA APEI 126/,; — 
HS az rrelaeperyn 15%/11.12$ —" Ho atetiuțipeuu 
126/1.21 ; — Ho A0Arui „paz 47epui dipeu, 
îpauini atien 122/g.7; — uoy goponnpeiuat 15/14; * 
ete... Fără negaţiune însă sună regulat, 
precum 2 coama 35/44; — naziyt- 
unea 151/5; „NzpkipietttA ut cx7oVpaunea 
120fag; ete. 

9)  Obrazrvur.. 
“Modul optativ încă ni presintă, în com- 

punerea sa şi în verbul ajutorial, oare- 
care diferinţă de cel modern. În Codicele 
Voroneţean găsim pentru persoanele şi tim- 
purile modului acestuia numai următoarele 

„esimple: np'kp'kunn eoy .picoani ce îSsa 
"0fiq-7i/ș zevrapikuin ASameseS Sl/w; 
bu p'kuur âcnovaranaS eo 1/23; âpa du 
â roz Beat. erkăpa- eainovaoy pik 

„130/1919; ce âpa noribpe dn AS... ce 
die 15/45; ce âpa âmoy „Miza AS racaza 

" BodcgA BAZRA7S KOV pp pe dvs 116/39; 
— eNauSSpapa A9.pIZA A dape ROV I4- 
p'kpea, kz ALA nacS apeaS karouni THput- 

me 91/80; —— oaie nopS nprk ce „pue- 
ak(ra) _îicronoasy ue e e easy Dupa; 
— BoYatoy âpa Ep'k-uega â „MIZERA e îAS 
52/7.8; — azeăroy. nori în Atatevacyi 
duec7a, ce uadcy BpoyToy cnpeynue pit- 
capre 82/1112; BazBarSaS  âuecza, npi.pcoț 
AE ÎOVaen, sun ap ovuncovy ce die A 
EH, anponicaome Ko: gotinnuiui un ASâre £a$ 

7-10. | Da 
__Din aceste esimple resultă, că în activ 
timpul present: al acestui mod u fost com- 
pus din “verbul - ajutorial atu, (an), apa. 
= ar modern, npens; “eperir), BopS sai şi apa 
= ar modern şi din nefinitivul scurtat al ver- 

„Dului principal, cînd acesta stă după cel 
aJutorial, şi din nefinitivul întreg, cînd 
stă înnăinte ; eau” timpul trecut se Con- 
„unea nu ca aşștădi din verbul ajutorial . 
aş (ai, ar, am, aţi, ar) fi, ci din verbul 
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ajutorial amS (an, aS, aa$, auu, 4$) Bpoyroy 
şi din nefinitivul scurtat al verbulul prin=: 
cipal. În pasiv însă, timpul trecut sea- 
mână a fi fost compus din verbul a, vră 
cu conjunetivul present dela a--fi şi din 
participiul timpului trecut dela, verbul 
principal. 

h) Mon xot pr CONJUGARE.. 

Se săsesc cîteva esimple, . carile ne fac 
a crede, că Rominilor nu li eră neîndă-. 
tinată flecsiunea verbelor în activ cu ver- 
bul ajutorial a fi împreună cu gerundiul 
verbului principal, precun : prs.. czurey 
eraaS 5/4; — împrf. îpa (= eram) Maz- 
rauAS tun ânponinni ASatz 35/9109; Epa (= 
eram) -eranaS 12/1215 Epauit caTzuniias$ 
150/1011; —- opt. iinprkiun ăcoyaranas 1/2. 

Represîntaţiunea -pasivului prin verbul 
ajutorial a fi, împreună cu participiul 

timpului perfect al . verbului -principal, 
concordat în gen şi număr cu subieptul, 
Sa păstrat pînă n ditia de astădi pe lingă. 

„refleesivă în acusativ. In- -conjugăciunea 
loc «dle a fi seamână a, se fi fost întrebu- 

” ințat Şi a stă, precum se vede din esim-. 
“plul: CTATEVIE VIOAEia To 11/12-15. 

- Unele verbe netransitive seamnă a se 
“d conjugat în perfectul şi perfectul ante- 
rior compus cu verbul ajutorial a fi în 
loc de a avt, precum pare- a resultă din. 

esimplele : îpa Be.pprrS *9/7 şi pa ME pun 

*3/13.. Verbul â neppui $/5 îl găsim în per=- 

-. fectul Compus . construit. şi cu verbul aju- 

torial a av&, precum: Bepiiran 0/3 âoy 

depparov îI/o-u; ete; 
4 

Ei OpsenvăRi ASUPRA! COXICGĂCIUNII CITORVA- 

VERBE. . - 

a avtă formeadă ş gerun- 1. Verbul - 
“diul nu ca mai tărdiii în 
totdeauna în duBAAS 5/4... 

2. Verbul pa fi“ nare în timpul pre- 

scut. în a. treia persoană 
“indicativ forma, scurtată îi-s. %, ci sună 

numai tac're e Sp... şi £ 918... — În îutiia 

persoană singurală şi în a treia plurală; 

pe lingă czuT$S 2S/,. CAIN 9/p: mai 

esistă: si forma, scurtată co s.. cs. 21/... 

„avind, 

însă „sintem“ şi 

om, îţi s. 

“dibue 14/5..., (kueas, 

Be.ppre 1S/i 

regulate + 

singurală din:   

29/14...:; nu însă, Şi îs sau 's de mait ări, . 
Întiia şi a doaita persoană. plurală sună, 
numai cemoy 5/2 şi cei 5/11... niciodată 

„Sinteţi“ ca mai. 
tărdiii. — În timpul _fiitoriu de asemenea 
nu 'esistă forma scurtă: oiii, îi s. i a 

ţi, or, ca mai tărdiii. , 
3. Judecînd după esîmplele shkae 155/10 

„Şi A'kacpa 5/5, verbul „a dă“ a trebuit 
să formede perfectul . simplu numai în: 
dedeiii, dedeşi, dede, dedemu, dedetu, de- 
deră,: nu şi în dăduiti ca în Qita de astăqi. 

- 4. Verbul „a luă“ priface pre ă din 
silabele conjugăciunale pretutindine în w, 
precum : înd. prs. ASWatoy 59/p ; — conj. 
ce AStas 11/65; — prf. Sp. 490 fu — 
aopuvais 178. - E N 

5. Verbul pa: face formeadă perfec- 
tul simplu nu ca astădi în făcuiii, ci 
îm apeeio 69/40... Ss: dsrute 06%/3.9.- (dee); 

dbkuenS),. îhuepa 
19/17... şi participiul timpului perfect. nu 
în „făcu t*, ci în danroy 29/07... | 

6. Verbul a veni = â neppui 9/a.....for- 
meaqă perfectul simpli neregulat, -adecă : 

(Be.ppeunt), te.ppe 3/2... REA 
peatS 15/6..., (Be.pperop), Besppepz 20/12... în - 

loc de ce-ppitie, REAPIUUI, EE-AQII, BE Apians, 

REMPHTS, BEAPHIpZ. “Dintre aceste . forme 
găsim numai pre una: Bepprrats 

s5/,, ReputaS 26/5. - 
1. Verbele „a răpit şi „a străluci“, 

nu le-găsim, ca astăgi, cu silabele conju- 

săciunale ese; ci simple, fără de acestea, 

precum: ce A9Y” ZanA EaS 19); —- NEA 
CANONIC Coaptde, Mil /g. 

„.98, Particularități sintactice. 

“ Toarte adese ori: se diferesce „graiul - 

Codicelui “ Voroneţean: de cel modern în 

 înşirarea. cuvintelor în propusăciuni. Acea- 

stă difeririţă însă nu este particulară, D= 

mai Codicelui, ci o, îutimpinăm prin toate . 

trăducțiunile vechi. Ja se esplică prin 

ținerea morțişă a trăducătoriului de şirul 

cuvintelor din testul, din carele trăduceă. 

Graiul tri iducţiunilor nicicind nu ni re- 

presiută cu esactitate şirul. cuvintelor din  
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- Din această causă nici nu 

_pra acestei deferinţă. 

| plelele: 
îzretr aa dece )răcna 11/1011; UErA7A ce 4 | 
cetăcta 1/1; pe lingă întrebuințarea, CO-   
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graiul „cel . vit al răstimpului - respectiv. 

.. O particularitate. caracteristică o găsim, 

în Codicele Voroneţean în aplecarea ar- 

ticulului sufipt. Aicia cînd un substantiv 

se dechină cu adjective calificative, carile 

ait înnăintea sa articulul demonstrativ 

cel, cea, nu primesce numai substanti- 

vul articulul sufipt, ci totdeauna Şi ad- 
jectivul, precum :: ranASAS ueaa nov. MSAS 

46/34; ranaSpene ukaa novippeae 156/12-13; 
 MAREAOV Mead A€r4POVany Ci/11; RORAN'TOVASY - 

“ed WEaezpeyaoy 113/9.10; €AtimeAe Ueda 
Koyparoaov 112/14; nacropioaS UEAA CORT 
70p104$ 150/13; kuniSaSu ue aovia ZEo ao 

185/7; cspauin atenua Apamiu 113/2; wa-: 
MepuasaS uedepa HenBS.ppiidopS soi Ko 
yezeaepS uonepa zikataspS 111/6.7 ASYSpeae 
“ukaa XuHRaatieae 4/12; Bprkawk kră nea | 
-139/8; aSavk u'ka' «PIZ Ard 169/9.10; zeBAa- 
„păen vena a0.paieii 133/7.8; AE WANacTHat 
ah me an ckoy „mzpnaazo ae ua: 
„Îoacerpunde 191.8; ete. — Adjectivul cu 
cel cea înnăintea sa primesce articulul 
sufipt. chiar si .atuncia cînd stă fără de 

„Substantiv, precum : ana HOVAtati ve(Ae 
Aaa "ri.ppe -mropSivreae 55/o.4 ; ÂCKOVATA Mau 

“BpaTocS pc wkaa e NaReasip rpzan'Teae 
£6/1.3; ete. Adjectivul. calificativ de după 
substantiv. seamănă a fi fost articulat şi 
atuncia cînd între dinsul şi substantiv se 
află” orice pronume demonstrativ, poate şi 
posesiv, precum ni arată. aceste. doaiie 
esimple: A9BSAS- auecra cAITroâsy 35/4 şi 
NES ibpua BEApIrTrov aţi ocs ao A9i 
15] 0 | 

Ca abatere dela * regula, generală, şi 
totodată ca neconsecinţă în: aplecarea “ar 
ticulului suâpt mai cităm aici încă esim= 

iesi aa fcheceracnaă 9/13; magi, 

rectă: nov.ppovaosy. Sate 118/ ; BOYA npu- 
craninaţie 55/23; uegSpk rnansacra 5/3; 
înperacia ANAEA 56//9; ete. — Şi apoi: Ae. 
MSvanai din 5/9; cdipzumunaSee acu âniu 
Sa „N zen aurit 135/9 ; aa „ani To. 10; 

  

însistăm asu=. 

  

„imtea substantiv elor, precum : 

oto atie A ani 1674 19 Pe Tine %ă con 
strucțiunea coreactă: moanui Wa ME pit 3/0; 

„vinu Sia 5/7; ete. 
_-Remarcabilă mai este întrebuințarea în 

G. şi D..a articulului sufipt înnăintea 
pronuielor posesive, cînd ele stai înnă- 

4 eu Ioacge 
Epeai.puua 71/s;- ă eu ROACZE EpEAT-MIA 
139719; covneţuu, WSce 4 acpS cau EAZEANI 

„152/5; etc. 
În aplecarea pronumelor personale în- 

tregi şi scurtate încă nu se obsertă o 
“consecinţă rigoroasă. De şi predomnesce 

un adjectiv, saii 

Se pune apăsare 
„cînd se esprimă vre un contrașt, precum: 

ca şi în dia de astădi regula, că pro- 
numele” personale scurtate se între- 
buinţeadă cînd sint cerute de verbe, car” 
cele intregi cînd sint cerute de vre 

de vre o preposiţiune - 
cu acusativul, totuş întimpinăm multe a- 
bateri «ela, dinsa, precum : ce ne cHiSia: 

“Road ut ce uS „MIA S Bei 1/56, KZUAS 

. “td ue Ron ASNSAS can 

N 

“do „nea. a cipauti  Siiaeae 25/a ; Dege- 

ranAS neu "roni 29/8.9; Sucepa „ASV 290; 

ZBCNoVIui AA 4995 62/11; tame ce ackoța- 
"Tan ME.ApE *S/13.14; ete. Repeţirea pro- 

"numelor personale - întregi pe lină cele 
scurtate se face ca şi.astădi atuncia, cind 

„deosăbită pe ele, saii 

nerzrSp... AE.Ape dinte 204; NS. 
noyeera vezut- 

maropu 21/78; 19. UA Azca Heil BaivrevaS 
51/12; cen Bara dou “zecrSas 16/a ; ct E. 
ASEA AS 55/15 unim capSraatoy ei 205 
wopapz cinpe 493; ete. În legături Cu 

“verbele, pronumele personale scurtate nu 
ati totdeauna locul din ditta de astădi, 

presum: ânpeniaoaie 5%/9; duponiece 21/s ; 
ce „pizoâzuezee 192; movrzaSua 17/10; Zoy- 
Padre 91/5; nzprl aa 5/10; nazereaia- 

dateaza 5/8. împr. Ba zeovrawu 13572; ete. 
Remareabilă, şi nemaiindătinată “astădi, 

| este repeţirea vefleesivului ci.ppe nu numai 

Personal” sciwtat este 

ca de ordinariii cînd pronumele personal 
scurtat, este de a treia persoană și stă în 
acusativ, ci şi atuncia, cînd stă şi în da- 
tiv, ba chiar ŞI atuncia. cînd pronumele 

de întiia şi de a 

  

 



  

, 

IN 142/8; 

doatia- persoană * şi stă sau în 
sai în dativ, . precum : 
nout Ark câppe - Mi Bnopuipe 1910.12; 
ce dsepikexzunu cî.ppe , 

uiti «pfpSatSta-cî-ppe 152/4; nara cî.ppe 
dpepuaroy 73/89; fo daevraus nzprk -cî.ppe 
ANpOTHEA tovateaovii 40 îcScS. uasaprkuu- 

easy 1076-93; RAACTEAMAAMOYIIA ci.ppe 5/7; 
A durea â ateve ci, ADE UUti "moârra ToVZAa . 

21/6-7; capSTaunna cî.ppe 165/1.5 ;- ete: 
De îns&nnat mai este, că în Codicele. 

_Voroneţean „niciodată nu se. găsesce. în- 
trebuinţată preposițiunea pre s. pe, în- 
năintea unor acusative, ca în graiul mo- 
dern; precum nici regimul - dirept (acusa- 
tivul), pus înnăintea verbului . Său, nu se 
repeţesce totdeauna ca pronume personal: 

scurtat spre a pute fi destins pe deplin. 
de subiept, precum: âuca azca dute 2/78; 
Îco co 49 iovpteckS un nateaS 1piit0Y 5/9-10; 
E A 'Teara aovavk W sri.pevauie 9/9. 10; ga- 
Mpa Pata ut ApucraZĂa 10/3.4; dipenra 
Ho 19/2.3; kepS oVunae. NaBea$ Si “eaă 
ue vro ronenuii 59/75 ete. 

Remareabilă şi nemaiusitată astădi este . 

construcţiunea. verbului, a fi în următoa= 

rele esimple: capi cnpe en Wata vead 

E îpa AT o S £40Y „WSXSV AV. Xa 

„ae 13; ct. Î MIOpEaS ueni îpa MOV ALEAE fruyS 

162. 33 npopo$ U £ A ave Epa MOV AtEAE ras i 

21 a; BAN rs UEAA MEN e Iata EpORIU- 

ASIA Sif; ua en doțeerS ceuepu 

15/18; cete. Asemenea Şi construcțiunea: 

neerrehuie.. Sue ă REL ae ue „pe piztice 

aenutogeuuriui d -PABAd AS 166/y9-116/1, 

- Verbele â .puezraue =: vincere şi â piogea le 

ailăm construite cu dativul; precim: uit „Î- 

Bztoir 40g$ 5/13; ă MIOAeRa Bin a0p$ uni atez- 

uuaepS 155/7; moqera 'rey7SpepS ASnz aSkpS 

plate. ce prometzătoy AS 8/12; 

dară odată şi cu acusativul: 

ARĂ AE.Ape 101 /5.g. Verbul â tun consțruit 

"odată cu dativul: nouri mia ît/o.: 
astădi ca Asemenea nu se mai allă, 

un verb transitiv să'şi păstrede regimul 

săii în acusativ şi atuncia cînd este în parti- 

 cipiul present o ri îi, preciun îzizropro Koy- 
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acusativ,. 
AS Zovrapa ce 

„ROVANZUAapu un 

"ue catiue 51/10-11;- cort ci.Ape 115/3 ; | 

„este preposiţiuniea âd;aga cu genetivul: ronitau 
înzppa dapa ucranntacgs. 76/4; — De doaue - 

ME. Bi, NEREcTEcnoy Beat ao, 5. 

“Seara = edoyev = benedicere şi â pEey=, 

-ROVEGIITA - = Xamodoţei = maledicere ; ă 

ii Ță > 
= son 1$ 4 

- AGA AAITEpIR = Dum) paâpos i să i pape pr 

rosu = bre = contradicere ; 

UE. ue I9- 

| 
is HA 

= păiaggoi; Gasvienupe = phzporiz; a   

eznTovao 11%/9.10; ROVpAPa7A Ui.pezrepu 
10/11; akye A47zTopto 130/, ; etc. Această 
datină nui generală, căci aflăm şi dev A- 
raropioaS oyeziuireyaeyi 111/19.13; dana 
Topo AStpovacţn 119/89; ete. | 

„ Preposiţiunea â în loc de „la“ o găsim 
de mai multe ori, precum: â uni £pa 

“A. AdMăckeY.... CNOV.AIO ce Nek'ztaczce 73/41 
79. 25 COVIISY.ApENHRA MS ă 'Toa7A ul Ap 
AE Watoy 14%/142145/,; cevnouniSce. 4 aepS 
cz nzzaauui 152/5; etc. — Remarcabilă 

ori aflăm preposiţiunea nov construită cu 
dativul : Kei snozovasvii 50/27 ș nov uedepă 

ş. 29.. Particularități lecsice. 
Dintre particularităţile lecsice vom în- 

şiră aici numai citeva esîmple “de forma- 
rea, cuvintelor prin compunere, c carile ni 
demustră că ele nu's alta decit o trădu- 

cere verbală a prototipului lor grecesc, 
şi că prin urmare trăducătoriul -s'a folo- 

sit de acest test, precum: ÂzyuuToTae- ă 

'ropt 8.2 = Gopopozâzos = ârgintariii ; âcs- 

npzaSapik 16%1.2 = rheoveia: = prisosiuță, 
abundanţă,. lâcoinie; “4 Bi.ppeaue = âyz 
Vonoisiy, ş si 4 ztoy: ipaue = AAXOROEI; A BÂADE- 

! 

edYouety; ui.ppecovy uSerepre 

RÎPPERECTU = EVZYVEASY ; 

Boy. -apSronurepis10/4:5= cosepiis AENIpEoVpA- 

ri. presara = = 
, 

ie == GVVOIAEY ; ACVAUE, vagoviipk Su. 12 = 

cdy/agatiz ; MOV aaă; pSaiSerhue = - eDnpEzeia ; 

apa 4ea' ke 170/9190 = ouos; îpauimorii- 

mepii, 155/ş.4 = edâehzor ; d. ce -NIpOTIIGA- 
mbye- 

AATZTEPL = vopodtzrg = legislator; AS.p- 

raze Aape 156/5 = pazpodoiz ; “MTASANSANTE . 

—. pegovzztoy = media NOx; dttăuu$ 11/3 

ce upelnoyieypa = Dnegpaizer = _prăegau- 

dere; ă ph AEcrroV-ApE o Urepe a = prac- 

-ceilere; upenSue.peS = 97 ezipgzros = prae-   N - 
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positus; eqinpSiiceAuTepIo 151/4 = 

Coen ananos coyneY eS pede arrep19 = Ta 
TEvEezwy ; etc.: - 

Remărcabilă mai este. şi. împrejurare, 

că găsim ici coleă cuvinte de origine ro- 

manică înlocuite cu altele de origine stră- 

ină, precum : dpuipa 9%/19-şi sacuns 9%/G ; 
ă nopenu şiă BaczaSn; ă - Bî.ppekSazuTa şi 
d RAAPECAORI;  AEpENTATORIO ŞI FpBAtăure ; 
AecnoveS şi caacTe :="BaacTe ; Sica ŞI: Nopett- - 
KA; NAREAS WEAă AErATEVAeY Gia şi: nanea$ 
dpoyraoyaoy 91/11-12; â. koțieTa şi d ce 
TEA 5 MOV și DACATA; d: AEpa'routa 

-Și a ce. HBetaeiiu; dă „AtazrSpuen şi â nens- 
REA; d uSresa şi ă “MAPS 
Rovpa'rS. şi BATAXS ; „AnSTape şi ACCG AIBE 

“Meaenuope Şi A2AApie ș AultAS Şi. ca- 
paxS ;. azpie şi caata: NATHAMA, : 
crpacre; â Wrapii Şi d Win, â ACCZAN; 
NARATOY ŞI rpeuldaz; noyrkpe şi cuaz, 
erpiupS şi npnwacus ; "ukzra şi zA3B9% ; 

wezsS şi caSrz ; “azn'royiipe Şi cnzcentie ; 
etc. Ca numire pentru acelaş “lucru ai 
aflăm : ccpenrnropre şi nproTs; cdenru- 

- moage şi nacilkpesa; â ovenzra şi: “4 dbarz- 
AS; TaTrz.ppS şi nzpnure; ete, 

“Nu mai puţin remareabile pentru. CU- . 
vintariul graiului romînesc sînt. o mulţime 

de cuvinte curat romanice, 'carile astădi 
numai sînt în us, sait numai foarte rar, 
ori cu alt înţeles, precum: ârps =.ager; 

„uippecuS şi cipSaS ui.ppeciS — quisque şi 
-UnuS quisque ; Aeinezuie = dlesertio; 4 qe- 
CNoY.Ape = 
scendere ; îbapeape = fallcare = talere; 
rpkua dela erei — gravis ; puur$ =—.gens; 
WIope = juvenis; -ă Wnazaoţii = zelare ; 
a „Mezprbgae = icalescere ; , 4 -Nazuue =. 
vincere; â uit = vivere; În ape = în- 
cendere ; tzreai.ppS — quantus lenis; KS- 
pepe = currere; Aproape = languor; Map 
UEAS — languidus;-. A9Vioape = -lucor = 
lucus; MHineaS — miser ; 
murmurâtio ; eta rSpa = dela: necare; 
HoȚatapa = nămănă = nominare; ă nord 
= navitare = nare; tone HACTE —:o0pus est; 
npeenpe — preste; edu = nocere; zuizu 
= = rietare; CEA = Sive; â choy. -Mixga = = 0X- 

â)o- A 

-ANAp4TS, - 

- bare de înţeles, precum : 
ă uns Şi 

 en6, Ape 162/10 =:a, stăpini ; 

disponere; â Aetpipae = de-: 

ay gre tipe =:   

compar are; Ta. Muups = = utimpinar c; A "PH 

— tinnire. 

Asemenea aflăm şi cuvinte străine, carile 
nu se mai găsesc prin alte” monuminte 

„Literare, sau numai foarte rar, precum: 
"A _BACZAASI, A - BAAroAApu; dă BARBI A£ 
“BHoY, BROZIIIE, aueys, Buepecii$, feature, 

â- dpeataoyii, â rererni, â Xanii, HBAtaani$, 
“ AMAOCTH, nad rus, â ce iert, Guns, 

= WVPo4 44, MNăpacnata, 4 NEcTU, NoAeninas, 
NORaatiie, A NBEBAUAN, A Npiierrori, ipumatu$, 
PACHINTS, CARAABUA, CAacTe = 'Baacrt, A 
CAEAH,  CTpACTE, A CVNCRZN, OVNoRzIINIyz, 
ovenz, d oVreumn, ete. - . 

Mai cităm aici citeva cuvinte parte ca 
raritate de formaţiune, parte ca schim- 

AcKoY ATRAZUTEY 2 
13S/,0 == ascultare — obedientia:; ă724r4 
123/2.3 = aşă de mare; ânev'roy 8/9 = că- 
ştie; ASnz AScSaS aticov 21/12 = purcedere, 

îndepărtare; cibpzuinpil suacaspS Kovpa- 
uuTSaSu 32/2.3 = curăţire; auncur$ 2/2 = 

„trebuinţă; nactoy7ov .124/1 = nascere, .nu- 
tivitas ; aioy'rS 70/11 = scire ;. jurSas Ap 
esttaopS Nt 133/sub = unsul.. BOPATATE 

'131/7 — bogăţie,. avuţie; â ce A esssniae Ze 
"= a'şi. luă dia. bună, r&mas un, a "se 
"depărtă; qtenSerepre 1194 —:stăpin; ă 46 

Aecneves 12/12 
= poroncă, putere ; â ASpa 156/; =: a face; 
a construi, a, didi:; rprhua 13/g... = greu- 
tate, putere, tărie; -MiToypipeey 297, pu 
— "talţine, miriadă, şi întunerec ; movpk- - 
genS 116, = = întunerec ; Mo Aenzmeape 1/39 
= locul unde se face “judecată; cienTru- 

moape. 32/qi., =, locul" unde se fac lucruri 
Sfinte; MI0.ArîeTop10 121/5 altariu, locul unde 
'se junghiă animalul ca sacrificii; ovar 
tannuiS 11/g; fox AerauiA 63/5 ; îov aeracta 5/11; 
HA oEntioy 36/4; „MITozEzToVpa 60/45 = - 
turburare; „d noioas ânoy. 143/4 =— în timpul 
mai din urmă, novissimis temporibus ; ce 
npetakeia  Azezutopi 78/g = iertare naka- 
TedepS; nebaate.ppni 47/03 — non populus; 

Nepouuipa 151/pq = nestricăciune.; ut- 
mape 193/j1sa -= debil; IEIALpO7EY 124/8 = = 
neînfrinat, fără repaus; naerurSpuae 169/7 
— => lanţuri ; : QecSpa, „136/g := := scrisoare; me  



  

Ti. Augrk 102/ = pretutindine; ; ce Sasca 
164/9 = să întemeiede; ot pauulopiiae 1257, = 

urările, binecuvintările; UM.puiiezoape 519. 13 

za = stăpine, puternice ;. EATAAATON pui 1999. 

= răni, vulnera ; ete. . 

  

Etatea Codicelui. 

$. 80. Greutăți. i 

A înă cu precisiune etatea unui ma- 
nuscript nedatat este foarte grei, pentru- 

că totdeauna 'se “pot ivi o mulţime de 
îndoele anevoie de delăturat.. Această 
ureutate - se măresce, cînd manuscriptul” 
nedatat. mai este: încă şi defectuos. Codi- 

cele Voroneţean este nedatat şi defectuos. 

Determinarea cetății lui este cu atita mai 
mijloacele - ereă, cu cit mai puţine sînt. 

paleografice ce ni stai la desposiţiune 
pentru scrisoarea romineasci i - 

Cu toate gr cutăţile acestea -ne vom în 

cercă a îndică, cu? oarecare grad de pPro=- 

babilitate, dacă. nu. anul, 

apoi macar 
seris acest Codice. 5 

Timpul când sa “scris vre un Codice 

nu trebue numai decît să fie tot acelaş, 

sai deceniul, 

în carele sa compus, ori s'a trădus. 'Pe- 

“stul unui Codice poate fi „compus sai 

_trădus. cu sute 

inte .de timpul,- din carele ni s'a păstrat 

el seris. Poate esisti- aşadară osdiferinţă, 

foarte mare între cetatea scrisului Şi 

între etatea trădusului, saii compu- 

sului vre unui test de Codice. 

Codicele Voroneţean nu este originalul 

trăducerii, ci. numai 0 copie, şi încă o 

copie foarte tărdie, -precum - am îndicat, 

mai sus de mai multe ori, şi precum von 

vede şi» mai la vale. Deci, în cele urmă- 

toare vom. căută să determinăm, cit cu 

putință de esact, „etatea Codicelui atit “i 

privinţa scrisului, cît sa trădusului. lui. 

seculul în. care a putut fi. 

„ Eneyklopaedie der Wissenseh. 

| von d- 

de ani chiar, mai înnă-- 

  

31. „Timpul î în care s'a scris Codicele pentru 
. ultima oară. | | 

Pimpul. în care s'a, scris Codicele Vo- 
ioneţean pentr u ultima oară, îl vom deter- - 

mină luînd în considerare întâi! materia= 
lul: pe carele, şi apoi' literele cu carile . 

este el scris.. | 

p a) - Hiărtiea, 

Codicele V oroneţean este Codex Ohar- 
taceuis, -adecă scris pe hirtie, şi încă 
pe o hărtie fabricată, din” rufe -de în ($.7, 
pg.. 266). Din-această împrejurare resultă 

fără de nici o îndoeală, că cl n'a putut * 

“fi seris, pentru ultima oară, înnăinte de 
finea. seculului al 13le, saii de începutul 

seculului al 14le, pentrucă, abiă pe tim- 

pul acesta s'a început, a se fabrică şi a 

„se întrebuinţă hărtie şi din pinqă de în. 1) 

Hărtica din Codicele "Voroneţean este 

-de format inic, curată, albă, grosuţă, ne- 

tedă; gumată bine, şi în dare se v&d cum 

se cade întrinsa, firele formei de sirmă 

şi marea fabricei. Tocmai aşă ni descrie. 

G. M. S. Fischer).că a fost hărtiea în 

_seculul al 15le, 'dicînd că hărtiile 'fabri- 

cate în seculul al 15le se desting de cele 

fabricate în seculele precedente prin aceea, 

că ele aii fost făcute din masă curată, .. 

2) Tischer G. 31. S. sub „Papiert în Allg. 
und Kiinste 

Esch und J. G. Gruber. 3.5. 11. 

Ph. pe. aie — Sardini G.--Esame sui 

| princib; „della, francese - cd italiana tipografia. 

Libro ÎI. Lucca 1197, pg. 1t1—144; — Mi- 

dou Et. et Aug. Matton : Etude sur les fii 

granes des papiers empley 6s en France aux: : 

"de ct 1de siceles. Paris 186$, pg. 5. —- 

Lupi Cl. Manuale di paleografia dehe arte. 

Firenze, 1875, pg. ti. — Schânemann C.I. G. 

Versuch 'cincs vollstiindigen as der... 

Diplomatik 1. BA., Leipzig 1818, pg. 4995— .. 

503 ;- Serapeum, Zeitsehritt f. li liotieks. 

„vise, +. Dr. R. Neumann, 1. Jeg. Lpzg. 1816, - 

PS. 100—101. — Wattenbach | 7. Das Schritt: 

wesen im Mittelalter. 2. Aufl. Leipzig 1815, 

pg. 114—123. 
2 Tischer |. c. pg: 94. — Conf. Ezne VW. 

PF. Ucber die Geschichte des Papicres, Wien 

1862, pg. 14. — Didoua ct AMatton, |. e. 

pg. 6—i.   
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neputredă, şi albă, în formate mici şi în 
nisce form de sirmă cu firele "verticale 
mai departe unele de altele; că erai tari 

şi bine gumate, şi. că în cele mai multe |. 
din ele se -vedeă -şi marca. fabricei. 

Din împrejurarea că hărtiile de in dela 
finea seculului al 13le şi din seculul al - 
l4le nu aveai încă calitatea hărtiei fa- 
bricate în seculul al 15le, şi din consi- 
derarea că. calităţile hărtiei din seculul! 

„al l5le se potrivesc întoemai cu ale hăr- 

tici din Codicele Voroneţean, urmeadă, 
că „acest Codice .n'a putut fi scris mâi 
înnăinte de seculul al 15le; că aşadară, 

atatea lui nu poate fi datată mai dinnă- . 

inte decit abiă din seculul al 15le în- 
coace, 

La, acest resultat ne conduce calitatea . 
hărtiei lui. Să: mergem acum un pas mai 
departe. E o : 

1 

-D) Marea fabricei de hărtie. 

Se scie că chiar dintru început mai. 
fiecare fabrică de hârtie îşi âveă un sâmn 
proprii - pentru timbrarea hărtiei sale, o 
„marcă pe care-o întipăriă p6 hărtiea ce 
o producea. Prin ea îşi destingeă fabri- 
catul:săii de altele şi] recomîndi co- 
merciului, a 

La, determinarea etăţii unui manuscript 
nu putem trece cu: vederea nici. marea 
fabricei din vre o hăntie,!) căci, sciind 
din care timp a început! a 'esistă cutare. 
Sati cutare fabrică, vom sci totodată, că 
şi manuscriptele păstrate pe hărtiea fa- 
bricată de dînsa nu vor -pută fi mai vechi 
decît însăşi fabrica. - a 
„-Hărtiea din Codicele Voroneţean  în- 
căşi are marca sa. Fa însă nu se poate. 
vede întreagă; deodată, fiindcă coala este 
îndoită. în opt. şi tăiată, şi pentrucă marea 
cade tocmai “ în legătura manuscriptului. 
Cu toate acestea nu «poate fi îndoeală că 
marca acestei hărtii este un porc, sau 

1) Fischer GQ, Beschreibung tvpogr. Selten- heiten und _seltencr” Handschriften, G, Lut, Niirnberg 1801, pe. 138 ete. — didoua îi _Alatton, |. e. pg. 192—14,.. | E   

un vier.. Capul lui cu picioarele de din- 
năinte şi cu o parte de spinare se pot 

vede pe paginile 29, 37, 517, 73, 83,9%, 
95 şi 107, ear dosul lui cu picioarele 
de dinapoi şi cu ceealaltă parte de spi- 

nare pe pg. 27, 55, 71, 85, 99, şi 109. 
Pe paginile: 835, 39, 41, 123, 125,135, 
137, 143, 145, 147. 149, 159, 161, 

-163,-165 şi 167.se văd cite unul sai 
doaiie -picioare, ori cite o bucată de spi- 
nare. Din aceste frinturi, şi anume din 
cele de pe pag. 27 şi 29, 83 şi 85,9% 
şi 99, am construit trei figuri, carile se 
văd pe tabela II, şi carile:ni arată, cit 
cu putinţă de acurat, tipul porcului, adecă 
marca fabricei. : 

„Această marcă este una din cele mai 
rare; ea nu se găsesce reprodusă în opu- 

rile respective nici de Santander!), nici 
de G. Fischer), nici de G. Sardini?), 
nici de Midoux et -Matton*), nici de Fr. 
Schuler von Libloy 5). Acesta din urmă 
însă ni spune, că a găsit în archivele 
Transilvaniei din Bistriţa, Braşor şi Si- 
biiii, dar nu ni preciseadă în care ar- 
chivă anumnea, un uric scris în anul 1521. - 
pe o hărtie, a căriia marcă de fabrică eră 
un poro sait vier. De asemenea nu ni re- 
produce nici figura acestei maree de fa- 
brică. Hărtiea acestui uric însă n'a: fost 
originară din “Transilvania, -ci. împortată 
de aiurea de - undeva, căci pe atuncia încă 
nu se fabrică, aici hărtie; În 'Transilvaniea 
Sa început a se fabrică hărtie abiă din 
anul 1546 încoace, la Braşov în 1546, 

1) Santander: Des observations sur le file- 
grane du papier des livres imprim€s dans le 
NVe sicele, în 'Supplement au catalogue des - 

“livres de la bibl. de... Bruxelles 1803 -pe.- 
1—6, tab. 1—5. 
„.5) Fischer G. Beschreibung. |. e. pg. 137-174 

- 5) Sardini G.-Esame |. €.:p&. 147—154. | 
dle. | a 
5) Sehuler o. „Zibloy Fr. Notizen zur Ge- sehiehte der deuisehen Diplomatik în Sieben-- 

biirgen, în Anzeiger fiir Kunde der deutsehen Vorzeit. N. E. 5. Ba. Niirnberg 1858..pg. 374 -—B75 și 411—415, 
    

Ss 

 



  
  

— 328. — 

la Sibiii în 1564 sau 1575, la Alba 
„ Julica s. Belgrad în 1584.) 

Mai înnainte de anul 1550, Roniinii 
din Moldova şi din- "Ţara Romînească. îşi. 
procuraii hărtiea necâsară de prin alte ţări 
mai îndepărtate; din jumătatea a, doatia 
a seculului al 16le însă începură a îm- 
portă hărtie şi din vecina 'Transilvanie, 
pină ce, pe la anul 1583, Romînii din 
Moldova ajunseră a ayt şi ci o fabrică 
proprie de hărtie cu marea ţării drept 
„marcă de fabrică.?) Acest “adevăr resultă 
din diversele maree de fabrică ce se găsesc 
în hărtiea uricelor şi a manuseriptelor de- 
prin archivele Rominiti. - ă 

“Bruditul- B.P. Hăşdăii, în preţiosul 

săi op: „Cuvente den bătrăni“; ne face 

cunoscuţi cu diferite maree de fabrică, ce se 

găsesc în hărtiea uricelor şi manuscriptelor 

dintre anii 1577 şi 1636. Pintre toate 

- aceste maree de fabrică nu întîmpinăm nici 

una, carea să ni represînte marca fabricei 

“din hărtiea Codicelui Voroneţean. Nici 

chiar în hărtiea. pe 'care este scris "Codi- - 

cele Sturdean 3), cu carele Codicele- Vo-: 

roneţean are” nisce asemănări limbistice, - 

nu se află porcul sau -vierul ca marcă a 

fabricei. Lipsa 'unui porc, sait vier, ca 

marcă de fabrică în hărtiea folosită de 

Romîni cam de pela anul 1577-încoace 

_ne îndeamnă a presupune, că hărtiea cu 

această “marcă de fabrică este mai. vechie ; 

că poate de pe la anul 1546 încoace de 

cînd. se începuse a. se fabrică hărtie în 
Ă . . . y A pa . 

“Transilvaniea, şi chiar în Moldovazea na 

măi fost căutată de Romini; că aşadară 

timpul, cînd.a fost 'ea întrebuințată, - de 

dinşii, a. fost timpul înnăinte de anul 

1546, sati primele decenii dela începutul 

seculului al 16]e,. sai chiar finea secu- 

lului al 15le. Şi întradevăr, după multe -. 

“cercetări, am aflat că, dacă nu cumva 

2) Behuler o. Libloy, Lc. pg. 412—418 - 
şi în Kurzer Ueberblick der Literaturgeseh. 

“Siebenbiirgens, Iermannstadt, 1857, pg. 11. 

2) Iaişdaă B. P. Cuvente den bătrănr, t 1, 

2. Bucureser 1878—19, t.'1. pg. 45—A45. - 

3 Iăşdeă. B. P. |. e. t. 2. pg. LII. - 
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“pe la finea scculului al 15le apoi de bună 
samă că pe_la începutul seculului al 16le; . 
a esistat . o. făbrică de hărtie, a căriia 
marcă a fost un pore. Adalbert Ranter, în- - 

tun articul întitulat: , Ueber die Wasser= ” 
zeichen der îiltesten Leinenpapiere in 
Senlesien“ 5, ni spune, că chiar în Sile- 

siea, în oraşul Şvaidniţ. (Schweidnitz), se 
află o fabrică. de hărtie, care îşi luase 
drept marcă.a sa marea oraşului, carea 

eră un porc. El ni împărtăşesce cinci 
chipuri: de pe această marcă, puţin dife- 
rite unele de altele şi scoase din hărtiea 
unor urice „scrise în anii” 1494 şi 1504; 
1512; 1516; 1518 şi 1522. Din această 
împărtăşire a: lui Ad. “Rauter urmeadă 
neapărat, că cel puţin pe la anul 1494 

esisti aci şi funeţionă în orăşul Şraidniţ 

o fabrică: de -hărtie cu un pore—drâpt 
drept marcă a sa. Această conclusiune însă, 

„de şi rădimată pe esistinţa uricului din 

1494 scris pe o hărtie, care aveă un 

pore ca marcă de fabrică, vine în contra- 

dicere cu afirmarea lui Dr. Friederic 

Juli Schmidt, carele ni spune?) că ma- 

“gistratul oraşului “Svaiduiţ abiă în anul. 

1505 a dat; concesiune, ca moara din 

pieaţa pescarilor "de-acolo să fie trans- 

formată în moară de hărtie, şi că primul” 

“morariii de hârtie a fost Mihaiii Peuthel. 

Oricum se va deslegă: această contradi- 

“câre: ori prin dechierarea şi- dovedirea 

de falsificare în data uricelor: din anii 

1494 şi. 1504 ori prin rectificarea anului 

-1505-ca dată a înfiinţării fabricei, totuş 

un lucru va rămîne mai pre sus de orice 

 îndoeală, acela adecă, că hărtiea cu un 

pore. ca marcă de fabrică, întru cit nu. 

este ca vro .imitare poate de cătră alte 

fabrice, provine din oraşul Silesiei Svaidniţ 

şi că esistă, aci cel puţin: din anul 1505 

încoace. 

  

1) Schlesicus Vorzeit în Bild und Sehrilt. 

“ Herausgegeben Yon Dr. Ilermann Luchs, Bd.l. 

Scehster Bericht. Breslau 1566, ps. 149—55. 

2 Schmidt: Dr. Fr. JL „Gesehiehte der - 
7 

Stadt Sehweidnitz. 1. Bd. Sehweidnitz 1846, 

pe 814+—315. 
,  
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Răspîndirea acestei. hârtii prin țările mod, ea în alte răstimpuri şi prin alte 

romînesci este foarte . esplicăbilă, “pentru | locuri s'a scris într ali felii, fără însă a 
că Schmidt ni spune”), că oraşul. Şvaidniţ | face salturi în desvoltarea şi transformarea 

“ încă din timpurile vechi aveă legături co- gradată a scrisorii. . Această diversitate. 
„merciale cu răsăritul Europei, încotro îşi în forma literelor din diferite: răstimpuri 
trămiteă produsele îhdustriei sale. pină | este un preţios criterii pentru determi- 
prin Rusiea şi ţările tătăresci, vecine cu | narea cetăţii unui manuscript nedatat. Dacă 

_cele romînesci. . .- | - “| Jiterele dintr'un manuscript nedatat se po- 
Cine va. compără cu atenţiune cele cinci -trivesc, . în .forma lor, cu literele altor 

marce de - fabrică, reproduse :pe tabla, IL. manuscripte datate, şi "dacă NU - AVEM ar. 
după A. Rauter, cu marea după cum se. | “guminte 'temeinice de a presupune vre 9 

“dăresce ea în hărtiea Codicelui- Vorone- |. imitare mai tărdie a unor forme mai an- 
ţean, va trebui să mărturisească că marea | tice de litere, atunci putem conchide cu 
hărtiei Codicelui Voroneţean diferesce atit | foarte mare probabilitate că şi manuscrip- 
în mărime cît şi-în -esecutare de marca | tul nedatat îşi trage originea tot din răs- 
cea din anii 1494 “şi 1504, dar că-se | timpul: manuseriptelor datate şi scrise cu 
asemeneadă,. foarte mult -cînd cu-una cînd aceeaş. formă de litere: O scrisoare din 
cu alta: din celealalte marce din anii |. “timpurile mai vechi drept că poate fi imi- 
„1512, 1516, 1518 şi 1529, fără. însă tată, în timpurile mai noaiie, dar? contra- 
de ă- pută dioe că este chiar identică „riul nu poate află loc. 

- întru toate cu vre una din acestea. Poate. Pentru scrisoarea romînească încă 'a- 
că hărtiea Codicelui „Voroneţean ma fost |. -vem: publicate specimine din diferite râs- 
din cea, fabricată din anii ar&taţi mai sus, * „timpuri, carile .să ne pună în starea 
nică: dintr'un singur: an, ci din mai mulţi, stabili și-a caracterisă cu precisiune forma 
şi poate toemaă. din anii întermediari ai literelor. din toate timpurile. Această lipsă 
anilor 1512, 1516, 1518 şi 1522. | este foarte de regretat. Pentru scrisoarea 
„Judecînd " asadară „după marca de fa- | slovenească însă esistă astfelii- de speci- brică a hărtiei, trebie să dicem. că. Co-- | . mine... Este - “Preţiosul. op:  „Specimina pa- 

dicele Voroneţean nu poate fi scris mai  Iqpogrâfica Codicum Gracorum. et Slavo- 
„îmnăinte decit s'au la. finea seculului al. |. nicorum; biliothecz Mosqiensis synodalis, 15le sâu în primul. decenii al seculului |. -siee. VI—NVII. Rdidit Sabas, episcopus al 16l€. „Aojaisy- Moscva, 1863. Fapta că Ro-' „Al treile mijloc de a detige otatea unui | minii pină nu demult s'au folosit, ca şi - Codice nedatat. Sint: vecinii lor Slaxi, în şerisoarea sade li- - 

c) Liter ele. terele - aşă: numite - cirilice, ba pînă prin 
seculul al 1Sle chiar şi de graiul bul- "Unul din-. semnele cele mai: “decisive " garoslovenese, "ne îndeamnă a revindecă -. pentru determinarea cetăţii unui manuscript  citătului - op 0 valoare însemnată şi pentru. nedatat se privesce formia, literelor CU Ca= determinarea, vechimii scrisorii rominesci. rile este scris manuscriptul. *) Se scie din - Episcopul Sava ni presîntă pe -tabela, compararea! manuscriptelor esistente că nu VIII cite.- trei. “şi patru specimene de în toate seculele şi că nu pretutindinea abeceul cirilic, după cum se găsesce el în- Sa scris într acelaş mod. În unele Tăstim-. | trebuinţat în diverse manuscripte din se- puri şi în unele locuri s'a scris într” un " culul “al "11le pînă în seculul al 17le. 

  

2) Behmidt, 1. c. pg. G0—61. | „Cine va. compară „forma, literelor din Co-. 
?) Schănemann: Versuch eines vollstiindigen | dicile Voroneţean cu aceste specimene de Systems der allg. besonders der ilteren Diplo-“ abeceii, nu va pute ca să nu:mărturisască,   - matik. 2. Bd. Icipzig 1818; pg. 73 ș. ce. „că între literele Codicelui „Voroneţean $ şi 
  
  

  

 



  

între cele patru specimene de abeceii din 

seculul al 15le esistă mai mult decit o 

asemenare, o identitate. chiar, şi mai ales 
cu specimenele de abeceii din anii 1423, 
1457 şi 1500, mai puţin cu speciinenul 
de abeceii din anul 1493, precind -diver- 

“gința între formele literelor din Codicele 
Voroneţean şi între specimenele de abe- 
ceti din seculele anterioare şi posterioare 
este cu neasemenare: de mare. Această” 

împrejurare ne constringe a “presupune, 
dacă nu cu deplină securitate, apoi: cel! 

puțin cu un: grad foarte mare de proba- . 

bilitate, că Codicele Voroneţean a trebuit 
să fi fost seris sait în seculul al l5le- 

sau cel tărdiii la începutul, adecă în pri- 

mele decenii-ale seculului al 16le, pentru 

că chiar. specimenul de abeccii din anul 

1552 reprodus în opul episcopului Sara, 

chiar nemijlocit după cel din anul 1500 

nu se mai, potrivesce cu literele Codice- 

lui Voroneţean. : ” Da 

Deci judecînd singur numai după forma, 

literelor din. Codicele Voroneţean, pusă. 

în compararea cu specimenele de abeceii - 

din opul citat al: episcopului Sava, am 

trebui să dicem, că Codicele Voroneţean 

-ma putut fi scris nici pela:-anul 1552, 

nici mai tărdii de acestă, “pentrucă cam. 

de pe la anul 1552 încoace literele din 

abeceul cirilic ai început a luă cu totul 

altă formă, decum o aveaii mai înnăinte. 

“Dară nici mai năinte de. scculul al 15le - 

încă ma putut. fi scris Codicele Voronc- 

țean, pentrucă şi mai năinte de seculul 

al 15le forma literelor din -abeceul aş, 

numit cirilice încă a tost diferită de cea 

folosită în scrisoarea Codicelui Vorone= 

țean. € 

-dară -să fipsăm timpul “cînd s'a, scris Co- 

dicele Voroneţean, între anii 1423 şi 1550. 

însă dacă. vom luă în considerare nui nu- 

mai literele cu cari, ci încă hărtiea pe 

1 

care este scris Codicele Voroneţean, pre-. | 

cu și marca de fabrică a ci: atunci no 

simţim îndemnați, după cele dise mai sus, - 

“a fipsă cam între anii 1505 şi 1525 

timpul,-în carele pentru.ultima oară 

După forma literelor am trebui aşa-   

s'a scris Codicele Voroneţean. Pen- 
tru acest timp vorbesce şi fapta esistiţei 
unui uric în Transilvaniea, - seris în anul 
1521 pe o hăstie. care, ca şi hărtiea din. 
Codicele Voroneţean, aveă drept marcă, 
de fabrică. un pore.' Această împrejurare 
arată, . că în primele. decenii ale seculu- 
lui al 16le hărtiea eşită din fabrica. ora: 
şului: Svaidniţ din Silesiea, ajunsese aci. 

“si prin ţările romînesci,. şi că pute fiîn- 
trebuinţată Şi de dinşii. 

Ş. 32. Codicele Voroneţean nu este vre un ! * 
- falsificat. 

_ Este faptă netăgăduibilă, de şi foarte- 

regretabilă, că pînă cam spre anul 1840 

- Romînii din toate ţările locuite de dinşii 

nu -S'au prea înteresat de: monumintele. 

sale literare; nu le. adunaii, nu le feriaii 

„de “nimicire, nici nu le publicaii; ele eraii - 

lăsate în voiea întîmplării. Abiă de'pe la 

18-40 încoace începură succesiv. M. Co- 

gălniceanu, A. T. Laurian, N. Bălcescu, 

G. Săulescu, V. A. Ureche, Odobescu 

a cereetă. mănăstirile şi archivele private 

şi publice şi a publică cite una alta din 

neobositele lor cercetări. Nresistind pină 

- nu deniult înteres viii pentru monuminte li- 

-B.-P. Hăşdău, “episcopul Melchisedec, 

_ete. a se înteresă de vechile manuseripte, 

terare vechi, nu se puteă nici ivi, nici , 

desroltă vre o activitate serioasă sciinţi- 

fică, limbistică. Studiul eraiului, pe basa 

monumintelor literare vechi, dateadă abiă 

de la 1848, decind T. Cipariti începi a 

publică preţioasa sa foaie priodică: :„Or- 

ganul luminării.* Neavind așadară Romînii 

„pînă la începutul seculului acestuia nici 

prea mult. înteres pentru monumintele lite- 

rare 'vechi, nici prea mare îndemn spre 

studii sciinţifice limbistice. şi istorice, nu 

puteai ave nici un feliii de ansă pentru 

falsificări literare.  Falsificările se ivesc 

acolo, unde se scoposesce prin ele vre un 

căştie material sau moral. Unde nu întră. 

la. mijloc folosul propriii, 'căştigul de orice 

natură, acolo nu se produc falsificări. Spre 
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a "produce un falsificat literar de natura 
Codicelui Voroneţean, s'ar cere un studii. 

„foarte : profund şi serios asupra. istoriei 
- limbei şi a literaturei romînesci.. Unui studii 

atit: de obositorii şi. împreunat. cu nisce 
piedici aproape. neinvingibile, sar pute su- 
pune cineva numai atuncia, cînd ar art 
în vedere, ca îmboldire necontenită, vre. 

un folos abnorm .de mare, vre un câştig, 

carele să fie în stare ai recompensă toată 
munca.- Dar” astfeliii de avantage nu 
puteaii suride. nimeruia.  . Monumintele 
vechi ale literaturei rominesci, pînă, nu de- 
“mult, mari fost nici căutate, nici preţuite 
de nime, nici de Romini, Dică de străini. 
“Prin urmare nime nu' pute sîmţi în: sine 
vre un îndemn de a produce falsificate 
literare. Dacă monumintele literare cele. au- - 
tentice nu -găsiau. căutare pintre Romini, . 
cu atita mai puţin ar fi aflat trecere nisce 
falsificate. Din aceste considerări se. vede 

„că la Romini nu eră cu putinţă ca să-se - 
. îi produs falsificate literare, cel puțin pînă | 
cătră mijlocul seculului acestuia nu, pentru 
că lipsiaii cu desăvărşire toate condiţiunile 
necesare pentru astfeliii de falsificări. 

Codicele Voroneţean şi din alte puneturi - 
Ă he vedere nu poate fi-vre un. falsificat. 

Hărtiea_lui -este atit de vechie şi de rară, 
încît. este preste putinţă ca să se mai afle 
pe undeva astfelii de hârtie. 
aceusta coloarea cea cam gălbie a hărtiei, 

). precum şi coloarea cea, palidită a negrelei 
ni arată că Codicele Voroneţean trebue 
să fi fost scris foarte de demult. Nota de la. 

„Pg. 106, scrisă de un Constantin din Dorna, 
„ni demuștră, că Codicele Vorneţean esistă 
aci în Maiu 1733 în mănăstirea V oroneţului 

"din Bucovina; prin urmare, că el nu poate 
fi vre un produs al seculului nostru, Prin . 
cuvintele notei: că această „carte este scrisă . 
pe rumănie“, se constată 'de. autorul ei 
credința generală de: pe atundia, „despre 
„autenticitatea graiului Codicelui, car”. prin - 
;cuvintele; că cartea „nui bună de ni- 
mică“, se arată atit vechietatea cărții cit, 
ŞI a craiului, carele, în chipul acela, aci 
demult nu mai eră în us. 

Pe lîngă: 

26 —. - 

Dacă Codicele Voroneţean nu poate fi. 
vre un falsificat literar, produs din 1733 
încoace, atunci de: bună samă că nici de 
mai năinte nu” poate fi, căci condiţiunile 

favorabile falsificărilor literare se împu- 
țincadă ca atîta mai tare şi despar- chiar, 
cu “cît ' ne. suim mai sus în vechimea tim- 
purilor. Cine-ar fi cutedat pe la începutul 
seculului al. 18le, sai. în secolii: al 1716, 
al 16le, al 15le, etc., şi ce înteres ar 

: fi avut el în nisce timpuri cînd la Romini 
“nu'esistă nici o mişcare serioasă pentru 
studii sciinţifice, istorice literare şi lim- 
bistice, cine ar fi cutedat,. die şi ce în- 

_teres ar fi pntut ave el pe atuncia a se 
apucă de nisce studii atit de: grele spre : 
„a produce un falsificat literar fără de nici 

o valoare şi fără de nici o trecere ? Astfel 
2 de falsificări le credem pe timpurile acelea 
„la Romîni absolut cu neputinţă, 

Chiar” ţinoarea Codicelui Voroneţean 
vorbesce încontra posibilităţii vre unei fal- 
sificări. 'Testul' Bibliei, şi în special testul 
“Testamentului Noii a -fost considerat de 
orice suflet creştin -atit de sacru şi de 

„neatingibil, încît. o falsificare încercătă cu 
dînsul ar fi: fost privită ca un sacrilegiii 

| Si ar fi răsculat toată lumea, creştinească 
încontra falsificatului şi a autorului lui. 
Şi istoriea bisericei 'romînesci nu ni amin- 
tesce de nici o . falsificare - limbistică în- 
cercată cu testuri biblice. N 

„Din considerările de mai sus ne cre- 
dem îndreptăţiţi” a afirmă, că: Codicele” 
Voroneţean nici în esteriorul lui, nici în 
graiul lui nu poate fi vre un falsificat li-. 

r-terar limbistic. | 
“Graiul din. Codicele Voroneţean, cu - 

toate particularităţile sale fonologice, flec- “ 
sionale,. sintactice. şi lecsice, nu este unic 
în feliul săii, nu este cu totul isolat, “ci 
Sai mai, descoperit încă Și alt Codice 
carele, în unele bucăţi ale sale, ni pre- 
sintă mai aceleaş particularităţi limbistice 
ca şi Codicele Voroneţean. Acest. alt Co- 
dice este, Codicele numit de_prea învâ- 
ţatul nostru “polihistor 'B. P. Hăşdăii 

Î. 

  
   



  
  

„Codex Sturdzanus.* *) Esistinţa dară şi 
a altor monuminte literare cu aceleaş parti- 

cularităţi limbistice, credem că trebue să, 
delăture orice îndocală ur pute av ci- 
neva despre autenticitatea, Codicelui Vo- 
roneţean. Nu este cu putinţă ca un ne-: 

cunoscut din mănăstirea: Voronejului din 
Bucovina, şi un popa Grigoriii din satul - 
Măhăciă din 'P'ransilvaniea de lingă Mu- 
răş să fi conceput, fiecarele separat, aceeaş 
idee,- de a produce adecă cîte un falsifi- 
cat literar limbistie, de a se apucă apoi 

-a trăduce unul o parte din "Testamentul 
Noii, car” celalalt nisce cărţi” religioase 
pouorane, şi a se folosi totuş fiecarele.. 
în scrierea sa aproape . de aceleaş par- 

ticularități limbistice, şi mai ales fono- 
logice! A presupune o conţelegere între 

dinşii este foarte cu anevoie, pentru că 

atit esistinţa lor în staturi diferite, cit. și 

depărtarea locului şi lipsa de mijloace 

comode de comunicare ar fi îngreuiat, ba 

poate ar fi și împiedicat chiar astfeliu de 

conţelegere. Şi earăş, a presupune. pre 

popa Grisorit de: autor al Codicelui Vo- 

roneţean şi al acelor bucăţi din Codicele 

Sturdean, cu carile -seamenă eraiul din 

Codicele Voroneţean, încă nu se poate, 

una pentru că Codicele Voroneţean este. 

scris cu mult mai înnăinte decit Codicele 

Sturdean, şi alta, pentru că atunci parti- 

cularităţile limbistice ar fi: toate identice. 

car. nu numai asemeni. Deci esistiuţa. a= 

cestor doi Codici, cu particularități Jim- 

bistice asemeni, dară nu identice, scrişi 

în diferite timpuri, în diferite locuri, şi 

de diferiţi oameni, delătură Lănueala ne- 

autenticităţii lor, şi face de se nasce ideea, 

că trăducerea Codicelui * Voroneţean, şi 

compunerea, saii trăducerea unor: bucăţi 

din Codicele Sturdean, dateadă,. dintr” un 

“timp când, şi. din nisce locuri, unde Ro- 

minii vorbiati un grai egal cu raiul: 

din numitele monuminte literare. 

B.P. [făşdeă : Cuvente den bătrăni, t. 2 

Bucurescl 181 92 « 

pre unele, precum : 

33. Graiul Codicelui” nu este cel vorbit de 
Romii pe timpul cînd s'a scris el pentru 

ultima oară. | 

Din seculul al 16le, la ineeputul că- . 
ruia. cel tărdiii a tost scris Codicele Vo- 
roneţean pentru ultima oară, cunoascern 
mai multe producţiuni literare rominesci, 

dintre carile unele manuscrise, dar” tipă- 
rite în seculul nostru. ear altele tipărite - 
chiar atuncia. pure monumintele literare - 

manuscrise. din seculul al 16le şi 
tipărite mai: ârgiu vom numi aici numai 

1. Învăţ ţăturile domnitoriului Neagoe 

Basarab (1512—1521) din "Ţara Romi- 
nească,- cătră fiiul săi rsuosi ;%) 

2, V ieaţa patriarhului“ Nifon, seri- 

să cam pe la 1518 de Gavril, primpă- 

rinte dela muntele Atos. Această „Vicaţă“, 

fără de întroducerea - ei, este întercalată 

din cuvint în cuvint, în cronica - numită 

- de noi Cantacudineanii, şi publicată în Ma- 

gadinul istorie pentru Daciea sub titlul: 

Istoriea 'Ţării Rominesci decînd ati des- 

călicat Românii; ”) ia 

3. Un fragmînt biblic, cap 26. din 

- Levitic, scris- în ţara Romînească cam pe 

la 1560;.%) 

  
4. Un patruvangeliii prescris de 

Radul grămăticul “din Mănicesci în anul 

1574- pentru Petru Cercel; *) - 

5. Diverse acte publice ş şi private scrise 

“în "Ţara Rominească şi în Moldova între 

anul 1571 şi 1599. 5 

Iar” dintre cărţile. tipărite în sezulul 

| al 16le- vom numi numai : 

1 Măi B. P. Archiva, istor. a Rom. Duc. 

1865, t..1. p. 2. pa. LII—116, şi 120—192; 

= Învețăturile bunulur... Neagve Basarab cătră 

fiiul săi 'Peodosie, Bucure scr 1843. 
2) Magaiznu îstoricu p. Dacia, t. IV. Bucu- 

reset 1847, pg. 234— 261, — Haşdăii B.P 

Archiva istor. a Rom. î. |. p. 2. pa. 1: 3-150, 

3) Ilăşdăă B. P. Cuvente den bătrănmy, t. |. 

- Buc. 1835, pe. D—17. 
*) Iăşdei B. P. Culumna Tur Tratan, N. $. 

Anul III. Buc. 1882, pg. 43—60. ” 

5) '1Tăşdeă B.P. Cuvente den Dătrăni, t. 1. 

ps. 18—91 şi 179—224. 
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1. Psâltirea de Coresi din: 1577; 
2. Bvangheliea: cu. învăţătură, Braşov. 

1580-—-81; şi 3. Paliea, doaute cărţi ale 

lui Moisi, Ortăştiea” 1582. -. 

Din toate aceste producţiuni literare 

cităm aici cite un specimen foarte scurt, 

“spre-a luă cunoscinţă de gradul: desvol- 

tăciunii. graiului, din ele. Ortograiea, ace- 
„Stor specimene este - întocmai a opului “din 

„carele aii fost scoase. 

A) Monuminte literare scrise. 

ad, 1: „Estulii met! 
invăţii să soii: cuni îşi va milui Dommnulii 
slugele selle şi cum şi le. va odihni.. 
Cade-se Domnului să miludscă pre să- 
raci, iar nici pre slugele telle să nu le 
laşi nici să le uiţi. Ci mai v&rtos - să-ţi . 

miluesci slugele, decătii pre săraci. Căci 
că săracului, de nu-lii vei afila să-i dai 

milă intrunit loci, iar. intraltulii tu-lii -. 
vei affla şi-i vei da: s6i de nu-l vei 
milui tu. alţii îlli vor milui, şi tot vafi 
miluitii.. Iar sluga ta: nu mai aşteptă 

„altă “milă dela nimeni, fără numai dela, 
tine. Că ei, de-arii vrb să şi 'ceie, le 
este. ruşine: că se chiamă sluge domnesci. . 
Pent” aceia, dâcă nu-ţi vei niilui sluzele 
telle. cu mânele telle, altă nădejde ci nu. 
mai ai la nimeni să-i milucscă,& 1) | 

Şi de acesta te. 

ad. „Si asiă se- tocmi.ca de. acumii 
înainte nici o dată în veci, în Argesiii 
să nu mai fie” Mitropolie, ci să fie mo-" 
măstire si Arehimanudrie, cumi - amti zis; 
car” în “Tirgoviste să, fie Mitropolie stă- 
tătore, cumii s'au asiezatii. Si se făcură 

aceste Iucrâri cu mare oprelă, si blestemii; 

ca să nu' se mai clătâscă nici să s6 mute - 
în veti, nici de. Patriarchă, nici de Mi- - 

— tropoliti, nici de Domnii. Acestea tote 
se asiezară 'cândii ti cursul anilorii 7035, 

- Avoustii 17, în zilele bunului 'credineio- 

sului Domnu I& Nâgoe Vodă, şi ale lui 
Teoliptu Patriar chulii Carigradului, şi ale” 
luj Macarie Mitropolitulii Uzgrovl lachiei în.   1) Mişdăă, Areh. ist. |. e, pg. 192, 

slava. lui. Dumnezeu, si: în frumuseţea si 
lauda, a totă ţera Muntenâscă.“ 1) 

“ad. 3. Gh Rei NI. ABABIIAOĂE «A 'ToRn- 

ambneae AvkAe LH EREU dt cCOKOTUNAOY, au 

, 

BEM ARK MĂ Ad cau ov. 

eo 
nau HO RA CHIMIA Nge BOI.. 

Mu AS. nophtiu'l ee Awlae. - AABOte Boaw 

NAodE. A Borat AECTORUNRh. Ul năattT$ 

Ba Ad. Xâcita că. Iun. mhaieae Rog îpu po 

AIrowpe. un “MARTINUSVAR Bă aztec. 

cropeSpa.. ui cmepeSpa ceată Topa. Imi 

LIN BEI Ah- 

«N MApA BOCTpă.  AdBOIe 

BOCTPh. AOȚPANIEEIAI. ui, 

2) 
ad. 4. o oprhark aula arkpcegh KATPL 

OVI KO 'TRpHE 
NAUE | Lăpă 

ah ARZURII Ab ATbuunpeuiu un GAT | 

CAEN 

-cmă, „PECNOVUICE , Î€ auce ab. 

“UUH Ev va Bo RhĂTh. „Me CAR BE „ENIOVIIE 

_ Biiu MEA uEpIo BHUELA Hot. 

MATEO. 

auSate cranii - 

| npeSrik uiti 

„Tikpe âukarl 

mzrSpuceS — 

roz AA. KO d. ROȘII neir'kpe 
dual aauii. iei ka AEcnoveot dut- 

ANTpenattero noii 

iu roy BOIO CHOvIIE BeĂW. Roy d RO uy- 
ăn. coeatceițure a ÎSdun 

ME OVIIAE Ea. MEA “epio . epă do AEdă cat. 
E ROȚUETApI AVFPOY ciăte roata. “E RZA 

3 

) 
ad. 3. nAenta £ uergel „Epață cipii n 

RS dens Bani 4 aue$, KS a “a 
os ii$nzpă w nave „pe Wunnu Ai că Ali 
„pZXZUlE . AE Sat â dios „iesit AS. Sag: 

AN WSaiz'raTre E câ aut mâme. ue ca 

dare nări atitea, Ui_d dipareas_ en 

CTĂ UI ari erSuuisu(!) cpanSaSu a€ LENEA. 
UI HUKOAA i pâv.. ui £$ 

erSunu'kea. wkera d IWVÂTpA - 
epiir$ rŞ is CA mie. AS (BĂ AS nah nonpgut 

„ue aan cŞ- Sepii noa ut erSuni$ cpa6$. 
aa mor a. E cniiTen MANET PI 

Tien VOMMHE. “aie. ci priua. EATA Ed. 
du nârib a Twara urm. $) 

1) Mas ist. 1. e. pg. 266, — Conf; Arehiv. 
ist. |. ps. 149—150. 

2) Tagdeă Cuvente I. pg. 6—î. 
5) Hăşdăi: Columna lu Traraui N. 

Anul III.-Bue. 1882. pg.-50—51. 
1) 4. April 1557, Făşdăi.  Cuvente |. e. 

ps. 26. a 
5) 15 Iecemvre 1599. ITaşdeă. Cuvente |. - 

e. ps. ss. | , | E 

„ )— „CRWCĂ Hof menouui niste. AS |. 
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B) Monuminte literare tipărite.. 

ad. 1. „KANA Reataa(!) doţantată poat 
HEBESAN AEDENTĂSUĂEN AWRAE. -MITpS ckpARA 

, A , a 

rineSatan.. aaSatpeatai unt âciSara pSra- 
. PI „ , 

star awk. iun CĂ MEN Aoph IANă RAUA n. 

ES PPES MAINUL. AEBENIE ISU AELIEp'PI 
, , : 

LH ESRSTITUA AULA TIR. IUN CA IA EZ aăpii 
? a a A 4 ă ASiniSan pik AsnuuSaSu exe. AdatnSab: 

ÎNV BUAMA BANAh REMAIN iarpaticSan.* £) 
ad. 2. „.MTpEBABE, AEpENTI HATE A9Y- 

EPSpE apr Waatentiit Aa RECRpERĂ.  pA- 

€NSuCR. AEBENTh  NATpS A0VEpSpE, AEprI 

Wamtentint da Beckgera. KSath dodo nenă ca 

CNSVE ROVBAMTSAn AS AopatneseS cibiira 

EA. A AMAMA- Npe iap'k rpaecith Waateniiii 

ca Sean prea tori antureAaavk. ue 

ipoaecSe awp Akita nena PpÂAIIE „A AHAB 

crina poyataintatep caprikie--ae NS p-: 

WEAEh. CAS 1IQE AATĂ ANALE E HO BP 

„Mueaikue  ackoarrăTegiii. Boyăth Be na- 

VEAR anăb, EzPpă Koplik, pile Bu. 

SUA. LU BOU, RANA h RS ANAMRH TOAHUL AOYII- - 

AE US Aduat Vă ROVBANTI AAEREPATE. ROVAIR 

meaTe Înearkue Wat ue. € roz... 2) 

ad. 3. <piueniSrh dszRS- AAVAneseS ut- 

PIOAR UI WAMĂNTOVA. £ MAAMANTSAR EDA 

NSCTIIo: Ut p AEUIEpTR. UI ÎurSu'lpert 

EPA CnpE Apă: II AXOVA AA SASI ce | 

nSpră cupe ana. uit BHce - AWamnestS: i 

aaa ut pS AS. mt RZSS AVAt- 

uestS apa: pi Să ASavua: 0 AECIILpII 

AaieseS * ASaninia” gena „MurStlpenn. Ut. 

Rea Aaa Bi. ui „jur SigenSan 

meanre, ut ÎS ae -MrTpS clipa ut A 

S “ - N 5, 5 

aMrrpS peatăstrhu a 3Sa AcuiTzatte.* ). 

Aceste specimene ni arată graiul pre-. 

cum eră el vorbit şi scris în seculul al 

16le în tustrele ţările din stinga Dunării - 

locuite de -Romini, adecă în Moldova, în 

Transilvaniea, şi. în Ţara Rominească. El 

este acelas în toate şi nu ni presîntă în-. 

tre sine nici o diferință mareabilă fono- 

logică, ori fieesională. EI seamână foarte 

mult cu graiul modern, este aproape iden- 

  

2) Psaltirea... de Coresi, t. |. Buc. 1881. pe. 1. 

2 Ciparut T. Anulecte literarie, Blasiu 1855, 

pe. 2021. | 
3) Cipartă |. e. ps. 46. | i 

CoDIGELE VORONEŢEAN. ..- 

  

tic întru toate-cu dinsul. Nu tot într'a- 
cest răport stă însă şi cu graiul” din 

Codicele Voroneţean. - De ucesta se des- 
tinge în mai multe privinţi. Cea mai mare 

.. » .1. . pp — 

„Si mai remarcabilă deştiuctiune o face fe- 

-al prifacerii lui n fur între doaiie vo-. - 
cale, şi al nasalării acestuia prin -p în 

unele locuri, fenomen care caracteriseaă: 
şi destinge întrun mod atit de remarea-. 
bil graiul Codicelui Voroneţean, şi întrun 
grad mai mic chiar şi pre acela din unele bu- 
căţi din. Codicele Sturdean. Pre acest fe- . 
nomen nul cunosc de felii monumintele 

literare din seculul al 16le citate mai 

“sus.  Lipsn lui din ele ni probeadă, că 

graiul Codicelui Voroneţean n'a. fost gra- 
iul Romînilor dintr'acest răstimp, căci de 

ar fi vorbit: Rominii prin seculul al 16le 

încă cu rotacism, şi măcar de-ar: fi fost 

acesta oricît de moderat, el de bună samă 

că s'ar fi resimtit prin scrierile citate mai. 

sus. Fenomenul rotacismului nu s'a des- 

voltat în grăiul rominesc nici în seculele 

următoare; el dară trebue să fi esistat şi 

-să fi fost în floare intrinsul întrun răs- 

timp anterior seculului al 161e, şi anumea 

întrun răstimp atit de depărtat. încit, în 

“timpul întermediar, să fi fost cu putinţă 

Rominilor a scutură îmâurinţa străină a * 

rotacismului şi a veni earăş la forma de 

nai năinte a cuvintelor. Numai sub acea- 

stă condiţiune se poate esplică, în mod. 

firesc, pe de-o parte esistința unor mo- 

numinte literare. cu acest . fenomen, car” 

“pe de alta lipsa lui prin monumintele li- 

terare .din 'seculul al :16le încoace. 

e, 54. Rotacismul, odinioară general în graiul . 

romînesc. . 2 

Fruditul B. P. Hăşdăii, cel mai cuno-, 

scătoriii d6 vechietăţile literare ale Romi- 

pilor, şi unul dintre ccă' mai competenţi 

cercetători şi judecători în ale istorici 

„graiului rominese, emite: cam în treacăt 

“şi încontra metodti sale” de a întăi cu. 

“felii de feliit de arguminte aceea ce spune, 

pentru esplicarea: proveninţei rotacismului 

42 

 



  

“în unele bucăţi din Codicele. Sturgean. o 
| opiniune cam puţin îndestulătoare. 
niunea domniei sale, precum este ea r6- 
spicată prin mai multe locuri în preţiosul 

său op „Curente den-bătrăni,') o putem 

resumă în cîtevă cuvinte astfeliii:. Locui- 
ou 

torii satului Măhăciii din 'Transilvaniea, 

nu departe de orăşelul Turda, ai în mi- 

grat acolo. unii în secului al 15le,.car' 
“alţii în seculul al 16le. Fi se: deosebiat 
de ceialalţi Romîni mai ales prin aceea, 
că vorbiai un graiii - romiînesc, în carele 

se află, fenomenul rotacismului. Pe la fi- 

nea -seculului al 16le şi pe la începutul 
celui de al.-17lc, cînd adună şi serică 

„POpa - -Grigoriii din Măhaciu ” 
gioase din. Codicele * Sturdean, : numite de 
B Pp. Hăşdeii „Testuri Măhăcene“, încă 
tot se păstră rotacismul în graiti, dar” 

ceva mai "moderat, numai popa Grigorie 
„ă rămas credincios pină la moarte“ pro- 
nunţei dialectale. Mai tărdiii însă rota- 
cismul. a despărut deplin din „Sraiul Mă- 
hăcenilor. | 

Bruditul. B. -P. Hăşaăi 

„hăcenii, nici. aceea, ori de Rominii din 
țările de unde au emigrat Măhăcenii, vor- 
biaii saii nu cu rotacism ?. Asemenea nu 
se ocupă. nici cu cestiunea, ori de nu 

„cumva toţi Rominii ai avut în vre un 
“răstimp * oarecarele 
săi ? "Toate aceste cestiuni le lasă nea- 
tinse, şi ni dă numai un tratat foarte în- 
teresant *) despre esistinţa rotacismului în | 
grad mai mare .saii mai mic nu numai la 
Dacoromîni,. la Macedoromini şi la, Istri- 
anoromini, ci şi la Romani, la FI ranţuji, 
Spaniol, Portusali, Albarieni» şi Greci, 
aşadară la nisce popoare cu caiile Ro- 
minii, tocmai în timpul diferinţării şi ivi: 
rii lor ca naţiune proprie, ai stat în ne-. 
contenită atingere. Slavii şi Maghiarii, cu 
carii Romînii încă ni “fost şi mai sînt Şi 

1) 'Tom.2. Bucureser 1879, pe. 6—$, „B—7; 
pg. 12 în $. 10: pg. 14—16 Ş. 13-— Se 
NI e. pe 9—18, $. 9—16. i 

Opi- 

cărțile reli-. 

nu ni spune 
mai departe - nici dincotră au venit Mă- . 

rotacismul în graiul | Măhăcenii să fi vorbit 
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astădi în atingere, nai în graiurile pro- 
prie fenomenul rotacismului. 

Eminentul nostru învăţat: seamenă a fi 

fost. preocupat în preţiosul său studiii mai 

mult cu demustrarea esistinţei unor cărţi 
religioase poporane la Romini în seculul 

-al 16le şi cu constatarea unor particula- 
rităţi limbistice- în ele, decit cu tragerea 
consecinţilor * din aceste. particularităţi 
pentru istoriea graiului romînesc, pre cari 

le reservă pentru. un al treile tom. (|. c. 
pe. VIII)... De aici provine, că eruditul B. 
P. Hăşdău,: de altmintre foarte precaut 
în “opiniunile sale, pre cari totdeauna 

caută să le probede cu tot feliul de ar- 
guminte, aici afirmă numai pur şi simplu,” 
că Măhăcenii” vorbiuii în seculul al 
15—17le rominesce cu rotacism, şi că popa 
Grigoriu din Măhaciu, între anii 1580: 
şi 1620, a adunat şi a scris rominesee 
pentru Măhăceni, în graiul lor dia- 

lectal, mai multe cărţi relisioase po- - 
„ porane. 

Noi nu credem - că Măhăcenii ar fi vor- 
bit prin” seculul al 15 L6le cu rotacism, 
şi că popa Grigoriu: ar fi compus el în- 
su'şi pentru Mătăceni. în. graiul- lor dia- 

lectal e cărţi religioase poporane. =: 

Este foarte cu anevoie. a presupune că 
între toţi Rominii TPransilvaniei, Da chiar 
între toţi Rominii Daciei 'Traiane, numai . 

rominesce cu .ro- 
tacism pe la finea seculului al 16le şi 

pe „la începutul celui de al 1 7le.. Chiar de 
am presupune, de am admite. un lucru 
ca acesta, totuş această admitere nu ni-ar. 

_esplică.: deloc ivirea, rotacismului în graiul 
. lor, dincontră, ar îngreuiă şi mai tare 
esplicarea firească a acestui fenomen. A 
admite această ţinacitate dialectală... ar fi 
a admite, că locuitorii din. Măhaciii mat - 
fost, încunjurați de sate rominesci, şi că 

„Wat venit în atingere cu ceialalţi Tomini, 
confraţi şi conreligionari.: Dar este sciut 
că Măhaeiul n'a fost: încunjurat de sate 
străine, că prin urmare n'a tost. isolat 
de ceialalţi Romîni. nici politiceset, nici 
bisericesce. Penţrucă Măhăcenii ai stat   
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în relaţiuni. de tot. feliul cu ceialalţi Ro- 
mini de prinprejur, este cu anevoie de pre- 

supus, ca ci, print”un secul şi jumătate 
de convieţuire cu ccialalţi Romini,: să nu 
se fi lepădat- de o nuanţă fonologică ca 
a rotacismului, pre care ceialalţi Romiîni 
nu 0 aveati, şi de carea şi ei înşişi să se 

îi desbărat mai pe urmă! Chiar de-am 

admite, că Măhăcenii chiar din seculiil 
al 15le, decînd ani venit - pentru întiia 

oară la Măhaciă şi pînă la începutul se- 
culului al. 17le.- (1620), ati râmas cre- 
dincioşi diălectului lor cu toate înriurin- 
ţile  Romînilor “vecini, totuş n'am pute 
admite, că dintre toată suflarea romînească 
de pretutindinea numai Mănăcenii singuri | 
să fi născocit. rotacismul şi săl fi păstrat. 
în raiul săi, timp mai îndelungat. Asc- 
menea nam pute admite. că ci” numai 
sntru sine însisi ar fi compus atite seri- 

a % - . . 

er religioase. - 

'Tradiţiunea ni spune că Măhăcenii ai 

venit la Măhaciui de pe aiurea, unii în 

seculul al L5le, ear” alţii în seculul al 

16le. Dacă ai venit. ci. de pe aiurea, tre- 

Duie să fi venit din nisce locuri-unde lo- 

cuiati Romini, carii vorbiati acelaş dia- 

let ca și dinşii. Între toți Rominii nu- 

mai cei Istrieni ati fost mai ţinaci în pă- 

strarea rotacismului pînă în qita, de astăgi. :) 

Să fi venit oare Măhăcenii din Istriea? 

Penomenul rotacismului nul găsim numai 

în „testurile Măhaceneă, ci şi în Codicele” 

Voroneţean; nu numai în nisce neînstm- 

nafe serieri poporane, ci întrun. test bi- 
. a . - i .. tva aa Şt 

blic, în "Festamentul Noii,-şi aici încă într o 

“proporțiune mult mai mare, întrun grad 

mult. mai desvoltat, decum se află în te- - 

sturile. Măhăcene. Să tragem oare de aici 

conclusiunea că călugării mănăstirii Vo- 

ronețului din - Bucovina aii vorbit şi ei, 

dintru început, un dialect cu rotacism: ŞI 

că mai pe urmă "l-ar fi părăsit cu. de- 

săvărşire ? Să presupunem oare că călu- 

gării acestei mănăstiri ar fi venit. aici de 

în răni a . .i ata 9 

1 prin ţări îndepărtate, de prin Istriea poate: 

1) dlatorescu ]. Itinerar în Istria, ȘI Voca- . 

- bular istrianoromiîn, Iași, 1374. - 

. : PD a i 
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| 'Tradiţiunea, fundării acestei mănăstiri ($ 5) 
ar fi încontra acestei presupuneri. Drept: 
este că, esistă şi aici o tradiţiune (Ş. 3.) 
care ni spune că, mult timp după 
didirea sa, mănăstirea Voroneţului, care . 
dintru "ritâiii se chiemă a „Corbului“, 

"a fost părăsită. de călugări, şi apoi carăş 
împoporată cu alţii nu din Istriea, ci din. 
mănăstirea Voronei din districtul Botoşe- 
nilor din Rominiea Moldavă, aşadară din- 
tun loc. unde, pe timpurile acelea, nu 
mai esistă în eraiul rominesc fenomenul 
votacismului, cel puţin nu în gradul şi 
estensiunea lui din testurile Miăhăcene şi 
“din Codicele Voroneţean, precum ni pro- 
beadă  monumintele literare păstrate de 
prin seculul al 16le: încoace. Pe lingă 

aceasta, re'mpoporarea s'a făcut după tra- 

diţiune, „mult timp după fundarea mână- 

“ stirii&, aşadară de bună samă că după ce 

s'a prescris Codicele Voroneţean pentru 

- ultima oară, poate” după ce mitropolitul 

Grigoriii a lărgit mănastirea prin didi- 

rea, 'unci tindi, adecă după anul 1546 

„$. 5. 
 Penomenul : rotacismului nu esistă nu= 

mai în dialectul Rominilor. Istrieni, în 

testurile Măhăcene şi în. Codicele Voro- 

neţean, ci urme de dinsul se mai wăsesc 

și prin unele urice domnesci din seculul 

al 16le, în cuvinte ca: Făntărele, geanăr, 

Rumăr 5); ba chiar şi în diua de astădi 

îl întimpinăm: în graiul: româînesc de pro- 

tutindinea în cuvinte ca: a amerinţă, fe- - 

“veastă, cărunt, cucoară, mărunt, nimărui, 

părin, -a pîngări, pină şi pără, rărunehiti, 

rindunică şi rîndurică, a singeră, ver- 

“sură 2), ete. Î. Maiorescu ni “ vorbesce 

chiar de o „aplecare“ a Romînilor din 

“munţii. Abrudului din 'Transilvaniea, a 

aşăr numiţilor Moţi sai Mocani, de a pri- 

“face pre. n în r între, doaiie vocale, Şi 

apoi adauge, că această prifacere: je usată 

“si în Moldova, de şi nu aşă de des“. 2 

1) Zăşdăi B. P. Cuvente +. 2. pg. 18, $. 12. 

2 Burla V. în Convorbiri lite-are anul XIV. 

pg. 226. - - | 

25) Matorescu + Ltinerar. ps: 50.   
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În. dialectul Macedorominesc încă se gă- 
sesc urme de rotacism. ») . 

Cum să ni esplicăm oare această : gene- 

ralisare a rotacismului, esistinţa unor urme 

de dinsul pină în - dia de astădi atit la 
Dacoromîni cât şi la Macedoromîni ?, Oare 
tot. prin:vre o emigrare, dacă nu a Ro- 
minilor, apoi cel puţin a -acelor cuvinte 
de la Romînii Istrieni? Mai departe, cum 
să ni esplicăm proveninţa rotacismului în 
graiul . Albanenilor, şi mai cu samă în 
dialectul- lor toschie; tocmai în cel mai 
“despre meadădi, de prinprejurul biseri- 
cesce renunitului oraş Ohrida 2 Oare şi 
aici: să presupunem o înrîurire a graiului 

Rominilor Istrieni? O înriurire atit de 
mare şi de puternică a graiului Romini= 
lor Istrieni asupra connaţionalilor săi din 
Daciea Traiană şi din peninsula Balea- 
nică, precum şi asupra Albanenilor nu o 
putem admite defeliii, pentrucă atunci Ro- 
minii Istrieni ar fi „trebuit 
o cultură spiretuală foarte superioară şi 

“să fi jucat. o rolă politică şi bisericească 
foarte îns&mnată, lucru pre care istoriea 
nu nil atestă. 
„Deci, dacă proveninţa rotacismului prin 
unele monuminte. literare vechi şi în unele 
cuvinte chiar din graiul: de astădi al po- 
porului Romîn de pretutindinea nu ni-o 
putem esplică prin vre o preponderanță 
a dialectului istrianoromînesc, carea n'a 
esistat niciodată: şi nici întrun feliu: 
atunci esplicarea acestui fenomen trebue 
căutată aiuria, în alte înrîurinţi, într”o 
sorginte comună, din carea să fi băut 
toate graiurile, în cari se află acest fe- 
nomen.. 

Poate dialectele. rominesci ai urme de 
- rotacism; 

mai nare. Această faptă ne face să pre- 
Supunem că graiul, carele a dat ansă şi 
a determinat diferințarea graiului romMi- 
nesc din graiul poporului Roman, a tre- 
buit. să „aibă rotacismul ca particulăritate 

3) il losich Dr. Fe: Beitriige zur Lautlehre 
* der rumunischen Dialecte. “Consonantismus Il, 
„Men 1 1552, pg. G2—G4, 

să fi avut cîndva - 

Rule 

cel istriean chiar într'un grad. 

- mase cu   

proprie. Acest graiii n'a putut fi altul 
decit graiul tracic.  Cumcă acest graiii 

a avut rotacismul, ni demustră graiul 

“Albanenilor de astădi, carii trec în ochii 
“înv&ţaţilor, ca * descindenţi . deadreptul ai 
poporului tracic. !) Poporul tracic a fost 
acela, cu carele Rominii şi Grecii aii stă- 

„tut, timp îndelungat, î în necontenită atin- 
„gere şi înriurire reciprocă. - Poporul tracie 

a: fost acela, în mijlocul căruia Romanii 
"şi-au împlintat, mai de timpuriii şi mai 

cu tărie, elementul săi. Din amalgamarea 
“acestor doatie elemente a eşit prima tru- 

pină a arborelui rominesc. Graiul tracic 
n'a putut: fi aşadară fără de înriurire a- 
supră graiului “noului popor, asupra. Ro- 
mânilor. Coloniile Romane aii dat Daco- 
“ilirilor graiul săii propriii în ființa sa, car” 
acestia - -ait strecurat. în acest graiii adlop- 

tat şi comun fenomenul rotacismului ce'l 
aveaii de-a casă, dacă, nu pentru totdea- 

"una, apoi măcar pentru un răstimp 0are- . 
catele, şi în- unele cuvinte chiar pină?n 
dia de astădi, 

Esistinţa rotacismului în graiul tracic 

precum şi îndelungatul contact al pOpo- 
rului tracic sati dacoiliric cu Grecii și.cu 
„Romanii ni esplică îndeajuns, de ce rota- 
- cismul se află în citeva cuvinte şi la aceste 
"popoare, precum şi la descindenţii lor. 

Graiul Slavilor, cu carii Romiînii încă 
sai venit. în -atingere cam din seculul al 

încoace, şi al Maghiarilor, cu. carii 
“Rominii. șe. cunose cam «de po. la finea 

“ seculului al Ole încoace, nu ni presîntă 
„fenomenul 'rotacismului.- Aceasta ni arată, . 
că poporul dacoilirie sati tracic, în: partea 
„sa fiinţială. şi vitală, dispăruse aci cu 
totul pe timpurile acelea, de pe teritoriul 

„Daciei 'Traiane şi Aureliane, că se amalga- 
coloniile “romane şi că formase. 

aci un: popor noii, că ei dară nu mai 
pute înrîură şi asupra gr: viului slavic. şi. 
maghiar, Lipsa rotacismului în graiul sla- 
vic şi maghiar ni probeadă mai departe 
că acest fenomen na trecut în fiinţa, gra- 
„2 Ilaha Dr LG Albanesisele Studien, 
lena 1504, Ps. 21 şș. e.  



_ aceasta ” nu 

“poate numai -vre Ş 

În cele precedente am căutat -să are .   

iului rominese, că nu s'a stabilit. nici cînd . | 
cu desăvărşire întrinsul căci altmintrea 
el trebuii să: fi esercitat: oarecare înriu- 
rinţă asupra acestor graiuri şi-să fi-lă- 
sut urme în ele. - | 

Graiul romînesc de pretutindinea, pe 
timpul formaţiunii -sale şi mult timp după 
aceasta, a avut în pronunţa sa fenomenul. 
rotacismului. Cât timp a durat preponde- 
ranţa lui în pronunţa “graiului -romînesc, 

a sîntem în stare a o decide. 
In seculul al 16le însă de bună samă că 
nu mai esistă în puterea lui, precum -ni 
probeadă monumintele literare, manuscrise 
şi tipărite; din acest secul. Dar nici. în 
seculul al 15le na. esistat, cel puţin nu 
în vre un grad remarcabil, pentrucă atuncia 
nu "lam află dispărut aproape cu desă- 
vărşire din scrierile păstrate din „seculul 

al 16Gle încoace. 

Graiul Codicelui Voroneţean, pentrucă 

„ni presintă întmun. grad foarte mare şi 

remarcabil fenomenul rotacismului, trebue . 

să datede din răstimpul, în care acest fe- 

nomen eră în floare în: graiul rominesc 

de pretutindinea, aşadără întrun. răstimp 

„cu trei. patru sute de ani mai năinte de 

seculul al 16le. 

Ş. 35. Codicele Voroneţean nw'i originalul tră-. 

ducerii, ci o copie foarte tărdie. 

Serisul unui Codice nu trebue să coin- 

cilă cu compusul sati cu trădusul testului 

lui.. Un Codice poate fi compus sat tră- 

dus, d. e. în:seculul al 3le d. Cr., ear” 

noi să'l poşedem scris abiă dintrun se- - 

cul mult. mai. tărdiii, d. e. din seculul al 

12la. Pentru determinarea cetăţii testu-. 

lui vre unui Codice „este dară de neapc- 

- rată trebuinţă ca să ne întrebăm, ori de 

respectivul Codice este „orivinalul;- - sau 

o copie tărgie.: - 

tâm, că în seculul al '16le, la începutul 

căruia a fost scris Codicele Voroneţean, 
+ i E a as? i 

Românii nat vorbit cu rotacism, dar” că 

a esistat un răstimp, în. carele rotacismul 

â- fost general şi în floare la Romiîni. 
No 
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Dacă -espunerile noastre sînt întemeiate, 
precum noi le credem, apoi urmeagă din 

ele cu securitate, că şi testul Codicelui 
„ Voroneţean, carele ni presintă într'un 
grad foarte desvoltat. fenomenul rotacis- 
mului, n'a putut fi trădus rominesce 
decit” numai întrun răstimp, cînd toţi Ro- 
minii, pentru “carii eră menit. acest pro- 
dus literar, vorbiai cu rotacism. Cu ro- 
tacism au trebuit să vorbească Rominii 
cu mai multe :secule  înnăinte de seculul 

al 161e; prin urmare, tot cu mai multe 
secule înnăinte de seculul-al 16le trebue - 
să fi fost trădus şi testul Codicelui Vo- - 
roneţean. De aici resultă că actualul Co- 

“dice “Voroneţean nu poate fi originalul 
primei sale trăduceri, ci cine mai scie a 

cita copie de pe acel original. 

Tia acest resultat neîndoios ne coduce 

graiul. 'Pot la acest resultat ajungem, dacă 

luăm în considerare abeceul, valoarea so- 

netică a literelor din el, scrisoarea, orto- 

orafiea, precum Şi particularităţile lui gra- 

maticale, precum am căutat. să îndegetăm 

la paragrafii “respectivi. Aici vom adauge . 

“numai puţine. 

 Sorisoarea Codicelui: Voroneţean este 

cea aşi: numită continuă. Acest, mod de 

a serie nu eri cel comun, cel îndătinat 

4 

în seculul al 16le. Dacă totuş îl aflăm 

în Codicele Voroneţean, aceasta nu ni 

“probeadă. alta decit. că esimplariul, după 

carele a fost cl copiat, a fost: mai vechii, 

şi că copistul s'a ţinut morțiş de dinsul, 

“sai din “pietate 'cătră scrisoarea unui 

vechii: test biblic, sait pentrucă nu se 

îneumâtă a despărţi cuvintele unele: de 

altele din teamă ca să nu greşeasci Și 

să'şi încarce sufletul cu păcate. 

Cuvintele ca kunAS.5%/11 în loc de tuns, 

emonie 195/g în loc de caorie 125/4, takagiu 

55J2 în loc de zaagiit, etc. încă sint. do- 
. . Pi . , 

vedi de copiare şi arată că copistul na 

citit corect cuvintul din esimplariul său, 

şi de aceeă Îa copiat cu eroare. Asemenea 

şi cuvintele scrise cu vre o silabă pe dea-. . 

| cas alaaare "unita I8/H.- 
supra, ca: aiiizue fas d TÎA i.   
    

  
..
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lists 138/.3; AŞ 151/1a 2— acp$, fue 154/19, 

âce. rapirea 164/14- o âce -NITApH âzara, 
nzBaTrÂȚii” 155/5, ete. încă ni dovedesc o 
copiare, că adecă copistul nui eră atent | 

„la cititul cuvîntului, sait că se prea gr ăbiă 
la scris şi - aşă trecei cu vederea silabe 

. întregi, “sait că citiă râi cuvintele, şi apoi 
pe urmă observindu-le, se grăbia de ale 
corege seriindu-le pe deasupra. Odată însă, 
în cuvîntul unora 11S/19 înloc de «una - 

Rumogaroy scăparea din vedere n'a mai 
fost îndreptată. 

Testul dela pg. 15013 pînă la 151/3 este 
aşă de încurcat, şi în partea ultimă chiar 

„repeţit, “încit singur acest loc ur fi de 
ajuns spre a. produce în fiecare: credinţa, 
că Codicele Voroneţean nu poate fi ori- 
ginalul, ci numai. o „copie, Im alt loc, pe 
pe. 3/4, citim  atnfauie - racarten cunp'k 
în loc de anrâmovas cripnpeen = pes 
Tis sneiens = tribunus cohortis. În' vre un 

esimplarii, din carele sa copiat. mai pe 
urmă Codicele Voroneţean, poate că cu-. 
vintul enupeen a fost. elosat' de .cătră vre 
un copist de mai înnăinte prin cuvîntul 
mai popular pe atuncia racareen, ear? co . 
pistul saii copiştii următori, neinţelegind 
ce “înseamnă acest cuvint, ai presupus că... 
este numele racareen (cohortis). şi de 

ca oposiţiune, - aceea "l-ai scris alăturea, 
făcînd din ennpeen “ennp'k. Lot înt”acest 
mod seamănă să; se fi strecurat în contest şi 
repeţiturile „pzS npanupe “A SBozutie 10/23, - 
ŞI „AigS 3coznurt, „pgS BATyeKbYpA 10/41 ș.19. 

În fine toate înnoiturile şi modernisă- 
rile, ce le-am constatat în. corpul! „Codi- 
celui, şi despre carile am vorbiti ici cole 
mai sus, şi mai ales'cele aduse. innăinte 

„în paragraful (25) despre „ortografie“, sînt 
dovedi puternice, că actualul Codics Vo-- 
roneţean nu poate fi originalul trăducerii, 
ci una din copiile” ei mai tărdie. 

. 36. Timpul cînd s'a trădus Codicele Vo: 
__ ronețean. - 

Particularităţile sonetice, | „ necşionale, 
sintactice şi lecsic,.. toate acestea ni în- 

  

" Codicelui. - 

“ babilitate timpul cînd sa Întun loc, 2/4, sint. | 
pă ” , 

Couicelu doaiie cuvinte elăsate: ui aknaa. n 

trolă, 

, că prin 

“vicii acelora carii se ocupă -cu istorica 
“graiului. şi cu fipsarea legilor desvoltăciu- 

în ă, la. neprifacerea lui d şi 
pe. unele locuri ;   

dică o etate foarte adincă'a trădusului 

„Pentru vechietatea tradusului 

mai vorbesce încă atit serisoarea continuă 

cît şi neimpărţirea testului în versete şi 
“în capitule. Cine va citi cît de fugitiv 
testul -Codicelui Voroneţean, nu va putt 

să nu mărturisească că trădusul lui da- 
teadă din. timpuri străvechi. Dară, a ad- 
mite, a mărturisi vechictatea este foarte 

uşor, dară nespus: de erei este a deter- 
mină această vechietate, a. fipsă cu pro- 

trădus. testul 

i: Singurul călăud secur care 

ne-ar put& conduce la ţinta dorită, ar îi 
însu'şi oraiul.  Dară şi acest călăul îşi 
pierde toarte mult din securitatea sa, dacă _ 
considerăm, că toți copiştii manuseripte- 
lor vechi,. pre cari numai îi putem con- 

precum sînt. copiştii cronicelor ro- 
minesci, “şi-au per mis adeseori moderni- 
sări în pronunţa şi în scrisul cuvintelor, 
Da chiar modernisări de cuvinte şi de stil. 

“Ri credeai că prin “aceasta fac' un bine 
cititorilor contimpureni, dacă li uşureadă 
citirea şi. înţeleverea prin imodernisare de 
cuvinte şi de scriere; ci nu presîmţiaii 

aceasta fac un foarte rii şer- 

nii lui progresive. -.. > 

„Copistul,. sati mai: bine dicind, “copiştii 
succesivi ai testului Codicelui: Voroneţean 

mai făcut. abatere. dela: această revulă 
generală a celoralalţi copişti; ei n'aii co- 
piat diplomaticesce maânuscriptul ce'l aveai 
înnăinte ;. ei “şi-a permis foarte, niulte 
mnodernisări, după cum “am şi arătat mai 
sus unele din ele. Cu toate: aceste greu 
tăți totuş ne vom încercă să, fipsăm cu 
oarecâre probabilitate “dacă nu deceniile 
apoi măcar! seculul sai seculele cînd 
a. putut; fi trădus testul Codicelui Voro- 

„neţean. , 5 
Dacă cinevă ar luă: Sama “numai la: 

unele particularităţi -sonetice, fleesionale 
şi lecsice, precum ' la pese imbarea lui a 

în d şi t 
la provenirea lui u la 

   



    

finea cuvintelor rostite mai tărditi în con- 
sonantă; la neînchiegarea articulului su- 
fipt cu substantivul în dechinăciunea fe- 
menină; la formele conjugăciunale ca: 
AASuev, Biu$, „Miueacure, euro, EASOVatsY, 

BOVPCEALV, BASSAIS, BEN AEKATOȚEA, “Epuu'T$, 

“foveer$, ce ikuepu, ce dovperov, ce Bu- 
cepemS, ce uS amnonpe, etc.; sai la cu- 
vinte străvechi, ca: ârpeae, ui.ppeckS, Ae- 
cnoveot, geenSerepioaS, îpoyrao, 10uinpaps, 
punitape, preaprhienitnz seaSratie, KATE 
AL.Ap$, AAMEAS, -popTecs, aurie, etc.; 

Ja composiţiunile cuvintelor, ca: âzunuTrs- 

aerepie, â. Bi.ppecovibaera, â a0Y.prSZEBAa, - 

WauSronupe, etc.; dacă cinevă ar luă sama 

numai la astfeliii de particularităţi lim-. 

bistice, ar trebui “să dică că -trădusul 

testului Codicelui Voroneţean dăteadă din 

cel dintiit răstimp al formării şi consoli-. 

dării graiului romînese, adecă din primele “ 

sccule dela Hristos. Pină aşă departe însă 

nu ne putem sui cu ctatea trădusului Co- 

dicelui Voroncţean.. : i 

„Şi ceată de ce nul a 

În testul Codicelui Voroneţean găsim 

multe cuvinte de origine slavică nGCOnN- 

testabilă, precum: BaaroAapii, BAANECACRE- 

We,  BAASYoVAo; “Paăco; 4 Ton; AMĂII- 

- ADE, AAA; AMAOCTENIE, AMIACCTE, CTPACTu, 

ete. ete. Şi ori cite am pune din acestea 

pe sama copiştilor, ca modernisări : succe- 

sive, totuş nu le-am pute pune pre toate. 

Aceasta este de mare însâmnătate pentru. 

determinarea cetăţii trădusului. . Mulțimea 

de cuvinte slavice, precum şi feliul- lor, 

ne constrine a afirmă că ele n'ait trecut - 

toate în testul Codicelui Voroneţean nici 

prin tendinţa de modârnisare a copiştilor 

nici prin nesciinţa, trăducătoriului; foarte - 

multe din cuvintele slavice. din.testul Co- 

dicelui Voroneţean . nai întrat în graiul 

romînese deodată cu trădusul lui, ci ele 

ai 'esistat,. dacă nu toate, apoi de. bună, 

samă -că cele mai multe din ele, cu 

mult mai înnăinte în. graiul viii, al popo- 

rului. - IE 

“Rieminte străine întră întrun. oTaiil-. 

foarte cu grei şi tare puţine. prin canalul 
7 
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unui graiii literar sati administrativ; dară, 

foarte uşor şi în' număr neas&mânat de 
mare prin canalul viului graii. Un graiii 
străin, întrebuințat de vre un popor în 

biserică. şi chiar în administraţiunea sta- 
tului, sîngur de sine, numai ca graiti bi- 
sericesc sau administrativ, nu este în 

stare .să strecoare: şi să depună în graiul 
poporului care se folosesce de dinsul, mul- 

“ţime mare de eleminte de ale sale, mai 
ales în graiul poporal nu. Dovadă despre 
acest adevăr ni sint Germinii, - Polonii şi 
Maghiarii, carii mai multe secule. întregi 

at avut în biserică şi în administraţiunea, 

statului graiul lătinesc, fără ca acesta 

să! fi fost în stare a strecură şi a depune 

în “graiurile numitelor popoare atita mul- 

ţime de cuvinte, cîte a depus graiul bul- 

garoslavic în graiul rominesc., Un grai 

străin însă, chiar. şi fără de a fi întrebu- 

inţat de alt popor în biserică şi încad- 

“ministraţiune, “strecoară şi depune în gra-. 

iul acestuia mulţime de cuvinte atuncia 

cînd îmbele popoare vieţuese împreună 

timp mai îndelungat pe acelaş teritoriii 

„şi în legătură strinsă politică. Deci mul- 

țimea de cuvinte bulgaroslavice în graiul 

rominesc îşi "află esplicarea sa firească 

şi deplină nu în folosirea de cătră Ro- 

mini: a graiului bulgaroslavic în. biserică 

şi în administraţiunea statului, ci: in con- 

viețuirea îmbelor popoare prin mai multe 

secule pe acelaş teritorii! în „strinsă le- 

gătură politică şi bisericească. i 

Şi întradevăr, istoriea ni mărturisesce, 

că “Romiînii şi Bulgaro-Slarii ai trăit 

foarte :mult timp împreună, împărțind bune 

şi rele, absorbindu-se unii pre alţii, pînă 

ce aul început a se separă. în state pro- 

prie, şi a duce, fiecarele, vieaţă proprie de 

popor deosebit. Se - 

“ “Dim această, considerare urmeadă ne- 

apărat că testul Codicelui.Voroneţean na 

putut fi trădus rominesce miii năinte decit 

abiă după asedarea Slavilor pintre Romini 

şi viețuirea lor împreună prin mai multe 

-'secule, căci numai după un răstimp foarte 

indelungat de convieţuire s'a putut stre- 

, 

 



  

cură şi stabili în graiul rominese imulţi- 
“mea-de cuvinte slavice ce se 
trînsul. . 

Despre Slavi se scie De că ei aii înce- 
put a trece Nistrul şi a se aşedă în Da- 
cica "Traiană . cam. pe la finea, seculului 
al 5le şi pe la începutul seculului -al 

Gle, şi că apoi în secilul al Gle şi al 
7le au trecut Dunărea şi s'au aşedat în 
peninsula Balcanică. Deci, dacă Slavii sau 
aşedat pintre Romini, mai cu temeiii, cam 
din seculul. al Gle încoace, şi dacă vom 

admite numai o trecere de doaie pină la 

trei sute de ani de. convieţuire spre a se 
pute operă strecurarea şi 

_tunci trăducerea testului Codicelui Voro- 
neţean ar cădă, cel mai timpurii, în se- . 
culul al optule sati.al noaiicle, adecă ceva. 

-cînd fraţii înnăinte sait cam pe timpul, 
Metodiu şi Ciril. au început a trăduce 
pentru Bulgaro-Slavi, în graiul lur, părţi 
din biblie şi cărţi bisericesci.. Este aşa- 
dară foarte posibil, dacă nu chiar pro- 
babil, 
reforme şi de certe religioase şi biseri- 

cesci şi Rominii, ei înşi'şi sati alţii pentru .. 

serviciul bisericesc cărţi proprie în graiul 
“naţional., “Este foarte posibil, dieam noi, 
„măcar că Î. D Petrescul *),. rădimat pe 

nisce isvoare pre cari noi .nu le-am pu-: 
tut controlă, afirmă chiar positiv, c că fraţii 
Metodiii şi Ciril, ar fi trădus şi romi- 
nesce cărţi bisericesci şi că ar fi organi- 
“sat pe la mai multe biserici chiar 
în- cari. să se. înveţe 
bulgăresci.« 

şcoli, 

În contra probabilității, ba, chiar în . 
contra posibilităţii trăducerii Codicelui Vo- 
roneţean în jumătatea a doaia a secu-.. 

„ului al Ole, adecă pe timpul încreştinării. 

') Schafaril Paul Jos. Slavische Alterthii- 
mer, deutsch von AM. von Achrenteld.1—9, 
Bd. Leipzig 1843—44. 4.1. 
169—470. t. 2. pg. 12—14. 119. 

>) 1. D. Petrescu: Martiri Cruciy din am- 
bele Dacir. Duc. 1856. pg. 115, 120, 122. 
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găsesc în-: . 

“stabilirea în - 
graiul rominesc a cuvintelor slavice : .a- 

“les, ca: 

“nzAa = lapidare ;. ă ce Atzrovii = manu- 

ca pe timpul acela de _înnoiri; de .| pe sus 'de toată îndoeala; e 

“întradevăr 
dinşii, s să fi căutat ca să aibă şi ei pentru [| 

| “atunci” 
- deadreptul. 

„buchile rominesci şi | 

" graiil principal, dar” 

ps, 245, 250,   

Bulgarilor şi a Slavilor dela meadădi vor- 
vesce o împrejurare de cea. mai mare 
îmsămnătate. - În testul Codicelui Voro- 
neţean adecă, aflăm şi cuvintele următoare: 
â_TAUAH, rAnAS, KuuS, â uuSui, â ARSI, 
â AenzAd, â ce ANToVII, ibatoy, â ca- 
ROTH -S. Â cCoROTII, Â CE CAAAUISII, Â ceTa-: 
rzaSi. Pre acestea. le pune A. Cihac?) 
pintre elemintele maghiare din graiul ro- 
mînesc. Nu scim ori de are, şi întru cit 
are dreptate - domnul A. Cihac, dară 
atita scim, că unele din.cuvintele de mai 
sus le aflăm. şi în -graiul slavic, ca:-â 
PANAN = XâpăTre; 4 RuuSu, ttiS =— Rina, 
RHHBEA, KHUNITU, "PEHU; Â CE. AVAITOVII = 
MEMTORĂTII, AENTSRa ; Â CAROTH S$. conoTul 
= COROTAIThI; Ă CE CAAAUISI == MIdaăuih $, 
canauih ; — “altele în graiul lătinesc, cu 
oarecare. modificare de formă şi de înţe- 

4 AZKoVII — locus, locare;  4t- 

tueri ; —- chiar în graiul albanean, ca: 
urksatoy — = nâm, Aşadară. originea lor ma- 
ehiară, nu este pusă pentru orişicine mai 

ca rămine încă 
- dacă, ntimitelă: cuvinte - sint 
de origine străină în graiul” 

romînesc, adecă strecurate într'însul mai 
tărdiii. după formarea şi consolidarea, lui, 

Rominii de .ce să nu le fi luat 
din graiul: Slavilor şi al Al-. 
cu: carii ai. vieţuit -necontenit 

dubie, căci 

banenilot, 
împreună, chiar cu mult mai dinnăinte de-: 

„cit cu. Maghiarii, sai din graiul Roma- 
nilor, dela, carii îşi trag chiar originea ? 

„Dară cuvintele de mai sus pot fi şi ori- 
ginare în graiul roninesc, adecă, întrate 
într'insul, pe timpul diferințării lui, din 
graiul popoarelor tracice. Despre popoa- 
rele tracice se scie că ele vorbiati acelaş 

nu se scie încit. se 
deosebiă şi încât “conveni. cu. graiurile 

„popoarelor slavice,. sait cu graiurile Greco-. 
Romanilor. Dar graiurile tuturor -popoa: 

„elor acestora: al Rominilor, al Slavilor, 

  

1 ) A. de Cihac : Dietionnaire detimologie 
daco- -romane ; elements slaves magyars, tures, 
grees- moderne et albanais. Franetort S. M. 1919.  
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al 'Tracilor, al Grecilor, al. Albanenilor, 
se țin toate de aceeaş seminţie de graiii; 
ai avut şi. trebue să aibă asadară un 
numtr oarecare de curinte comune, 

despre carile nu se poate dice că un po-. 
por le-a luat mai tărdiii dela celalalt. 

Dar să lăsăm de-o parte această ce- 

stiune, controversată, şi să ținem în samă 
opiniunea d-lui A; Cihac. Dacă este ade- 
vărat că cuvintele de mai sus sînt: de 

origine străină, trecute deadreptul din graiul 
mashiar în cel: romînesc, atunci urmeadă 

neaptrat că şi testul Codicelui Vorone- 
țean, în carele se află acele cuvinte, încă 
ma putut fi trădus rominesee mai năinte, 
decit abih după vre doaite sait trei secule 
după venirea şi aşedarea Maghiarilor în- 
to parte din . teritoriul Daciei 
ocupat de homîni.: Despre Maghiari scim 
că Sati aşedat în Panoniea şi în 'Lran- 
silvaniea abia pe la finea seculului al 
Me şi pe la începutul seculului al 10le. . 
Deci, în cadul acesta, Codicele . Vorone- 
țean wa putut fi trădus. rominâsce mai 

curind decât. abiă pe la finea seculului al - 

Ille, sati al 1216, sati pe Ia începutul se- 

culului al. L3le, căci numai după o con- 

viețuire de vro 2— 3 secule sar fi putut stre- 

cură şi stabili cuvinte maghiaresci-în graiul 

poporal rominesc, şi din acesta în graiul tră- . 

ducătoriului testului Codicelui V oroneţean. 

Dară esistat'a oare-pe la finea“ secu- 

lului al 121e sait pe-la “începutul secu- 

lului al 13le vre o causă puternică, carea 

să fi înduplecar pre Romiîni a se înterest 

de eraiul săii naţional şi a începe a trăduce. 

întrînsul cărţi religioase şi. bisericesci, . 

- chiar tstul "Testamentului Noii? A-esistat! - 

Pe la finea seculului al 12le Rominii - 

şi Bulgarii se scoală şi scutură jugul gre- 

cese. Ri înfiinţeadă pe la 1186 statul 

Romino-Bulgar: Pe la începutul seculu-. 

lui al 13le, Ioniţă „aducindu' şi-a. 

minte de sîngele şi de patriea 

din care descinde“, întră cu papa 

dela Roma în pertratări pentru supunerea 

Disericei - romino-bulgare sub. ascultarea 

lui, şi pentru recunoascerea Şi încorona- 

    

    

Coprcert VORONEŢEAN. 

Traiane | 
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„rea sa de rege al Romihilor. şi al Bul- 
garilor. După multe pertratări 2) Ioniţă 
supune autorităţii papale biserica din toată 

Blachiea şi Bulgariea (1. e. Nr. 43), dar” - 
reservă primatelui şi. patriarhului ei o 

posiţiune cît se poate de neatirnată (|. e. 
Nr. 46). În sehimb.cu recunoascerea au- 
torităţii papale, Inocenţiu III. împlinesce 

lui Loniţă toate cererile lui şi'l încoro- 
neadă,. prin. legatul săi Leon cardinalul, 

ca rege al Rominilor şial DBulgarilor în- 
tra S. Noemvre 1204, car cuo di mai. 

înnăinte pre archiepiscopul Vasilit ca pri- 
mate şi patriarh a toată Bulgaria, şi 
Blachiea (|. e. Nr. 61). Din corespon- 
dința urmată între Ioniţă şi papa Ino- 
cenţiii III. se vede lămurit, că în Ioniţă 
şi în: Romini se deşteptase aci. simţul 
naţional; că Ioniţă şi Romînii aveait con- 
sciință . de “îndividualitatea sa naţională ; 

“ din această causă şi serie Ioniţă cătră 
papa Romei: . „multas. egimus gratias 

omnipotenti Deo, qui visitavit. nos servos 

suos indignos secundum suam ineffabilem 

bonitatem et respexit humilitatem nostram, 

et reduxit nos'ad memoriam sangui- 

mis et patrie nostre, a qua descen- 

“dimus (Le. Nr. 26). = Multă mulţămită 

“adus'am “preaputernicului Dumnedei, ca- 

rele ne-a cercetat pre noi, şervii săi ne- 

- demni, după nespusa sa bunătate şi ni-a 

adus a. minte de sîngele şi de-patriea, 

din care descindem.* Luând în privire 

simtămintele naţionale ale Romînilor, papa 

serie lui Toniţă următoarele: „Expedit 

enim. tibi tam ad temporalem gloria. 

quam ad salutem aternam, ut sicut genere, 

sic sis etiam imitatione Romanus, et po- 

pulus terre tut, qui de sanguine Roma- 

norum se asserit descendisse, ecclesi:e 

roman: instituta sequatur, ut etiam în culțu 

divino 'mores videantur patrios reddere.“2) 

  

_1) Yetera Monumenta Slavorum meri liona- 

lium, edidit A. Zheiner, t. IL. Romae 1863. 

Nr. 18, 26—299, 36, 37, 140—51, 54, 60. 61. 6. 

2) Magazinu  îstoricu” peniru Dacia, red. 

A. 7 Laurianu şi N. PBălicescu. î. 1. Bucu- 

mesei 1845, pg. D9. o   
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— Căci "ţi se cade atit spre gloriea timpu- 

rală cît şi pentru mintuirea eternă ca să - 

fii Roman precum după sînge aşă 

-şi după imitare (datini), şi ca poporul 
“ ţării tale; cărele se crede a fi de- 
scins din sîngele Romanilor, să pă- 
dească aşedămintele bisericii romane, ca 
să se vadă că şi în cultul dumnegeesc 
se ţine de datinile părinţesci.“ | 

Toată biserica. Romînilor şi.a Bulea- 
rilor s'a pus sub ascultarea: Papei. Ar- 
chiepiscopul din 'Tirnova a fost rădicat 

“la rangul: de primate supuindu'i-se toţi 
mitropoliţii „atît din provinţile Bulgariei * 
cît şi din ale Romîniei“ (mitropolitani tam 
in Bulgarie quam Blacice provinciis con- 
stituti). O fierbere mare eră pe la înce- 
putul seculului al 13le în „Rominiea şi 
„Bulgariea“ atit în cele politice cît Şi în 
„cele bisericesci. Rominii, dacă mai năinte 
War fi avut poate în şerviciul bisericesc. 
graiul romînesc, acuma, în: virtutea de-: 

„şteptării simțului naţional într'inşii, este - 
foarte. probabil că ai trădus rominesce 
cărţi bisericesci, şi chiar Testamentul Not, 
dacă nu şi cel- Vechii. Înşi'şi misionarii 
Papei nu puteai fi' încontra “unui lucru 

ca acesta, bine sciind că Rominii, dacă vor 
“întroduce în biserică graiul .rominesc în - 
locul celui grecesc saii slovenesc de mai 
năinte, mărginindu-se. în cele bisericesci 
numai la ale sale, nai uşor se vor în--- 
străină de biserica grecească -şi de patri- 
arhul din Constantinopolea şi: mai curînd 
şi mai tare se vor alipi de biserica şi.de 
papa dela Roma, cătră care parte îi mai 
trăgea încă şi legături de singe. Pe linsă 
aceasta este cunoscut că şi primatele Ro- 
minilor şi al Bulgarilor, archiepiscopul 
Vasili, carele a luat parte: activă şi a 
sprijinit cu toată autoritatea sa, spiretuală; 
mişcarea naţională a Rominilor: şi elibe- 
rarea lor de sub jugul bidantin, a fost Şi 
el însufleţit de simţămintul naţional, si 
pătruns de necesitatea unei culturi pro- 
prie naţionale. Deci este cu putință, ba. 
chiar foarte verasemenea, ca. prima tră- 
ducere a testului Codicelui "Voroneţean 

as 

  

să datede, dacă nu de mai năinte, apoi 
-de bună samă de pe timpul acesta, din 
primul decenii chiar al seculului al 13le; 
aşadară cu trei sute de ani, sait ceri 
preste trei sute de ani mai năinte decînd 
ni -este păstrată copiea noastră găsită în 
mănăstirea V oroneţului. Răstimpul de 300, 
sait de 300 şi ciţiva de ani este destul 
de mare ca să se fi putut operă, în decursul 
lui, însănătoşarea sunetului n, adecă pă- 
răsirea, pronunței cu rotacism şi revenirea 

la sunetul cel organic de mai năinte. 

$. 57 Naţionalitatea Asanenilor. 

Spre a întări şi mai tare cele dise de 
noi despre deşteptarea consciinţei naţio- 
nale la Romiîni pe la finea seculului al 

- 12le şi începutul celui de al 1316, vom 
reproduce aici, din cursul nostru pentru 
istoriea. limbei şi literaturei rominesci. un 
paragraf despre naționalitatea Asanenilor. 

Mai toţi scriitorii Slavi moderni cred, 

şi li place a face şi pre alţii să creadă, 
că traţii Asan, Petru şi Ioniţă, eliberă- 
torii Romiînilor. şi ai Bulgarilor de sub 
jugul bidantin, ai fost Slavi de origine.) 
Singurul lor - argumînt mai ponderos se 
radimă pe o espresiune ce se află într'o 
epistolă a “lui Ioniţă din anul 1204, 
adresată papei Inocenţiu. III. Întraceastă 
epistolă: se pare la prima citire, că lo- 
niţă  vorbesce despre regii Bulgariei de 
mai năinte Simeon, Petru şi Samuil, nu. 
numai că despre năintaşii săi în domnie, : 
ci Și ca despre strămoşii săi. Ioniţă, 

„vorbind despre trămiterea archiepiscopului 
său Vasiliu ca sol cătră papa, dice?) 

„despre Vasiliu „qui, cum pervenisset Du- 
rachium,. non fuit permissns transire ad 

„sanctitatem tuan, ut compleret desiderium 

  

5) Uspenshij Theodor: Obruzovanie vtorago 
bolgarskazo czatstva. Odessa 1879. — Rakov- | 
sli: Nickolko ricezi o Asieniu prvomu, Biel. 
grad 1869. — „Jirecel; C.-1. Geschichte der Bul: 
garen. Prag 1876. NR 
5) Vetera: Monumenta Slavorum meridiona- 
lun historiam illustrantia, colleeta ab. Au- 
gustino Theiner, tom. L. Roma 1863 Nr. XLVI, 
PS. PI - i - 4 
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imperii mei sanctitas tua, secundum 
consuetudinem 
meorim Imperatorum Bulsaro- 
rum et Blachorum Symeonis, 
Petriet Samuelis progenitorum 

meorum, et ceterorum omnium 
Imperatorum Bulgarorum:“ 

La una din epistolele lui Ioniţă cătră papa 

se găsesce însămnat, că ca ar fi fost tră- 

dusă din bulgăresce în grecesce şi. apoi 

în lătinesce. 1) Această îns&mnare a dat 

ansă la credința, că toate scrisorile lui 

loniţă cătră papa ai fost scrise bulgaro- 

slovenesce. Rădimat pe această credinţă, 

eruditul B. P. Hăjdsi presupune 2), că 

în testul original bulgaroslovenesc a stat 

“nghkath, cuvint carele înseamnă nu 

numai pre strămoşi, ci totodată şi 

pre predecesori, adecă ideea, de suc- 

cesiune fără de nici o unitate de sînge, 

că prin urmare pasagiul acesta nu poate 

demustră aceea ce vor unii să demustre 

printrînsul, adecă că Ioniţă este Slav de 

origine, pentrucă şi regii Simeon, Petru 

şi Samuil încă ar fi fost Slavi. Această 

opiniune a eruditului B. P. Hăşdeii ca- 

pătă multă şi mare probabilitate prin îm- 

prejurarea că, în altă scrisoare de mai 

- înnăinte 'cătră papa, Ioniţă. vorbesce de- 

spre Simeon, Petru şi Samuil, numai pur 

şi sîmpln ca despre predecesorii săi. „În- 

quisivi, dice Ioniţă, antiquorum nostroriuin 

scripturas et libros et beate memorie 1m- 

peratorum nostrorum predecessorum leges, 

unde ipsi sumpserunt regnum Rulgarorium -. 

et firmamentum imperiale, coronan super 

caput. corum et. patriarehalem benedictio- 

nem et 'diligenter perserutantes in: eorun 

- invenimus. seripturis, quod beate memorie 

illi imperatores Bu lgarorum - 

et Blachorum Symeon,Petrus 

1) „Litter:e Caloioannis domini Balgarroum et . 

Blachorum miss:e domino [nnocentio pape IL 

translata de Bulgarico în Griecum ct de Greco 

postea în Latinum.“ Monumenta |. e. N. XXV. 

g. 15. 
| 

o 

- . 

5). „Limba Slavică la Romîni pînă la anul 

1300*. în diariul „ratan“ din 1869, ps- 284. 
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et Samuel et nostri predeces- 
sores coronam imperii eorum et pa- 
triarehalem. benedictionem acceperunt a 
sanctissima Dei Romana ecclesia...!) Căci 
tot cu acelaş drept sar pută argumintă 
şi contrariul (icind: pentrucă Ioniţă este 
Romîn de origine (după cum o atestă 

toţi istoricii contimpureni), de aceea şi 
strămoşii săi Simeon, Petru şi Samuil, 

dacă strămoşi ai fost cu toţii, încă au 

fost Romini. Şi întradevăr! De şi Simeon 

şi Petru n'a fosi Romini de origine, to- 

tuşi Samuil a fost Romin, după cum am 

“arătat în răstimpul precedent, din cursul | 

nostru de istoriea limbei. şi literaturei ro- 

minesci şi seamănă a fi fost aevea un 

strămoş al lui Ioniţă. - E 

Cu toate acestea nu putem ca să nu 

amintim, că cuvintele „Progenitorum 

meoruim“ pot avă un. deplin înţeles şi 

fără de a se reportă la regii Simeon, Pe- 

tru şi Samuil, astfeliii adecă, dacă pre- 

supuneni că Ioniţă a voit să dică: se- 

- cundum consuetudinem . predecesorum me- 

orum “Imperatorum  Bulgarorum ct Bla- 

- chorum Symeonis, Petri et Samuelis ;  se- 

“ cundum  consuetudinem progenitorun mM6- 

orum, et secundum consuetudinem omnium 

ceterorum Imperatorum. Bulgarorum. 

Pe de altă parte nu vom să lăsăm tre- 

cută cu vederea împresiunea ce aii fă- 

cuto asupra noastră, cititul epistolelor lui 

Ioniţă cătră papa. Ele se cunose de de- 

parte” că mai fost concepute în lătinesce, 

sai cel puţin nu de un cunoscătorii de- 

„plin al graiului lătinesc. - Dară, nici în 

graiul. bulgaroslovenesc nu pot crede că 

“au fost concepute. ele. "Scrisorile lui 1o- 

niţă oglindesc aşă de” perfect toate par- 

ticularităţile dicţionale sintactice ale gra- 

iului rominese  încit: credi că citesci vu 

_ serisoare romînească, ear” nici decît: bul- 

garoslovenească, sati lătinească. Din acea-. 

“stă causă sîntem .fourte despuşi a crede 

“că Ioniţă a conceput scrisorile nu în alt 

“graiii decit numai în graiul romîhesc, din 

1) Vetera monum. 1. e. Nr. NLIIL. pg:   
 



  

  

carele apoi 's'aii trădus de tot verbal în 
“alte graiuri: bulgaroslovenesce, grecesce, 
sai lătinesce. . a | 

Cine dă atita: valoare unui termin cu 
înţeles îndoios, dintr'o construcţiune ca- 
rea, se poate controversă, numai pentrucă 

a fost întrebuințat de însu'şi Ioniţă, acela, 
nu poate să. treacă cu vederea şi alţi ter- - 

mini ai lui-loniţă deplin chiari şi necon- 
troversabili, mai ales atuncia nu, cînd 

aceşti termini ni spun de tot alta cevă 
„decit ni spuneă: terminul controversat. 

“Într?o scrisoare din anul 1209, cătră 
papa Inocenţiii III., Ioniţă mulţămesce 
atotputernicului D-dei că "l-a cercetat şi , 

“pre dinsul şi "i-a adus aminte de sîngele 
şi de patriea din care se trage. *) Din 

“această scrisoare se vede lămurit că Io- 
niţă su simţiă şi se consideră ca Romin, 
ca descendent al vechilor Romani, şi ca 
atare voiă să restaurede domnica romi- 
nească, în peninsula. Balcanică şi în Da- 
cica“ Traiană. Dacă s'ar fi simţit Ioniţă 
ca Bulgaroslav şi sar fi şi considerat ca. 

de bună samă-că n'ar fi atare, atunci 
între uinţat -cătră papa espresiunile de 
mai Sus de - consîngenitate cu Romanii 
şi cu Italienii. 

Rominitatea fraţilor Asan, Petra ŞI - 
Ioniţă o afirmă toţi scriitorii contimpu- 
reni. Nici unul dintre. dînşii nu ni spune 
că ar fi fost Bulearoslavi de origine, » 

Nicita  Honecanul, cel.mai cunostă- 
toriu .al împrejurărilor politice şi ctno- 
„grafice din peninsula Balcanică de pe la 
finea seculului al 121e şi de pe la înce= 
putul. seculului al 1316, pentrucă însusi 
în persoană a luat parte la luptele Gre- 
cilor.încontra Roiniînilor răsculați, ni spune 

“apriat, “că Petru şi Asan ai fost de 
acecaş naţiune şi compatri- 
oţi cu Romînii, adecă înşi'şi Romîni 

1) „Multas eginus gratias ommnipotenti deo 
qui visitavit nos servos snos indienos sccun. 
dum suam inefiabilem bonitatem et respexit 
unilitatem  nostram, ct reduxit nos ad me- moriam sauguinis ct patrie nostre, a: qua de-- scendimus€. Monumenta |. e. Nr. XXVI, pg. 15.   

> 7, e *A src) za si , | 
„lozăzios 6 "Ayyedos... Ex CE pdhiaza pai 
“Pwpoioş Exnodenosas obs uază my Ale = 
îcos BacBapaws, ot M VS oi T50TEpO0 îvo- 
pwăţovro, vuvi GE Bidyot mda. 
1jzavy 83 oi 705 4x05 (== al răseoalel încontra 
Grecilur) zawzowppoi. 4 ză EVvoş Edo dya- 
oreloxvreg Iltzgog ms za Asa, &phoyevete 

  

vai navsăszopotut 3) 

Altă, dată istorisesce Nicita Honeeanul 
despre un preut Grec prins şi dice despre 
dinsul că, credind el că va imblindi ura 
lui Asan încontia Grecilor, dacă'i va vorbi 
în graiul lui, a vorbit cătră dinsul 

TOmînesce, „ze Bz zi <âv Coca 
Toy iz tegewy, eiş.rdy Alnoy xipndaTos dna 
Yenevos, 'Getra 05 "Agăy doediva, 6i îpo- 
owviaze we iâgts zii Tov Bidyoy șw- 
V1j $ cig Edecvy a5rdy E44x)odnevos. (]. e. pu. 611.) 

. 
. 
p z Se 

Dacă pre Asan şi pre Petru nui uu- - 
mesce Nicita Honeeanul deadreptul Ro- 
mini, apoi pre Ioniţă, pre al treile şi 
pre cel mai. renumit - dintre. fraţi, îl face 

„6 Mvsăş Iodyvyne. adecă Lon Rominul 
(|. e. pg. 815 şi 829). Pre acesta a 
trebuit Nicita Honceanul să'l fi cunoscut 
chiar în persoană, pentrucă el a fost citta 

“timp. ostatic la curtea împerială din Con- 
„stantinopolea (|. e. pg. :521.) Dacă. lo- 
niță ar fi fost Bulsaroslav de orisint, 
sai Grec, apoi Nicita, Honceanul de bună 
samă că nu "l-ar fi numit Romin, 5 Muc. 

Geoftroi de Ville-Horduin, carele în 
armata lui Balduin de Flandra s'a luptat 
în: persoană încontra lui lonită, carele 
prin urmare trebuia săi cunoască destul 

„de bine naționalitatea, încă dice 2) despre 
dînsul că el .a' fost: Romin. „Lohannis 
qui ere Rois.de Blakie et de Bonerie; 
et cil Lohannis şi cre uns Blaqie.* 

Erie, fratele lui Balduin de Flandra 
şi urmaşul lui ca împărat în: Constanti- 
mopolea, serie: papei . Inocenţiu: III. o epi- 

, 

stolă plină, de. tînguire despre bătălia - 
nefericită avută cu Ioniţă şi: despre prin- 

') Ilistoria, 
pg. 482. | 

). Geolfroi de Ville-Ilorduin: de la conquste 

de Constantinople par le 'I'ranais et les Vâni- 
„tens, în „Rerum Gallicarum et Tranciscarul 
seriptores tom. 18. Paris 1822, pg. 46. 

ex. rec. Bekkeri Bonn: 1*33, 
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soarea lui Balduin. În deplină cunoscinţă: 
a lucrului  numesce liric pre Ioniţă 
Romin. „lrruit, dice el), subito Bla- 
chusille lohannitius In nostros cum... 
Blachis et Commanis et aliis.* Şi mai la 
vale earăşi dice: per litteras ipsius 
Blachi... edocti fuimus. 

Ausbertus, de asemea martor ocular şi 
cunuscătorit al evenemintelor, destinge, ca 
si ceialalți seriitori contimpureni, popoarele 
din peninsula Balcanică (Graeculos, Bul- 
uaros, Servios et Flacos)*), şi numesce pre 
Petru: „cquidam lalopetrus Flachus et 
later ejus Crassianus cum subditis- E la- 
chis.* (|. e. pa. 34.) - 

Robert de Clary,*) carele încă ca martor 

ocular și ca bine înformat despre popoa- 

rele din peninsulă Balcanică a descris ocu-. 

parea Constantinopolii de cătră Franţuji 

și Veneţiani, nu numesce pre loniţa altteliti 

decit lohans li Blakis, sai Llohans 

li Blaks.. 

În faţa atitor textimonii unanime dala 

istorici contimpureni: Greci, Iranțuji Şi 

Germani, cărora nu li se poate atribui 

nici un felii de simpatie naţională cătră - 

_Romîni, capătă şi afirmările lui Ioniţă şi 

ale archiepiscopului săi Vasiliii, ce le în- 

timpinăm în epistolele lor cătră papa 

Inocenţiii III. că ar fi adecă nu numai 

Romini de oriwine, dară că se simțesc şi 

sc consideră a fi chiar moştenitorii Jo-- 

manilor în peninsula ! Balcanică atit în - 

cele politice cit şi în cele bisericesci, „taim- 

quam heredes descendentes a sanguine Ro- 

mano“i), o însemnătate foarte mare şi se 

pot privă ca espresiunea unui curat adevăr. 

5 Vetera Monumenta Slav. merid. 1.6. Nr. 

NUL, pe. 10 și 41. a 

2) Amsbertus:" Ilistoria de expeditione Fri- 

derici imperatoris, curante los. Dobrowsky 

Pragae 1527, px. 29. 
3 Robert de Clary: la prise de Constan- 

tinople, în „Chroniques greco-romans incdites 

ou peu eonnues publices -par Charles Hopt. 

serlin 1875, pe. 51, 52, S2—84. 

*) Bpistola arehiepiscopului Vasili cătră 

papa Inocențiu II, în „veteri monument 

slav. merid.- 1. 6. Nr. XNVIII, pg. 1. 
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Nu mai puţin “și cuviutele papei : Ino- 
ceuţiii Il. din epistolele lui cătră Loniţă 
„despre originea acestuia şi a poporului lui 
se desbracă de orice întereșare şi esa- 
gerare şi capâtă înţelesul lor adevărat, 
numai dacă le citim în comparare cu ate- 

stările celoralalţi contimpureni şi marturi 
oculari. Papa Inocenţii eră mai departe 

„de cîmpul evenemintelor şi le cunosceă 

atit pre ele cit şi pre cei:ce le-ati produs, 
numai din audite, ear” nu şi din vedute şi 

"observate ca ceialalţi istorici. Spusele papei 
Inocenţiii III. numai întru atita ai valoarea 
lor istorică reală, întru sînt confirmate şi 

de ceialalţi istorici nu numai contimpureni, 

dar” şi marturi oculari ai evenemintelor şi 

cunoscători de aproape ai împrejurărilor 

politice, soţiale şi etnografice. 

Deci numai curat edevăr spune, cînd 

papa Inocenţii III. serie lui Loniţă, că a 

audit, „quod de nobili urbis Romă 

prosapia progenitores tui ori- 

ginem traxerint'), et tu ab cis et 

sanguinis generositatem contraxeris 

et sincere devotionis afteotum, quem ad 

apostolicam  sedem geris quasi heredi- 

tario iure. — Sati cînd dice cătră ar- 

chiepiscopul Vasili din "Pransmuntana, 

(Zagora) : „Monemus. igitur fraternitatem 

tuam et exhortamur attente... ut qui a 

Romanis traxeruut originen,: 

ccclesie Romane instituta sequantur.* 5) 

__ Sai cind în altă dată serie tot ar- 

chiepiscopului Vasiliti: „Nos autem iam- 

dudum, ut de ipsius (sc. Loanuitii) et sub- 

iectorum cius devotione ac statu tere 

posseinus effici certiores, cum non veli- 

mus  simpliciter, sed optamus eta, ut 

_sicut descendit ex nobili pro- 

sapia Romană, sie  etiam. ecelesie 

Romane instituta sequatur. 5 - 

 Dincontră, papa Inocenţiii [ll.- osage- 

readă, sait cel putin nu destinge bine, 

cînd vorbesce despre - Bulgari ŞI Romini, 

deodată, şi-apoi adauge, fără a destinge, 

5 Vetera monuni. |. €. Nr NVIIL. pg: IL. 

2 Vetera monum. ].'€. Nr, XNIA. pe. 18. 

3) Vetera monum. L. €. Nr. NNXVIL pg. 21. 
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" Bulgaiiii, îşi trag 

că se trag din Romani. Aşă într'o seri- 
soare cătră arehiepiscopul Vasiliu dice: 

„Nos... ut paterne dilectionis affectum circa, 
Bulgarorum et Blachorum ec- 
clesiam, que -a Romanis secun- 

- dum carnem et sanguinem de- 

dicitur,: per effectum 
iampridem... archi- 

scendisse 
operis monstraremus, 
episcopum . Brundisinum (Dominic cu: nu-: 
mele) duximus destinandum.& 1) — Altă 
dată serie cătră Ioniţă tot fără destingere, 

dicînd: „Bulsarorum et Blacorum populis 
„tanto nos reputamiis specialius , debitores, 
quanto non solum fidem catholicam per se- 
dem apostolicam olim devotius recepe- 

"runt, seldescenderunt etiam ex 

sanguine Romanoru m, 2) 
„Din aceste doaiie locuri, privite numai 

“pentru .sine şi fără de vre o comparare 
cu alte locuri din scrisorile: papei Ino- 

atestările altor serii- cenţiii IlL.. sau cu 
“tori contimpureni, am trebui neapărat să 
conchidem că nu numai Romînii, dar” şi 

Precit de neconformă cu adevărul istorie 
ar fi această conelușiune, de altmintrea 

„ foarte "logică în sine, pre atita de falsă 
ar fi şi “conelusiunea, că Ioniţă este Bul- 
gar sati Slav: de origine, pentrucă papa ! 
Inocenţiii. IL. dice că se trage din se- 
minţiea regilor Bulgari de mai năinte. 
Căci papa Inocenţii IIL., spre” a îmblindi 
urgiea regelui Ungariei. Bela III, pornită 
încontra lui Ioniţă pentru ocuparea de 
cătră acesta a unor teritorii, asupra, că- 

'rora, rădică regele Ungariei nisce preten- 
-Siuni, apără pre Ioniţă, şi spune regelui 
Ungariei, prin Leon Cardinalul, că „fra- 
tres, Petrus videlicet. et Tohannitius. de 
priorum regum prosăpia des 
cendentes, terram patru m .suorum 
non tam. occupare, 
perunt, ita quod una die de magnis prin- 
cipibus et innumeris populis mirabilem 
sunt, vietoriamn consecuti.& 5) - 

1) Yetera monum,. |. e. Nr. NNIX. ». 3. 
>) Vetera monum. |. e. Ar NLVIII. i 31. 
3) Vetera monum.: 1. e. N: LVII. ps. 36. 

“câte esistă. despre 

originea dela Romani. 

liciani, 

quam recuperare ce-! 

“Birehe von Dr. 

„ANeander :   „Mittelalter, Stuttgart 1850. 

Cine va, luă în privire toate mărturiile 
naționalitatea fraţilor 

Asan, Petru şi Ioniţă, nu va-pută ca 
să nu recunoască, vrind nevrind, că acesti 

fraţi ati fost .Romini de origine şi că ei, 
în toată acţiunea lor, sati şi simţit ca 
Romiîni; ba încă ce este şi mai mult, ei 
se considerat ca moştenitori ai Romanilor 
în toate drepturile acestora asupra pen- 
insulei Balcanice, tamquam heredes des- 

cendentes a sanguine Romano. 

$. 38. Paulicianii, probabili trăducători 
ai Codicelui Voroneţean. 

Paulicianii, ca sectă religioasă, eraii o 
- vamură a vechii secte a Manicheilor, carea 

„se strecurase din Asiea în peninsula Bal- 
canică, încă de prin seculul-al Sle, de 
sub impăratul Constantin V. Copronimul 
(741— 775) încoace.) Aşedaţi în Traciea, 
ei se răspindiră spre mieadănoapte prin. 
munţii Emului, şi spre apus prin Mace- 
doniea şi prin munţii Pindului, prin nisce 
locuri locuite. mai esclusiv de Romini. 

„De aici: acesti seetari, numiţi şi „Curaţi 
zadagci&, sai lăţit foarte curind nu numai 

în stinsă Dunării pe la Romînii din Daciea - 
: Traiană şi pe la vecinii acestora pe la 
Ruteni, ci încă şi prin Italiea; unde apar 
mai ales sub numele de Catareni, şi. 

prin Franciea mieagădiiială unde se numesc 
Albigeni (Albigenses). Dintra început, a- 
ceastă sectă purtă numele de Manichei, 

după primul fundătorii Mânes, şi de Pau- 
pentru că apostolul Paul eră 

1) Golubiushi: 

  

Ocereii istorir' țerev cI bolgar: 
- Sco..serbseot, rumînseor. Moseva 1871, pg. 159. 
— Jirecec C. I.: Geschichte der Bulgaren, Prag 
1576, pg. 174—175. — B. P. Hăjdăă: Cu: 
vente den bătrănx,-t. 2., Bucureser 1579, pe. 
241—260. — Schmidt O: Histoire, et doctrine | 
de lu secte des Cathares. Paris 1848—49, t. 1. 
pg. 3. Conf. articulul său: Katharer în: Real-En- 
eyelopiidie. fii: protestantisehe 'Pheologie und- 

Ilerzog, „ Stuttgart 1831, Do: 
— Ratli By. : Bogomili i Pa- 
ad. jugoslav.: ad t..7. 8. 

Kirehengeschichte, Bd. 5, ps. 160 
—: Hahn: Geschichte - der Ketzer im 

161—470. 
tareni, în , 

$. €.  
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apostolul şi învă&ţătoriul lor. de predilec- 

iune, Şi mai pe urmă în Bulgariea de 

Bosomili, după popa Bogomil-leremie, un 

fanatic propagatorii al ei pe la mijlocul - 

seculului al 10le, după cum vom vede 

mai la vale. | 

Înveţătura Paulicianilor sati Bogomililor 

o putem resumă cam în următoarele: 2) 

Vederile şi credinţele lor erai rădimate 

pe principiul dualistic de bine şi de rău. 

Ca si vechii Manichei, Paulicianii s. Bo-. 

gomilii credeai, că din. începutul începu- 

turilor au fost doade principii în necon-, 

- tenit antagonism unul cu altul, un prin- 

cipiit bun şi celalalt râu. Principiul cel 

bun a creat o lume perfectă, cerească şi 

nevădută; principiul cel r&i însă o lume 

materială. v&dută, în etern schimbabilă 

pentru că nu este perfectă. Principiul cel 

bun a creat lumea spiretului, car” cel Tei 

lumea materiei; adecă întreg universul 

cu nenumăratele corpuri vii şi nevii din- 

trinsul. Lumea spiretuală, în etern ne- 

schimbabilă, pentru că eră culmea per- 

fecţiunii, o credenii locuită de nisce. fiinţe 

spiretuale, de un felii de oameni necor- 

porali, ca” lumea materială o admiteaii 

înpoporată după cum 0. vedem  astădi, 

dară o presupunait în perfect antagonism 

cu lumea spiretuală şi în necontenită luptă 

cu aceasta. Schimbările neintrerupte din 

lumea materială war fi alta decit victorii 

parțiale repurtate cu grei de lumea Spl-. 

retuală asupra celei materiale. 

[virea sam crearea acestor doaiie lumi - 

"şi-o închipuiait Paulicianii s. Bogomilii . 

„cam aşa: 

Dintru începutul începuturilor esistă, ca 

potenţă supremă creativă, Dumnedeii Tatăl 

cu doi. fii ai săi, Satanail mai mare ÎI 

Mihail mai mic. Dumnegeii Tatăl a creat. 

1) Caono eBirroro. ROBMII na epernku. în 

Arehiv za pavjestnicu jusoslavensku, f. 4 Za 

ereb 1857, pg. 69—97. — Lutimiu  Zygd 

denos: _naratio de Bogomilis. cd. Giesele:. 

„ Gottingae 1842. — Iepiourie nori CUMCALIE,. 

t. 4. Braila 1871, pg..b0 ge 1—3, Vs 

  
    

lumea spiretuală, în etern neschimbabilă şi 
perfectă. V&dind perfecta armonie. a fiin- 
ților din această lume, fiiul mai mare, Sa- 

“tanail, a voit: şi el să'şi arete puterea sa 
„creativă şi a creat altă lume, lumea ma-. 
terială, universul întreg cu nenumeratele 
corpuri .dintr'însul, şi a pus'o în contrast 

şi antagonism cu lumea spiretuală creată 

“de Dumnedei 'Patăl. Prin aceasta Satanail 

a devenit principiul cel răi, ear” Dumne- 

deu 'Patăl a rămas şi mai departe prin- 

“cipiul cel bun. -Continuînd Satanail cu 

crearea contrasturilor Ia fiinţile din lumea . 

spiretuală a ajuns pînă la om. Lotul eră 

acum. gata, numai că nu putea dă crea- 

turilor sale vieaţă, suflet, spiret. Deci fi 

nevoit ca să. trămită lui Dumnedeu Tatăl 

solie cu rugarea, ca să binevoească a'i în- 

sufieţi creaturile, a dă omului spiret, vieaţă, 

căci atunciă el va şervi la amindoi, Şi lui 

Dumnedeii Tată şi Iui Satanail. Dumne- 

dei Tatăl, ca principiu bun ce eră, în 

nemărginita sa bunătate, a împlinit dorinţa 

fiului săt- revoltat, a lui Satanail, devenit 

acum principii re, şi a dat omului spiret 

de la sine ca să aibă vieaţă. Deci omul . 

are doatie origini. După corp, el este făp- 

tură a lui Satanail, a principiului celui 

răi, car” după spiret sau suflet, a lui 

Duimnedeii "Tatăl, adecă a principiului celui 

bun. Din acest duplu început al omului 

“vafivit întrinsul un antagonism  necon- 

-tenit între corp şi spiret; corpul. pretindea - 

ca omul să urmede. legile materiei, ale 
3 

urindăvici, ear spiretul legile spiretului, 

ale. astivităţii necurmate şi ale năduiuţii 

spre neîntreruptă perfecţiune. 

-. Dintru început, dela creaţiunea omului . 

încoace, printr'un răstimp foarte îndelungat, 

a predomnit în om corpul, adecă princi- 

piul cel reci. EI a fost împins dintro 

“ fărădelege în alta, dinti”o nevoe în alta: 

dintr”un neajuns în altul, dintro sufeiinţă 
Na d 

în alta, dintrun chin în altul, dintro 

“eroare în alta mai Mare. Necadurile şi 

chinurile omenimii se înmulţiseră, sufe- 

rințile ci deveniră nesuportabile.. În fata - 
L l le a 

acestor rele cumplite, Dumnedeii Tatăl, ca   
n 

PI 
.
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principiii bun, în duioşiea şi compătimirea sa 

pentru. spiretnl. legat de materie, pentru: 

sufletul dat omului, trămite pre fiul săi 

“mai mic, pie Mihail, ca prin învăţăturile 

sale să arete spiretului din om calea, cum 

să subjuge materiea, -să domnească, asupra 
ci şi cum în fine să scape de ea. 

Mihail, spre a săvărşi opera mintuirii 
prin învăţătură; ia, în aparinţă, corp Ome-: 

nesc şi dă oamenilor învăţăturile nece- 
sare. Satanail -revoaltă asupra lui pre 
oamenii, în carii predormniă puterea mate- 
ici, şi acestia organiseadă o luptă asupra 
lui, carea se închiciă prin răstignirea lui 
Mihail, carele poartă acum numele de. 

Hristos. Mihail-Hristos pătimesce şi moare 
numai în aparinţă,  reîuviă earăş şi se 

“întoarce la Dumnedei: "Tatăl, lăsindu'şi 
corpul aparent în aer. În iad, 

„Susținut. o luptă: cumplită cu Satanail, 
l-a învins “în fine, "l-a legat cu lanţuri 
ne'nfringibile în fundul iudului, "l-a des- 
poiat de finalul il, carele îi atestă ori- 
ginea şi puterea creativă dumnedecașcă, 
şi a făcut astfeliui din Satanail, Satan, 
principii re, însă fără de putere creativă: 

“În urma acestor vederi şi credinţe re- 
ligioase, Paulicianii sau Bogomilii nu pri- . 
miau între cărţile sale sfinte Testamentul 
Vechii,  pentrucă eră scris sub înriurinţa 
„predomnitoare a .corpului, adecă "a lui 
Sntanail, şi pentrucă într'insul nu vedăai 
alta “decit. mai mult o apoteosă a lui Sa-. 
tanail, decît învățături pentru mîntuirea 

“Şi scăparea spiretului. Testamentul Noi îl 
primiaii, dar” numai ca isvor al învăţătu- 
rilor morale şi de purtare pentru 'mintui- 

„rea sufletului, nu însă şi. ca. fundămint 
- pentru dogme şi cereinonii. Pentrucă în- 
văţături «morale şi mintuitoare aflati ci 

“mai. multe în epistolele învățatului şi li- 
Deralului apostol Paul, de aceca scrierile 
acestuia stăteau” la dinşii în mare onoare. 
Opâra mîntuiriă. o credeai Paulicianii sai 
Bogomilii săvărşită “numai prin învăţătu- 
rile şi esîmplele lui  Mihail- - Hristos, nu 

moartea şi înviarea. 
lui, De aceea ei lepădau sacramintele, 

însă $i priu patima, 

că într'acestea .ci nu 

Mihail a | 

_berede 
Chiar şi autorităţile civile le priviai 

„săraci. |   

Î 

diversele. ceremonii, ierarehiea creştinilor, 
onorarea icoanelor şi a: moaştelor, pentru- 

vedeau alta decit 
noaie . încercări de ale lui Satanail, de- 
venit -acum Satană, de a întemeia earăş 
predomnirea materiei, a corpului, asupra 
spiretului, de a.turbură şi de a întunecă 
învăţăturile. curate şi mîntuitoare ale lui 
Mihail- Hristos şi ale, învățăceilor lui, 

“Aceste. vederi şi credințe religioase ni 
“esplică în deajuns, „de. ce Paulicianii sai 

Bogomilii” uu-aveaii nici cult estern, nici. 
ierarehie propr ie. la dinşii. totul constă în 

învățătură şi în sprijin reciproc, de a a- 
junge la. perfecţiune, la subjugarea ma- 
terici şi la scăparea de dinsa. La dinşii, 

"toţi erau predicători, chiar şi muierile nu 
Ta 

învăţători şi 
erati eschise dela această îndătorire. 

dinşii nu crai privilegiați 
“patentaţi ascultători. De aceea ei, în si- 

fletul lor, uriai” ierarehiea creşiinească, 
şi „predicaii necascultare “dle dinsa, pentru- 
că o considerau ca emanațiune de a lui 

Satanail, 

decit. să Iuminede, - 

pre om. 
să deştepte şi să eli- 

Paulicianii Ss. Bogomilii mai mult ca mij- 
loace de subjugare, decît de ordine şi de | 

duşmanilor ; apărare reciprocă încontra 
de aceea învăţaii, ca şi acestora să nu se 
Supună cînl ved şi cred. că ele lucră pen-. 
tru stabilirea predomnirii materiei, ear! nu 
pentru luminarea şi eliberarea, spiretului. 

Paulicianii erai sirguincioşi, lucrati și 
căştigaii mult, dară nu. adunati avere, ci 
prisosul îl dedeati “celor nevoiaşi şi lip- 
siţi, de accea Și “învăţăturile lor aveati 
mare trecere la” “poporul de rînd, la cei 

Avuţiea, ca cevră material, prin 
urmare ca “fântură diveaptă a lui Satanail, 

carea caută să subjuge mai mult 

axa A i | naveă în _ochii lor nici un preţ Din- 
contră, 
) considei rau 
Paulicianii ca: agenţi direpți ai lui Sata- 
nail, îi uriati şi. se -feriati -de dinşii. 

Cu toată particulăritatea credinților si 
învățăturilor sale, Paulicianilor li pleci, 

  
  

pre cei ce strîngeati averi şi în-- 
Dlaii. morţiş după ! 'avuţie, îi  
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poate din prudinţă bine calculată, a-se numi 
şi a se consideră ca creştini; ei nu vo- 

ini a eşi -din biserica creştinească, ci tin- 

deaui mai mult a o reformi Şi în osteriorul 

ci după credinţele şi vederile ce le aveau. 
Această tactică Li-a înlesnit foarte liăţirea, şi 

i-a scutit de per 'secutări sistematice şi erîn- 
cene, mai ales din partea, bisericii răsăritene, 

Numele de Bogomili li se dă Paulicia- 

“nilor după numele unui popă sectariit 

carele, prin activitatea sa şi prin delul 
săi, mai mult decit fiecare altul a con- 
tribuit la : întemeiarea şi la răspindirea: 
acestui eres prim Bulgariea. Acest sec- 
tarii se cliemă Bogomil, după isvoarele 
wrecesci, sati jeremie, după isvoarele bul- 

xaroslovenesci. După socotinţa . criticilor 

însă, Bogomil să fi fost numele de boted 
sai mirenese, ear” ieremie numele de că- 
lugărie al acestui popă. ) ” 

Popa: Bogoniil-leremie trăiă prin prima . 
jumătate a Seculului al 10le, sub domniea - 
regelui bulgăresc Petru (927—968). Il 
a avut mai mulți învăţăcei devotați: pre 
Mihail, '“Pudor, . Dobrea, Stefan, Vasiliii 

şi Petru, >) “Aceştia, precum toţi Pauli- 
cianii s. Bogomilii în. genere, erai foarte 

- deloşi şi desroltau mare activitate în pro- 

„pagarea principiilor şi. convingerilor lor. 

La dinşii, neesistind ierarchie, adecă în- 

vâțători privilegiaţă, erau. cu toţii predi- 

cători, şi fiecarele căută să întreacă pre 

cejalalţi în această niisiune de propagan- 

dişti, Această plăcere de a. răspindi cre- 

dinţile şi convingerile sale, de şi cu tact 

şi cu: prudinţă, după cum am obser vat mai 

sus, a avut. „drept: resultat, că Paulicianii 

saii Bogomilii mai remas mult timp măr-- 

siniţi la vatra lor în Macedoniea, în mun- 

ţii Pindului şi ai Emului 5), ci foarte cu- 

)B.P “aja: Cuvente den bătrăni, £. 2. 

_Bucuresci 1879. pg. 258, $. 8. 

> B. P..Ilăjdtă: e Sufar kJ. P. Ur- 

Spruns und Heimat des Glagolitismus. Prag 

1858, pg. 16; — Saforil: J. P. Kurze Ueer. 

sicht der ăltesten kirehensiavischen Literatur. 

„Leipziz 1348, pg. 21. 

3) Jiretel: - 0.7 Geschichte der sulggaren, 

Prag 1816, be 115, 213. si 

GODIGELE VORONEŢEAN. 

  

Tind sai răspîndit în toate părţile, spre 
mieadănoapte pină pe la Don, şi:spre. 
„apus pînă în Franciea mieagădiuală. 
 Romînii din Daciea “"Vraiană n'a fost 

scutiţi de înriurința Paulicianilor,. poate 
de aceea că vatra lor a fost tocmai un 

teritoriii, în carele elemîntul rominese eră 
predomnitorii pe timpurile acelea. Pudor, 
numit pintre învăţăceii lui Bogomil-iere- 
mie, a, trebuit să fi fost. Romin + de origine, 
pentrucă numele de “Lu dor, înloc de 

Toader sati Teodor, nu provine pe la 
Bulgaro-Slavi, ci numai la-Romini, la ca- 
rii pînă în. diiia de astădi a r&mas nume 
de predilecţiune. Dară- de bună samă că 
nu numai “Tudor, ci şi foarte mulţi dintre 

Paulicianii din Macedoniea şi din munţii 
Pindului şi ai Emului aii trebuit să fi 
“fost Romîni de origine, pentrucă aceste 
“părţi au r&mas chiar -pină astăgi cuibul 

- Romînilor din peninsula Balcanică. Prin 
“ Romînii din . Macedoniea şi diu regiunile 
Pindului şi prin cei din Bulgarica a trecut Il S 
paulicianismul ş şi la cei din stinga Dunării, 

din Daciea Traiană. Şi înti'adevăr găsim 

- urme  necontestabile “Lespre aceasta, 

Se scie că Paulicianii aveati mare . ve- 

- nerare -pentru apostolul Paul. Ei: se cre- 

deai urmaşi: direpţi ai acestuii liberal şi 

învățat apostol, şi se numiail cu plăcere 

creştini: de ai sfântului Paul, de unde poate 

şi numirea de Pauliciani. 

Apostolul Paul a fost în tot timpul şi 

este şi în diita de astădi un. apostol de 

predileeţiune al ' Rominilor din Daciea. 

|. "Traiană. Sasul Georgiii Reicherstort, -ve- 

vind în doaie rînduri în Moldova ca tră- 

mis al regelui Unsariti Perdinand, se 

-tolosi de această .ocasiune şi compuse 0 

"descriere a “ţării, pre carea a publicat”o 

mai apoi. în Vieana la anal. 1541 sub 

titlul de: „Moldavie... Chorographia.“ 

"Aice ni spune e], că Romînii din Mol- 

dova st cred. a. fi păstrat neatinse înv&- 

ţăturile apostolului . Paul. „Pyacterea gen s 

ista Moldar ica, (ice el SRER Christum 

1) Păsaur de monumente istorice «de A. Pa- 

larianul, t. 5 Bucuresei 1864, pg. 137. 
piă I 
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ât divos Apostolos agnoscit ac $. Pauli, 
ut ipsi volunt, relisionemn 
hadtenus iam inde ab initio 
“non sine summa veneratione 
et pietate coluit;istic diver-- 
se secta et diversa quoque religionum 
et nationum genera habentur, ut pote 
Ruthenorum,  Sarmatorum, * Rascianorun, 
Armeniorum, Bulgaroruni et 'Tartharorun, 
non minor denique pars Saxonum 'Prans- 
sylvanorunm, hane terram passim inhabi- 
tantes, Imperio Moldavi way-vodae obnoxia ; 
varietate tamen ceremonia- 

sine conten= 

et quawlibet 

i u.m-et dosmatum s 
tione utuntur, 

“secta sive natio, solitis suis ri- 
ibus, pro suo frui-. tibus et leg 

tur libitu.& = „Pe lîngă aceasta, a- 
cest popor: 

cunoasce pre Hristos şi pre dumnedeescii 
apostoli, şi u rmeâgă, după-cum 
vor ei înşişi, dintru 

şi pînă acum cu cea 
naltăxveneraţiune 
religiunba 
aice se afli 
diverse soiuri de religiuni şi de naţiuni, 

- precum : Ruteni, Sarmaţi, Sirbi, Armeni, 

mai în- 

şi pietate 
sfintului Paul; 

"Bulgari şi 'Tatari; în fine nu mică parte: 
d6: Saşi transilvăneni, locuind această ţară, 
pe ici colea, este! “supusă “autorităţii voi-. 
vodului Moldav ; totuş de varie- 
tatea ceremoniilor şia 
melor se folosesc: fără de 
ceartă; fiecare sectă, sait na- 
țiune, se bucură, după placul 
săi, de ritul şi de legea în- 
dătinată.ă 

Tot aşă şi „loannes 6. archiepiscopus 
Lundenssis“ serie într'a 6. Sept. 1536 din 
Oradiea mare 
„Moldavie dominus prafatus (= oan- 

"nes voyvoda) christianus est, sed - fidej 
„grec, 'sive sancti Paullj. » Şi AL 

| arhiepiscop trebuiă să sciă ce :va să în- 
sămnede „creştin de credinţa sfintului Paul.« 
1) Monumenta, Hungari:e historiea. Diploma 

taria. t. I. Pesta 1857, pg. 568, 

  

Ba 

nenorocire, 
“partea 

-rinţi, ni. spune numitul GQ. 
(e. pe. 
“Pauliciani. — 

moldovenesc... re- La Ruteni, secta Paulicianilor mai curind 

„decit prin 

început |. predomniă, cu veghiare, biserica apuseană 

diverse: secte şi- 

do s-- 

“ Daciea 

împăratului Ferdinand că   

Un istorie transilvănean ne aseoură”), 

că încă pe la '1699 esistaii in 'Iransil- 
'vaniea Romini, carii ţineati pre apostolul 
Paul mai pre sus de toţi sfinţii. 

Saşii din 'Transilvaniea aii un proverb 
carele încă atestă deosebita venerare ce 
o aveai Romiînii pentru apostolul Paul. 

Cind vor să, arete că cineva a rămas în 
fără de nici un ajutoriii din 

cuiva, Saşii die despre dinsul: 
„man hat ilhn verlassen; wie Sanct Paul 
die Bloch.“ 

Despre Ruteni, vecinii Românilor despre 
_mieaănoapte, cu carii Rominii din Mol-! 
dova au stătut în multe şi diverse refe- 

Reicherstorf 
137), că la ei esistă încă mulţi 

„Pauli sectam profitentes,“ 

s'a. strecurat prin teritoriul Daciei 'Praiane, 
Panoniea şi Ungariea, unde 

păpistăşască. - | sai 

-Se scie că Paulicianii sati Catarii se 
numiait între sine. „boni homines, bons 
hommes.% Această espresiune de „oameni 
buni“ esistă și pină astădi la Romini şi 

„se intrebuenţeadă în mod stereotipic cind 
se „adreseaqă. cinevă cu vorba cătră popor. 
Această titulătură încă seamănă să fi ră 

„mas de pe timpul Paulicianilor în raiul 
romînesc. 

Pe temeiul acestor indicii sintem foarte 

dispuşi a crede, că Romînii din întreagă 
Ti raiană ai stat în necontenită 

comunicare cu confrații şi cu conreligio- 

x 

- marii” săi din - dreapta Dunării, de prin 
munţii: Eului şi ai Pindului, unde se ivi 
mai intii secta: Paulioianilor, ş şi că foarte 
mulţă dintre ei mai fost necunoscuţi: cu 
învăţăturile “dualistice - ale acestora. Dacă 
înriurinţa - înveţăturilor - Paulicianilor nu 
Sa. resimţit la. Romînii. din. Dacica 'Traz 
iană întrun mod sgomotos, “dice prea 

a 
) Ilia: Ortus ct.. progressus variarum 

in Dacia gentium et. religionum. Claudiopoli 
1764, Ps: 15. 

, 
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învețatul B. P. Hăjdâi 5), „causa prin- 
cipală este cunoscută toleranță a clerului | 
romin, carele se prifiiceă că nu vede aba- 
terile cele mărunte, ear” în parte şi igno- 
ranţa doematologică a acsstui. cler, carea 
nui permitea a stabili o distincţiunie pre- 
cisă între ceres şi ortodocsie,. între „cre- 
dendum* „şi „non credendum.“ "Toleranta . 

- religioasă a clerului. romin o recunoasce 
şi Sasul G. Reicherstorf, carele dice ?): 
varietate tamen ceremoniarum et dogma= 
tum sine contentione utuntur, et qucelibet 
secta, sive natio, solitis suis ritibus et Ie- 

gibus, pru suo fruitur libitu.€ 

Dacă Paulicianii din” prudinţă şi ca să . 
nu provoace duşmănii şi persecutări asu- 

pra sa, nu făceaii paradă din învăţătura 
lor şi'nu voiati a se.deslipi cu totul de | 

ceiulalţi creştini “ortodocşi, apoi cu atita 
măi mare trecere aveaii ci la poporul de 
rind, și ci atita. mai puternică înriurire 
esercitaii ci asupra, lui prin predice ver-. 
Vale şi prin scrieri poporale în. înţelesul | 
credinţei şi al “convingerilor lor. „Ceea 
ce se poate dice fără cea mai mică. esa- 

serațiune, eselumă eruditul B.P. Hăjdâi”), 

este că nici 6 sectă, nici un eres din 
veacul de mijloc, nu împinsese atit de 

departe, ca . Bogomilii, - fusiunea în fond 

şi îm formă a teoriilor teologice cu cre- 

dinţite vuleului. De aci literătura bogo- 

milică se - apropiiă în toate de literatura 

poporună;, şi în unele puncturi ambele se 

contundă chiar, se identifică într'un mod 

indisolubil, astfelii că ar fi peste putinţă 

a decide, dacă lucrul cutare sait cutare, 

va fi trecut “dela popor la Bogomili ori 

viceversa, dela Bogomili la popor. 

Se scie că Catarii din Ttaliea şi din 

Francia mieadădiiială- îşi trag originea 

dela, „Curaţii, Catarii, Paulicianii sati Bo-: 

somilii“, - Macedoniei şi ai Pindului. *) 

) B. P. Ilăjdză: Cuv en den bătut, t.9 

“ Bucuresei 1879, pg. 259, $. 9. . ai 

2) "Pesaur de DE aere ist, |. e. pg. 137. 

5 P P., Iăjdaă : Cuvente den bătrăni, t..2. 

pa 955, ŞT | | o 

) ce Sclinide „Katharert în Real-Euey: 
. - 

  

Despre acestia însă ni spune Dr. Herzog,') 
că dela dinşii „a purces un del vioiu de 
a răspindi şi de a citi. scriptura în graiul 

- poporului, lucru care esplică, lăţirea, cea 
mare a catarismului.* 

Deasemenea şi C. Schmidt ne asecu- 
reaqă, *) că „Catarii, pentrucă, îşi înte- - 

“mejaii socotinţile pe "Testamentul Noii, 

aveati de pe acesta mai multe trăduceri : 
în graiul poporului, carile toate se ală- - 
tâau dela testul Vuleatei şi-aretaii prin 

aceasta o proveninţă. din Orient. 

Nu mai „puţin şi Ed. Reuss 3) ne în- 
credinţeadă pe temeiul mai multor serii- 
tori contimpureni şi prin acte publice, că, 

trăducerea sfintei scripturi în graiul po- 
porului precum şi toate studiile biblice - 
poporene. 'şi-aii Juat începutul. dela miş- 
cările religioase, ivite în seculul al 10le 
mai întiiti prin Macedoniea şi munţii Pin- 
dului, şi continuate apoi în Italiea şi 
Franciea prin seculul al 121e şi al 136. 

- În“ special ni spune, că dela, Catari sa 
păstrat. pînă astădi, întrun sîngur Codice 

în luyon, 0 completă trăducere a Noului 

TPestament, dimpreună. cu o liturgie a lor. 

Pentrucă Catarii apuseni eveaii trădusă 

în graiul săii poporal sfinta, scriptură şi 

pentrucă testul acestei trăduceri se de- 

părtă de testul Vulgatei şi îndegetă o pro- 

veninţă orientali, oare aceasta nu ne în- 

dreptiiţesce a presupune, a. crede: chiar, 

că -$i consectarii lor răsăriteni ai avut, 

şi ei sfinta scriptură, şi în special Noul 

'pestament” trădus în eraiurile - proprie na- 

  

 clopiidie fir protestantisele Pheologie und 

Kivehe v. Dr. Merzog, t. 7. Stuttgart 1857, 

pa. 461 —410. 
3) Dr. Ilerzoy: Waldensert, în Real-En- 

eyelopidie fur protestantische _ Theologie und - 

“ Rirehe,' v. Dr. lerzog, t. 17. Gotha 1863. 

pg. 503. e 

2 C. Schmult: Katuarer, |. e. pg. 461..— 

Jimeăel C. 1.: Gesehiehte dor Bulgaren. Prag 

1876. pg. 214. 
i d. Neuss: _Romabiseho Bibeltibersetzun- 

gen“ în heal- Eneyelopiidie fuir protestantisehe 

'Fheologie” und Rirehe, v. Dr. Ierzos, t. 13. 

„Gotha 1560, pg. 94—95. 
4 Pa, 
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ționale? Aicia, în Orient, 
“în Bulgariea şi în ţările vecine noii sec- 
tări aveati mai mare îndemn de a trăduce 

în graiul poporal sfinta scriptură, pentru- 

că la aceasta aveaii un puternic esîmplu 

în  Bulgaro-Slavii 'decurînd încreştinaţi 
şi îndestraţi cu trăducerea, sfintei scripturi 
în graiul săi proprii naţional. Noii sectari 

„de” naţiune bulsaroslavă ai: găsit sfinta 
scriptură trădusă în graiul săi naţional; 

“ei dară nu aveati trebuinţă de vre o noaită. 
trăducere, ci doară numai de vre o revi- 

_siune şi completare. Nu stă tot aş lucrul şi 
cu noii sectari de naţiune romînească, pre- 

cum $i cu'cei de naţiune itâlienească, şi 
franţuzească. Rominii din. Macedoniea. şi 
de prin. „munţii Pindului, din locurile unde 

Sa născut şi S'a întărit această, sectă re- 
" ligioasă, nu aveai trădusă în graiul “săi 

sfinta scriptură. Noii sectari de naţiune 

romină, dacă voiaii să lăţească, şi să în- 
-vădăcinede şi pintre  Romîni noaita lor 

“învăţătură, Trebuia neapărat ca să -tră- 
ducă şi în graiul Rominilor nu numai Noul 

Testament, pe carele se rădimaii. ci, ci şi: 
celealalte cărţi apocrife ale lor; căci tră- 
ducerea, cărților necesare în graiul naţio- 

nal eră aci demult recunoscut ca cel mai 
eficaciii: mijloc pentru înteiheiarea şi răs- - 
pîndirea unei religiuni, sai a: unei secte 
relivioase. - 

Dacă Catarii, Paulicianii sail Bogomilii 
Bulearo-Slavi, Itălieni şi Pranţuji aveati 

„cu toţii Noul 'Festament. şi celealalte cărţi 
apocrife trăduse în oraiul sări propriii na- . 
ional, o oare este cu putinţă, ca numai Ro- 
„mini, pe teritoriul cărora a luat mai întiiit 

” începutul această sectă religioasă, ca numai” 
ei să nu fi cugetat la trăducerea. în graiul 
săi naţional -a Noului Pestament, şi a 
celoralalte cărți apocrife? Chiar de n'ani 
ave nici un îndiciit. despre astfeliti de tră-. 
duceri, totuş firea. lucrului şi analogiea 
ne-ar înduplecă „Să presupunem numai 
decit. esistința lor oarecîndva; . căci 
ditul B. Pb. 

„Cuvente den b: trăi, t. 2, Bucuresci 
15197 ps. 249. - 

în M acedoniea, 

"mare: de. Romini, ce 

eru- 
Hăjdăi ni probeadă!); că, şi:   

_ Romiînii ai luat parte. egală cu Bulgaro- 
- Slavii la: răspândirea catarismului Spre 
apus. 

Din fericire însă, urmele binefăcătoarti 
înriurinți. a Paulicianismului, (Bogomilis- 

„mului sati Catarismului) asupra deşteptării 

naționale şi asupra începuturilor. litera- 
turii. rominesci nu s'aii şters încă cu deșă- 

- vărşire. _ 

Codicele Voroneţean şi bucăţi din Co- 
dicele Sturdean sînt, după socotinţa noastră, 

r&măşiţi de această înriurinţă! 

Codicele Voroneţean, de şi seris ultima 
oară pe -la finea secolului -al 15le, sai 
in primele doaiie decenii ale seculului al 
16le, totuş wa, putut fi trădus pe atuncia, 

precum am vădut mai sus. | 

Este mai mult decit pr opabil, după, cele 
-ce am spus mai sus, că acest monumint 

“ literariit, toemai pentru că conţine o parte 

din No ul "Testament, şi nu din cel Vechii, 
eşte opera Paulicianilor sait Catarilor (Cu- 
vaţilor). Romini. Acesti sectari, vrind a se 
lă mai departe, trebuiaii să se înteme- 

iede şi să se întărească bine a casă. Şi 
cine nu scie, că înnăinte şi după seculul 
al 10le, Macedoniea, munţii Pindului, Te- 

- saliea şi Albaniea, vatra, acestor sectari, 

au fost ţări locuite, - dacă „nu esclusiv, 
„apoi de bună samă că în partea cea mai 

căci în părţile acestea 
eră făimoasa „Meyin Bayla 5) = „Ro- 
mîniea cea Mare“ a, evului medii? În 
graiul maiorităţii poporului de prin aceste 
locuri, în graiul Rominilor adecă, ai: trebuit 
„Curaţii = Catarii: s să trăducă numai decit - 
cartea cărţilor, adoptată de dînşii, adecă 

„Noul! “Testament, şi apoi. aii căutat a se 
lăţi pe de-o parte spre mieadănoapte, pe 
la confrații şi conreligionarii săi din stinga 
Dunării, « ear” pe de altă parte prin Italica 

“prin Ii rancita, şi a întroduce şi pe 
col Noul "Testament în graiul poporului. 
Dacă Noul "Testament şi liturgiea Cata- 
rilor. din Franciea mieadăditală dăteadă 
de prin seculul 12le şi al 13le, apoi tot. 

1). Nicitas- Choniates : 

  

: Libs capta, cap. 15,   
 



  

. 

de prin acest secul, dacă nu şi nai din nă- 
inte dăteadă prima trăducerea şi a Co- 
dicelui Voroneţean. | , 

Dar” nu numai trăducerea Noului 'I'e- 
„Stament o avem ca suvenire "dela Pauli- 
cianii saii Curaţii Romini, ci încă Şi alte 
scrieri apocrife de ale lor. Discutind şi 
comentind - prea înveţatul B. P. Hâjdău!) 
Codicele Sturgean -seris succesiv între anul 
1580 şi 1620, ni demustră cu puternice 
argeuminte că mai multe bucăţi din acest 
Codice sînt. de proveninţă Pauliciană saii 
Curăţeaseă, - de aceea le şi numesce el 
testuri Bogomilice; Dintre scrierile popo- 
vene, cuprinse în Codicele Sturdean, eru- 
ditul B. P. Hăjdei privesce ca provenite 
din înriurinţa Paulicianilor s. Bogomililor 
numai patru băcăţi: 
terea dracului; — 
nului la iad; — 3. Apocalipsul aposto- 
Jului Paul şi +. Cugetări în oara morţii. 
Poate celealalte însă le crede ortodoese 
deplin, le numesce „testuri Măhăcene“ şi 
le atribue lui popa Grigoriu din Măhacii 

-de lingă 'Lurda din 'Transilvanica. Aceste 

„testuri Măhăcene“ sînt. următoarele: 

1. Legenda Duminicei, scrisă în anul 

1600. — 2. Încercări de trăducere din slo- 
venesce, circa 1600.— 3. Înttebare creşti- 

nească; copie din 1607 după un original. 

din 1560. — 4. O predică din 1619. — 

a Legenda sîntei "Vineri, cirea 1580. — 

“6. Fraement dintr”o conjurațiunc,; înnăinte 

| i 15853. —"“. 

năinte de 1600. — 
gic, circa. 1600 şi —- 9%. 

“cirea .1600. 
Ori de_toate aceste” bucăţi sînt. întru 

adevăr de proveninţă ortodocsă, sati ba, 

aceasta nu ne încumetăm a decide. Dar 

ceea ce ne credem. îndreptăţiți a. afirmă 

este, că bucăţile” acestea nu sint nici tră- 

- duse nici compuse toate de popa Grigoriu |: 

din” Măhaciii, ci el este mimai colectantul | 

şi preseriitoriul lor. Arehaismele, ş şi mai ales 

rotacismul 'ce se: "găsesce _ în. mod mai 

vB. P. Jlyjdeă: 
t. 2. Bucuresey 1872. 

"„Cuvente de :bătrănr“, 

    

l, Rugăciune. de scoa-. 
2, Călătoriea Maicii Dom- : 

Legenda lui. Avraam, în- 

$. Fragment litur-: 
O predică, 

i 

“ducerea lui în Diserică şi în şcoală. 

  

estins sau mai redus prin unele din aceste 
scrieri, stă în contradicere cu graiul Ro- 
mînilor din seculul al 16 şi al 17le, şi 

ne constringe a presupune, că multe şi 
din aceste. „testuri "Măhăcene“ dăteagă. 
dintr'un răstimp cu secule mai vechiii dez 
cit seculul al 16le sai al 17le, adecă 
dinti”un răstimp, în carele Rominii aveai 
rotacismul în pronunţa unor cuvinte, din- 
tun răstimp aproape de acela în carele 

Paulicianii sat Curaţii Romiîni ai trădus 
în graiul romînese Noul 'Pestament, şi ai 
dat. prin aceasta început. liter aturei şi îm- 

“puls desvoltării naţionale. 
Că Romînii at să mulţămească Pauli- 

cianilor s. Curaţilor primul împuls la pu- 

nerea temeliei pentru o literatură, și cul- 

tură curat națională, se poate cunoasce 

şi de acolo, că toate popoarele creştine 
carile,. deodată cu creştinismul, - primiseră 
ca grai bisericesc şi cultural graiul ere- 

-cese sait lătinesc, numai prin mişcări sati 

revoluţiuni. religioase. au. ajuns la  folo- 

sirea graiului propriii naţional şi la întro- 
Așă 

a fost aceasta la Bulgaro-Slavi, .la Ita- 

lieni, la Franţuji, la Spanioli, la Aneleji 

şi la „Germani, aşă s'a intimplat de bună 

samă, -şi la Romini. . 

Folosirea graiului romînese dintru în- 

ceput numai “de cătră  Pauliciani .s. Cu- 

rață ni esplică mai departe, de ce Noul 

- "Pestament, trădus de dinşii, nu Su vul- 

garisat pela, toţi Rominii, şi de ce graiul 

romîneso, folosit. de Paulicianii Romii, 

ma putut fi întvodus mai curînd în. bi- 

sârica “Rominilor şi delătură dintr'insa 

sraiul străin, bulgaroslov enesc. 

$. _39.. Locul unde a fost trădus Codicele 
Voroneţean. 

Ar&tarea cu precisiune -a locului unde 

s'a trădus Codicele Voroneţean, ni este 

- preste putință. ace însă în nătura lu- 

_crurilor şi a timpurilor dim evul mediii, 

ca testul "Codicelui V'oroneţean să fi fost 

twădus la vre un scaun de episcopie. saii 

“de mitropolie, saii “la vre o măni astire mai   
 



  

însămnată.  Atit scaune de episcopii şi 
de. mitropolii, cât şi mănăstiri mai. însem- 
nate, carile să fi fost desvoltat yre o ac- 
tivitate culturală şi jiterară prin seculul 
al 9le, sau prin- seculul al 1216, 

sint cunoscute, după starea. - cercetărilor 

istorice: din giita -de astădi. Poate că nici 
Wait esistat. astfeliii de focarie culturale 
şi literare din causa deselor şi neconte- 

_nitelor năvăliri şi prădări ale “popoarelor 
„barbare. | 
că Codicele Voroneţean a fost trădus un-. 

„ai esistat 

creştinismului 

N 

: Muntele Atos. 

„De aceea noi nici nu credem 

devă pe teritoriul. Daciei 'Traiane. 
În această, 

şi considerarea, că impulsul şi - iniţiativa, 

la toate ovenemintele religioase şi politice, 

atit la cele din seculul al Ole, .cât şi la 
cele din seculul al 12le şi al 13le nu ati 
dat locuitorii Daciei "raiane ci toate aceste 
eveneminte ati “fost înşcenate mai cu saină 
de ierarchiea bisericească şi de bărbaţii - 
politici din  Daciea. Aureliană, Sai: mai 
bine dicînd, din peninsula Balcanică, Aicia 

chiar din 

mai 

propagandă şi cultură, religioasă, cît şi 
de activitate literară. Renumite sînt în 
privinţa aceasta “mai. cu samă scaunele 
mitropolitane din 'Tîrnova şi din' Ohrida, 
precum $i republica mănăstirească din 

şi culturale ; dini- acește locuri se mutai 
şi se- susțineati fibrele vieţii religioase, ş 
chiar naţionale, atit la popo: rele din pe 
ninsula - Balcanică, cit si la locuitorii 
drepteredincioşi ai Daciei Traiane. Deci, 
în peninsula Balcanică, şi .anumea joate 
chiar în vre unul din locurile numite iai 
sus, a trebuit să se fi fost. trădus romi- 
nesce testul Codicelui Voroneţean. - -- 

Pentru archiepiscopiea. din “Tirnova ar 
vorbi foarte mult. împrejurarea, că aici 
Ioniţă, primul! rege al Rominilor. şi al 
Bulgarilor, îşi alesese reşedinţa sa, şi că 
primatele Tor, Vasiliu, 
uit cu autoritatea Sa spiretuală mişcarea, 

„culturi proprie naţionale. 

sai al: “timpurile acestea, trebue să fi esistat multă 
13le, pe teritoriul Daciei 'Praiane, nu ni 

credinţă ne întăresce încă "consolidarea sa în 

îndicii.. Ohrida, e 

| o însemnată: rolă bisericească, 
“primele secule “ale. |: 

multe focarie atât, de. 

Din aceste locuri se răs-: “religioase pindiat în toate „părţile ideile religioase . 

“piare. 

carele „mult a spri- -   

naţională a Rominilor şi eliberarea, lor de: 

sub împeriul bidantin, eră... însufleţit de 
sîmţul naţional şi. de "necesitatea unei 

În 'Pirnova, pe 

şi mare” activitate nu- numai. pe terenul 

politie civil, ci şi pe cel bisericesc, și mai 
“ales. în “căutarea și procurarea, mijloacelor 
de a deslipi si prin. graiit -biseriea Ro-: 
“mâînilor- de a Grecilor, şi chiar de a Bul- 
garo-Slavilor. 

Pentru “ republica, mimistireaseă - din 
muntele Atos vorbesce încitva împrejura- 
rea, că "Românii din stînga Dunării, după 

„staturi proprie maţio- 

nale, ai întreţinut legături pioase cu a- 

ceste mănăstiri, sprijinindu-le în diverse - 
moduri, şi îmfiinţind “mai pe urmă şi o 
mănăstire proprie. E 

trăducerii Pentru Ohrida, ca loc al 
Codicelui  Voroneţean, avem mai multe 

ca episcopie a, vechiei lu-. 
stiniane - Prime, a jucat în toate timpurile 

Activitatea . 
spiretuală n "a lipsit aice nicicind. Cu scau- 
nul bisericese_ din Ohrida mai ales ati 
stat. în strinsă, legătură mitropoliea din. 

Pata" Romînească - şi din Moldova. “De 
aici "Şi-au luat locuitorii Daciei 'Traiane 
mu odată binecuvintarea pentru aşegarea, 
scaunului mitropolitan; ba chiar şi cărți 

-săşi fi procurat tot de aici. E 
“Bste aşadară toarte probabil, ca testul 
Codiceliii Voroneţean să fi fost. trădus : 

chiar în Ohrida, saii undevă prin apro- 
Faptul că fenomenul rătacismulii 

Sa păstrat în „dialectul toschic albanean 
şi în dialectul istrianoromînese chiar pînă 

- în dia de. astăgi, încă seamănă a vorbi 
mult în favoarea locului trăducerii Codi- - 
celui Voroneţean nu. numai oare unde în 
peninsula Balcanică, dară chiar la scau- 
nul mitropolitan . din Ohrida. - 

  

1) Letopesiţile! Tărir Moldovir,- de 1. Co- 
„ gălniceanu, il. cd. I. laşi 1852. pr. 106. — 
Magazinu istoricu pentru Dacia, de l. 7 Luu: 
rianu si N, Durleeseu, t. 1. Bucureser 154, 
pu. 2171—978 |   
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" după cucerirea” Constantinopolii. de "Turci 

lor, mijloace 

  
$ 

  | și 63—70. Ş _ 

Ş. 40. Timpul, venirii testului Codicelui Voro-. 
nețean în Moldova și la Voroneţ. 

Luptele politice. şi religioase petrecute 
1 peninsula. Balcanică, mai ales din se- 

12le' pină în seculul al 15le 

(29. Mai 1453), ai făcut ca o mulţime 
de bărbaţi, compromişi în aceste lupte 
ardătoare, să'şi părăsească, patriea sa na- 
tală şi- să'și caute prin alte ţ 

tate, pe la consinsenii şi conreligionarii 
de traii şi 

pentru cultivarea ideilor şi simțămintelor 
de cariera ci însultețiți, cit. şi pentru 

continuarea luptei naţionale şi relivioase în- 
treprinse de dinşii. Hmigranţii politici ati is- 
utit a împreună micile capitanate, ducate 

țări îndepăr-" 

aderenţi atit. 

şi domniate de prin ţara Romînească şi Mol- - 
dova în doaiie state naţionale mai mari 

şi mai puternice, ear” emigranții religionari - 
de a întemeiă în aceste state pe de-o parte 

episcopii” şi cîte o mitropolie, ear” 
altă parte o mulțime de mănăstiri, în 

carile să se continue vieaţa, contemplativă 

relivioasă şi activitatea întelectuală, între- 

ruptă în peninsula Balcanică. 

[storiea, sait legendele celor mai “vechi 
mai însâmnate mănăstiri din Moldova 

din "Țara Rominească ni arată” ca fun- 

dători ai lor tot bărbaţi veniţi încoace dela 

i 

și 

u 

pe de . 

confrații noştri din peninsula Balcanică. Aşă . 

mănăstirea “Neamţului > să'şi fi luat, în- 

ceputul dela trei. săhastri veniţi de preste 

Dunăre pe la linea seculului al 14le. Tot 

dela astfeliii de săhastri. săşi tragă înce- 

puturile sale mănăstirile. Vodita. şi Tis- | 

“mana din "Ţara. Romînească, Bistrita, Bi- 

'sericanii şi Pângăr aţii din Moldova; ) etc. 

Mai ales în seculul al- 14le şi. al 1516, cînd 

“'urcii începură a se lăţi şi a'şi întemeiă dom- 

niea preste ţările din peninsula Balcanică, 

o mulţime de călugări. de aici, persecutați 

de 'Purci, căutară şi şi aflară adăpost prin 
    

1) Andronic: -Istoriea - sfintelor: măniistinr 

“Ne amțul şi Sccul, AM. Ne amțulur 1857. 

2) Aelchisedec: . Vicaţa și scrierile -lur Gri, 

goriă 'Tamblac, Bucuresci” 1884, De, 68—59 

> 
  

” desvoltat, dar 

"Para, “Rominească şi prin Moldova. Călu- 
gărismul Ja Rominii din Daciea "Traiană 
seamănă a fi tost nu numai întemeiat şi 

şi întrodus de astfeliii de 
emigranţi. EL dăteadă aici cam de prin 
seculul al 1dle încoace. 

- Aceşti emigranţi religionari, aceşti să- 

nasti pioşi şi însufieţiți „de învățăturile 
evangelice; în călătoriile lor forţate; du= 

„ceati cu sine o. mulţire de cărţi, din ca- 

- la cronica lui Grigoriu Urechie, c 

- păratul la "Țarigrad ; 

“sericii.* 
“cum le numesce Miron Costin; foarte uşor 

a putut fi şi testul Codicelui nostru Voro- 

“» pg „106. 

rile se rugaii lui Dumnedei şi pre carile 
le răspindiau prin. copii - pretutindine pe 
unde petreceaii. timp, mai îndelungat, sait 
pe -unde se aşedaii pentru totdeauna. Ce 

lucru “mai firesc este aşadară, ca vre unul 
diu aceşti săhastri pribegi să fi luat cu 

sine din locul de unde a purces, şi te- 
stul  Codicelui Voroneţean,. și “aducându'] 
în Moldova, .saii la-mănăstirea Neamţului, 
sait a Bistriţei, săi la vre o altă mănă- 

stire, ori săhăstrie, săl fi prescris apoi 
-si să'l fi dat-şi pe la alte mănăstiri, şi 
'aşă să fi venit şi la mănăstirea Votoneţului. 

- Pe Iingă aceasta moi sciin, că Rominii 
Moldoveni nu.0 dată ai trămis la foca- 
ricle religioase mai însămnate din penin- 
sula Balcanică soli pentru î n vEţătura 
legii şi pentru cărţi. Aşă ni spune, 
Miron Costin ') întrun adaus ce'l face cl 

cap. V., 
unde se vorbesce despre conciliul din I*lo- - 
renţa, că „si Aleesanidru Vodă (cel Bun) 
trimis'ait: cu voica ţării soli cu. Grigorie. 
Pamblie. N'ai aflat solii dela Alecsandru 

Vodă nice pe Patriarhul,” nice pre îm- 
ce car” se întorceă 

neisprăvind nimici; . nu le aii părut a fi 

“cu cale; ce sait dusla Ohrida, unde 
„găsind pre Episcopul de Ohrida şi 

dindu'şi soliea la diusul, că eră trămişi 

pentru învăţătura leg ji, luat” ail 

de „acolo şi: preuţi şi cărţi: si r- 

bo'sci de toată rînducala Dbi- 
Pintre: aceste cărţi sirbesci, 

IE Î.ctopisiţile Moldovei, tom La lași 1852, 

,  



  

  

neţean. Soliea aceasta. a lui -Grigoriii 
'Pamblac la Constantinopolea şi la Ohrida, 
dacă sa întîmplat sub Alesandru-cel Bun 
(1401—1432), apoi ea wma putut, cădă 
decit în ultimii -ani ai domniei lui, adecă 

“în anul 1431 sat 1432, pentrucă pe 
timpul acesta urmaii-cu mare agitaţiune. 

pertratările . pentru reîmpreunarea bise- 
ricii resăritene cu cea apuseană, 1) Deci 
tot pe timpul acesta, sait şi ceva mai în- 
năinte, poate. chiar în seculul- al :14le, 
prin vre un săhastru emigrant, a: venit 
testul Codicelui Voroneţean la Moldova, 
precum şi testurile Măhăcene din Codi- 

„cele Sturdean în 'Transilvaniea. Lia mă- 
năstirea  Voroneţului testul: Codicelui -a 
putut veni sai prin însuşi renumitul să-. 

hastru Daniil, autoriul spiretual al acestei 
mănăstiri, carele şi el a putut fi:vre unul 
dintre_ săhastrii emigraţi din peninsula, 
Balcanică, sati prin Stefan: cel Mare, fun- 

“ dătoriul -real al mănăstirii, despre carele 
“ni spun uricele. şi tradiţiunea, că el a 
îndestrat. mănăstirea nu numai cu moşii, 
dar şi cu cărţi. În 

“sai poate şi în mănăstirea. Voronei “din 
judeţul Botoşanilor, 's'a făcut pe la finea 
seculului al l5le saii în primele doaiie 
(decenii din seculul al 16le actuala „copie 

-a acestui Codice.- 

“41. Testul" Codicelui Voroneţean a fost 
„răspîndit pintre Romîni. 

Cumeă testul Codicelui Voroneţean n'a 

> 

fost o traducţiune particulară şi isolată,.. 
ci întrebuințată de Romini: şi răspindită 
pintre dinşii, avem mai multe. indicii. Prima, 
dovadă despre aceasta ni sint pe de-o 
parte impărţeala lui în prelecţiuni s. ce- 
tenii (Ş. 12), şi apoi notele tipiconale 
el ($. 18). Aceste note tipiconale ni arată, 
că prelecţiunile, în cari eră împărțit testul, 
se citiaii nu 

serică lu şerviciul 
afară. de biserică, lu diferite ocasiuni, pre- 

„cum la oyirrSaS aa-pugesniaepS 1553 sub» $ d 

1) Aelehisedec:  Vicaţa și scrierile lur Gri- 
goriii 'Pamblac, Bucurescl ÎS84, ps. 43 și 44, 

  

  

numai în fiecare: (i în Vi 
dumnedeesc, ci i în 

această mănăstire, 

1 

din | 

„sint calculate pentru 

- mustră “mai. departe, 

- dice a fost trădus în vre. o' mănăstire și 
“menit în 

“ dumnedeesc 

  tarii al cuvîntului 

De nu Sar fi întrebuințat acest test la 
şerviciul dumnedeesc. în şi afară de Lise- 
rică, împărţeala lui în prelecţiuni şi no- 
tele tipiconale - din el ar fi fost cu totul 
de prisos, şi ar fi şi lipsit de bună samă 
din test. 

Împrejurarea că prelecţiunile din Codice 
toate s&ptăminile 

din an şi pentru fiecare di din s&ptămină, 
începînd din duminica  Pascilor, ni de- 

că testul acestui Co- 

prima “linie, pentru şerviciul 
de prin mănăstiri, pentrucă 

numai întru - acestea se făceait rugăciuni 
în toate dilele de preste ani, nu şi în. 
bisericile ordinare, lumene, în carile se 
liturgisiă numai în duminici şi sărbători. 
Dar şi întru - acestea s'a putut. întrebu- 

inţă, şi de bună samă că, s'a şi întrebu- 

inţat testul Codicelui, pentrucă notele ti-. 

piconale din el înlesniă folosirea lui atit 
„de călugări cât. şi: de” preuţii lumeni. 

Altă dovadă despre răspindirea lui 
pintre Romini sînt citeva particularităţi 

flecsionale din. el, pre cari le întîmpinăm 
Ş în primele tipărituri Diblice din seculul 

„al 16le şi al 17le. Şi prin acestea -găsim 
urme de formarea perfectului simplu în 
şu şi a persoanei întiia şi a doara plu- 
rală în ămu, atu; umu,. utu; emu, etu,. 

şi îmu, itu; de un moda condiţional: (Ş. 
27, Nr. 4. b. e); de articularea adjec- 
tivului cînd este legat. de substantivul 
săi prin artțiculul demonstrativ: cel - cea 
(Ş. 28); ete. 'Toate aceste particularităţi 

“le credem trecute în aceste tipărituri nu 

„atita în virtutea particularităţii graiului 
„de pe atunciă,” că adecă s'ar fi vorbit ast- - 
feliu pe timpurile acelea, cit mai virtos 
prin întiurirea tra ducţiuni- 
lor vechi, de cari sc folosiaii noii 
trăducători la lucrările lor.  Remareabilă 
în privinţa aceasta, este o notă marginală 
din “Testamentul Noii tipărit în “Bălsrad 
în anul 1648. Aice,la cap 21, v. 3.ci- 
tim la margine pe pag. 163 ca comen- 

„aEANCAZAL următoa- 

  

   



  

  

— 953 — 

rele :  „întorsura cea demult 
dice înnotâm, iari: noi am scris vănslăm, 
căci vânslă cu corabiea pre api.“ Această 
notă marginală ni vorbesce despre o 
„intorsură de demultt, adecă 
despre o traducţiune vecliie, în 
carea stă „înnotăm* saii 
de „vănslăm“, espresiune mai cunoscută 
şi mai poporală pe la anul 1648. În te- 
stul Codicelui Voroneţean găsim tocmai 
înt”acest loc cuvintul „nutămuă, care 
provine de 12 ori tot în înţelesul de na= 

vigare, precum şi cuvintul „nutare = na- 
vigaţio“ de doaiie ori. Şi espresiunea â 
RA.ACAA încă nu este necunoscută Codicelui; 

- 

“căci şi ca: provine în el de 7 ori, dar 
numai ca verb, nu-si.ca substantiv. Noi 
Şi pre aceasta o. dechierăm, precum am 

dechierat pre multe altele, ca modernisare | 

din partea vre unui copist mai tărdior, pre- - 

_cum modernisară şi trăducătorii din 1648. 

Pot în 'Testamentul Noi: din :164S mai 

găsim şi persoana întiia sîngurală din în- 

perfect egală cu a 3a sîngurală şi plurală, 

tocmai în acele locuri, în cari o întimpi- - 

_năm Şi în Codicele Voroneţean. 

O citire atentă a Codicelui Voroneţean în 

paralelă cu testul „întorsurei“ din 1643 

ne va convinge „pe deplin, că testul Codicelui 

Voroneţean n'a putut a, nu fi fost necu- 

noscut şi nefolosit de trăducătorii din 1648, 

  

„notăm“ înloc. 

  

căci înriurinţa lui este .prea vădită şi se 
arată adese ori prin o identitate atit în 
“espresiuni şi în şirul cuvintelor, cit şi în 
flecsiunea lor. Aceste identități, precum 

„şi mărturisirea din, nota marginală despre 
esistinţa unei -„întorsuri mai de demult“, 
ne întăresce pre noi în credinţa, că testul 
Codicelui “Voroneţean a fost. nu. numai 

„folosit de trăducătorii Testamentului Noii 
“din "1648, dară şi lăţit pintre Romini, 
folosit. de dinşii şi cunoscut şi de ceia- 

„alţi trăducători de cărţi -biblice din se- 
culul al: 16le şi 1rle. Pa 

_“Papta că trăducătorii din 1648 se 
provoacă tocmai în testul Faptelor Apo- 
„stolilor la o. „intorsură mai de demult“, 

ni dovedesce mai. departe, că ei nai 
avut în vedere 'vre una din tipăriturile 

„de mai înnăinte, ci numai vre un ma- 

nuseript, în carele 'se află, dacă - nu 'Te- 

-stamentul Noii întreg, apoi de bună 

săimă că Faptele Apostolilor. Pină acum 

însă, o traducţiune mai vechie sau alta 

decit-a, testului din Codicele Voroneţean. 

nuni este cunoscută. Deci şi această: 

considerare militeagă foarte mult în fa- 

_xoarea opiniunii noastre, că trăducătorii 

din: 1648, vorbind de „întorsura cea de 

demult“, n'aii avut în vedere altă trăduc- _ 

țiune decât numai pre aceea, a Codicelui 

Voroneţean. 
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“Erori de tipari, observate. 
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