
CiBLIOTECA CENTRALĂ 

UNIVERSITARĂ 

Bucureşti 

eta 

Cota 0 44865 

JOGIt Inventar . -... 

  

 



   

     

    

      

ama * j = ze ” 

ia A al îi RI 
%. 3 » | L L ai Ai wi 

îhligtaca Centraiă Bă 5 | si] 

„d La DI 3 3 N Ari 

CODICELE PRIBEAGULUI GHEORGHE ŞTEFAN, 
VOEVODUL MOLDOVEI. 

Studiu și transcriere 

de 

N. DRĂGANU 

|. Descrierea manuscrisului. 

În posesiunea Bibliotecii Centrale Arhidieceşane din Blaj se 

atlă un manuscris de deosebită importanță care mi-a fost acce- 
sibil mulţămită bunăvoinţei Înalt Preasfinţiei Sale Mitropolitului: 
Vasile Suciu şi a Veneratului Consistoriu Arhidiecesan din Blaj. 

_ Manuscrisul, pe care l-am cercetat la îndemnul Dlui |. Bianu, 
a fost găsit în anul 1864 între cărţile lui loan Mihâlyi de Apşa, 

protopopul Vişăului din Maramureş. A fost cetit şi cercetat mai 
întâiu de răposatul Mitropolit Victor Mihâlyi de Apşa, care i-a 
indicat la început conţinutul şi a însemnat că legarea a costat 
1 îl. 50 cr. A fost cercetat apoi de prepozitul de pie memorie 

I. M. Moldovan (Moldovănuţ) care l-a ţinut Ia sine vreo zece ani, 
făgăduind că va publică un studiu' asupra lui, fără să îi ajuns 

însă să şi facă acest lucru. A fost văzut la 1 Martie 1896 de 

Gr. Creţu, care a făcut paginaţia cu creionul. Trebue să fi fost 
cetit de A, Bunea, care dă după el titlul Catehismului calvinesc 

de la 1640 în /erarhia Românilor din Ardeal și Ungaria, Blaj, 
1904, p. 306—7. Fără îndoială a trebuit să-l vadă şi DI N. Iorga 

care-l pomeneşte în Studii și documente, vol. IV, p. 112, nota; Is- 
toria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a Românilor, Vălenii-. 

de-munte, 1908, vol. 1, p. 337, precum şi în studiul În legătură 
cu Biblia de la 1688 publicat în AAR, s. Il, î. XXXVII ist, 

1915—1916, p. 38. 
Manuscrisul” cuprinde 241 foi sau 482 pagini format 40, din 

care primele două şi ultimele trei au fost adause de legător. 

Adausă a fost în cea mai mare parte şi a treia din care ni sa
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păstrat numai un mic fragment. Fragmentare mai sânt. şi foile 
“care urmează după aceasta până la a douăzecea inclusiv, De-aici încolo altor 16 le lipseşte ntimai marginea. 

Numărul rândurilor de pe o pagină, scrise în cea mai mare parte între linii oarbe, variază, după cum variază scrisoarea şi autorul. Sânt adecă mai multe scrisori şi în urmare mâi “mulţi autori şi copişti. E vorba cu siguranţă de trei cărţi legate la un loc: cea dintâiu până la P. 316, a doua până !a p. 426, iara treia de la p. 427-—476, 
Partea întâie a manuscrisului e scrisă în cea mai mare parte de mâna şi cu scrisoarea îngrijiiă (între linii oarbe, cu iniţiale şi punctuație făcute cu Chinovar Toşu) a lui Antonie din Moldoviţa şi eră să fie un Ceasoslov din care ne-a mai rămas o parte din Rânduiala sau, cum zice Antonie însuşi, din „Psalmii vecerniei și «ai dimineţii“, „Cinurile ceasurilor“, Obedniţa cu deosebite molitve În -româneşte!. A doua e copia Răspunsurilor lui Varlaam la 'Catehismul calvinesc făcută de „Grăjdean din târgul Bârlad“ cu 0 scrisoare mai puţin îngrijită, după ce mai întâiu începuse să '0 copieze şi Antonie însuşi, iar a treia e „Pavecernia “velikia, adecă cea după cină rugă ce iar să ceteşte pre postul cel mare“ etc., text slavon cu indicaţii tipiconale şi de capitole în româ- neşte, scris mărunt şi ceteţ pe o hârtie roşietică. | 

Între aceste texte s'au vârit pe urmă altele, unele copiindu- se de pe cele de mai nainte, O seamă dintre ele trebue atribuite lui Antonie, deşi sânt scrise mai grăbit şi în urmare mai puţin îngrijit. Aşa scrie el altfel şi ultimele clipe -ale stăpânului său Altele sânt scrise de alte mâni. 
În amănunte cuprinsul e următorul : 
10. Fragment din Rândauiala vecerniei (pp. 11, 1—35r, 11). Pe p. 27,r.9 încep Prochimenele a dzilelor peste săplâmână. La sfârşit se indică: „Coneţul vecetnii cu totul“, 

A 
. „_4 DIN. lorga, Istoria lit. ies. Bucureşti, 1904, p. 166 şi 1. c. greşeste deci când, urmând pe Mihâlyi, crede că e vorba de o Psaltire 'a lui Antonie care S'ar regăsi în Biblia Spătarului N. Milescu; a spus mult mai bine în 

Studii ŞI documente, vol. IV, p. 12, nota 1: „culegere de rugăciuni şi slujbe 
în româneşte“. In urmare e Şreşită şi legătura pe care o face DI G. Pascu 
Arhiva XXVII - 1921, p. 85, între acest manuscris şi o Psaltire manuscrisă 
in posesiunea Dlui Ghibănescu, pe care Dsa o atribue Spătarului N, Milescu 
(cf. şi Istor'ea titeraturii române din secolul X VII, laşi, 1922, p. 93). Ca şi 
În privința psalmilor n'am putut constată nici o legătură î Vechiul Testament făcute de Antonie şi textel ă e (AU de la 1688. ş ele corespunzătoare din Biblia 
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20. În continuare până la p. 40 urmează, intercalat ulterior, 

-cu o scrisoare. foarte măruntă şi mult mai târzie, un text care 

„pare a fi o cazanie, şi începe astfel: „D[ulmnădzău ca[re]le este 

mainte. de toţi vecii, carele n'are nici început, nici săvârşit 

-carele-i mai înţăi decăt ceriul şi mai întăi decăt pămăntul . . 

30. Cinurile ceasurilor: a) „Cin casurilor întăi, €as treti 

„aicea“ (pp. 41 r. 1—58r. 14); 5) „Ca[s] 6“ (pp. 8. 15—73r. 

-6); c) „Cin 9 cas“ (pp. 73 r. 1—84 r. 10). 

40. M/o]ilitva] Sfântului) Vas/i]lie (Ruga Sf. Vasilie) (pp. 

84 1. 10—87 r. 4). 

50, du orbimua n9 ace (=,„Rânduiala slujbei după ciasuri“). 

60. M[o]iji]tva Sf[â]ntului Grigorie b/oJgoslov (pp. 108 r. 

1—118 r. 15). 

80. M/o]ifi]ta Sf|i Intefi] Pr[ea]eli]ste (pp. 118 r. 1—130 r. 

15). Pe p. 130 r. 14—15 se poate ceti scris mare cu roşu: 

„Aicea să pcminescii morţii mai pre urmă“, iar pe p. 131 se 

„arată felul cum se face pomenirea. 

80. Un fel de epilog alcătuit de Antonie în numele Domnu- 

lui Gheorghe Ştefan în care arată cum, când şi de ce s'a scris 

„cartea (pp. 132 r. 1—135 r. 2). | 

g. Pe p. 137 r. 1 ş. u. s'a scris: „Cândiiva vrea omul să 

să culce dator iaste în toate dzile să-ş|i] cetească aastă pravilă 

spre aşternutul său cu umilinţă“. Urmează indicaţiile tipiconale 

care se încheie cu „deacii această rugă cătră Domnul nostru 

„I[su]s H[risto]s“. De ia p. 145 r. 14 începe „Ruga nopţii“ care 

“se continuă cu jechpzEna, AsBAaANa.. . . „Nespurcată, nesmentită, 

-neputredă etc.“ (pp. 137 r, 1—152 r. 10), scrisă în întregime 

"cu roşu, 
100. Pe pp. 153 r, 1—160.r. 5 se copiază din nou, cu mici 

modificări în notele tipiconale, de astă dată fără linii oarbe şi 

cu o scrisoare mai slabă, redându-se rostirea mai moldoveneşte, 

dar probabil tot de Antonie, textul de pe pp. 147. 1—147 1.6, 

iar apoi se adauge „pisal Ştetin m[ejsie]ţa fe[bruarie] 9 let 1665“. 

110. Pe pp. 161 r. 1—177 r. 1 tot aşa se copiază Cinurile 

„ceasurilor şi Molitva Sfântului Vasilie de pe pp. 53 1. 9—56 r. 

-4, 58 1. 1—14,67 1.15 ş.u,81r.5ş.u., şi 84r.9—87r.5. 

120. Pe pp. 90 r. 15—93 r..4 se copiază Cin obedniţă de 

„pe pp. 172 r. 1—173 1. 10. 

1% 
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13, Pe pp. 173r.1i—177r.1 se copiază Biajenil(ef 

(= „Fericirile“) de pe pp. 93 r. 3—100 r. 1, omiţându-se „Crezul“, 

al căruia început numai se indică, 

140, Jitie și din multe pretreacere (pp. 112. 2—185 r. 5). 

150, Moilijtve de rugă de peste săptămănă căte trei pe azi: 

Ă 
„ue no Stupini, ne «a, n9 Butii, scoase de Măria sa Gheorghe: 

Ștefan voevod ; leau scos din limba sirbască pre limbă romănească.. 

a) Întăiu a Dumenecei (pp. 186 r. 1—196 r. 13). 

B) MAMBa HEA, N0 “a (pp. 196 r. 14—200 r. 14). 

c) Mfoliţijtia D[ujmineţcei] dlujpă vecernie (pp. 201. r. 1—- 

204 r. 4). 
d) Mţoliţijtia de luni după utrăne (pp. 204 r. 5—210r. 8).. 

e) Mjolilijtia [de] luni după &asuri (pp. 210 r. 9—213 r. 8). 

7) Mlolllijtia de luni după vecernie (pp. 213r. 9—216r. 11). 

2) Mţo]i[iltia de marţi după utrănie (pp. 213r. 13—224r. 4). 

h) Mțoli[iltia de marţi după tasuri (pp. 224. 5—227 r. 1). 

i) Mţo]iţijifa de marţi după vecernie (pp. 227 r. 2—229r. 16). 

i) Mlolililtta de miercuri după utrăne (pp. 230r. 1—235 r. 4). 

k) Mlolililtia de miercuri după &asuri (pp. 235. 5—237r. 7). 

I Mlolili]tia de miercuri după vecernie (pp. 937 r.8—240r. 10); 
m) Mioli[ijtia de gci după utrăne (pp. 240 r. 11—246r. 3. 

n) Mțo]ii]tia de goi după &asuri (pp. 246 r. 4—247r. 18). 

0) Mlolli]tia de goi după vecernie (pp. 248r. 1—Z51 r. 11). 
p) Mlollli]tfa de vineri după utrăne (pp. 251 r. 12—262 r. 4). 
r) Mțolllitia de vineri după asuri (pp. 262 r. 5—264r. 15). 

s) Mţolililtfa de vineri după vecernie (pp. 264 r. 15—267 r. 2), 

?) Mlolililtia de sinbă[tă] dup[ă] utrăne (pp. 267 r. 3—274r.1), 
u) Mjolililtfa de sinbăt[ă] după &asuri (pp. 274r. 2—275 r. 15). 
v) Mlolililtfa de sinbăt[ă] după vecernie (pp. 276r. 1— 

279 r. 12). 
160. Pe pp. 280 r. 3—18, 281 r. 4—16 şi 2821. 1—18 s'a 

scris (tot grăbit şi fără linii oarbe) rugăciunea: 
„Doamne laudele meale nu le tăceă, că gura păcătosului şi: 

gura vicleanului spre mene să deşchis[e], grăesc spre mene cu. 
limbi înşălătoare. Şi cuvinte neiubitoare mă încungiurară, şi să 
adunară spre mene întru deşertu... Şi pre mijlocul a mulţi îk 

laud pre îns, că stătu dea dreapta mişelului. Măntuiaşte-mă de 

„ceia ce gonescă sufletul mieu“,
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„170. (Cu scrisoarea îngrijită a lui Antonie) Preadoslovie 

„1S|HS 
NI |KA 

-Catihizmului cahvinesciă, făcută de părintele Varlaam, mitropolitul 

“Suceavei şi arhiepisclolpu țărăi Moldovei, tipărită B Amo aumia 

  cătră creştini. Cartea carea să chiamă Răspunsul împrotiva 

m < . 

mapa 3pur (7153), cnesiame mupa axa (1645). Nu se laude nime 
X x 

«de bună credințe, de mare lucruri bune prea cu socotință, Varlaam 

arhiepisc[o]pu i mitropolit ţărăi Moldovei. Cu milă de la Dlu]- 

mn[e]dzău cătră creștinii din Ardeal, şi şi cătră alți creştin[i] toț, 

carii sintu pravoslavnici. Se copiază însă numai o parte din Pre- 

doslovie: „Credincioşii pravoslavnici .. . De cum am vestit Yoa0 

-anathema să fie“ (pp. 283—294 r. 7). 

180. După ce se repetă titlul M/oJi[ijive de rugă peste săp- 

tămână de dimeneaţă şi la [ca]s și la vecernie, fără a se da şi 

textul acestora, urmează, scriindu-se la început mai îngrijit, apoi 

tot mai grăbit şi mai rău, o seamă de extrase din Vechiul Tes- 

“ament, evident, iarăşi o ciornă, care începe: „La pritcea lui 

“Solomon grăiaşte aicea, glav[a] 3. Fiul mieu graiurile legei 

nu le uită, graiurilje] meale ca s(ă] le socoteşti întru inima ta...“ 

-şi se termină „... ludift(a], gl. 4 scrie cănd audziră fitorii Izrai- 

i[ijteanilor carii petreceă în ludei de Ololer voevodul”lui Naviiho- 

.donosor înp[ărat) să înfricoşară foarte şi învăţlă] preutul lliacom 

să-ş smerească cu post şi cu rug[ă] suiletiile] sale înainte lui 

„Dum[nedzeu]“ (pp. 297 r. 1—314 r. 12). 

190. Biajenile din toate dumeneci fără besea[rică] cetind 

„omul şie (pp. 315 1. 1—316 r. 2). 

200, Preadoslovie SI câlră creștini. Cartea care să 

chiamă Răspunsul înprotiva Catihizmului calvinescu, făcută de 

mitropolitul Varlaam...“ etc. (cf. No. 117) în copia lui „Grăjdean 
din târgul Bârlad (pp. 317 r. 1—425 r. 7). 

1 Scrisoarea e tot a lui Antonie. Până aici ea e între linii oarbe şi 

îngrijită; în privinţa limbii se ţine mai mult socoteală de tradiţia literară. 

„De-aici încolo nu se mai întrebuinţează liniile oarbe, nici chinovarul pentru 

punctuație şi iniţiale, scrisoarea e grăbită şi urâtă. Limba e mai pronunţat 

- moldovenească. În graba cu care se scrie, se uită slove, silabe, chiar cuvinte 

“întregi şi se fac uneori anacolutii (singularul se continuă cu plural etc,). 

Slovele, silabele şi cuvintele ce lipsesc au fost întregite în cea mai mare 

parte cu o cerneală cu totul modernă, poate chiar de V. Mihâlyi. Evident 

„avem de a face cu o ciornă, cea dintâiu redacţie, care aveă să fie revăzută 

şi scrisă apoi pe curat. Din această pricină cred că am greşi publicând 

“toate molitvele în întregime: în ele nu putem vedeă autorul desăvârşit. 
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210. Pavecernie velikie adecă cea după cină rugă ce iar să 

ceteşte pre postul cei mare (pp. 427 r. 1—428 r. 13). 

M 

220. PAaBna! nprcaoBie cAaBti H ca N9AoBie, (= „Expunerea. 

capitolelor cu măriri şi cu podobii“), după care urmează titlul: 

românesc a 30 de glave, pe urmă. după repetarea româneşte şi» 

foarte rar slavoneşte a fiecăruia din ele, textul slavon corespun- 

zător (pp. 429 r. 1—476 jos). 

Pe foile manuscrisului se găsesc” deosebite note care me- - 

rită să fie menţionate, Astiel: 
$ 3 

7 3. 

Pag. 117 (jos): IIpâima reoniie “KA A 3por GH Ap ante 

1664—5; E vorba deci de pristăvirea lui Gheorghe Cerchez în- - 
tâmplată în a. 7173 de la facerea lumii sau 1664—5 de la întru- 

parea lui Hristos. 

Pag. 135 (scris foarte mărunt): Fuit iste liber apud me: 

Reverendus Stephanus Lipcsch 1717 23 fvr. Fost-a atasta cărtice - 

la mine dem scris pre săptămână câte 7 mol[itvej pre dzi.. Eu 
multă păcătosul smirit preut Lipă Pan Ştefan pol:rarer]Blo] 1717. 

CI EL 
Pag. 153 : nuaa vera meua Pi ș ac ax36, Textul la care 

se rapoartă această însemnare aşadar s'a copiat în 9 februarie: 

1665. 

Pe pag. 185 r. 5—6 se găseşte următoarea notiţă care pare: 

a nu aveă legătură cu textul anterior, fiind cu 9 ani mai târzie: 
Tr $ € 

Bi ART W ceAaia apa 2pnA Bu, po%AEMB xpa axoa, Juoi au 

fosti“. Gheorghe Ştefan a murit duminecă spre luni în 27 lanuarie 

7175 (1668), iar notiţa :e de la 7184 (socotit de la Naşterea lui 

Hristos 1677). 

Pag. 160: nncaa tiemnu meua OB. $ aer axa (1665), Tex- 
x 

tul despre care e vorba sa copiat în aceeaşi zi cu cel de la; 

p. 153. 

Pag. 281: „Solii de la Moscă carii au venit la Narva:. 

Vasilie Simion Novii, Toader ot Suzavă de la Si[âjnta Mitropolie“. 
Subt această notiţă, pusă în partea de-asupra a paginii, se trage o-- 
Jinie despărţitoare şi apoi se continuă textul de pe pagina pre- 
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cedentă, Evident ea se scrisese înainte de textul care trebuiă să 
o evite. Notiţa se repetă şi pe pag. 280 cu o scrisoare şi ne- 
greală cu totul proaspătă. 

Pag. 282: nu 5 a A... AMCUA bi. Bâ. Anul e rupt, dar în- 
semnarea s'a făcut cu siguranță după intoarcerea lui Antonie în 
laşi unde e scrisă în 27 lunie. 

Pag. 294: Titulus Principis Ghiky: 

Celsissimo ac Illustrissimo Dno Domino loanni Gregorio 
„ Gika Principi Wallachiae nec non Provinciae Moldaviae Principi etc.. 

Titulus Principis Stephani : 

Celsissimo ac lilmo Dno Dno George Stephano Superioris: 
ac Inferioris Moldaviae Principi, et Dno Haereditario Wallachiae etc. 

Pag. 295: Dem Durch Lichtigsten Fiirsten undt Hernn loanni 
Gregorio Gika, Fiirsten zur Nider undt Ober Wallachey wie auch; 
erbherrn des Fiirstenthums Moldau u. meinem gnaedigsten Hernn. 
zur handt, 

Evident, e vorbă de nişte adrese de care aveau nevoie: 
surghiuniţii. Mai jos: 

„Lleat] 7188 m[ejslelţa noev. 2 miau descântat de păr la 
Câmpulungu Dronţa în mânuţă ...“ Restul e tăiat. Pe pagina: 
următoare s'a şi scris mai târziu un descântec. 

Pe p. 316, încercându-şi peniţa cu scrierea numelui Mitro- 
politului Varlaaam, ale cărui Răspunsuri încep a se copiă pe 
pagina următoare, iscălește de două ori „Eu monah Ghidion ot 
s[fânjta monastire Motdoviţa“. Acest „monah Ghidion“ nu poate 
să fie „omul lui Gheorghe Ştefan şi agentul lui de odinioară Ia. 
Moscova“!, care eră episcop de Huşi la ajungerea lui Gheorghe-: 
Ştefan în domnie şi care pentru ungerea acestuia de domn a fost 
ridicat la rangul de mitropolit, „fiindă Varlaam Mitropolitul eşit 
la munte“2, 

Pag. 426: (După un rând nedescifrabil scris cu o cerneală 
ulterioară) „aicea iaste slova lui Neculai Spătarul“. Probabil e 
vorba de Spătarul Neculai Milescu, căci se ştie că între 17 Oc- 
tomvrie 1666 şi lanuarie 1668 „Generosus Dominus Baro Nico- 
laus Spatarius“, „le Baron Spatharius, cy-devant general“, „Ni- 
colaus Spadarius, baro ac olim Generalis Walachiae“ (M. Costin, 

1 N. lorga, Is. bis. rom, 1, p. 388. 
2 Kogălniceanu, Cron. |, 327.
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Cron. 1 361 ne spune că Ghica Vodă a trimis în Ardeal „agiu- 
tori 1000 de oameni cu Neculai Cârnul“) eră în serviciul tui 

Gheorghe Ştefan: trecând pe la Stokholm, unde-i prezentă amba- 
Sadorului francez Arnauld de Pomponne al său „Enchiridion sive 

stella orientalis occidentali splendens“!, merse până în Paris ca 

emisar politic al fostului Voevod al Moldovei pentru a duce co- 

respondenţa şi a susţineă cu viu graiu în faţa lui Ludovic al 
XIV-lea cererea stăpânului său pentru a-l sprijini să-şi re- 

căştige „dulcea domnie a Moldovei“, pe care o pierduse pentru 
totdeauna2. 

Insemnarea, de care e vorba, după toată probabilitatea nu 

se poate raportă la textul care se copiase până pe pagina ante- 

rioară (495), la sfârşitul căruia, deşi s'a şters pe urmă, se mai 
poate ceti cu oarecare greutate iscălitura copistului însuşi : 

A AN nr ARE 7 
Tinca rpiA 3 w mp Bpaacio Aa Bat (= „Scris-am Grăjdean 
din târgul Bârlad, ca să se ştie“) şi ar mai fi fost loc unde să se 
pună puţinele cuvinte din care este alcătuită noua însemnare. 

Ea trebue să se rapoarte deci la textul de pe pagina de 
alături : Pavecernie velikie etc., şi aceasta altfel o parte din Ceasoslov, 
dar redactată tocmai invers decât cum sânt textele lui Antonie. 

II. Importanţa textelor. 

Am spus că manuscrisul este de deosebită importanţă. Deşi 
e scris de mai mulţi inşi, ideea de a se scrie porneşte în adevăr 
de la un singur om, pribeagul Domn Gheorghe Şteian, pe care îl 
caracterizează atât de frumos cronicarul Miron Costin : „Omii de- 
plini, capi întregii, fire adâncă, câtii poţi dzice că nascii şi în 
Moldova oameni. La învăţăturile soliilor, a cărţiloră la răspunsuri, 
am audziti pre mulţi mărturisindă să hie covârşindă pre Vasilie 
Vodă“4, acest mare şi luminat sprijinitor al tipăririi de cărţi ro-: 

1 Reprodus în [a perpefuite de Ia fop de P'Eglise catholique touchant 
?Eucharistie, Paris, 1669, Il. p. 50 ş. u. 

2 Hurmuzaki, Supl. l!, pp. 251—2 şi 253—4, Nrele CCLXXIIL—V ; 
IX, |, p. 244, No. CCCXXXV; N. Iorga, Isf. lit. rel, p. 175—6; AAR,, s. Il, 
t. XXXVI ist., p. 38. 

3 Cred că acest cuvânt e mai curând nume propriu decât p.-si: 
TpAasAaHuuA „civis“, „cetăţean“, deşi nici acesta rar puteă fi exclus. 

4 Cron, |, p. 356. 
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«mânești cătră „toată semenţiia românească pretutindirea ce să află 
pravoslavnici într'aciasta limbă“!:, Se poate numi deci cu adevărat 

„Codicele pribeagului Gheorghe Ştefan, Voevodul Moldovei“2. 

Dar de unde i-a venit nenorocitului Domn (care, după un 
" “îndelungat exil de peste zece ani, sta stâns departe de ţara pe 

„care o doriă atât de mult) gândul de a scoate cărţi bisericeşti, şi 

încă cărţi de slujbă, în limba românească ? 

Ne-o spune, într'un chip duios, însuşi el prin condeiul „ru- 
:gătorului“ său „Arhimandritul Andonie“, care-i serviă şi de „pisar“ 
pentru limba românească3, pe pp. 132 r. 1—135 r. 2 ale codice- 

lui despre care vorbim, astfel: „Eu robul lui Djujmnlejdzău lo 
“Gheorghe Ştefan Voevod, ce am fostu din mila lui D[ujmn[e]dzău 
:Domnu ţărăi Moldovei, streinându-mâ D|ujmn[eldzău după mila 
“sflijnţii sal[e] din locul mieu şi înblănd pin (sic) multe țărți) streine, 
„aducându-ne D[ujmn[ejdzău şi'n această ţară a Livonii în tărgul 
“în Perno, fiind foarte loc sălbatec, şi depărtat de leagea pravos- 

1 Bibl. rom. veche, vol. |, p. 139. 

2 D4 Gheorghe Ştefan s'a ocupat amănunţit: Alexandru Papadopol- 
“Calimah, Despre Gheorghe Ştefan Voevod Domnul Moldovei (1653—1668), 

București, 1886; 1. Tanoviceanu, Răsrurnarea lui Vasile Lupu, în AAR,, 

s. ÎL, t. XXIV ist. pp. 117—144; N. lorga, Studii şi documeute, voi. IV, p. 

“CCXXVIII— CCCVII. Asupra exilului lui Gheorghe Ştefan, afară de ce spune 

„Miron Costin (Kogălniceanu, Cron. |, 339 ş, u) şi Neculce (Kogălniceanu, 

Cron. | 188), v. A. Papiu liarian. Tesaur de monumenie istorice, tom. Ii, 

“Bucureşti, 1864, pp. 73—104; A. Papadopol-Calimah, 0. c., pp. 93—146; 

“Hurmuzaki, Supt' 1 , pp. 249—254, Nrele CCCLXVI—CC&XXIV; Hurmuzaki, 

IX, |, pp. 173—252, Nrele CCXXXII—CCCĂLIV ; Hurmuzaki, X, p, IV—VII; 

N. lorga, Acte şi fragmente, ], Bucureşti, 1895 subt anii 16614-8; Studii şi 

documente, vol. II, p. 427, No. XVI; vol, IV. pp. CCLXXXIX—CCCVII, 

50—53, 108—114, 273—5 şi 345, iar mai pe urmă Revista istorică, X (1923), 

-Nrele 4—6, pp. 97—103. 

De la apariţia acestui articol al Dlui lorga a mai semnalat numai DI 

Şt. Meteş, în /nfrăfirea, Cluj, Nrul din 20 Iulie 1924, faptul că în memoriile 
-senatorului Lenzigh, care se păstrează în Arhivele Statului din Cluj, la 1658 

-se spune că Gheorghe Ştefan a venit în Cluj, unde i s'a dat din partea ora- | 

şului adăpost, carne, 13 ţipăi (pâne), 5 cupe de vin şi două ferdele de ovăs 

-pentru cai. 

3 Arhiva ist. a României, t. |, p. 1C8, unde se publică un act dat „u 

ţara nemţască u grad Bet“ în 1i Aprilie 1660, în care după iscălitura lui 

„lo Gheorghi Ştefan Voevod“ urmează: Mic ermonah Andonie“; ct. şi 

“Papadopol-Calimah, o. c., p. 105. 

ln



Je 

"probabi! a fost tot un însoțitor al Domnului), 

„DN. lorga, Acte şi fragmente, |; Hurmuzaki, IX 
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Tavnic[ă), fiindu cu noi puţinei creştini de ai noştri muldoveani2,. 
carii fiindu slabi şi neinţelegănd scriptura după cum ne aste obi-— 
ceaiul; găndindu şi socotindu înpreună cu rugătoriul nostru: 
Andonie Arhimandritul, cum vom putea să-i mai multu tragem. 
spre înţelegere decăt să să rătâgască după alţii, scos-am psalmii 
vecernii şi a demeneţii şi &asurile pre limba noastră cărţli] ro-- 
mâneaşte || pentru ca să înţăleagă luându pildă și din scriptură 
întâi a 5|-a] carte a lui Moiseiu, cănd au dat D[ujmua[e]dzău 
lui Moiseiu dzicănd: nu cu altâ limbă înainte oamenilor jidoveşti. 
să cetească, sau să cănte, ce cu limbă jidovască ca să înţăleagă 
toţii] ce citesc sau căntâ; şi iară David scrie în psalmi: toată 
facerea să laude pe D[u]mn[e]dzău. Aşiderea Pavel ap[ojsito]iii scrie 
cătră Corjtheni dzicănd: mai bine voiu 5 cuvinte în besearică să 
grăesc cu limbă înţeleasă decăt o mie de cuvinte într'altă limbă 
care nu înțeleg oamenii, drept aciaia şi noi neam îndemnat de. 

2 După 1663 suita lui Gheorghe Stefan se împuținase foarte mult; ea.. 
eră alcătuită numai din 6—7 persoane: Antonie din Moldoviţa, cum am 
arătat, „rugătoriul“ şi „secretarul“ de româneşte care, cât se vede, mai ştiă: 
şi slavoneşte şi latineşte şi nu-şi părăsi Domnul până la moarte; Constantin 
Nacolovitz s. „Constantinus Nakul Moldavus, Celsissimi Principis Moldaviae. 
Colonellus“; Jacob Harsânpi, secretarul pentru nemţeşte şi latineşte şi 
magistru al curţii domnești (,„,Secretarius Aulaeque Magister Principis Molda- 
viae“, Arh. ist. a României |, p. 176, No. 261 şi nota); colonelul Alexandru: 
Iuliu Torquato, baron de Frangipani, prieten şi cumnat al lui Gheorghe 
Ştefan; Spătarul Neculai Milescu, cate a fost mai mult dus în misiuni, şi Ştefana Mihailova, credincioasa lui țiitoare, o rusoaică desrotită de Doamna 
Safta, care după mdărtea Domnului, cerând voie pentru transportarea în fară a trupului neînsutieţit al acestuia, se numeşte „,Celsissimi Mold. Prin-= - 
Cipis relicta vidua ac principissa“, cu toate că „non sit per leges legitima 
uxor“. Mai nainte fusese cu el şi soția sa Safta, care I-a părăsit, făgăduin. - 
du-i că se va întoarce, dar nu s'a ținut de cuvânt şi „l-a făcut de toată 
ocara“; fusese şi frateld său mai mic Hatmanul Vasilie Ceaur, care aveă . şi el o mică curte compusă din Albotă biv. jignicer, din Gheorghie Sluger Şi dintr'un secretar, Constantin sin Nacul, colonelul de mai târziu al lui Gheorghe Ştefan însuşi ; fusese Teodor Ungureanul, Ştefan Andrieşan şi poate şi alţii (Gheorghe Cerchez, a cărui moarte se înregistrează pe p. Î17, . i 

care l-au părăsit rând pe rând cu toții, afară de Antonie şi Ştefana Mihailova. (Cf. A. Papiu Marian, 7, c; 
» Pasim; apoi Papadopol-- 
X, p. VII, nota 1, Studii 

» Şi Revista istorică, X (1923), Nrele 4—6. 

Calimah, o. c., p. 105—8, N. lorga în Hurmuzaki, 
şi documente, vol. IV, p. 111—-2 
pp. 97—103,
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am scris, însă nu cu vr'o măndrie sau. ţiindu-ne dascali, nefiind: 
învăţațți] şi carte fiind de 35 de ai || lipsit de amăn(ă], mă rog cine 
va: ceti să maibă de rău, ce vom fi greşit că.nu iaste din simeţiia 
noastră ce din greşeal|ă] şi. din uitare.. D[ujmnle]dzău cu mila . 
sfjinţii sale să vă spăsască pe toţ[i] pravoslavnicii creştin[i], amin... 

Însă izvodul aceştii cărțulii s'au scos în ţara Livonii, cum 

scrie mai sus, iară apoi dacă omu-a venit în ţara Pomorsciă, în 
tărgu în Ştetin, mai multu am scos din sărbie pre romănie şi o 
am svărşit (scris: „svrăşit“) de scris aicea la Ștetin a Şieţilor 
Bz A[tr 7123 m[ejs[ejța martie 12 cănd au fost Paştile 26 martie. || 

A 

nuca Antonius Archimandrita din Moldavitza (iscătitura cu litere. 

latine). 
E vorba deci de un îel de antireformaţiune, cam ca aceea a. . 

Mitropolitului Varlaam, dar în proporții mult mai mici, de o luptă. 

a Domnului pentru a-şi păstră în pravoslavnicie puţinii credincioşi” 

care-i mai rămaseră şi care, ne mai ştiind slavoneşte, „neînţelegând: 
scriptura după cum ne iaste obiceaiul“ şi „fiind slabi“, erau ade- 

meniţi de reformaţiune în „ţările streine“ unde aceasta eră puter-- 

nică. Apărarea se face deci lăsându-se la o parte limba oficială 
neînţeleasă a bisericii şi traducându-se în româneşte chiar după 
principiul reformaţiunii : „Pavel aplo]slto]li scrie cătră Corintheni: 
dzicând: mai bine voiu 5 cuvinte în besearică să grăesc cu limbă 

înţeleasă decăt o mie de cuvinte într'altă limbă care nu înţeleg: 
oamenii“, Acest scop de luptă împotriva reformaţiunii l-au avut: 

fără îndoeală şi copia începută de Antonie, precum şi aceea făcută 

până în capăt de „Grăjdean din târgul Bârlad“ de pe Răspunsurile: 
lui Varlaam „înprotiva Catehismusului“ calvinesc. Chiar şi când 
extrage din Vechiul Testament, Antonie nu uită să arate „carle] 

cărți leapăd[ă] Calvinii şi Litereani[i] din Biblie“ (p. 311). 

Dar deşi din felul cum e redactat „epilogul“ citat mai sus 

sar păreă că însuşi Domnul a fost cel ce „a scos“ textele „din 

sărbie pre românie“, deşi pe p. 186 r. 3—6, după titlul „Molit- 
velor de rugă de peste săptămână”, se adauge că sânt „scoase: 

de Măriia Sa Gheorghe Ștefan Voevod, leau scos din limba sir-- 
bească pre limba romănească“, şi în sfârşit, cu toate că şi pe p. 

1 Cineva mai târziu, cu alttel de cerneală şi imitând scrisul lui Antonie, . 

a iscălit încodată pe „Antonius Arhimandrita din Moldvitza (sic)“ şi apoi. 
pe „lo Gheorghe Ştefan Voevod“.
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279 r. 13—15 şi 280r. 1 ni se spune: „Început-am a scrie aceste 
“molitie eu nedestoinicul rob Domnului mieu şi măntuitoriul[ui] I[sujs 
“Hlristo]s Ghiorghie Ştefan Vodă ce au fost în ţara Muldovei, pe 
limbă rumănească, 18 zil[e] a lui noemvrile], şi o am sfărşit în 24 

“tij a lui neemvrie (sic, =— „noemvrie“)“; totuşi traducătorul pare 
a nu îi fost Domnul însuşi, ci Arhimandritul Antonie care, mo- 
dest şi cuviincios, îşi atribue munca sa stăpânului pribeag şi ne- 
“norocit de la care i-a venit de bună seamă îndemnul şi care a 
putut să-l ajute cu sfaturile sale. 

Avem două dovezi sigure pentru această părere: mai întâiu 
epilogul îl iscăleşte numai Arhimandritul Antonie, apoi în rugăciuni 
“uneori, când trebue să se numească „şerbul“ pentru care s'a răs- 

tignit Mântuitorul Isus Hristos ori pe care cere să-l asculte 
Dumnezeu, în loc de „anume imrje]cii“* e pus „Arhimandritul 
„Andonie“ (p 112 r. 15, 113 r. 11 şi 130 r. 7—8) ori chiar „An- 

donius imrejcii“ (p. 194 r. 11). Nici odată nu s'a pus numele 
"Voevodului. 

Fireşte, dintre textele cuprinse în codice, zele mai impor- 
“tante sânt ale lui Antonie, nu numai pentru faptul că la traducerea 
lor ar fi putut să colaboreze şi Domnul însuşi, ci şi pentru nou- 
“tatea lor. Ceasoslovul lui Antonie este poate cel mai vechiu text 

românesc de acest fel. 

  

      

     

1 Cu trei ani după al_ lui Antonie s'a un Ciaslov în limba 
:slavonă, în cz E găsesc şi doua fExtE tomâneşti : ,CuvântuTă Tebânie“ 
şi nişte rugăciuni (cf. Cat. mss. Acad. rom., | 624-—5, No. 219). Tot din sec 
XVII, dar fâră dată precisă mai avem două Ciasloave româneşti (cf. Cat. mss. Acad. rom., | 450, No. 206 şi il 456—7, No. 279; Mangra Cercetări 
literare-istorice, Bucureşti, 1896, p. 16; Familia, 1892, No. 18). Ele nu para fi mai vechi decât al lui Antonie. Urmează în şir Ceaslovul de la 1685 al lui Popa Pătru din Tinăud (Cat. mss. Acad. rom., 467—8, No. 7205; Mangra o.c 17); altul de ia 1696 (Cat. mms, Acad. rom, Il 463—5, No. 712; Mangra o. c. 17) 
şi în stârşit acel al lui Vasile Sturzea de ia 1701 (Cat. mss. Acad. rom. | 457—6, No. 706; Mangra, o c, p. 16). Tipărite sânt: Ciastovetul popei loan Zoba din Vinţ, Bălgrad, 1687 (Bibi. rom. veche, 1 276—280), acel tipărit în Sibiiu, 1696, şi apoi Ciaslovul lui Antim Ivireanul, Târgovişte, 1715. Cel mai vechiu text liturgic însă datează din sec. XVI. în 9 Decemvrie 1570 episco- pul Pavel “Tordasi dă de ştire preoţilor români că, mergând la soborul care are să se ţină în zilele Crăciunului la Cluj, „Să-si aducă şi bani de cheltueală ca să cumpere cărți româneşti: Psaltirea pe care s'o plătească cu 1 florin altă carte, Lifurghia cu 34 denari“, v. N. lorga, Ştefan cel Mare Mihaiu Vueazul şi Mitropolia Ardealului în AAR., ist. s. [.t. XXVII, p 29. Această Liturghie în să încă nu s'a găsit până acum. Un fragment din „slavoslovie'“ (doxologie) s'a păstrat pe pp. 218—224 ale Codicelui Sturdzan (Hasdeu Cu -d. bătr,, t. II, pp. 213—220), iar restul întrun manuscris al liceului grănic e G. Coşbuc din Năsăud (Dacoromania, 11 473), sr înicerese
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Apoi părţile: scrise de Antonie pe curat sânt de o deosebită 
frumuseţe literară. Cel ce a făcut traducerea eră un om de talent, 
care cunoşteă bine tradiţia literară şi graiul moldovenesc. Epilo- 
gul, pe care l-am reprodus în. întregime mai sus şi în urmare nu: 
mai e nevoie să-l incadrăm la locul lui între textele pe care le 

vom da mai încolo, ne dă lămuriri prețioase cu privire la exilul. 
lui Gheorghe Ștefan şi la felul cum s'a născut cartea de care ne. 
ocupăm. Şi „Jitie şi din multe pretreacere* este importantă din 

punct de vedere istoric, căci ne descrie ultimele momente atât de- 

sbuciumate ale lui Gheorghe Ştefan şi ne fixează exact data morții 
lui, chiar şi ceasul când a ieşit sufletul din trupul slăbit şi mâncat de 

lipsă şi străinătate al Domnuljui de odinioară, ca ale cărui „mese 

şi petrecănii... abie la vre o domnie să se hie prilejit (Miron 

Costin, Cron. 1 356). 

Mai puţină importanţă are copia Răspunsurilor lui Varlaam 

făcută de Grăjdean din Bârlad, deoarece Academia Română posedă 
un exemplar original. Evident publicarea în facsimile a originalului 
sau chiar şi numai a unei copii cu litere latine de pe acesta, cum 

intenționează Di |. Bianu, căruia-i datoresc aceste lămuriri, ar: 

face de prisos utilizarea copiei lui Grăjdean, care însă ar fi foarte 
prețioasă dacă exemplarul original nu s'ar fi păstrat. 

În sfârşit, dacă textele de la capătul codicelui sânt în ade- 
văr scrise de Spâtarul Neculai Milescu, ni s'a păstiat în ele o 

parte din o lucrare necunoscută până acum de-a extraordinarului 

aventurier care a fost Neculai Cârnul. 

Având in vedere cele arătate până aici vom reproduce în 

transcriere părțile cele mai desvârşite din Ceasoslovul şi molitvele 

lui Antonie (cred adecă că i-am nedreptăţi talentul reproducând 
toate fragmentele şi ciornele)!, prefața din copia Răspunsurilor 

lui Varlaam făcută de Grăjdean, pentru ca să dăm prilej specia- 

liştilor să urmărească cum se copiau cărţile în trecut, precum şi 

părţile româneşti din textul care i se poate atribui Spătarului Neculai. 

Milescu. 

1 Cf. şi N. lorga, sf, lit. rel, p..145, nota 3. 

1 Că e vorba numai de ciorne, se poate vedeă din faptul că uneori,. 

mai ales la început, se fac îndreptări pe marginea manuscrisului,
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II]. Limba textelor. 

E foarte greu de studiat limba acestui manuscris în întregime 

-din mai multe pricini. Mai întâiu el nu e scris de un singur om, 

Particularităţile deosebitelor 'texte' deci sânt variate după autorii 
-care le-au scris. Apoi cele mai multe dintre texte nu sânt decât 

ciorne scrise în grabă, nefixate definitiv nici ca grafie, nici ca 

limbă. Răspunsurile lui Varlaam nu sânt decât o copie, iar limba 

lor trebue cercetată în textul original. Textul care sar putea 
atribui Spătarului Milescu mare decât prea puţin românesc în el. 
Unele texte se repetă. În ele se fac însă o seamă de modificări 

-care privesc rostirea, ca să nu mai vorbim de grafie. mai ales de 

scurtări. În sfârşit se amestecă numeroase cuvinte slavone, iar 
indicaţiile tipiconale sânt tot slavone, afară de ale textului din 

urmă, unde situaţia e inversă. 

Totuşi sânt în scrisul lui Antonie din Moldoviţa o seamă 
de particularităţi vechi şi dialectale pe care nu le putem trece cu 
vederea. Le vom schiţa deci în trăsăturile lor principale. 

În partea privitoare la lexic nu vom face despărţirea pe ca- 
tegorii gramaticale pentru ca să poată servi tot odată şi-ca indice 
şi glosar. 

A) Fonetismul,. 

_ Fonetism cu caracter arhaic. 

Vocale. a) E tonic latin e redat prin ie în mieu, miei 
(29, 35, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 109, 112, 115, 126, 127, 128, 
130, 132, 186, 190, 192, 196, 199, 201, 203, 280, 301 etc.); cel 
aton însă prin e: perire (189). 

b) E aton din prototipele latinești nu este schimbat totdeauna 
în i ca astăzi: atunce (53, 305), căce (75, 170, 301), nice (46, 
202 etc.), nemică (180, 181) 

Și conjuncţiunea ci are forma. mai veche ce (198). 
c) E-+n şie+n-+cons. în cuvintele de origine latină 

e redat când prin e, cum se găseşte în textele vechi, când cu i, 
cum rostiă Antonie: mene (28, 34, 44, 45, 46, 49, 51, 53, 54, 62, 
94, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 125, 126, 128, 
129, 130, 187, 189, 190, 195, 196, 197, 198, 200, 280, 282, 312, 
etc.) den (304), denainte (202), dumenecă- (179, 186, 307, 315), 
demeneaţă- (132, 304), mente- (34, 150, 300, 304, 306 etc,),
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“amente (43, 47, 56, 90, 93, 94, 95, 126, 190, 191, 19%, 193, 293, 
-315 etc.), cuvente- (44), menciuni (299), nemencunoasă (98), 
„Pen = „prin“ (183), veșmente (304), semenţiie- (55, 192), pentru 
(47, 49, 94, 112, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 188, 198, 
199, 200, 305 etc.), ş. a. alături de: mine (44, 109, 201, 202, 203 

“etc,), fine (34, 44, 49, 52, 109, 113, 118, 121, 391, 192, 195, 201 
etc.), sine (192, 299 etc.), cine (passim) bine (passim), din (201, 
202, 203 etc.), prin (passim), d/ujmine [cei] (201), aminte (162, 
169, 202 etc.), cuvinte (passim), minuni (94), minciunoasă (299, 
301), pintra (164, 166, 167, 168, 170, 171, 173, 205), dintru (44, 
108, 188), părinte- (passim) ş. a. 
DU şi u final. U final întreg s'a păstrat după ori ce grupă de 

“consonante: acestu (200, 309), altu (189), arsa (199), așteptu (117), 
cămpu (305), cându (30, 46, 50, 55, 94, 126), deșertu (303), 

-dănsu (128), dreptu (53, 310), fostu (132, 187, 195, 308), înde- 
lungu (105, 201), întorsu (79), mându (133), lemnu (85, 315), mortu 
(180), miulfu (30, 56, 84, 118, 129, 132, 134, 181, 302, 309), 
Pământu (42, 56, 110, 115, 190, 304, 315), plăngu (93, 191), 
„prinsu (181), răspunsu (128, 188), rostu (118), sfăntu (201), 
-Sfărșitu (203), sintu (30, 47, 48, 49, 50, 118, 121, 127, 172, 187, 
188, 189, 193, 198, 200, 207, 282, 299, 305, 308, 309), săntu 
(127), alături de sint (109, 302), [de] sirgu (9, 69, 164, 208), [de] 
“sărgu (109) alături de [de] sirg (206), somnu (180, 181, 313), 
splă]sescu (120), suptu (32, 177, 298, 313), tărgu (134, 185), etc. 
în participiile prezente: aşteptăndu (97, 201), cercăndu (202). 

fiindu (132), găndindu (132, 188, 190), grăindu (114, 191), în- 
chipuindu (199), îndrăznindu (201), mărindu (55), nedejduindu 

:(113), preveghindu (115), socotindu (132), străgându (165), vădzindu 
(192 et:.); “mai rar după o singură consonantă, şi anume în o 
„seamă de participii trecute: chinuitu (195), greșitu (122), făcutu 
(202), luafu (201), netrecutu (116), petrecutu (202), purtaiu (202), 

:rătăcitu (202), spurcatu (128, 201), vechitu (164), şi încă în câteva 
cuvinte: auru (309), cuvintedzu (201), lau (49), smochinu (303), 

suflelu (129), totu (36, 201, 202, 203, etc.), tuturoru (120) etc. 
De obiceiu însă întâlnim d, eare uneori (când consonanta e arun- 

-cată de-asupra cuvântului, totdeauna) a dispărut cu totul. 
Diitongi. a) În fiiu- s'a păstrat diftongul, deci fonetismul 

mai vechiu corespunzător lat. filius,— um > fiiu (29, 41, 43, 58, 
'96, 118, 122, 124, 126, 130, 170, 173, 188, 200, 297, 298, 304, 311).
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b) Înainte de vocalele ă şi u în hiat s'a intercalat u care, 

contrăgându-se cu aceste două vocale pe care le-a asimilat, a 

dat o: adaoge- (191, 297), dzuo (127), luo (314), noao (42, 54, 
86), nuorii (198), voao (94, 193), văduo (280, 307). Acest 4 in 
hiat, schimbat în o, asimilează pe u precedent schimbându-l în o = 

loase (182). Peste forma dzâua s'au născut prin asimilaţie forma 

dzua (109, 116, 183, 184, 195, 199, 202, 302) şi dziua (122, 186), 
în care 4 în hiat nu este exprimat, ca şi în vădua (92). Inăuntru: 

apare ca [din] nontru (87), iar răpăusa- ca răposa- (184). 
Consonante. a) Verbul deschide se găseşte numai în 

forma mai veche deșchide- (52, 106, 148, 150, 205, 280, 300, 306). 

“b) R din grupa -pr-, -tr-uneori s'a păstrat, altădată a dis- 

părut, redându-ni-se astfel rostiri dialectale obicinuite şi astăzi: 
pre (28, 45, 51, 54, 55, 100, 102, 109, 114, 116, 126, 130, 178, 
189, 191, 192, 196, 198, 200, 282, 297, 300, 30: etc), pri (100), 
alături de pe (28, 29, 32, 31, 32, 41, 48, 49, 57, 85, 101, 102, 
105, 106, 107, 112, 113, 118, 121, 171, 189, 190, 192,:195, 197, 

201, 298, 299, 304, 315, etc.), spre (45, 46, 47, 49, 56, 8, 91, 
99, 102, 103, 118, 125, 128, 129, 137, 181, 183, 192, 193, 197, 
199, 200, 201, 202, 298, 300 etc.) alături de spe (44, 48, 43, 61, 67, 

76, 18, 79, 30, 90, 101, 102, 103, 105, 106, 128); prin (passim) 

alături de pen (127, 306), pin (132, 169), pintru (170); peste (306), 
pespe (90). Tot aşă găsim pretreacere (172, 177) alături de 
petreacere “(86), petriacire- (33, 123), petreace- (86, 111, 117, 127, 
314) şi vun = „vrun“ (140). 

c) Consonantele n şi r uneori câd înainte de i, altă dată nu: 
verii] (169, 302) alături de vei (passim), ceiu (111, 112), pieir 

(190), peirea (166) etc.; ai (133, 307) alături de ani (178), 
finindu-l (182) alături de ţiindu-l (183), vini/n/d (202), dar puind 
(190), pue (306), spue (104), despuitor-, despuitoriu, despoitor-, 
despoitoriu- (147, 149, 150, 164, 166, 170, 171, 174) etc. 

Accidente generale. a). Analogie. Apropierea analo- 
gică la spaimă < *spaimă < *ex-pavimen încă nu s'a pro- 
dus în spămănta- (181, 282, 312), forma rezultată prin desvoltare: 
fonetică din expavimento,„ are. 

Nici lăcaș- (202) < ung. lakâs n'a fost schimbat încă în 
locaș după analogia lui loc. În schimb destoinic- (85, 191, 198, 
306; nedestoinic 35, 58, 85, 112, 118, 125, 126, 140, 170, 192, 
194, 201, 306; destoinicie 113) şi-a schimbat pe o original (cf.
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slav. dostoini) după analogia cuvintelor compuse cu prefixul 
des-. Tot aşa slav. zavisti a luat forma zavistru sub influența 
unor cuvinte de origine latină terminate în -stru, 

b) Asimilaţie şi disimilaţie. Asimilaţia încă nu s'a produs 
în: rădici (29). fămei (31), lepăda- (54, 86, 200, 201, 311), răsipi- 
(315), săbor- (95), săbornicâ (97) şi poate în prăvimă (85) < 
p.-sl. pravii ori priviti. 

E—i(< î) saui—e > e—e: demeneaţă = „demineaţă, dimi- 
neaţă“ (132, 304). 

c) Metafonie. Ni s'au păstrat plurale sau genitive învechite 
cu a (tonic) nealterat: ranile (191), vrabile (303); inpuţinariţi] (178). 

d) Metateză şi contaminare în acelaşi timp avem în forma 
mai veche înfrămfeșeaşi şi înfrămțeșate (187) < înfrâmşa- + în- 
frâmseța- -- metateză !. 

€) Proteză. Proteza lui î la enclitice eră făcută, cum arată 
formele: îm (28, 29, 125, 188), îf (32, 303), îș (46, 300, 302), 
îi (33, 45, 48), îl (48), îs (48); Cf. şi: A credinăosului i toată 

__avuțiia (300). | 
, J) Sincopă. Pentru adverbul acum ni s'a păstrat numai forma 
> veche acmu (27, 33, 34, 41, 43, 45, 51, 53, 117, 118, 167, 168, 
166, 182, 187, 189, 194, 195, 196, 198, 200, 201, 215, 305), 
Ş În adjectivul derept, dirept uneori s'a întâmplat sincoparea 
2 lui e şi i aton, altă dată nu: derept (108), dirept (47, 53, 103, 

106, 109, 114, 124, 178), direptăţii (85), dar drept (45, 47, 47—48, 
49, 56, 110, 133, 178, 186, 193, 310), nedrept (49, 299), dreptate- 
(43, 44, 95), dreptaatea (315), îndrepta- (44, 200). 

U a căzut din frumseje şi derivatele lui, cf. înfrămțeșeaş: 
şi înfrămfeşate (187). 

Prin sincoparea lui p din rumpt- s'a născut forma rumt-arm 
(192); prin aceea a lui d din bezdnă s'a putut formă beznă, plur. 
bezne, ârt. beznile, de-aici beznilor (298), care-şi păstrează pe e 
încă nealterat de labiala premergătoare; iar prin pierderea lui £ 
din îndărăptnic s'a născut înd[ăjrăpnice, ori, cu dublă sincopă, 
chiar îndrăpnice (34), din veştmânt s'a născut veșmănt- (197, 304). 

1 Poate aici ar fi locul să amintim şi forma evanghileşti == „evanghe» 
lişti“ (111), cf. şi anghilest. 
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Fonetism strein. 

Fonetismul strein ni s'a păstrat în: priimi- (91, 92, 118, 
129, 172, 194, 198, 199) alături de primi- (145, 202), protivă 
(171), protivi- (45, 86), înprotiva (149, 301), soln]botlă] (178) 
alături de simbătă- (307), simbătă (179, 183), sinboltă] (179), 
prah (309), șfert- (180, 183). În procleată (300) probabil e vorba 
numai de o grafie cu fi în loc de e, după modelul slav. 

Forma Andonie (î12, 113, 130, 132, 184), chiar Andenius 
(194) alături de Antonius (178), reproduce rostirea greco-slavă 

ajunsă populară în unele regiuni româneşti (cf. Constandin, Dinu 
alături de Constantin etc.). 

Fonelism cu caracter dialecial. 

Vocale. 4) Cu toate că influenţa lui alb şi a derivatelor 
sale ar fi putut produce păstrarea lui a aton, ela trecut în ă în: 
înălbi (51). 

„by E precedat de r se schimbă în ă, iar î, chiar şi î, în f, 
scris de obiceiu cu z, în: curărea (298), străg- (27, 44, 46, 55, 
110, 111, 165) alături de sfrig- (116, 123, 192), stricații < stric- 

(194), utrăne- (196, 204, 213, 230, 240, 251, 267), părăt (129), 
pogoră (96), pogorât (109), urără (49); nori (171), fărăi (132); 
cf. şi făr (132, 177), făra (178). 

c) E rezultat din i aton a trecut în ă după cons, -+ r în 
lacrămi (114, 126). 

d) E după labială, s, ş, f, dz a dat foarte des dă: băură 
(308), iubăscaă (86, 302, 312), scrăbăsci = „scărbăsci“ (302), 
slăbăsci (188), au mărsu (313), mulfemăsci (118), vamăş- (129, 
194, 200), protivăsci (45, 86) alături de prolivescu (86), proslă- 
văscii (201); să == „se“ (27, 29, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 55, 
93, 94, 96, 100, 107, 108, 115, 116, 130, 132, 150, 181, 191, 197, 

297, 300, 304, 307, 308 3V9, 314, 315 etc.) alături de se (115, 
299 etc.), nvadusâşi] (187), adusă-ș/i] (192), dusă (307), închisâră 
(192), învisă (196), mearsără (306), Moisăi (304) alături de Moi- 
seiu (133), Moisei (304), casăi (184, 193, 198) alături de casei 
(passim), însătoșază (93), pusăş/i] (48) alături de puseși (48), 

pusără (45, 308), rupsâ (49), sămnul (307), însămna- (124, 299), 
spusăr[ă] (312), stănsără (171), strănsăs/ă/ră (308), săcului 

(184), spăsănie (173) alături de spăsenie (166, 168, 172), spesenie
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(passim), sp/ăjsescu s. sp/e]sescu (120), înşâlătoare (280) alături 
de deșert- (passim) etc, ţâsut (192), înţălept (202) alături de în- 
Jelept- (29, 300, 306, 308, etc.), înţelegere (132), înțeleagerii (306); 
flămăndzăsci (93) etc. 

€) În aceeaşi poziție i a rezistat mai bine decât e, păstrându- 
se în forma sa originală: folosindu (99), lipsiț[i] (307), mărturi- 
sind (97), părăsi- (190, 194), răsipimu-n (e) (315), rămășițe (46); 
înpuțită (188), ţinut (181, 182 etc), ţine (198); dzi- (passim) dzice 
(passim); păzitorul (128), nerăzimat (209); jidovască (133) etc. 
Despre forma dzuo, care a trebuit să se nască din dzâuă prin 
asimilaţie, se vorbeşte în alt loc. 

7) Un e (e deschis) se redă probabil în grafiile: înainte = 
„înaintea“ -L- un atribut în genitiv ori pron. posesiv (133, 201, 
297, 298, 300, 302, 308, 309, 312, 314), voe ta (123), înpărăţie 
ta (169), spăsănie noastră (173), dreptate ta alături de drepiatea 
ia (29), veni vreame de ne adus[e] (177), toată noapte (178, 179), . 
miercuri noapte spre goi (181), nebunie mea (201), spre răspăntie 
lumii (202;, priimeşte (172) şi primeşte alături de priimeaște 491, 
94, 118, 129, 194, 199), şi primeaște (145), întru toată vreme 
vieţii mel/e] (202), Ia al unsprădzecele cas (202), mulțime păcate. . 
lor (203), lumineadză minte, care se întunecă (203), pleacă ureche 
ia (203), şi aşea izbândi cetate o muiere bună (307), pănă la 
Ethiopie (308), cu mente și înţe [le] pciunea smereniei (34), /a dzileif: 
aceștie (202), ei (= „i-ai“) făcutu (202), decii (162, 170, 182) 
asături de deacii (137), deaciia (306), presfintei (204), alături de 
preasfânt- (42, 125), înjelegere (132) alături de înfeleagerii (306), 
mel/ej (204) alături de meale (passim), trece (162, 164, 168, 176, 
206) alături de treace (98, 108, 196, 197, 198), boerul. (203) 
alături de boiarii (304) etc. 

Prin analogie falsă se scrie în schimb: [Leage-i puseși lui] 
pe calea — „pe cale“ (48), de măhnirea — „de măhnire“ (203), 
cea! = „cel“ (306). 

8) Dovezi pentru existenţa lui p. (o deschis) în graiul lui: 
Antonie par a fi: omoră = „omoară“ (86), să să roge (116), 
groznice (129), bola (181), să dor/mă] (308). 

h) La redarea rostirii dialectale cu o în loc de U, oti în- 
vers, trebue reduse şi formele: conteneaște (45), despoitor- (125, 
164, 166, 170, 171, 174, 202) alături de despuitor- (42, 62, 86, 
94, 118, 119, 147, 149, 150, 186, 191, 196, 198) şi despuetură- 

2*
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(52), Bosiiocă (51), ostenința (280) alături de usteninfa (280) şi 

muldoveani (132). În schimb în rostolu (201), libovol (167), cataro? 
(178), noo = „nou[i]“, poate chiar şi în romănie (134), avem de 
a face cu o particularitate grafică: o în loc de oy sau 5. 

Amintim în acest loc că diftongul oa s'a scris o singură 
dată cu u în loc de o: fuafâ (53). 

i) După m, ș, f, dz nu se scrie i final care în Moldova nu 
se rostiă, cum nu se rosteşte nici astăzi provincial: spune-m, 
dă-m, să-m, fii-m, trimite-m, nu-m, tu-m, îm; îş, să-ş, astădz (1 22), 

madusâş (187); îf, ce-ţ, nu-ț, ț-au îngăduit (203), goniț (94), tof 
(passim), cârf (132), învățaţ (133), bărbaţ (306), chemaț (310), 
vef (307) etc, 

Formele făr (132, 177), făra (178), or = „ori“ (314) etc. 
arată că.şi după r uneori nu se rostiă i. 

Diftongi. a) Ea foarte adeseori dă a după labială, s, €, 
&, 7, ş: bat = „beat“ (180), spodobască (209), margâ (85), margă 
(170, 305, 317) alături de mearsără (306), tocmala (298), trupască 

(198), izbăvască (203), jidovască (133), lovască (310); sara (28, 

183), lipsască (297), spăsască (134); carcă (202), rătăcască (132), 

strălucască (186); gana (45); sf/i/nțască (42), tara (passim) etc., 
alături de care găsim şi forme cu ea. 

Conjuncţia dacă < deca însă se prezintă în forma mijlocie 
deacă (306). | 

b) Diitongul iu a fost redus în: cer- (33, 41, 42, 56, 9, 
123, 124, 298, 315) alături de ceriu- (28, 42,,85, 93, 94, 95, 9%, 

109, 110, 115, 117, 312, 315); în -tor alături de -toriu: agiutor- 

(99, 123, 194, 195, 202), cercetător (42), dătâtor (41), cuptorut 
(110), făcătoru (87), făcătorul (97, 191, 192), măngăitorul (41, 

195), măntuitor (193), păstor (121), păzitorul (128) etc. alături de 
agiutoriul (28), făcătoriul (98) etc ; tălhar (315); lubov (126) şi 
libovol (167) alături de /iubov (280); ertăcini (181),. înfelepcin/e] 
(306) alături de slăbiciune (183), putregiune (34, 57, 103), neputre- 

giune (315), minăunoasă (299), iușor (150), iuşura- (83, 128, 169), 
priveghi (182) alături de priveghindu (115). Probabil peste o 
formă /iuterani s'a ajuns la lifereani (311). 

c) Diftongul ie s'a redus în utrăne (204, 213, 230, 240, 251, 
267), blajene, vrabie etc. De la formele reduse avem pluralele: 

blajenile (315), vrabile (303) etc. Tot aşa şi în mângăitorul = 
„mângăietorul“ (41, 195), despuitor- s. despuitoriu, despoitor- s..
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despoitoriu- < despuietoriu (42, 62, 86, 94, 118, 119, 125, 145, 
149, 150, 164, 170, 171, 174, 186, 191, 196, 198, 202 etc.). 
| Consonante. a) Consonantele labiale uneori sânt alte- 
rate: her (9, 303), hi (52, 62), alături de fi-, care e mai "des, 
fiiu- etc, 
| b) Ca şi în textele cele mai vechi, în verbul putredi d n'a 
„trecut în dz subt influenţa lui putred, plur. putrezi: nu s/ă] va 
puiredi (305); cf. însă putredzi /sintu], plut. lui putred (305). 

c) V iniţial s'a schimbat în f în: hulturului (88), în vreme 
ce viclean- (43, 150, 280) < ung. hitlen, vicleșug (50) < ung. 
dhitlensee s'au desvoltat tocmai în sens invers, 

d) Z de origine latină, precum şi cel derivat din un d, se 
prezintă aproape totdeauna ca dz (5): astădzi (42, 122, 315), 
astădză-i (198), audzi- (114, 306 etc.), dzi- (passim), dzuo, dzua, 
(passim) dzice- (182, 191, 193, 198, 199, 201, 308, 310, 313 etc.), 
Dumnădzău, D(u]mn/e]dzău (passir), îmolândzi- (33), miiadză- 
noapte (182, 202), ordzu (310), să rădză (46), râspunzi (191), 
vedzi (49, 124), să vădzi (35), să vadză (44), vădzute, nevădzute 
4196, 197), urdzi (298), urdzirea (298), botedzi (97), cuvintedzu 
(201) sâ-ș/i7 găteadze (299), să să îndrepteadze (50), îndrepteadză 
(56, 57, 129, 199), îndreptedzi (297), înfricoşadză (45), îngreuiadze 
(129), /umineadză (109, 120), luminedzi (109), minuneadză (123), 
unbreadză (123); voevodzi (119, 308), etc, Cf. totuşi pierzătorul 
4190), nerăzimat (209), etc, Cu dz se scrie şi budză. (201), a 
cărui etimologie e nesigură. Cazurile cu z sânt foarte rare : 
amiazăz [i] (179) alături de amiadzădz [i] (180), miazăzi (181) etc. 

€) In loc de j iniţial şi intervocalic în cuvintele de origine 
latină găsim în tot locul £: agiutoriu- s. agiutor- (28, 123, 
194, 195, 202), agiut- (189, 301), ogiutetoare (129), agiunge- (57, 
36,.114), &oi (179. 181, 182), gos (55, 182, 197, 310 etc.), giu- 
deca- (28, 50, 97, 301), giudef- (44, 48, 58, 88, 91, 119, 128, 149, 
1188, 189, 208, etc.), giumătate (481, 182), giunghearea (199), 
încungiura- (45, 57, 65, 280), putregiune (34, 57, 103), neputregiune 
(915), ş. a. Scrierea cu a lui giupăn- (314) şi a derivatului din 
acesta giupâneas/a] (314) arată că acest cuvânt este vechiu în 
Jimba noastră, | | 

J) Articolul enclitic 1 a dispărut în câteva cazuri întocmai 
<a în graiul popular de astăzi, rămânând să fie înlocuit prin vo- 
<ala care-l precedă.
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„... Astfel înaintea pronumelui posesiv: filu-său 310; apoi: 
s'au tăcut lucru[i] (185), în târgu/!/ Ştetin (177 ; cf. tărgul Ștetin, 
ibid.), noo (= „nou[!]“ ani (178), şi poate: graiu/1] îa/u/ folstuj 
încă [1jci[î7 (180). 

Accidente generale. Analogie. Cuvintele care încep 
cu îm- au schimbat pe -m- în -n- după analogia celor ce încep. 
cu În- atât Când corespunde unui -m- latin: înbla- < ambu- 
lare (85, 132, 177, 191), înpărat- < imperator (33, 35, 41, 
43, 58, 110, 112, 115, 300, 301, 304, 308, 310, 313, 314, în- 
părățiie- (43, 93, 97, 2U2), înpărăț-i a se — (27), unbreadză (123), 
derivat din umbră < umbra, cât şi când e născut din n în 
urma influenţei labialei următoare: înprumut (300), înblăndzi- (33), 
înbogăţi- (301), înpărți- (55), înpiedecat (118, 189), înpietritura 
(144), înprăştie (46), înpreună (132), înprotivă (305) etc. Tot aşa e 
şi sinbătă- (179, 183) alături de simbăta (307) şi so/m/bot/ă] (178). 

Apocopă. Forma ceai în loc de cea din ceai de fos facere 
(197), care se aude şi astăzi provincial, pare a fi o formă apo- 
copată din ceaia. 

Asimilaţie. A—a > a—a: lasare, lasaţi (101), lasatul (184), 
alături de lăsa- (passim) ; pocaanie (145) alături de pocăanie (207). 

| Ă—e > e—e: adevereciunea (190; ; nedejdui- (28, 44, 46, 49, 
66, 113, 118, 125, 128, 172, 193, 200, 297 etc.), nedeajde- (55, 128, 
184, 192); spesenie (passim), spes/e/scă (119) alături de spăsi- 
(passim). 

E—i s. i-e > i—i: bini (297), alături de bine (passim); 
vini (174, 305), vinitu (202), vini [n/d (202) alături de veni- (passim), 
necridinos (300) alături de credincos- (300, 315), Eclisiiast == 
„Eclesiast* (303). E s'a asimilat cu i cuprins în consonanta pa- 
latală €& în: ficor 280, 281, 304, 308, 310, 314), ficoară- (31. 92, 
96, 112, 116, 140, 151, 168, 173) alături de fecoară- (passim). 
Peste forma striinătate < streinătate s'a născut strinătate (118), 
cf, strein- (132, 177, 190), streina- (132), iar moșninaș (149) s'a 
luat după moşnini- < moșneni = „moşteni“ (149). 

E-i (<< s. i-e > e-e: demeneață = „demineaţă“ 
(132, 304). 

E s, i—ă > î sau â-—d: odănăoară (215), nice dănăoar /ă7 
(202), cf. în alte texte dinăoară < de-(u)na-hora. 

E—a > ea—a apoi a—a: sarafim [i] (34); dar cf. sera- 
fini (57).
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A din grijă a fost asiiailat de j precedent dând grije (197) 
(Cf. şi grijeşti 187, 201). 

| I sau ie din despuitor s. despuitoriu- (42, 62, 86, 94, 118, 

119, 147, 149, 150, 186, 191, 196, 198) şi despuetură- (52) a 
asimilat pe u dând o: despuitor- s. despoitoriu- (125, 164, 166, 
170, 171, 174, 202). Tot aşa şi în vădoi (200). 

Tot prin o astfel de asimilaţie a trecut probabil şi £ după 
s şi dz în i: simbăta (307), sinbătă- (179, 183), sinbo[!ă] (179), 

sirbască (186) alături de sărbie (134), singe- (46, 112, 179, 181, 
212), singur (43), sintu (30, 47, 48, 49, 50, 118, 121, 127, 172, 
187, 188, 189, 193, 198, 200, 207, 282, 299, 305, 308, 309), 

sinlă (109, 302) alături de sântu (127, sintem (85), sinteți (32), 
[de] sirgu (9, 69, 164, 208), /de] sirg (206) aiături de /de/ sărgu 
(109), sirguiaşte (50, 99) alături de sărguiaşte (215), osindi- (126, 
202, 280); vădzindu (192), 

Peste o rostire cu £ în loc de ă a trebuit să treacă d în 
în: sigeata (210), sigetă (21. 

Tot aşa peste î în loc de z sa ajuns la i în: simețiia. 

In sfârşit tot aşa a trebuit să treacă d după f în e: /pra- 
voslavnică] credințe (33), [într'una] credințe (57), (cu/ credințe (99, 

110), cunoștințe (297), cruferi- (47, 50), crufe-ne == „cruţă-ne“* 

(85), /de/ fațe (303:, mulțemăscă (118), pocâințe (423), socotinfe, 
[cu] ştiinţe (sau fără] ştiinţă (98), științe, neștiințe (121), umilinţe (125). 

De câteva ori, când cuvântul se scrie întreg, Dumnezeu e 

redat în forma provincială Dumnădzău (43, 54, 55, 125). E greu 

de spus dacă şi formele scurtate trebue cetite în această formă, 

ori ar putea fi vorba şi de D/u/mn/eJdzău, cum le-am întregit. 

"Evident, desvoltarea formei Dumnedzău, a fost ajutată de pre- 

facerea anterioară a.lui e în ă după dz în Dumnedzău, căci e 

aton astfel a putut fi asimilat uşor la ă următor. Forma Dumnă- 

dzău se găseşte şi la Dosofteiu (v. D. Puşchilă,3 Molitvenicul lui 
Dosofteiu, în AAR,, s. Il, t. XXXVI lit, p. 19). 

In privința consonantelor, asimilaţie s'a produs în anina 
(313) < arină. 

Pe toți trei îl găsim trecut în tustrei (308). 

Disimilaţie: E—e s'a disimilat în i—e sau e—i: acoperi- 

măntul (202) alături de acoperemântul (45); nice = „nici“ (passim); 
besearică (133), braţii/e] (183); carile (192), deagitil/e] (183) aiă- 
turi de deagetil/e] (306); dirept- (47, 53, 103, 106. 109, 114, 124,
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178), alături de derept- (108); facirea (298), alături de facerfea] 
(298); înfeleagire (109); meastică (300); păcatile (47); petriacire- 
(39, 123) alături de pretrecere (172, 177) şi petrecere (86); 
sufletile (30, 41, 54, 98, 142, 186, 314) alături de sufletele (57) ; iinereaților (47). tinereaţile (111, 116) alături de tinereațele (112, 187); deadiră (399); dimeneaţă (297) alături de demeneaţă- (132, 304); pominescii alături de pomenescă (130); vide (282); poate şi citesc (133), pentru care cf. forma Tegulată cefesc. Prin fonetică sintactică : di — „de“ în di cei (52), di cealea (122) di cer- (171, 173, 174), di departe (303), di pre (46), di pe (102, 306), di veac (305), chiar şi di la (311); pi cei (202), pi ceia (202), pi cei (172); curățiaşti-ne şi prin analogie curefeaşti-mă (117); fereaști-mâ (45); izbăveaşti-mă (52, 144); miluiaști-ne (30, 31) alături de ruiuiaşte- ne (41, 42, 196); miluiaşti-mă (35, 50, 113, 124, 126, 196) alături de miluiaşte-mă (58, 118); priimeaști-mă (+94); sp/ă)siaşti-mă (125); spodobeaști-mă (146) Nu s'a făcut disimilaţia in: vă să va da (139), vă s'a da (212). 

O0—o 3> u—0: cucon- (189, 302.. 
Metafonie, Metatonia cu i o întâlnim numai în pâinea (42). Nasalisarea vocalei, Dacă n'avem de a face cu simple gre- şeli de scris, consonantele n şi m înainte de mute şi lichide s'au pierdut de câteva ori în urma nasalizării vocalei dinaintea lor: întru = („un“) (301), fiid (= „fiind“) (307) „vini[n]d (= „vinind“ S. „vii2d“) (202), întăpin[ă] = „întâmpină“ (202), cf. tămpinâ- (99), tămpine (164, 202), şi sobot[ă] (178) alături de simbăta (307) şi sinbătă. (179, 183), 

Fonetică sintactică. 

Am amintit că prin fonetică sintactică Sau făcut disimilaţiile : di cel, di cei, di -cealea, di deparie, di pe, di veac, di la, pi cei, curățiaşti-ne, miluiaști-ne etc. În urma foneticei sintactice s'a ivit € (e deschis) şi s'a scris e în; înainte -+- un atribut în genitiv ori pron. posesiv, în sinţagme ca voe ta, înpărăţie ta, spăsânie noastră, dreptate ta, nebunie mea, spre răspântie lumii, cu mente și înțe- llelpciunea lumii, decii alături de deacii, deacia (scris cu '&), la al unSprădzeacele cas (202) etc. A 
În manuscrisul pe care-l studiem se întâlneşte o singură data cunoscuta cădere a lui în- după prepoziţia în: cela ce petreace în părăție cu Părintele (117). 

 



GHEORGHE ŞTEFAN 25 

Pentru a încunjură hiatul sintactic, rezultat din întâlnirea unui 
<uvânt terminat în vocală cu âltu! care începe cu vocală, afară de 
€liziune, se întrebuințează şi în acest manuscris mijlocul de a 
împreună, şi grafic, vocala tinală a celui dintâiu cuvânt cu vocala 
inițială a cuvântului următor (d, ta, A): decii (162, 170, 182), 
deacii (137), deacila (306), ei — pi-ai“ (202), iai =— „i-ai“ (194, 
198), iau = „i-au“ (305), teai — „te-aiu (109, 112, 197), neau 
= „ne-au“ (54), neai = „ne-ai“ (29, 112), leai = „le-ai“ (55), 
team == „le-am“ (183), leau = „le-au“ (186), dea (— „de-a“ 
direapta (114). 

-B) Morfologia. 

a) Articolul enclitic. a) Asupra felului cum s'a păstrat 
articolul enclitic v. A. Fonologie, Fonetism cu caracter dialectal, 
Consonante, f. 
„___B) Relevăm formele de gen.-dat. sg. țărăi (132), casăi (184, 

198), despueturei (52), dzilei (127), mântuirei (52), sărei (201), 
stărei (121) etc. alături de lumii (84), inimii (85), vieţii (109, 
127, 187) - 

b) Numele. «) Mână are gen. sg. şi pluralul mănu-: 
iucrul mănu tale (29), mânule (86, 165, 171, 190). 

Ș) Genitiv analogic e călii = ,căii« (298). 
7) Ni se păstrează un Singur plural în -ure: lucrure (44 

alături de lucruri (127, 128, 129, 189, 202, 3U5, 308), casuri- (127, 
132, 181), chinuri (315), cinuri- (187, 199), fealuriț(181), gănduri- 
(300), graiuri. (44), lafuri- (124), locuri (123), trupuri (86), 
zgăuri- (46). 

5) Suspin are pluralul suspini (98, 200), obiceiu - obiceae (127, 
130), mătanie tot mătanie (34), iar patriarh când patriarhi: (UI, 
115), când patriiarși (120). | 

e) Cum am amintit, nu s'a întâmplat metafonia obişnuită la 
genitive şi plurale a lui a tonic în ă în: ranile (191), vrabite (303), 
înpuținari[i) (178). 
- () Vocativul în -le încă nu este obişnuit. Se întrebuinţează 
numai vocativul în -e ori forma de nominativ : biruitoare (29, 34, 
34, 58, 128, 161, 163), despuitoare, despoitoare (147, 149. 150, 
166, 170, 171, 174), oame (62), Hristoase Dlujmn(ejăzău (passim), 
Doamne (passim), Doamne înpărat (196), Părinte și fiu (196 etc.) 
$. a.m. d | a
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c) Pronumele. Pentru forma conjunctă a pronumelui 
personal de pers. a 2a plur. ni s'a păstrat forma mai veche vă 
(193, 2127, care nu s'a disimilat înainte de se rostit să. 

d) Verbul a) Verbul a puteă are la pers. 1 sg. forma 
po€ (109, 111, 116). 

8) S'a iotacizat pers. 1 sg. prez. ind. a verbului: cadzie 
(118, 191), cf. audziu (114), moriu (115). 

1) La persoana a 3-a sg, verbul auxiliar are forma as 
(passim). 

6) Persoana 1 sg. a imperfectului indicativ apare fără m- 
mă bucură, mă veselia (298), mă postiiă şi mă rugă (312), şedzuiu 
și plângea (312). 

e) Persoana a 3-a plur. a imperfectului indicativ are forma -a. 
) Perfectele simple ale unor verbe reproduc formeie tari 

ale conjugării latine: dziș — „zisei“ (65), feciu = „făcui“ (50), 
feceş|i] = „făcuşi“ (79, 85), feace — „făcu“ (191,298, 312), puș 
= „puseiu“ (128), deade = „dădu“ (306, 309, 310, 315), învise 
= pînvi€“ (97, 315), Lai învis = „l-ai înviat“ (114; ne înplum = 
„ne înplurăm“ (30), trecum = „trecurăm“ (118), călcăm = „călca- 
răm” (178). 

7) Persoana a 2-a sg. a viitorului se formează cu formele 
ver[i] (169, 302), vrei (302) şi vei (passim). 

9) Clevelesc are pers. 2 sg. din prez. conjunctiv: să cleveti 
(301). 

:) Persoana a 3-a sg. din condiţional se formează când cu 
forma are a verbului auxiliar: mi-are hi dzis (62), când cu ar: 
să mar fi DluJmn[e]dzău fostu (169). 

x) Forme verbale perifrazate cu auxiliar + gerundiu sânţ: 
ar fi pământul tremurăndu (169), sau fostu mâncând unul pe ai- 
tul (310). 

| A) O seamă de verbe se întrebuinţează în forma pronomi- 
nală, neobişnuită astăzi: a se înpărăți = „a înpărăţi“ (27), a se 
nedejdui- (128, 193, 200) alături de nedejdui- (28, 44, 46, 49, 
66, 113, 118, 125), a se părăsi- = „a părăsi“ (190), a se răposa- 
=„a Tăposă“, „a muri“ (184), 

A se închină are şi forma activă transitivă a închină, în ur- 
mare închinat = „adorat“ (197); chinui are forma activă intran- 
sitivă, însemnând „a se chinui“ (97, 119, 120).
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C) Sintaxa. 

a) Substantivul. &) In locul genitivului se întrebuinţează 
. înaintea numeralelor prepoziţionalul cu a: Prin mijlocul a doi 

tălharli] (169); chiar şi: pre mijlocul a mulți (2€0, 282), Puteri] 
a cerului şi a tojli] sfinţii (203). 

8) Urme de acuzativ fără pre s.' pe sânt: Încungiurară ca 
un leu = „ca pe un leu“ (45). Și mă ascultă șerbul tău = „pe 

şerbul tâu“ (113). Miluiaşte-mă păcătosul (58). Curăţeaşti.-ă 
păcătosul (117). Lăudă sufletul Domnul, lăuda-voi Domnul (172). 

Și adevăratu au scris acestu mai de apoi, care-l (= pe care-l*) 
chemă Zoroavel (309). 

7) Atribut în dativ avem în: Cin ăasurilor (41). În al șeasele 
Cas aceștii dzile (197). 

3) Prepoziţia în este de prisos la apoziţie în: în tărgul în 
Perno (132), în tărgu în Ștetin. (177), ci. tărgul Ștetin (1771). 

„Pronumele. Uveori se întrebuinţează forma tonică a 
pronumelui în locul celei atone: C/ânjtar[e] nedestoinică aduci 
ție (201) Pe tine rugăm, rugămu-te (54). In acest caz pronumele 

personal aţon lipseşte, ca şi în altele în care astăzi sântemy 
obişnuiţi să-l întrebuințăm expletiv: într'altă limbă care nu în- 
feleg (= „nu o înţeleg“) oamenii (123). Mai des este însă uzut 
expletiv: îm(i] giudecă mie (28), le conteneaște lor (45), să ne 
pue pe noi (57), dă-m[i] mie (199), şi m[i] dă mie (199), fiiut 

acesta-l roagă (118), cela ce 1 miluiaște săracul (299). Expletiv, 
dar, în urma atracției, nepotrivit este întrebuințat pronumele în : 

aceluia iadul sufletul nu-l (în loc de „nu-i“) va luă (108). 
“Articolul enclitic. a) In urma inadvertenţei traducă- 

torului lipseşte articolul enclitic în /eau scos din limba sirbească 

pre limbă (= „limba“) românească (186); Doamne împărat (= 
„înpăratul“), cel naltu și slâvit (196); a preacinstite (= „a prea- 
cinstitelor“) a tale mănl[uj (197). ă 

$) Fiind vorba de persoane cunoscute, s'a pus articolul 

enclitic în: Și pre mene nu mă urgisi ca pre lâlharul și pre 

curvarul (200) Dar ar puteă tot aşa de bine şi să lipsească. 

Y) In mod firesc şi normal s'a articulat şi numeralul unut 
(= „Singur“, „singuru,“) faţă de arti:olul nedefinit care în ace- 
leaşi împrejurări rămâne nearticulat: că unul și sărac sintu (49); 
Credzu întru unul D[ulmn[eldzău (96); Că numai tu unul carele 
ai pogorât din ceriu (109)
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8) In urma topicei a trebuit să se articuleze substantivul în: d/u/mn/e]dzăeștilor cârților tale = „dumnedzăeştilor tale <ărți“ (125), : A 
'* e) Pronumele însu rămâne de obiceiu nearticulat după pre- poziţii: pre îns (191, 280, 299), pre îns/â] (200, 297), pre înşi (9), 
pre înș[i] (45, 46, 1€4, 311), pri înşi (100). spre înș/i] (280), întrănsă (127, 3C5), într ânsu (181), într'ânsi (301, 302, 305), de 
îns (202) alături de cătră însul (27), de însul (48). 

6) După iot substantivul rămâne de obiceiu nearticulat : în 
oate dzile (47, 137, 29, 307), în toată vreame (298). Se articu- 
lează însă dacă urmează un atribut : Întru toate dzilele vieţii meale (28, 127). 

Articolul prepozitiv al. A se întrebuinţează adesea 
__ pentru toate formele de plural ale articolului prepozitiv al: A 

iui D[u)mn/e]dzău ' cuvăntu (34). Ceale neștiute a meale (47). 
Glasul cel de rugâ a păcătoşilor (99). Psulmii vecernii şi a de- 
“meneții (132). La Ştetin a Șfeţilor (134). Cusul cel de apoi a 
dzilei aceştie (202), Puterţi] a cerului şi a tojli] sfinții (203). 
Poflele a meale a iubirei irupului (188). Un om a lui Dumlne- 
dzâu] (314). 
+ + B)E de prisos a în: Dziua a preaslăvitei învierii tale (186). 
Poftele a meale a iubirei trupului (188). A preacinsiite a tale mânlu] — „a preacinstitelor tale mănu“ (197). 

Verbul. a) Uneori se întrebuinţează: verbul a fi cu da- 
îivul în locul formelor corespunzătoare ale veibului a aveă. 
Ținerea lui Dlulmnlejdzău şi celora ce să tem de însul (48). 
Acelora iaste înpărățiia ceriului (€3). Că nu iaste număr lucruri 
or meale celor reale (112). Ce răspunsu îmi] va fi mie (188). 

Ș) Copula lipseşte în: Cumu i răpegiunea apei, aşa inima 
înpăratului (301). Cumu-i omătul vara și ploae în vremea seacerii, așea fără cinste nebunul (303). 
7) Unele . verbe se construesc cu dativul, după modelul Slavon, ca şi în textele cele mai vechi: îm(i] giudecă mie (28), de contenește lor (45). 
" 8) Construcţii mai puţin obişnuite ale unor verbe sânt: în- sătoșează pentru dreptate (83), gândindu de chipul tău (190). 
î- 2) Pentru introducerea conjuctivului în propoziţiuni secun- dare finale se întrebuinţează şi pentru, nu numai ca: pentru să înțeleagă (133). Da
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Asperităţi sintactice şi anacolutii. De aces 
tea sânt relativ puţine. Dă: câteva exemple: Şi nedestoinică pe 
sine mă făcuiu milei tale (192). Cel înţelept luminile salile] gătescii 
(202). Mai bine să petreci întruln] loc pustiiu decăt să petrec cu 
muiarle] svadnică (301). Să le ţie ca să] le dai numai oamenilor. 
celor înţelepţi (306). po „. 

Topica. Topica în general este. destul de firească. Rare 
ori găsim propoziţii sau construcţii. împotriva cărora s'ar puteă. 
ridică obiecțiuni din acest punct de vedere: De toate cealea ce 
le plinescă întru viiaţa mea spurcate (127), să-m[i] dea mie pe 
calea cea adevăratță să trecă (112). Să rar fi Dlulmnle]dzăre fostu (169). Ar fi pământul tremurându (169). | 

Repetiţii stilistice. Din punct de vedere stilistic 
relevăm repetiţia: Toată înpreunarea, toatâ va străgă (55), pre- 
cum şi pe cea următoare, care alcătueşte un interesant chiasm,. 
tocmai invers decât cum îl cer regulele sintactice ale limbii noastre, 
vechi, adevărat numai pentru formele atone ale pronumelui, în vreme 

„ce aici cea dintâiu formă e tonică: Pe tine rugăm, rugămu-te (54). 

D) Lexicul. 

a) Elemente latine. Inregistrăm o seamă de elemente: 
latine dispărute astăzi cu totul, altele cu forme şi sensuri vechi,-. 
ori întrebuințate rari: acmu =— „acum“ (27, 33, 34, 41, 43, 45, 
51, 53, 117, 118, 167, 168, 182, 187, 189, 194, 195, 196, 19%, 
200, 201, 215, 305), amu, coresp. slav. u, ubo, uze (46, 85, 
187, 188, 202), ași — „aşa“ (305), atunce — „atunci“ (53, 305), 
căce — „căci“ (85, 170, 301), căndai = „cândva, cumva“ (205), 
cariu = „vierme care roade lemnul“ (302), ce = „ci“ (158), cineş 
= „fiecare“ (308, 309), cură — „Curge“, de-aici curăre- (298), 
cuvănt- = gr. A&yos. lat. „verbum“ (58), deacă =— „dacă“ (306), 
dirept- = „drept“ (47, 53, 103, 106, 114, 178), derept, dirept 
drept — „pentru“ (derept aciaia 108,dirept — 109, drept — 47), 
direptaie =— „dreptate“ (85), deșert (întru — = „înzadar“) (47, 86, 166, 171, 280), despune, de-aici despuitor- s. despuitoriu, 
despoitor- s, despoitoriu- = „stăpân“, „biruitor“ (42, 62, 86, 94, 118, 125, 145, 149, 150, 164, 166, 170, 171, 174, 186, 191, 196, 
198, 202), fără — „afară de «=« (109, 215), feri- = „păzi“ (44, 

  

! Etimologiile cunoscute nu le dăm.
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49, 89—90), ferice (ferice de —) — „fericit“ (93, 94), giudei == 10. 
„judecător“ (48), 20, „judecată“ (44, 58, 88, 91, 119, 121, 128, 

149, 1€8,. 189, 206, 208), îns. == „dânsul“ (9, 27, 45, 48, 100, 
107, 127, 181, 191, 194, 200, 280, 197, 299, 301, 302, 305, 311, 
ci. dânsul 313), iuşor — „uşor“ (150), iuşura- „uşură“ (83, 128, 
169), încai = „încalte” (18€), înpărăți- (a se—) = „a înpărăţi“, 

coresp. slav. Bzupnca (27), întări- (ase —) = „a persistă“ (299; 
cf. şi a întări „a face tare“ 298), întru — 10. „în“, „întru“ (28, 

29, 30, 33, 46, 47, 50, 85, 86, 94, 95, 96, 109, 110, 122, 123, 
124, 125, 127, 128, 130, 133, 188, 192, 195, 198, 202, 208, 300, 
301, 308; întru tot s. totu =— „înainte de toate“, „cu totul“ „a- 

tot“ 32, 33, 41, 55, 56, 188, 196, 201, 315; cf. şi cu totul 35), 
20. = „dintre“ (193), de-aici dintru == 10, „din“ (4, 108, 188), 
30. == „dintre“ (193), mădulariu — „membru, parte a trupului“ 

(203) mărturisitor- = „martir“ (116), measer — „sărac“, „sărman“ 

(93), nemică = „nimic“ (180, 181), nice = „nici“ (4, 202, etc,), 
nontru, din — == „din năuntru“, „din lăuntru“ (67), nusul, cu — 

(2£8), răposa- (a se —) = „răposă, a muri“ (184), rost- == „gură“ 
(44, 100, 193, 199, 205, 282), pasă, pers. 2 sg. imper. prez. a 

lui păsă =— „a merge“, „a păşi“ (314), plini- = „împlini (127), 

să =— „dacă“ (169, 302, se 305), sâvai — „măcar“ (136, 143, 
săva 136), spre = 10. „pe“, „asupra“, „de-asupra“ (53, 197, 303), 
20, — „peste“ (spre măsură 129), 30. „cătră“ (298), 40. „pentru“ 

(199, 299), şerb-, şearbă- = „rob“, „roabă“ (27, 29, 30, 58,78, 
82, 85, 98, 112, 113, 118, 119, 125, 126, 130, 140, 151, 170, 184, 

1€5, 215, 282, 310), tinde = „întinde“ (110, 165), tun- = „tunete 
(311), vie (apă —) = „curgătoare“ (199), 

Vechi sânt şi: giupăn = „domn“, „stăpân“ (314) şi giupă- 
neasă = „doamnă, stăpână“ (314), care după G. Giuglea (Daco- 
romania, IL 606—610) derivă din *giupanus (<*gypanus: 

Yin), ca şi tămpina- — „întâmpină“ (45, 99, 202, 164; întâ[m)- 
pină 202), derivatul lui tâmpenă s. tâmpănă < *tympenum s. 
tympanum (cf. Puşcariu, Dacoromania, Il. 396). 

b) Elemente slave: blagoslovi- = „binecuvântă* (29, 
31, 33, 103, 114), b/ajene- — „fericire“ (93, 173, 315), bogorodiţă — 
„Născătoare de Dumnezeu“ (121, 130, 149), bogoslov- = „teolog“ 
(108). cas- = „rugăciune spusă la anumite ceasuri“ (41, 58 ete.), 
cin- = 10, „ordine“, „rândueală“ (41, 90), 20. — „ceată“ (95, 119), 
coneţ- == „sfârşit“, „încheiere“ (35, 117), chiot = „chivot“, „cort“ 
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< rut. F'iot < p.-sl. kivolă (04), crov- „acoperemânt“, „scut“ 
(45). dârșlină = „cămaşă de lână dură, purtată în semn de jale" 
4308), destoinic- =:- „vrednic“ (85, 191, 198, 306 ; nedestoinic. 35, 
58, 85, 112, 118, 125, 126, 140, 170, 192, 194, 201, 306; des- 
1oinicie 113), dihanie = „hinţă“ (201), găvozdi- = „a țințui, a pironi* 
(112, 315), găleavă- = „glas“, „strigăt“, „zgomot“ (111, 193, 206), 
glavă- — „capitol“ (297, 298, 299, 302, 303, 304, 308, 310, 313 
etc.), gospodi = „domn*, voc. „doamne“ (116), goște, plur. lui 
gost (ce-s împotrivlă] pălcurii] i goşte), probabil < slav. gosti 
„Gast, Fremder“ (149), i = „şi“ (149), imrecă = „anume“, „cutare“ 
(119, 120, 125, 126, 194), iscusit-, der. din iscusi- = „Păţit“, „în- 
cercat“ (306), iscușenie- — „ispită“ (144), ispovedui. — „spovedui“, 
„spovedi“, „mărturisi“ (308), ispovedanie — „Spovedanie“, „măr- 
iurisire” (167), izbâvi- = „mântui“ (32, 43, 49, 50, 110, 121, 123, 
127, 128, 144, 189, 198; izbâvitoriul 32, izbăvitor 206), izvod- = 
„text original“ (134), jitie = „viaţă“ (172, 177), liubov- (34, 110, 
125, 280, lubov 126, libovol 167), măcenic- — „martir“ (32, 116, 
119), meseță- = „lună“ (134, 147, 178), mierţă- — „măsură de 
bucate“ (310), milă = „îndurare“ (47, 59, 121 etc.), mmilui- (33, 43, 
57, 93, 121 etc.), milostiv- = „îndurător“ (93, 105, 117, 164), de- 
aici milostivi- (429) şi milostivire (168), milostenie = „dare, îm păr- 
ţire de milă“ (126, 297, 301), mirean = „laic“, „cel ce nu e preot 
s. călugăr“ (33), mitră = „acoperemântul capului mitropoliţilor şi 
episcopilor“ (304), molie = „Motte“ (Tinea) (302), molitvă-, mo- 
litfă- — „rugăciune“ (108, 118, 130, 162, 186, 201, 204, 210, 213, 
214, 227, 230, 235, 237, etc,), năpaste == „ispită*, „încercare“ (43), 
(ijeoriiator- = „nepriitor“, „neprieten“ < prii = „a fi favorabil, 
Dinevoitor cuiva“, „a ajută“, „a ocroti“, „a sprijini“ (124), obead- 
niță- == „Slujbă“ (87, 172), obidit < obidi- = „asupri“, „năpăstui“ 
188, 99, 127), ci. şi obidui- (302), ocăzul- = „arătă“ (81), ocina- — 
„moşteni“ derivat din ocină, (46, 93, 173), ot- = „din“ (281), 
oipust- — „cântec final“ (106), otroc = „copil“, „june“, „tânăr“ 
(110), pocaanie — „pocăință“ (38, 145, 193, 194, pocăanie 207), 
poclaneanie = „închinare“, „mătanie“ (32 'etc.), pâlc- = „ceată“, 
„groapă“ (149), podobi-, a se — = „a se împodobi“ (307), pol =. 
„jumătate“ (179, 180, 182), pravilă = „lege“ ( 137), pravostavnic- = 
„drept- credincios“ (32, 132, 134), prăznui- (315), preacistă- (118), 
preagreși- (103), preapodobnic- „preastânt“ (120;, preaslăvi- (33, 
34, 186), priiaten = „prieten“ (303), priimi- (91, 92, 118, 129,
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172, 194, 198, 199, primi- (145, 202), prostăvi- = „a mări“, „a 
lăudă“ (28, 173), preditece = „înainte- mergătorul“ (119), priceș- 
tenie = „cuminecătură““ (179), pritce = „pildă“, „parabolă“ (297), 
pusinic = „cel ce trăeşte retras în: pustie“ (120), rod = ,„neam'“ 
(92, 126, 166), săblăzni- = „sminti“ (108), săbor = „adunare“, 
„sinod'*, „sobor“ (95), săbornic- = „universal“ (97), samareanin- =. 
„din Samar“ (198), /de/ sirgu (9, 69, 164, 208, sir 206, sârgu 
109), sirgui- (50, 99, sărgui- 215; cf. Dacoromania, Il 1088), 
Slavă- = „mărire“ (41), szăvi- = „mări“, „laudă“ (98, 196). 
smerenie- = „umilinţă (126), smeri- = „umili“ (passim), so/- 
= trimis“, „vestitor“ (281), de-aici soli, solitor- (206), spăsi-- 
şi spesi- = „mântui“ (passim), spăsenie, spesenie (32, 166, 168, 

„172, 173 etc.), spodobi- == „învrednici“ (28, 121, 186, 213, 315), 
stidi, a se — = pa se ruşină“ (46, 49, 81, 85, 100, 282, 304), 
de-aici stidință = „ruşine“, „tuşinare“ (282), stoli-, a se — = „a 
se adună în stol“, derivat din sto/ (101), de-aici stolire = „stol“, 
„adunare în stol (57), s/ve]ti s. s/veJtii = „sfânt“ (34, 108, 115, 
118, 170), sventite = „sfinţiţe“ (123), tij = „tot aşa“, „În acelaşi 
chip“ (180, 311), focmi- = „îndreptă“, „orânriui“, „dispune“ (32, 
41, 48, 179, 123, 187), tretii = „al treilea“ (41, 54, 81), trezvire, 
derivat din frezvi (179), trolijță = „treime“ (31, 42, 93, 117, 124, 
130, 173, 204), ugodnic- = „îndatoritor“, „slujitor“; „cinstitor“ 
(209), utrăne- — „slujba de dimineaţă“ (204, 213, 230, 240, 251, 
267, 296), vărșe „coş de nuele de răchită de prins peşti“ (282), 
vecernie- = „Slujbă de seara“ (35. 132, 201, 213, 227, 237, 248, 
268, 216), voevod = 1. „arhanghel“ (119), 20, = „conducător de: 
armată“, „general“ (308, 314), voroavă- = „vorbă“ (198), vorovi- 
== „vorbi“ (199), vraciu — „doctor“ (211), vistear- = „tesaur“, 
„comoară“ (41), zavistie = „invidie“, „clevetive“ (210), zavistru, 
idem, (127). 

De origine tătărească (giagataic aslam) este, dar ne-a venit: 
prin rus. ostamiă, cuvântul asl[a]m „camătă“, „dobândă“, „uzură“ (62). 

Mai adaugem că aproape toate numele proprii, de persoane. 
biblice, popoare, țări, ale lunilor şi chiar ale unor zile, prin tone- 
tismul lor arată provenienţă slavă: [țara] Pomorscii — „Pomerania“ 
(134) alături de Livonia (132, 134), Mosci — „Moscova“ (81), 
C/urfur?ștea bra[n]de/m/burschii (177), Petri (196), Perno (132), 
Ishod — „Eşirea“ (304), 7rstva == „Cartea împăraţilor“ (310, 314), 
Jzrail (168) alături de /zdrail (83), Izrail[i]tean- (314) alături de.
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Izdrail|i]tean- (50, 308), Iuditha (307, 311) alături de Iudijt[a] (314) şi Tavifta (110), S/avaJoth alături de Savaoft (95), noemvrie (178), dechemvrie (178), ghenarie (178, 179, 180, 181, 184) etc. 
Dacă pentru simbâtă (307), sinbătă- (179, 183) putem porni de la un romanic *sambata, pentru so/mjJbot[ă] însă trebue să ne gândim la slav. sqbota, mai ales că întâlnim şi pe sread/a] (181). Ștetin (134. 177) şi Șfet- (139), șfejesc (177) au putut veni şi 

din nemţeşte, 
c) Elemente greceşti. Dintre elementele greceşti rele- vem pe cucon (189, 302) „copil“, pentru care cf, N.-gr. noxxâva 

= „gnădige Frau“, xoxxovirța = „Frăulein“, apoi rom. coca — „B6be“ şi it. cucco, (dial.) coc şi cuccolo — „Lieblingskind“, 
d) Elemente ungureşti: birui- (90, 108, 115, 116, 

196, 207, 213; Biruitor- = „Stăpân“, „domn“, „despuitor“ 29, 34, 
54, 58, 128, 161, 163, 187, 195, 210; nebiruit 55), chinui-, derivat din chin (97, 119, 120), îngădui- (121, 136, 203), măntui- (28, 41, 
44, 85, 280 etc.; măntuitor- 32, 4I, 47 etc.; măntuire 54, 96, 
198 etc.), meșter (305), meşterşug- (215), ponoslui- = „a se plânge“ 
(62, 94; ponosiuire 30, 282), sălaș- (33), sălășlui- (41, 211), samu 
= „număr“ (190), plur. sămi (313), viclean- — 10, „înşelător“ (280, 
2. = „dracul“ (43, 150), vicleştig- == „înşelăciune“ (50), zgâu- = „pântece“ (31, 53, 84, 120; scris zcăul (170), după o comuni- 
care a Dlui G. Giuglea < ung. zuo6 „mitra, uterul scroafei“1, 

€) Inţelesuri deosebite de cele de astăzi.O 
seamă din cuvintele pe care le găsim în scrisul lui Antonie, fie ele de origine latină ori streină, se prezintă cu un înţeles deose- 
bit de cel actual, ori fiindcă ne păstrează înţelesuri mai vechi, 
ori fiindcă redau înţelesul cuvintelor slave pe care le traduc. Dâm 
aici câteva exemple, rămânând ca despre derivate şi compuse să 
vorbim în alt loc: acoperi- = „apără“, „scuti“ (146), de-aici aco- 
peremănt- (45) s. acoperimănt- (202), asemenea = „asemănare“ (187), biruitor- — „stăpânitor, stăpân, domn, despuitor“ (29, 34, 54, 58, 128, 161, 163, 137, 195, 200), cădeă— „a se închină“ 

1 Cuvântul unguresc numeşte propriu partea de trup care produce ne- liniştea scroatei înainte de a se împărechia s, vieri şi o îndeamnă să facă sgomot şi să „sbiere * (ung. zig, Zig-biig) după vier. Totuşi cf. găoază şi sgâl. — Pentru tălhar- (200, 315) care a fost derivat mai nainte din ung. tolvaj cu schimb de sufix, cf. acum V, Bogrea, Dacoromania, | 807, care-l 
derivă din fâlh- „pădure“, propriu deci „pădurean“ s, „codrean“, 

v 
Ja
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(43, 204, 206), călcă = „a învinge“ (93, 172), destoinic- — „vted- 
nic“ (85, 191, 198, 306; nedesfoinic. 35, 58, 85, 112, 118, 125, 

196, 140, 170, 192, 194, 201, 306; destoinicie 113), în — „între“ 
(314), închinat = „adorat“, din închină — „adoră“ (197), îndurat 
== „îndurător“ (116—7), înpărți- = „despărți“ (130, 213), înplea- 
= „împlini“ (41), întări-, a se— == „a persistă“ (299), întunearece 
= „zeci de mii“, „nenumărat“, după slav, fima, idem (66), limbă-=— 

10, „neam“, „popor“, după slav. jezyku (30, 79, 165), 29. =— „glas“ 

(181), 30. „limbă“ (186), mișel— „sărac“, „sărman“ (128, 130, 
193, 207. 280, 281, 299), nevastă =— „mireasă“ (146), pre= „spre“ 
(vineri pre simbătă 178; ct. şi miercuri noapte spre soi 181), 

Suflet — „Duh“ (124, 190), tăcea- — „a trece cu vederea“ (280), 
treace- s. trece = „a trece cu vederea“ (29, 98, 162, 164, 199 etc), 
treace, a se—=— „a muri“ (108), 

f) Derivaţiune şi compunere. Derivaţiunea 
impropie, adecă fără ajutorul sufixelor, numai prin schimbarea 
funcţiunii gramaticale: 

%) Substantive, din verbe: de la forma netrunchiată a 
infinitivului: ardere (52), cântare (29), curăre = „curgere“ (298), 

deşertare- (208), facere s. facire = 1, „lucrare“ (84). 20. = „făp- 
tură“ (133, 187, 197, 201, 215), lasare (101), mântuire (passim) 
mărire (57, 105), puteare- (130, 197, 203), stare — „locul unde 

stă cineva“ (12!), fineare = „stăpânire“ (48, 110), după slav. 
drizava „tenere“, vedere (31), vindecare (297); de ia participiul 

trecut: iasatul (184); de la adjectivul verbal: atotțiitor- (58, 114), 
biruitor- (29, 34, 54, 58, 128, 161, 163, 187, 195, 200), botedză- 
toriu- (32). despuilor- s. despuitoriu-, despoitor- s. despoitoriu- 

(42, 62,. 80, 94, 118, 119, 125, 145, 149, 150, 164, 166, 170, 171, 
174, 186, 191, 196, 108, 202), făcătoriu- (126), izbăvitor-, izbă- 

vitoriu (32, 206), mântuitor-, mântuitoriu (32, 41, 47 etc), mân- 
Zăitor- (41, 195), Născătoare (passim), purtător- — „solitor“, sol“ 
(98, 176), rugător- = „preot“ (132), scutitoriu (28), solitor 
(206) etc. 

Prepoziţii: derept, dirept, drepi=— „pentru“ (47, 108, 109). 
82) Derivaţiunea cu sufixe: a) Substantive: 

-ar: tălhar- (200, 315); -aș: moșninaş (149); -ate: direptate (85); 
-easă: giupăneasă (314); -ene s. -enie: blajene- (315), utrăne 
(204, 213, 230, 240, 251, 267), luate în această formă din siavo- 
neşte; -ie: cărțulie (134); -ime: greime (83, 128, 169), -inţă: 
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“slidință (282), ostenință- (280), usteninţă- (49); -iune : adevereciune- 
"(109), închinăciune- = „mătanie“ (166), înșelăciune (108), putre- 
giune (34, 57, 103; neputregiune 315), răpegiune — „torent“ (301); 
-ură- despuetură- . (52), înpietritură- (144), înpistritură- (305), 
legătură- (196) etc. | 

8) Adijective: -esc: jidovesc (oamenilor jidoveşti 133); -el: 
tinerel, întrebuințat ca substantiv (46); -os : sățios- (42). 

Verbe: Se observă o predilecție peutru întrebuințarea 
lui edz la prezentul indicativ şi la conjuctivul derivatelor de con- 
jugare |: cuvintedzu 4201), flămăndzăsci (93), găteadze (299), 
îndrepteadze (50), :îndrepteadză (56, 57, 129, 199), îndreptedzi 
(297), înfricoşadză (45), îngreuiadze (129; cf. să îngreue 110), 
lumineadză (109, 120), tuminedzi (109), minuneadză (123), unbrea- 
-dză (120) etc. 

Mai înregistrăm: vrăjmășuiaşte (88) alături de vrăjmășescii 
(110). - 

„DD Compunerea cu prefixe: A-: acoperi- (146,) de- 
aici acoperemănt- (45), acoperimănt- (202). Des-: Cum am amin- 
tit mai sus, dosfoinic a fost apropiat de compusele cu acest 
prefix, dând destoinic. 

În-: înblăndzi- (33), înbogăţi- (301), îndrepta- (50, 57, 129, 
199, 297), înfricoşa- (45), înfrămţeşa- (sic, 187), îngreuia- (110, 
129), înpărăți, a se — (27), înpărți- (55), înpiedeca (188, 189), 
întrupa-, a se «— (92), înpietritură- (144), înpistritură- (305) etc. 

Ne-: nebiruit (55), nedestoinic- (35, 58, 85, 112, 118, 125, 
126, 140, 170,192, 194, 201, 306), neputred- = „nestricat“ (137, 
147; de-aici neputregiune 315) etc. | 

Prea-, după modelul cuvintelor slave compuse cu pră&- 
Preacinstit- (56, 124, 126, 193, 195, 198), preacuvios- (120), prea-: 
înfelept- (55), preamărit- (57), preamilostiv- (194), preasfânt- (42, 
125, 204) etc. | 

i) Compunerea propriu zisă: a) Nume, unele 
alcătuite după modelele slave : atotțiitor- (58, 114), de bine dă- 
tător (86), iubitor de oameni (55 etc.) îndelung-răbdător- (55, 105), 
înainte-stătător- (204); bună-vreare (53, 106), mare cuviință (105),. 
mai-mare- (119, 120, 314); amiazăz/[i] (179), amiadzădz [i] (180), 
miazăzi, după — (181), miiadză-noapte (182); fără-de-lege- (31, . 
42, 47, 50, 51, 52, 85, 110, 116), fără-de-număr = „nenu- 
anărat“ (35, 130) etc, 

3*
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Textele. 

19 
” 

Prochimene a dzilelor peste săptămănă. 

Ba N 
co. Bel rs, Baupuca, — DujmnjeJdzău să împărăţi, şi întrin 

mare cuviinţă să înbrăcă D[ujmn[eldzău, ne Beur.2 ca im'h 6. lată 
acmu binecuvăntaţii] pre D[u]mn[eJdzău, toţți] şeibii lui D[ujmn[e]-- 

u € 
dzău. B tie Be2, ra 5. D[ujmn[ejdzău mă aude căndu străg cătră: 

BR € 
însul. — || Bmo3 man. Mila ta, Doamne, să: mă gonească întru. 

Ă, SN n 

toate dzilele vieţii meale. cpt 4. ce. Buz. Doamne, - întru numele - 
tău mă măntuiaşi[e), şi întru putearea ta îm[i] giudecă mie. — 
Agiutoriul mieu de la D[ujmnlejdzău cela ce a făcut cerul şi- 

R c 
pămăntul. — m%5 Ge aajrAnnu)a. D[ujmnjejdzăule 5,  scutitoriul: 
mieu eşti tu, mila ta înainte să mă tămpine pre menle]. Spodo- 
beaşte-ne, Doamne, întru sara adasta, fără de păcate ne fereaşte- 
pe noi. Bine eşti cuvăntat, Doamne, Dlulmn[eldzăul părinţilor: 
noştri, şi lăudat şi proslăvit numele tău în veaci, adevăr, Să fie,. 
Doamne, mila ta spre noi, cum şi noi nedejduim' spre tine. Bine 
eşti cuvăntat, | Doamne, că neai învăţat pe noi dreptate ta. Bla-- 
goslovit eşti, biruitoare 7, că neai înţelepțişii] s pe noi întru drep- 
tatea ta. Bi[agojsl[olvit eşti, „silijnte, că neai luminat pe noi cu 

  

1 Sâmbătă seara. Cuvintele slavone care urmează sânt începutul sla-- vonesc al textului tradus româneşte după ele ; astfel traducerea lor e de prisos. 
2 Duminecă seara, 

- 3 Marţi. 

4.Miercuri, 
5 Vineri, 
6 Scris D/u/mn[eJdză-i şi pus În paranteze, deci omis ca fiind greşit, 7 Scris: biruitoare. 
8 Evident, contaminare din: neai înfelepțit + ne înțelepțişi.
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dreptatia ta. Doamnle], mila ta-i în veaci, lucrul mănu tale nu-l 

treace. ie ţi să cade lauda. Ție ţi să cade căntarea. Ție mărirea 
ți să cade cu Părintele şi cu Fiiul şi cu d[ujhul Sf[ă]ntă, acum şi 

i & 
pururea şi întru veaci de veaci adevăr. — Ps/ajim 122. Rine Bu. 

x | 

BEA9. — Cătră tine îm[i] rădiciă ochii miei, cela ce treace spre 
ceriu, că iată cumu-s ochii şerbului întru mănule domnului sâu, | şi 

cumu-s Ochii şearbei întru mănule doamnei sale, aşea ochii noştri 
cătră Domnul D(u'mn[ejdzăul nostru, pănâ căndu ne va cruță pe 
noi, Miluiaşte-ne pe noi, Doamne, miluiaşti-ne pe noi, că multu 
ne înplum de urgisire, şi mai vărtos să înplură sufietile noastre 

de ponosluirea supărătorilor, şi de urgiia măndriilor. — ...R... 
mar! — Mărir[e] şi acmu, Acmu slobodzi şe:bul tău, putearnice 2 
după graiul tău cu pace, că vădzurâ ochii miei sp[ăjseniia3 ta, 

ceaia ce ai gătat înaintea feaţei tuturor oamenilor, luminâ întru 

vedearea 4 limbilor, şi laudâ | oamenilor tăi Izrail|i]te anilor. — Apoi: 

Sf[i]nte Doamne. Mărirea. Şi acmu. — Prea silăntă trofilţă (sic), 
miluiaşti-ne pe noi. Doamne, curăţiaşti-ne păcatele noastre, putear- 

nice, iartă fără de legile noastre. Sili]nte, Garcă şi vindecă nepu- 

« c 

tinţa noastră, pentru numele tău.— Mărir/ea. Și] acmu. mp ... c&...5 
Doamne, milueşti-ne 3 [ori]. Părintele nostru. C'a ta iaste înpără- 

ec Tu 
jiia sau Pentru ruga. — Be noc 6. cut ABO. —A lui D[ujmn[eJdzău 

Născătoare, Figoară, bucură-te cu bucurie mare. O, o, că D[ujmn- 

[ejdzău cu tine, bi[agojsi[o]vitâ eşti întru fămei, şi binecuvântat 

rodul zgăului tău, că născii pe | Hiristo]s, mâăntuitorul şi izbăvi- 
=: 

toriu! sufletelor noastre. 7 no7. Botedzătoriul lui Hiristojs, pe tine 
te rugăm, întru tot pe noi să ne pomeneşti, ca să ne izbăvim de 
fărădelegile noastre, că ţie iţ[i] fu dat bun dar să te rogi pentru 

1 Rupt. 

2 Pe margine îndreptat în biruitoare. 

3 Pe margine îndreptat în măntuirea, 
1 Cuvintele cu care au fost înlocuite pe margine întru vedearea, nu 

se mai văd. 

5 Rupt, 
5 Iar dacă e post. 
7 Scurtat din NORkAanĂuit — „închinăciune“, „mătanie“. 

p. 30 

p. 3] 

p. 32
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n 

noi. Î, 2 n. Rugaţi-vă, Sfji]aţi Aplojsftoli, şi proroci, şi măcenici, 
şi toții] silinţii, ca să ne izbâvim de nevoe şi de scărbe (scris: 
„Scrăbe“), că voi înainte cu căldură_sinteţi tocmiţ|i), cătră splă]- 

| R , senie pe toțți] să străngeţii]. 3, 7 no. Să dzică: Suptu a ta milâ fugim, a lui D[u]mn[e]dzău nâscătoare, Ficoarâ; ruga noastră nu 
o treace întru scărbe (scris: „Scrăbe“), ce de nevoe binecuvântată. — || Deacii: Doamne miluiește-ne 40 [ori]. Doamne, bi[ago]s/10]- v[ea] ște-ne. Mireanul să zică: Pentru ruga, iară popa] să dzică 

cu 

cin FABe. Acesta-i bl[agojs[lojvit şi preaslăvit, Hjristo]s Diu]ma[e]- dzăul nostru” întru tot, acmu şi pururea întru veaci de veaciă, 

adevăr. titin ups. Impăratul cerului credinţa Domnului ! nostru o întăreaşte, limbile înblăndziaşte, cu pace le înpacă. Si[ă ntă petria- cire a ta2 bine o fereaşte, Mainte trecuţi părinţii, şi fraţii noştri, întru sălaşurile drepţilor îi odihneaşte, şi pe noi întru pravoslav- nică credinţe, şi întru pocaanie, Doamne, ne priimeaşte şi ne miluiaşte, | ca un bun şi iubitor de oameni. Doamne, miluiaște 3 [ori]. Mărire [şi] acmu. Ciaia ce eşti mărită de heruvimi şi prea- Slăvită adevărat de saratim[i] (sic = „serafimi“), fără putregiune a lui D(ujmn(e]dzău cuvăntu Născătoare, ciaia ce eşti [de] D(ujmnje]- dzău Născăjtoare], pe tine te mărim. Apoi 3 mătanie, cu ruga lui s[veţtii Efrim. — Doamne, biruitorul vieţii meale, duh cu leane şi fără socotinţe, iubirea argintului şi cuvinte îndrăpnice goneaşte 
Bg 

de la mene. — 7 ns. — Sufletul întreg cu mente şi înțe[le]pciunea smereniei, răbdare şi liubov || dăruiaşte mie nedestoinicului şerbu- 
R 

lui tău. — I1n0.—0 Doamne, înpărate, dă-mi mie să vădzi păcatele meale, şi să nu osândescu pe îratele mieu, că bine eşti cuvântat în veaci adevăr, — Apoi 12 mâtanlii], să dzică aşia : Doamne, curăţeaşti-mă păcătosul şi mă miluiaşte, Ziditu-mai, Doamne miluiaşti-mă, Fără de număr greşiiu, Doamne, iartă-mă. — Co- neţul vecernii cu totul, | 

1 Pe margine s'a pus cu roşu: sau împăratului sau craiul lui]. 2 Pe margine s'a scris: sau sflănta besearică,



GHEORGHE ŞTEFAN al 

30, 

Cin asurilor, 

Intâi as tretii, aicea.  Bine-i cuvăntat D|ujmn[ejdzăul 

BE_e 9) 

aostru întru tot şi acmu şi pururea şi în veaci. — caa me be Ha. 
Slava ta, Dumn[e]dzăul nostru, slava ta, înpăratul cerului, mâăn- 

gâitorul sulletelor celor adevărate, cela ce toate le dai şi toate le 

înpli din vistearul cel bun şi dătâtor de viiaţă; vino şi te sălăş- 
luiaşte între noi, şi ne curăţeaşte de toatâ spurcăciunea, şi măn- 

tuiaşte cu bine sufletile noastre. — St[i]nte Doamne, Siijnte tare, 

svlijnte fără de moarte, miluiaşte-ne pe noi. Mărirea Părintelui, 
şi a Fiiului, şi ||! a Dlulhului sflăjntă, acmu şi pururea şi întru 
veaci de veacii, amin. Preasflăjntâ trro[ijţă (sic) miluiaşte-ne pe 

noi. Doamne, curățeaşte păcatele noastre. Despuitoare, iartâ fărâ- 
«delegile noastre, Sfji]nte cercetâtor, vindecă neputinţa noastră pen- 
tru numele tău. — 3 Doamne miluiaşte-ne. Mărirea. Și acmu. — 

Părintele nostru cela ce eşti în cer, ca să să silijnțască numele 
tău, ca să vie înpărăţiia ta, ca să fie voe ta, cumu-i în ceriu, 

aşia şi pre pămăntu. Păinea noastră cea săţioasâ dă-ni-o noao 

p. 

qi 

42 

astâdzi, şi ne iartâ noao || păcatele şi greşealele noastre, cum şi p 43 

noi ertâm datoriile datornicilor noştri. Şi nu ne duce întru nâ- 
paste, ce ne izbâveaşte de vicleanul. — Ca ta iaste înpărățiia, şi 
putearea şi mărirea, a Părintelui, şi a Fiului, şi a Sf[ăjntului 
Dlujhui, Acmu. — Doamne miluiaşti-ne 12 ori. Mărirea. Şi acmu. 

Veniţ[i] să ne închinâm înpăratului nostru Djujmnţejdzău. Veniţi] 

să ne închinâm şi să cădem cătră Hiristo]s, înpăratul şi Dlujm- 

nle]dzăul nostru. Veniţi să ne închinăm şi să cădem cătră singur 
H[risto]s, înpăratul Dumnâdzăul (sic) nostru. 

Cas 3 ps/aJi[m] 16. — Ascultă, Doamne, dreptatea mea, ia 
amente rugarea mea. Socoteaşte ruga mea, || că nu-i dintru rostu 
viclean. De la faţa ta giudețul mieu va eşi, ochii miei ca să 

vadzâ dreptatea ta. Ispitişți] inima mea, şi o cercetaşți] noaptea; 
arsăşi-mă şi nu să află întru mene nedreptate, ca să nu grăiascâ 
gura mea lucrure omeneşti. Pentru cuventele rostului tâu eu feriiu 

căi cumplite. Îndrepteadză urmele meale întru cărările tale.. Eu 

străgalu că mă audzişi, Doamne. Pleacă cătră mine urechea ta şi 

ascultă graiurile meale, şi minuneadză mila ta şi măntuiaşte pe 

44
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ceia ce nedejduescii spe (sic) tinle]. 1 [| De ceia ce protivăscti: 
dreaptei tale fereaşti-mă, Doamne, ca gana ochiul. Într'acopere-— 
măntul aripelor tale m'acoperi de faţa celor necurațți] ce mă în- 
fricoşadză pre mene. Vrăjmaşii miei sufletul mieu ținurâ. grăsimea 
sa ochisără, gurilorii grăescii mândrie. Ctia ce mă goniia, acmu 
mâ încungiurarâ ; ochii săi îi pusărâ să caute spre pământu. În- 
Cungiurară ca un leu ce-i gata spre răcire, şi ca un lup ce pe- 
treace întru crovul sâu, Învii, Doamne, şi înainte-i tâmpină pre 
înş]i] şi le conteneşte lor, şi izbâveaşte sufietul . mieu de necură— [3 
țiia lor, cu arma ta de măna vrăjmaşilor tâi. Doamne, puţin di 
pre pământu împrăşiie-i pre înş[i] întru viiaţa lor, că cu  singele 
tâu îşți] înplură2 zgăurile lor, Săturarâ-ş[i] fii şi lăsarâ rămâşiţe 
tinereilor săi. lară eu cu dreptate m'arăt feaţei tale, şi mă voi 
sătură căndu mi să va arăta mărirea ta. — Ps/a]i/m/, Diajvlijadă, 24. 

Cătră tine, Doamne, străg cu sufletul mieu. D[ujmn[e)dzăul 
mieu, spre ti[ne) nedejduescii ca să nu mâ stidescă în veaci, nice 
ca să rădză de mene vrăjmaşii miei. Şi amu toţţi] ceia | ce vor râbdă pentru tine nu să vor stidi, 

Ca să să stideascâ făcătorii cei [fără] de leage întru deşertu, . calea ta, Doamne, spune-m[i] mie şi întru cărările tale mă învaţă. 
Tocmeaşti-mâ spre adevăru! tâu, şi mă învaţă că tu „eşti 
Dlulmnţe]dzău măntuitoru] mieu, şi pentru tine răbdu în toate- dzile. Adu-ţ[i] amente de cruţerile tale, Doamne, şi de milele tale 
că din veaci sintu. Păcatile tinereaţilor meale şi ceale neştiute a meale nu le pomeni; după mila ta adu-ţi amente tu pentru bu- nățâţile tale, Doamne. Bunu-i şi dreptu-i D[ujmnjejdzău, drept- a || ciaia leage pusăş|i] celora ce greşescă pre cale; tocmişi pe cei blânzi spe (sic) Siudeţ ; învăţaşți] pe cei blânzi căile tale, Toate căile lui Dlujmne]dzău îs milă şi adevăr, ceia ce cearcă. Svatul lui şi mărturiile lui. Pentru numele tâu, Doamne, cură- 
——— 
„1 Biblia 1688: Ascultă, D[oa]mne, dereptăţile meale, ia aminte ru: găciunea mea. Bagă în urechi ruga mea, nu cu buze vicleane. De la faţa . ta judecata mea să iasă, ochii miei vază dereptăți. Ispitit-ai, şi nu s-au. aflati întru mine Strâmbătate. Ca să nu grăiască rostul mieu lucrurile oa. menilor pentru cuvintele buzelor tale eu ami păzită căi năsilnice. Intă- . reaşte umbletele meale întru cărările tale, pentru ca să nu se clintească paşii miei, Eu am strigată căce mai ascultată D[ujmn[e]zău, pleacă urea-- chea ta mie, şi ascultă cuvintele meale. Minunează milelțe] tale, cela ce. mântueşti pre cei ce nedejduescii, pre tine. 

2 Scris: înpliură,
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țeaşte păcatele meale că muite sintu. Cine iaste omul ce să teame 
de D[ujmn[eJdzău ? Leage-i puseşi lui pe calea [sa]. Sufletul lui 
întru bunâtâţi îl odihniş(i], şi semenţiia lui va ocină pămăntul. 
Ținearea lui Dlujmnleldzău îi celora ce să tem de însul, şi sva- 

tul lui îl arată lor. Ochii miei ] îs pururea cătră Dțu]mn[e)ăzău, 

Cacela rupsâ din laţu piGoarele meale, Cautâ spre mene. şi mă 

miluiaşte, că unul şi sărac sintu. Scărbile (scris: | „scrăbile*) ini- 
mii miale să înmulţiră, din nevoile meale mă scoate. Vedzi sie- 
reniia mea şi usteninţa mea, şi iartă toate păcatele meale. Vedzi 

vrăjmaşii miei că să înmulțiră, şi cu neiubire nedreaptă mă 

urără pe mene. Fereaşte sufletul mieu şi mă izbăveaşte, ca să 

nu mă stidescii că nedejduiiu spe (sic) tine. Cei nerăutaţi 
(sic, = „nerăutăţiţi“) şi cei drepţi să lipirâ de mene, că răbdaiu 

pentru tine. | Doamne, şi izbăveaşte, Doamne, Izdraillijteanii de 

toate scărbile (scris: „scrăbile“) lor. Ps/a/lm, D/ajvid, 50. Mi- 
luiaşti-mă, Doamne, după mare mila ta, şi după multe cruţerile 

tale curăţeaşte fără de legile meale. Mai vărtos (scris: „vrătos*) 

mă spalâ de fărădelegile meale, şi de păcatele meale mă cură- 
țeaşte, Că fărădelegile mealc eu le ştiu, şi păcatele meale înain- 

  

tea mea sintu pururea. Eu ţie unuia greşiiu şi vicleşug înaintea 
ta feciu, ca să să îndrepteadze întru cuvintele tale, şi sirguiaşte 

căndu vei giudecă. latâ eu întru fărădelegi sintu început, şi întru 
păcate mă născii maică-mea. |.lată acmu adevărul: iubiş[ij ceale 
nespuse şi neştiute a înţelepciunei tale şi le arătas[i] mie. Stro- 

peaști-mâ cu bosiiocii şi mă voi curăţi. Spăla-mă-voiu şi mai 
vărtos (scris: „vrătos“) decăt omătul mă voi înălbi. Audzului 

mieu dă-i bucurie şi veselie, bucurâ.sâ oasele meale ceale sme- 

rite. Întoarce faţa ta de păcatele meale, şi toate fărădelegile meale 

curățeaşie. Inimâ curatâ zideaşte întru -mene, Doamne, şi suilet 

dreptu înnoiaşte în trupul mieu. Nu mă lepădă pe mene de la 

faţa ta, şi d[ulhul sfjijnţii tale nu-l luă de la mene. Dă-m[i] mie 
bucuriia || măntuirei tale, şi cu d[ulhul despueturei tale mă întă- 

1 Biblia 1688: Cătră tine, D[oa]mne, rădicaiu sufletulii mieu D[ulm- 

n[e]zăulii micu, pre tine nedejduiiu să nu mă ruşinezu În -veacii. Nice să 
mă batjocorească vrăjmaşii miei, pentru că toţi ceia ce te îngăduescui pre 

tine nu se vor ruşină. Ruşineaze-se cei ce nelegiuescu în zadarii, Căile 

tale, D[oa]mne, arată-mi mie, şi cărările tale învaţă-mă. Povăţeaşte-mă pre 

adevărulii tău, şi mă învaţă căce tu eşti D[umn[elzău mântuitoriulă mieu, 

şi pre tine teamii îngăduitii toată zioa.... 

p. 49 
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reaşte. Învăţa-voiu pe cei fără de legi căile tale, şi cei necuraţți] 
cătră tine să vor întoarce. Izbăveaști-mâ di cei încruntaţi, Doamne, 
Dlujmn(e]dzăul mântuirei meale; bucurâ-să limba mea de drep- 
tatea ta. Doamne, budzele-m(i] deşchide şi gura mea va spune 
laudele tale. Că s'ai hi vrut jirtvâ, dat ț-aş hi amu; toatâ arde- 
rea nu bine vrusâşi. Jrăt[v]a lui D[ulmn[e]dzău-i sutfet zdrobit, 
inimă | zdrobită şi smerit Djujmn[e]dzău nu o urgiseaşte. Feri- 
ceaşte, Doamne, cu bunâ vrearea ta Sionul, şi ca să zideascâ 
zidurile Ier[ujslajijijmului. Atuncia bine vei vrea jrătvâ direaptă, 
inălțarea şi tuatâ arderea ; atunce vor pune spre oltarul tâu viței. 
Mărirea. Alliluia. TI rop(ariul). Acmu. Postu — Doamne, carele 
pre Sflă]ntul D[uJhul tâu în al treile &as l-ai trimis Aplojsltoliilor 
tâi, acela bine nu-l luă de la noi, ce ne înnoiaşte pe NOI, rugân- 
du-te. — Sfin, — Inimâ curaţă zideaşte întru mene "Doamne, şi 
d[ujhul dreptu înnoiaşte întru zgăul mieu. — 2 stih. — | Nu mă 
lepădă pre mene de la faţa ta şi d[uJhul sflijnţii tale nu-l luă de 

Ja mene. Apoi trop/ariul/ întăiu la cas îret[ii]. — eng mi Ain! sue min seu. A lui Dumnfejdzău Născâtoare, tu eşti viţa cia ade- 
vărată, ce neai crescut noao rodul vieţii; pe tine rugăm, rugă- 
mu-te, biruitoare, cu Sili]nţii Aplojslto]i, să milueşti sufletiJe 
noastre. Domnul D[ujmn[ejdzău bine-i cuvăntat ; bine-i cuvântat 
D[ujmn[e]dzău din dzi în dzi. Sporitu-neau noao D[u]mnţe]dzău 
măntuirea noastră. Dumn[e]dzăul nostru, D[u]mn[ejdzău nea (sic, 

c c — »ne“) mântui. Apoi mpmoe2. Întâiu caută 3 cas Au ne 3 
a Cu NR ai , 
ra € (glas 5). arBe Bcu Xe be na. — Bine eşti cuvântat, Hr[i]- stoase Dum || nâdzăul (sic), carea preînțeleaptâ vănare ai arătat, 
Sos leai trimis lor D[ujhul Si[ălnti. Şi cu aceaia ai vănat lumea, iubitor de oameni, mărirea ta, — Mărirea. Căndu vor veni limbile "să să meastece, înpărţi-să-va semenţiia cea de sus. Căndu focul lim- bile lea înpărţi, toată înpreunarea, toată va străgă cu un glas, mărindu întru tot pre Stfă)ntul Dlu]bi. — Acmu şi purlurea]. — Nedeajde şi fo- losire şi scâpare creştinilor, nebiruit zid celora, ce nu pot, şi trudesci întru adâncări linâ adăpostealâ, |tu eşti preacinstitâ a lui Dlu]mnţe]dzău 

1 [Tropatiul] Sfântului, tot așa al zilii. 
2 Preasfântă Troiță s. Treime. 
3 În post,
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Nâscâtoare. Ce cum izbăveşti lumea, nu treace a&astă rugă, ce-ţi adâ 
amente de noi înitu tot căntată. — Doamne miluiaşte [de] 40 [ori]. — 
Gas na Backko Bphw. — Cei întru toată vreamea şi spre tot 
asul, spre cer şi spre pămăntu, să ne închinăm şi să slăvim pre 
Diulmn[e]dzău cel bun, îndelungu răbdâtor şi multu m[ili[olstiv, 
şi pe cei drepți iubeaşte şi pe cei păcătoşi miluiaşte, şi întru 
totu-i cheamă cătră mântuire. Pentru făgâduinţa ce-i să tie bună, 

însuţi, Doamne, priimeaşte ruga noastră într'acesta €as, şi îndrep- 
teadz || viaţa noastrâ cătră învăţâturile tale. Sufletele noastre p. 57 
sflinţeaşte, trupurile noastre le curăţeaşte, găndurile ne îndrep- 
teadză, mente[a] o curăţeaşte!, de rău şi de dureri ne încungiură 
pe noi, cu sili]nţii îngerii tâi ca întru stolirea lor să ne socotească 

pe noi, şi să ne pue pe noi să agiungem într'una credințe, şi să 
înţeleagem neatinsă a ta mărire, că bine eşti cuvăntat în veaci 

adevăr. — Doamne mil[uește]. Mărire, acmu. —  Ciaia ce eşti 
cinstită de heruvimi, şi preamărit adevărat de serafimi, fără 
putregiune a lui D[ujmn(ejdzău cuvăntul || Născătoare ceaia [ce] 'p. 58 
eşti de D[ujmn[ejdzău Născătoare, pe tine te mărim. — aa mo- 

B 

ama. — Pentru ruga stlijnţilor părinţilor noştri, Doamne I[su]se Ju 

Hristoase Dumn[e]dzăul nostru, miluiaşte-ne penoi. — Bo ue Qur— 
Biruitoare D[ujmn(e]dzău şi Părintele atoţţiitorul, şi Domnul fiul 
unul născut I[suls Hiristo]s şi Sifăjntul D(ujhii, o dumnţe]dzăire 
şi o puteare, miluiaşte-mă păcătosul, şi cum ştii de giudeţu măn- 
tuiaşte nedestoinicul şeibul tău. Că bi[ne] eşti cuvăntat în veaci, 
amin. — . 

Cas 6. — Veniţ[i] să ne închinăm  înpăratului nostru 
D[ujmnle]dzău ||... 

40, 

Mlolilitva] Sifântului] Vasfillie. - op 84r.10 
Despuitoare Doamne I[su]se Hr[i]stoase D(u]mn[e]dzăul nostru, 

multu rabdzi pentru păcatele noastre. Aşea şi pănă într'acesta p 85 
cas, adusăşi-ne pe noi întru facerea || vieţii pre lemnu răstignit, 
cu bună înţeleagirea tâiharului, ce întru raiu cale-i feceş să margâ. 

1 Pe margine s'a mai adaus: şi ne vean[decă] de tolate scărlbele.
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Şi moartea morţii o  răpiş[i]. Curăţeaşte-ne pe noi păcătoşii şi 
nedestoinicii şerbii tăi. Greşit-am amu şi fărădeleage am făcut. 

Şi nu sintem destoinici să rădicăm ochii noştri, şi să prăvim spre 
înâlțimea ceriului, pentru căce am lăsat calea direptâţii tale, şi 
am înblat după - voia inimii noastre. Ce rugăm cu al tâu bine 

cruțe-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale şi ne măntu- 

iaşte pe noi pentru silăjntu numele tâu. || Că să stănsără întru 
deşertu dzilele noastre şi ne ia pe noi din mănule celora ce să 
protivescii noao. Şi iartâ noao greşealele noastre, şi cu înţelep- 

ciunea omoră (sic, — „omoară“) - trupurile noastre, ca din cei 
vechiu om !epădatu, întru cel nou să ne înbrăcăm, şi ţie să pe- 

treacem al nostru despuitor şi de bine dâtâtor. Şi aşea a tale 

învățături să le urmăm. Întru veaci odihnâ să agiungem, unde 
iaste întru totu petreacere cu veselie. Că tu eşti întru adevăr 
adevăratâ veselie, şi bucurie celora ce te iubăscii pe tine, Hr[i]s- 

toase D[ujmnle]dzăul nostru, || şi ţie dăm laudâ cu cel fără de 
nceput Părintele, şi- cu preastțăJatul, bunul şi de viiaţâ făcătoru 
Duhul. — 

50, 

ji af B 
Din 1 webuuua n9 uaco.l 

Blajenile. Întru înpărăţiia ta cănd vei veni adu-ţii] amente 
-de noi, Doamne. Ferice de cei measeri cu sufletul că acelora 
aste înpărăţiia ceriului. Ferice de ceia ce plăngu că aceia se vor 
măngăiă. Ferice de cei blăndzi aceia vor ocină pământul. Ferice _: 
di ceia ce ftămăndzăscii şi însătoşeadză pentru dreptate că aceia 
să vor sătură, Ferice de cei mjiji[o]stivi că aceia vor fi miluiţii].. 
Ferice de cei curaţ[i] cu inimile că aceia vor vedea pe Diujmaje]- 
dzău, Ferice de || făcătorii de pace că aceia fii lui D[u]mnle]dzău 
să vor chemă, Ferice de ceia ce vor fi gonit[i] pentru dreptate 
că acelora iaste înpărăţiia ceriului. Fericit iaste căndu vor po- 
noslui voao, şi vor goni pe voi şi vor dzice tot rău, şi vor grăi 
spre voi minciuni pentru mene, Bucuraţi-vă şi vă vesie]liţi că 
plata voastră multă iaste în ceriu. Mărirea. Acmu. Aplolsito]lă. — 

Hi € 

nouă na, — Aduţii] amente de noi, Doamne, cându vei veni 
întru înpărățiia ta. Adu-ţ[i] || amente de noi, sf[ijnte, cănd vei veni 

1 Rândueala siujbei după ceasuri.
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întru înpărăţiia ta. — Siih, — Cinurile cereşti cântă şi grăescu: 
“Sțiănţtă, Sitănţtă, S[fănjiă Domnul Savaoftu, şi plin ceriul şi 

pămăntul de mărirea ta. Siih — Apropiiaţi-vă câtră dănsul şi vă 
„veţi lumină, şi faţa voastră nu să va stidi. S[fânţt, S[făn]t, Sltăn]t 
Domnul Savaoit şi-i plin ceriuli| şi pămăntul de mărirea lui, — 

„ „Mărirea, — Săborul siijnţilor îngerilor, şi cu toate puterile ceriuiui 
căntă şi grăescă : Sffănjt, S[fănţt, S[iănţt, sfântu-i Domnul Sav[alof[t], 

şi-i plin ceriul şi pământul de mărirea lui. — Acmu. — | BBpsa. 
Credzu întru unul Djujmn(eldzău, Părintele atolţiitorul, făcătoriu] 
cerului şi a pământului, a toate celor vădzute şi celor nevădzute. 

„Şi întrunul Domnul 1[suJs Hiristo]s, fiul lui D[ujmn[ejdzău, unul 
râscut ce-i de la Părintele nâscut nainte de veaci, 'Lumină din 
Juminâ, D[ulmnlejdzău adevărat de ia D[ujmn[ejdzău ce! adevărat, 
nâscut iară nefăcut, unul fiind cu Părintele, ce de ia dânsul toate 

“fură, ce pentru noi gamenii şi peniru a noastră mântuire pogoră 

din ceriu, şi să întrupă de la D[ulhul Si[ă]ntă din îi&oara Mariia, 
fu om şi să răstigni | pentru noi înaintea lui mpn Pon[t] Puat!. 
Chinui şi fu îngropat şi învise a treia dzi după scrisoare şi să 
Sui în cer şi şedză dea dreapta Părintelui. Şi iară va veni cu. 

mărire să giudece vii şi morţii. Ce înpărăţia lui mare svârşit 
(scris: „Svrăşit“). Şi întru Dlulhul Sf[ă]ntii, Domnui ce! adevărat, 

şi de vijaţă făcătorul, ce de la Părintele jase, ce Părintelui şi 
Fiului să ne închinâm şi să-i mărim, cum au grăit prorocii. În- 
tr'una si[ăjată săbornică şi aplojsitoj-leascâ bfe]s[eajrecâ. Și măr- 

turisind un botedzii întru ertarea păcatelor, Aşteptăndu învierea 
Bă 

morților, şi viiaţa || ceaia ce va să fie în veaci, adevăr. — Qcaa. — 
Slăveaşte, lasâ, iartâ, Doamne, păcatele noastre, de voe şi de 
nevoe, ce-i cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu găndul, cu ştiinţe 

sau fără ştiinţă, ca un bun şi iubitor de oameni. Que na. — Pă- 
DA. _ Lp 

rintele nostru. — mp9 BoH Attn, cINM8, — cu cant. no. Cu sf[ijţii 
odihneaşte, Doamne, sufietile șerbilor tăi, unde nu iaste boală, 

n 

nice grije, nice suspini, ce-i viiaţa de veaci. — Acmu. 3acmanuuue. — 
„ olositoarea creştinilor neruşinată, purtătoare cătră făcătoriu ne- 

* Evident Npii nu e decât p.-si, MIph — „înainte“, rămas din greşeală, 
ori pus anume, fiindcă s'a considerat de un singur cuvânt cu Pon şi trebuiă, 
:să redeă pe „Pontius“. 
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menciunoasâ. Nu treace || glasul cel de rugâ a păcătoşilor, ce 
înainte ne tămpinâ spre agiutorul nostru. Cu credinţe căntâm ție: 
sirguiaşte spre rugâ şi te nevoiaşte spre rugare folosindu pururea 
a lui D[u]mn[ejdzău Nâscâtoare, celora ce te cinstescă pe tine. 

60. 

Mlojițijtva Sflănjtului Grigorie b[o]eoslov. 

Derept aciaia cine de căte ori va face această rugâ: 
dziua sau noapte, nu va aveă nice un rău omul, nice diiavolut 
nu-i va puteă fa€|e] rău trupului sau sufletului. Și nice o înşelă- 
ciune nu-l va birui să săblăzneascâ, nu numai atâta, ce încă şi 
dinti”atasta lume de să va treace, aceluia iadul sufletul nu-l va 
luă, cum s[veltii Grigorie va va (sic) dzice: Slveltii Grigorie: 
agiută-m[ă] ! . 

Doamne, ascultă ruga mea că eu ştiu că 'vreamea ijaste 
aproape. Dă-m[i] mie, Doamne, |] înţelepciune şi înţeleagire şi lu-. 
mineadză inima mea, ca să te ştiu pre tine întru toate dzilele. 
vieţii meale. Că tu eşti D[ujmn[ejdzăui micu şi nu iaste altul fără: 
tine. Ce numai tu unul carele ai pogorât din ceriu, şi teai lumi=- 
nat din Mariia cu D[uJhul Sf[ăJntă aciaia ţie mă rog, Doamne, ca: 
să luminedzi inima mea, că fără de număr sintii păcatele meale. 
Dă-m[i] mie, Doamne, ca de dănsele să mă po€ curăţi. Cu cre- 
dinţa şi cu adevereciunea numelui tău cel siiăjnti, întru dzua carea 
te chem de sărgu voiu să mă asculţi pe mine, Cum ai ascultat E 
pe Tavifta şi pre Saara, şi varsâ din ochii miei lacrămi cum verşi 
pre pămăntu ploae, că să îngreue inima mea ca o piiatră. Greşiiu, 

" Doamne, greşiiu foarte greşiiu întru viiața mea şi toate fărăde- 
legile meale eu le ştiu. Cătră tine mă rog, Doamne, şi cătră tine 
străg: Tinde dreapta ta şi mă izbăveaşte de ceia ce vrăjmăşescă 
mie. Cum ai izbăvit cei trei otroci. din cuptorul cel de foc, pe 
Sidrah şi pe Șisaah şi pe Aveden. O, o, Doamne, înpăratul ce- 
riului, dă-m[(i] mie râbdare şi ţineare, şi liubov cu credinţe, | şi 
smerenie adevărată ca să pot petreace întru lucrurile ceale bune. 
Fă inima mea ca să voju să leapăd răutăţile meale, cealea ce am 
grăit şi am făcut şi am găndit întru tinereaţile meale, cealea ce 
nu-s pre voe ţie. Ceiu şi mă rog, Deamne, şi cătră tine străg, cu 
glălavă (sic = gâl&avă“) mare şi cu toată inima mea, Pe tine te 
laud, şi pe tine te mărescu, şi cu a ta preast[âjntă maicâ şi cu 

S
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toți] sfinţii tăi, ca să-m[i] trimiţi sf[ijnţi îngerii tăi şi arhanghelii, 
şi patriarhii şi prorocii şi Aplojstlo]lii şi cei 4 evanghileşii, şi 
m[ujcenli]cii şi mărtursitorii, | şi fi&oarel[e). Rogu-mă şi ceiu, 

Doamne I[sulse Hrlijstoase toţii] silijnţii tâi cei aleşi ca să mă 
asculte pe mene, şi să-m(i] dea mie pe calea cea adevăratâ să 
trecu. Greşiiu, Doamne, greşiiu, foarte greşiiu, nu omului, ce mai 

vărtos (scris: „vrătos*) cătră tine, Doamne, D[u]mn[e]dzăul mieu, 
că nu iaste număr lucrurilor meale celor reale, ce am făcut din 

tinereaţele meale. Şi tu, Doamne D(ujmn[e]dzăul mie[u], înpăratul 
vieţii de veaci, ce neai răscumpărat pre noi cu stlăjntă singele 
tău, ce teai găvozdit pre lemnul crucei pentru lume, şi pentru 

mene nedostoinicul şerbul tău, Arhimandrit Andonie, | nu pentru 
a mea destoinicie ce peniru mila ta cea mare. C'ai vrut să mă 
izbăveşti ca să nu întru în locul acel de petire, ce iaste pururea 
fără de odihnâ şi fără de luminâ, cela ce w'are puteare nice are 

svărşit (scris: „svrăşit“). Că di[n] iadu cine să va mărturisi ţie, 
Doamne, sau din morţi cine te va lăudă pe tine. Miluiaşti-mâ pe 

mene, Doamne, şi mă ascultă şerbul tău, Arhimandritul Andonie, 

nedejduindu spre tine, şi mă ascultă cum ai ascultat, pe Mariia 

şi pe Martha, rugăndu-se ţie ca să mergi cătră groapă să învii || 
pre Lazar şi l-ai învis. Aşia şi eu mă rog, Doamne, ca să mă 
învii pre mene din moarte, ca să agiungu să stau dea direapta ta, 

ca să audziu glasul cel si[ăjntu grăindu: Veniţi bi[agojsl[olviţii 
Părintelui mieu, fii-m[i] mie blănd cum fuseşi curvei în casa iui 

Simon stricatului, şi varsâ din ochii miei lacrămi, cum vărsai 

aceia ce pitoarele tale spălă şi cu părul său le ştergeă şi o slo- 
bodzişţi] cu pace. Cătră tine mă rog, Doamne I[su]se Hrjisltoas[e] 
atotţiitorul, ca să-m[i] erţi mie toate păcatele meale mainte | de 

ce nu moriu. Și ca să nu să bucure vrăjmaşii miei de mene, şi 

ție mă rog s|veltii Petrz, cela ce ţii cheile înpărăţii cerului, ca 

să-m(i] dezlegi păcatele meale pre pămăntu. Şi-m(i) dă mie, Dom- 

nul mieu i[sujse Hr[i]stoase tărie şi puteare spre draci, ca să bi- 
ruesci diiavolul - preveghindu şi luptăndu-se cu mene. Rogu-mă 
sfjijntei maice a Domnului nostru lui I[su]s H[risto]s. Rogu-mă 
tuturor sflijnţilor îngeri şi voevodzi. Rogu-mă şi tuturor sfțijnţilor 
proroci, şi tuturor si[ijnţilor patriiarhi, şi tuturor sfji]nţilor Ap[o]s- 
[toli, | şi tuturor sfjijnţilor m[ujă[ejn[ilci, şi mărturisitorilor şi îi- 
oarelor. Rogu-mă şi chem, Doamne I[suls[e] Hrli]stoase, toţii] 
sfi]nţii tăi cei aleşţi], că să să roage pentru mene ticălosul, şi 
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pre ceia-i chem ce înaintea lui D[ujmn[ejdzău netrecutu strigă 
dzua şi noaptea: S[făn]t, Stănjt, Slfăn]t G[ospod]z Siavaloth, ca 
să să roage pentru mene păcătosul, ca să po& birui fărădelegile 
meale, cealea ce am făcut din tinereaţile meale, şi pănă într'a- 

ciastia dzile cealea ce nu-s pre voe ţie. O, ţie mă rog, Doamne 

I[sujs[e] Hrli]stoase, că eşti îndulrat şi m[i]ifolstiv tuturor celora 

ce cheamă numele tău cu adevărat. Cătră tine mă rog, Doamne, 
şi de la tine aşteptu milă ca să-mli] dai păcatelor ertare, şi ca 

să asculţi ruga acasta, Că tu eşti cela ce petreace în părăţie cu 

Părintele şi cu Dlulhul Siţălnti. Acmu şi pururea întru veaci de 
BR 

veacă, adevăr. — 3 no. — Doamne, greşiiu, iartâ-mă întru si[ăjnta 

trro[ijţă (sic). Doamne, curăţeaşti-mă păcătosul. Doamne, ziditu- 

m'ai, miluaşti-mâ. — Amin. — Pănă aicea m/o/lfiliva lui Gri- 
gorie. Coneţ. 

70, 

După mlolllijtva lui svle]tii Grigorie apoi aceasta a 

(s]flilnte[i] Pr[ealE[i]ste. 

Despuitoare Doamne, bine mulțemăscii, de tot binele cela 

ce ai făcut şi rabdzi pentru mene păcătosul, şi nedestoinicul şer- 

bul tău, anume imrleleă. Că tu eşti Dumnădzăul mieu şi spre 
tine nedejduescii, şi pe tine rog că zidirea ta sintu eu. Şi acmu 

cadziu cătră tine, Doamna mea. Miuiaşte-mă multu păcătosul. 

Cântare nedestoinică priimeaşte, ce-ţ[i] aducă din rostu spurcat. 
Filul acesta-l roagâ, ertare pă | catelor să-m[i] dai mie. Sf[ijnţii 
lui D[ulmn[e]dzău voevodzi Mihail şi Gavriil, mai marii cinurilor 
îngerilor, şi cu toţii] îngerii şi arhanghelii, rugaţi-vă pentru mene 

păcătosul cătră făcătorul şi biruitorul, ertare păcatelor să-m[i] dea 

mie întru dzua giudeţului siăjntului D[ujmnlejdzău. loane pro- 
roce prleld[ijtlejce, ce ai chinuit pentru H[risto]s şi ai îndrăznire 
cătră despuitorul, roagă-te pentru mene păcătosul şerbul tău 
anume imrlelci, ca să mă spesțejscii cu a ta rugă. Siji]nţii lui 
Dumnţe]dzău, Ap[ojs[tolli, proroci şi m[ălățejafilei, s[velti toţi, | 
posltlnici, pr[eajp[o]dfojbni&ți], pustnici, călugări, patriiarşi şi toţi 
svli]ații cei drepţi şi preacuvioşi, ce aţi chinuit pentru Hfristo)s 
şi aveţi îndrăznire cătră mai marele, rugaţi-vă pentru mene păcă- 
tosul, anume imr/e/că, ca să mă splâjsescu cu a voastră rugă. 
Doalm]ne, lumineadză păcătosul pentru ruga sflijntei, alui
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'D[ujmn[ejdzău Nâscâtoare, şi a tuturora silijților tăi. Doamne, 
“dumineadză păcătosul de celea ce am greşit din zgăul maicii 
“meale şi pănă întracesta Sas sau cu ştiinţe, sau cu neştiinţe, | 
-cu cuvăntul sau cu lucrul sau cu găudul, slobodzi, iartâ şi măn- 

tuiaşte pentru mila ta, Doamne, nu mă ruşină pe mene la giudeţ 

„păcătos fiind, ce mainte de moartea mea curăţeaşte toate păcatele 
:meale, şi mă izbăveaşte de muncâ şi dea dreapta stărei tale mă 
-spodobeaşte, cu to([i] ceia ce au îngăduit ţie din veat[i] pentru 

'-ruga sflijntei blogorodilte, şi a tuturor sflijnţilor tăi. Oae cuvăn- 
'-tătoare sintu a turmei tale, cătră tine cadziu, păstor bun. Carcă-mă 

pe mene rătăcitul, D(ujmn[ejdzău, şi mă miluiaşte, şi mă || măr- 

"turisescii ţie, Părintele ceriului, şi a pământului, toate cealea ce-s 

„în tainele inimii 'meale, şi mă căescii di cealea ce am greşitu.— 

ru 41, 50 de mătanii, — Dzicănd, Doamne I[su]sfe] Hrli]stoase 
„carele eşti fiiul lui D[ujmn[ejdzău, curăţeaşti-mă şi mă spală de 

:toate păcatele meale, cealea ce am făcut de la botedzul mieu şi 
= 
m 

pănă întru :dziua de astădzi]. — Ruga mn 2. — Doamne miluia- 

„.şti-mă şi -mă splăjsiaşte, pentru si[ăntă a treia dzi a învierii tale, 
„şi pentru preacinstita maica ta, şi pentru sffălntă şi cinstită cru- 

cea ta, şi pentru sfjălntă groapa ta, şi pentru |) toate sventite lo- 
-curile tale. Dă-m[i) mie pentru dănsele ertare păcatelor. Căescu-mă, 

Doamne, de celea ce am greşit ţie, şi cu pocăințe strig cătră tine: 

greşiiu, Părinte, spre cer şi înaintea ta, Doamne, trimite-mi] agiu- 
“tor de sus de la petreacirea ta, şi de la scaunul mărirei sflijnţii 

tale, şi mă unbreadză cu d[ulhul sfli;nţii tale. Și mă înţelepțeaşte 
şi mă -tocmeaşte pe cărările învăţăturii tale, şi să faci voe ta 

în toate dzilele vieţii meale, pănă la ceale mai de apoi suspi- 

nile meale. Slobodzi, iartă toate greşealile de voe şi de nevoe, 

şi mă izbăveaşte de toate || laţurile diiavolului şi [a nJepriiato- 
rului 3, şi de vrăjmaşii vădziuţi. şi nevădziuţi, şi foloseaşte întru 
sănătate şi întru spes[e]nie, Pentru ruga preacinstitei a lui Diu]- 
mnjejdzău Nâscâtoare şi a tuturor silijnților tăi, Doamne, milu- 
ăaşti-mă şi mă măntuiaşte, prin sflănta trro[i]ţă, Părinte şi Fiiu 
şi Suflet Sifăintu. D[ujmnţeJdzău, miluiaşti-mâ, Doamne, Doamne 

1 Doamne milueşte. 

2 Tot aşa, în acelaşi chip. 

3 Cit, nepriietorului = „nepriitorului“, 

dk 
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caută din cer şi vedzi, şi carcă viia ta şi săvârşeaşte (scris:: 

„Săvrăşeaşte“) cezia ce au răsădit direapta ta. Doamne, însăm- 
neadză-mă cu putearea cinstitei crucei tale, că datu-mi-ai crucea 
ta spre gonirea || vrăjmaşului. Doamne, sp[ă]siaşti-mă spre tine ne- 
dejduind. Doa[m)ue, cum ştii şi cum vei, miluiaşte-mâ şi mâ; 
măntuiaşte. Şi ca să fie voe ta întru mene păcătosul şi nedes- 
toinicul şerbul tău, anume imr/e/că, Doamne, frica ta şi liubovul: 
şi leagea ta răsădeaşte întru inima mea cu darul Sf[ă)ntului D[u]hs,. 
şi cuvintele d[ujmnleJazăeştilor cărţilor tale îm[i] dăruiaşte mie.. 

Rugă cătră preasf[ă)nia despoitoare noastră a lui DluJm=- 
n[ejdzău Născâtoare cu umilințe, — Mişel şi păcătos şerbul lui: 
Dumnădzău anume imrlelcă, roagă-te câtră preasf[ăjnta despoi-- 
toare maica Domnului nostru lui I[sus Hţristo]s. || Doamna mea, 
miluiaşti-mă mai vârtos (Scris: „vrătos“) decăt toț[i] greşiţii fiiu- 
lui tău şi fâcătoriului mieu. Şi tu preacinstită maica lui D[ujm- 
n[ejdzău, Doamna mea, miluiaşti-mă mai vârtos (scris : „vrătos“). 
decăt toțli] greşiţii. Şi căndu preacinstită rugâ dug[i] fiului tău 
pentru rodul creştinescu, adu-țli] amente şi de mene păcătosul 
şi nedestoinicul şerbul tău, anume imrlejci. Preacinstită Doamna. 
mea, nu mă [lăjsă pre mene, nu lăsă aşteptarea mea, dă- m[i| mie 
lacrămi şi pocăință, mli]ilo]stenie şi liubov (scris: „lubov ) cătră 
toţ|i] şi smerenie în tot asul, pe nime să nu osindesci, | nice. 
cum, şi pe nime să nu zavistuescii. Ceale ce sintu lucruri spur- 
cate întru sufletul mieu, şi reale obiceaele ceale ce întrănsti pe- 
trec, întru toate dzilele vieţii meale, a dzilei şi a nopţii €asuri,. 
el petrecii întru spurcate lucruri: întru dzuo săvârşesci păcatele 
dzilei, iar întru noapte a nopţii. O amar mie, preacinstită Doamna. 
mea, de toate cealea ce le plinesci întru viaţa mea spurcate,. 
cealea ce săntu scrise pen văzduh pănă ]a porţile ceriului. Dară. 
cum voi vrea să fiu izbăvit, de aceaste trei lucruri: de amără- 
Ciunea inpărţirei, de păcatele | sufletului, de spurcat tru-- 
pul micu, şi de cumplită îrica morţii, întru a cui mănă va cădeă 
mişel sufletul mieu şi păcătosul, ţinut de cutremurul cel din văz- 
duh ? Păzitorul mieu îngerul (scris : „îngeriul“) l-am gonit dr la 
men[e], cu spurcate lucrurile meale multe. lubi sufletul mieu cel 
spurcatu, înfricoşerile aceale din văzduh cum va veni spe /Ssic): 
dănsu răspunsu de la giudeţu. O preacinstită biruitoare, tu uşu- 
readză greimea sufletului mieu. Spre tine nedeajdea mea o puş, 
nu te plecă cu a ta rugă, nedejduindu-mă spre tine, izbăvit să
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fiu | de înfricoşeate şi groznice (sic) munci, ticălosul, şi de 

i-cutremurul acela ca să nu fiu ruşinat, de purtătorii de lumină, 

„îngerii lui D[ujmnlejdzău, cu lucrurile meale ceale de ruşine şi 

'-spurcate, ca s[ă] nu fiu părăt de vamăşii cei fără de sufletu, ca 

1-să nu îngreuiadze păcatele meale spre măsură spre sufletu. Ce 

-tu-m[i] fii mie agiutătoare, cu adăncă mila lui Dumn[e]dzău, şi 

cu ruga ta cea bine priimită, m[ijiostiveaşte-te spre mene 

multu păcătosul, şi mă îndrepteadză, Doamna mea. | De reale 

obiceae şi fără de număr mulţimea păcatelor meale, şi întru €a- 

“sul sfărşitului (scris: „sfrăşitului“) mieu ca să nu să bucure 

vrăjmaşii miei de mene, ca să nu fiu înpărțit de faţa ochilor tăi, 

ce spăsit ca să mă aflu mişelul şi păcătosul şerbul tău Andonie 

„Arhimandritul, cu adăncă mila lui Dlujmn(e]dzău, şi cu ruga ta 

bine primită, preacinstită Doamnă b[ogorodi]țe, cu puterea sf[i]n- . 

„tei şi [de] o fiinţă trroțijță (sic), Părintele şi Fiiul şi Dlujhul 

“Silăjntii. Acmau aicea să pomenescă morții mai pre urmă. Mlajr- 

[tie], 9. Conef. 

140, 

Jitie şi din multe pretreacere. 

D|ujmnţejdzău ce streină pre Domnul lo Gheorghie Ştefan 

“Voevod, multe ţărji] streine înblănd, pănă veni vreame de ne 

adusie] D[ujmnţeldzău suptu mila craiului şteţesc, în tărgu în 

"Ştetin, ţar[aj Pomorsci, ţara a lui Clurtur]şiitea ! bra(njde[m]burs- 

chii, iar tărgul Ştetin nu-i supt ascultarea Şieţilor. | 

Antonius archimandrit[a] 2 scriem după ce fu voia lui 

+Dlumnle]dzău de pribegi lo Ghiorghie Ştefan Voevod multă - 

streinătate, prin multe ţără şi mări călcăm şi trecum 10 ani, pănă 

veni vreame înpuţinari[i] dzilelor Mării Salţe], şi aicea eu An- 

“donie arhiemandritul (sic) scriu primenirea boalelor ce avii la 

“înpuţinarea sufletului lui I[eat] 7175—1667. 
K 

Mţejsfe]ţa2 noelm]v[rie 15 dzile n%4 l-au apucat boala cu 

„căteva schimbări de pi&oare şi la trup, şi l-a ţinut aşea pănă în 

1 Cf. furşie, furştă < germ, Fiirst ap. |. Bogdan, Relaţiile Țării 

Româneşti cu Braşovul şi cu Ţara Ungurească, Bucureşti, 1905, p. 103, nota 2, 

2 Scris cu litere latine. 

3 Luna. 

+ Vineri. 

p. 129 

p. 130 

p. 177 

p. 118



p. 179 

p. 1890 

p. I81 
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luna lui d[e]ch[emvrie] 14 dzilțe]; sojmjbot[ă] la 9 &as: de- 
noapte l-au lovit catarol (sic) din cornul capului drept şi în măna. 
dreaptă şi pitorul dirept. 1668 noo (sic,=„nou“) ani mfejs[e]ţa . 
ghen[arie] 10 dzil[e], vineri pre sinbătă, toată noapte au avut chin 
mare] || ca de moarte. La 9 gas de dzi si[n]bă[tă], ghen[arie] 11,. 
iar l-au apucat acea nevoe rea şi l-au țint n62 Gas, şi 10 pre 
zi. La un cas după amiazăzii) sinbo[tă] iar l-au apucat şi l-au 
ținut 1 cas. După ce s'au trezit din boal[ă], iar toată zua s'au 
chinuit, şi spre d[ujme[ne]că toată noapte. D[ujmenecă 12 ghen-- 
[arie], 9 cas zi, sau mai trezit şi taina carea iaste trupul şi. 
singele Domnului nostru lui I[su]s Hiristo]s cu trezvire au luat.. 
Apoi după sflăjnta priceştenie, iau întorsu mai bine. Luni 13, 
marţi 14, 15, 16 goi, iar l-au lovit acea nevoe la il Gas...3 || 
graiu[!] ia[u] fo[stuj încă[i]ei[tl. 17 dzil[e] ghen[arie] la 5 &as nsfa] 
sara iar l-au lovit și l-au ţinut 1 &as; foarte grăut l-au ţinut, că 
au fost ca un mortu. Apoi iar s'au mai trezit, iar graiul tot nu-i 
slujiia ca cum vrea fi bat de o beţie. 18, 19, 20 nemic, far marţi- 
ghen[arie] cam la 7 &as de dzi l-au apucat şi l-au ţinut 5 şter-. 
turi de Gas. muu5 marţi la 3 &as după amiadzădzi] iar l-au 
lovit din somn şi l-au ţinut mult, că şi graiul i sau amorţit, şi 
l-au lovit tus[ă] rea şi năduşal[ă] din piept, că nemică nu puteă 
înțeleage omul ce mulr]guia pănă la 11 Sas de noapte..,5 || 22 
Shenarie cpE7 8 tas de dzi, şi iar din somnu, şi l-au ţinut 1: 
tas şi [dujpă ce l-au lăsat bola (sic), limba tot iau fost legat[ă]. . 
La 2 gas noa Aiin8 iar l-au lovit şi l-au ținut totdeauna. Cănd: 
neam luat noi ertăcilujni, abia neau răspuns cu limbă de neau.: 
ertat. După 7 asur[i] marţi sara iar L-au apucat şi l-au ţinut . 

  

1 Cet. „la al nouălea ceas“, 
, 2 Jumătate, După acest cuvânt urmează o cruce, Astfel de cruci se : Întâlnesc şi mai încolo în acest text, Ele ne arată că în locul respectiv cel ce scria şi-a făcut cruce şi, cuprins de spaimă, a Spus în sine: „Doamne iereşie“, ori ceva asemănător, 

. 
3 Urmează o treime de foaie ruptă. In locul acesteia la legare s'a. lipit un petec alb pe care un „dascal“ a mâzgălit mai. târziu câteva cuvinte = cu 0 Scrisoare foarte slabă. 
* Probabil greu + rău. 
3 Tot aşa. 
5 Urmează verso din treimea de foaie ruptă. 
? Miercuri, 
3 La jumătate ziua, amiazi,
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multu şi tot n'au mai grăit nemică şi în multe fealuri i să schimbă 

fața şi ochii i să făceă ca singele şi de cătătura lui: te spămăn- 
tai!“ Miercuri noapte spre goi la 2 cas ii n62 după miazăzi, 
noapte ghenlarie] 23, iar l-au apucat şi l-au ţinut multu tăt într”- 

una şi tăt n'[au] mai grăit nemică, numai căce să ţineă sufletul 
întrănsu. îl Gas de zi iar l-au prinsu şi l-au ţinut tot într'un 
chip, fără graiu pănă la 5 €as şi giumătate?, Şi iar l-au apucat 

de noapte &[oi]. | Apo[i] după 5 €as şi giumătate iar l-au pără- 
sit şi am dzis cătră Măria Sa: „Doamne, acmu ne cunoşti ceva?“ 

Ș'au răspuns: „cumoscu-vă“. Eu grăind, dzicăndu-i: „ce te vei 

închină ha[tjmanului îrăţine-tău şi lui Dimitraşco?*; numai ce 

m'au luat de mănă şi şau plecat capul în 5os şe (sie, = „şi”) 
decii iar mau mai grăit. La 5 &asn6 sara &oi spre vinerți] iar 

l-au apucat ţinindu-l (sic) pre braţe. 11 %as nd de dzi au leşinat. 
La 12 iar l-au apucat+ Și au fost tot ca un mort căce...5 să 

loase || şi la prevegh[ilă mu[ijdzi (= „mulţi?“) dzua şi noalptea|z), 
iar de marţi, din 21 -ghen[arie] tot l-am păzit cu lumina amănă 
gata din cas în cas, dzua şi noapte. Viner|i] noapte spre sinbătă. 

de la 12 cas şi un şiert după miadză-noapte au început a trage. 

La 5 &as iar l-au prin[s]. La 8 cas de dzi iar l-au apucat şi: 
trăgeă de moarte şi-l călcă şi acea nevoie6. Şi l-au ţinut întruna: 
şi au tras sinbătă toată dzua şi toată noapte spre duminecă. Şi 
trăgeă grozav din grumaz şi multe m[ijnuni făcea cu deagitii[e], 

carel[e] nu leam putut scrie. lar duminecă sar[a] spre luni şi 
mai tare să păziă slăbiciunea lui şi la 12 Gas de noapte s'au 

trecut, Dumnle]dzău să-l iarte, pre braţilje] meale ţiindu-l...7. 
Şi ni|&Je după moartea lui5.,.|]|...1u lasatul săcului de carne, Du- 
menecă spre luni s'au răposat la 12 &as tocma ghenlarie] 27 

i n Le) - T 

întru dzua Sf[ălntului npuneknie cmro loa Baarasc9,  Păn'aicea. 

1 Urmează iarăşi o cruce. 
2 Şi jumătate. | 

3 După aceasta a adaus cineva ulterior şi fără legătură: Și l-ar l-au 
apucat de noapte ş[oi]. 

4 Se scrisese mai întâiu finuf, apoi s'a şters. 

5 Rândul a fost tăiat la legare, deci se poate ceti cu greu, 

6 Urmează iarăşi o cruce, 

NI ? Deasupra rândului s'au adaus mărunt încă câteva silabe care, din: 
pricina umezelii, nu se mai pot ceti. 

s O jumătate de rând s'a tăiat. 
9 Aducerea s. Întoarcerea moaştelor Sf. loan Gură-de-aur. 

p. 182 

p. 183 

p.. 184
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iam dus viiaţla], şi l-am lăsati, şi cu bună nedeajde s'au svărşit 
= a î = 

(scris: „svrăşit“) A „apoe cA9, nu mea re K5, X5o 16682. nuca 
Andonie Arhimandrit carele am slujit casăi Mării Sal[e] lo Ghior- 
ghie Ștefan Voevod. || 
Luni cănd au murit s'au tăcut lucru[l], iar marţi 28 ghen[a- 

rie] s'au vestit pre la cei mai mari şi în tărguz, 

150. 

Ă 
p. 166 Mlo]liltve de rugă de peste săptămănă căte trei pe dzi: ue ne 

p. 187 

p. 198 

€ p 
Spain, no ua n0 Beueie 4, scoase de Măriia Sa Gheorghie Ște- 
fan Voevod; leau scos din limba sirbească pre limbă romănească. 

Întăiu a dumeneileji [după utrănie). 
Mărirea ta, Doamne Dumnlejdzău! mieu, că m'ai spodobit 

a vedeă dziua a preaslăvitei învierii tale, întru carea ai slobodzit 
Suiletile drepţilor cealea ce eră legate în iad. Aceaia slobodzenie, 
despuitoare, şi eu o dorescii, să mă dezlegi din multe păcate, 
fiind legat || ca să străluăască lumina bunătăţilor tale întru întu- 
necat sufletul mieu. Că ştiu amu. fără de număr îndurarea ta şi 
nespusă iubire de oameni. Că din ce mam fostu întru ce sintu 
m'adusâş[i]. Şi cu aseamenea chipului tâu mă înfrămţeşeaşi (sic, 
=— »înfrămsăţeaşi“), şa toată facerea biruitor mă tocmiş[i). Ştiu, 
Doamne, vreamea vieţii meale din tinereaţele meale, şi pănă acmu 
grijeşti de mene ca să fiu măntuit, şi preaînirămţeşeate (sic, = 
„Preaînfrămseţeate“) cinurile tale de îngeri căntător vrea să mă 
aibă. Învăţătură mi-ai. dat mie, | şi lucru sufletescii desăvărşit 
(scris: „desăvrăşit“) mi-ai spus mie. ară eu ticălosul înpiedecat 
fuiu cu mentea, şi cătră poftele meale a iubirei : trupului arun- 
caiu-mă întru tine cea înpuţită a păcatelor. Departe mă făcuiu de 
al tâu bine. Al tău fiiu, fuiu nâscut întru făntâna cea sufleteascâ, 
iară eu amu sintu rob păcatului drept aciara gem dintru adăncul 
inimii şi plăngu cu durere sufleteascâ. De tasul giudeţului găn- 
dindu întru tot slăbăscii: cum mă voi află acolo, sau ce cuvăntu 

  

i larăş cruce. | 
2 Anul 7175 socotit dela facere, luna Ianuarie 27, dela Hristos 1668. 
3 Despre nota. ulterioară care mai urmează pe această pagină sa 

vorbit la descrierea manuscrisului. 
+ Dumineca după utrenie, după ceas, după vecernie,
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voi uzice pentru păcatele meale, sau ce răspunsu îm[i] va fi 
mie | de la giudeţ. Unde voiu ascunde mulțimea fărădelegilor 
ameale, că nu iaste cine-mi agiută mie, nice cine mă izbăvi pe 
mene ? Şi ce voi face, Diujmn[e]dzăul mieu Doamne? Nu ştiu 
“cătră cine mă voi apropiia ca măntuit să-m[i] fie suiletul. Vrea- 
“mea vieţii mealc-i aproape. Ce încai de acmu pătrunde cu frica 
ta trupul mieu, ca să nu mă aflu gol de lucrurile bune, să fiu de răsul dracilor. Că iată ca un cucon înpiedecat îuiu de vrăj- 
maşii miei, şi mai pre urmâ cădziuiu în perire. Altu om nu fu 
aşea păcătos din veaci cum sintu eu, că pentru lucrurile meale | ceale reale măniiaiu îngeruj, păzitoriul sufletului mieu, şi primiiu 
pierzătorul, puind întru inima mea necuviinţâ. Ce nu mă lăsă pe 
mene pănă în svărşit (scris: „Svrăşit“) să piciu, Is(u)se, nume bun, Din pământu mai zidit şi viiaţă mi-ai dăruit mie. Caută 
Spre- Snerenija mea, că samu fără de numâr am greşit, ce încă 
nam rădicat mănule meale cătră D[ulmnţe]dzăi streini. Nice 
"m'am părăsit deaciasta găndindu de Chipul tău, iubitor de oa. 
;meni, cela ce ai arătat spre cei păcătoş(i] mainte. Aducu-mi 
amente de Dla]vlijdă, carele după darul pri[ea]c[ur]vii (sic) | în 
groapa curvii cădziu şi ucidere feace, şi să pocăi cătră tine 
D[ulmn[e]dzăul şi făcătorul, destoinică fiind milii tale. Şi cătră 
Ahav prorocul încă însuţi cuvinte râspundzi, grăindu : nu am să 
dac mai înainte său cela ce am dzis, că l-am vădziut pre îns 
cum înblă măhnit înaintea mea pentru păcatele sale. O despui- 
torul mieu, şi încă adaog să plăngu înaintea ta de ceale mari 

:şi nevindecate ranile meale. Cum Manuasiia, după slujirea idoli- 
“or, prorocii tăi a ucis şi pre toţ[i] Islralilțili[ea]nii au spurcat, 
“şi pre tine Dumn(eJdzăul părinţilor noştri teau măniiat, | dat fu 
“întralte semenţii spre pedeapsă, şi ca un dobitocii cu iarbă îl 
«hrăniia vădzindu a sa perire, adusă-şți] amente mainte de păca- 
“tele sale ce au făcut, şi strigâ din mijlocul legăturilor cătră tine, 
Doamne şi făcătorul, şi fără de nedeajde luat fu deacolo prea- 
Slăvit ; aşea şi eu toate răutăţile întru viiaţa mea am făcut, şi 
nedestoinicii pe sine mă făcuiu milei tale. Şi cum voi căută spre 
nălţime cătră tine cu ochi spurcaţi, sau cum mă voi arătă feaţei 
“tale ? Rumt-am veşmăntul cel de D[ujmnlejdzău ţâsut şi am spur- 
cat veşmântul trupului mieu, | Ce mă curăţeaşte ca un măntuitor 

:şi mă iartă ca un Dumn(ejdzău. Cautâ spre smerenii+ 1nea şi nu «pomeni răutatea păcatelor meale, ce am făcut spre mişel sufletul 
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mieu. Călcător fuiu spre toate poroncile, ce mă nedejduescii spre 

mila ta, şi străg cătră tine cu glăcavlă] mare: adu-ţi amente, 

Doamne, de preacinstit graiul rostului tâu, cialea ce ai dzis: cer-- 

caţţi] şi veţi află, ciareț[i] şi vă să va da voao, că mai venit să 

_chemi pre cei drepţi, ce pre cei greşiţi spre pocaanie, dintru 

carii întâiu eu sintu unul. | Ş'acmu mărturisescu toate fărădelegile 

meale, că deaş tăcia eu, tu ştii aceastea, ce, preamlilijojstli]ve, 

priimeaști-mă ca pre tălharul şi vamăşul şi curva şi fesorul cel 

curvariu, “aceştia toț[i] eră părăsiţ[i], iară tu iai priimit pre înşți],. 

şi raiului iai făcut vieţuitori, Priimeaşte şi a mea pocaanie, ne- 

destoinicului şerbului tău, Andonius imr/ejcii. Doamne I[su]se 

Hrţijstoase, cu cuvăntul a[i] curăţit stricaţii, curăţeaşte şi spur- 

căciunea sufletului mieu, și-m[i] fii mie întru agiutor şi cu pu- 

tearea cinstitei || crucei tale îngrădeaşte-mă pre mene, şi cu diul- 

hul sfli]aţii tale mă întăreaşte. Întoarce ruşinaţ[i] pre ceia ce să 

luptâ cu mene, şi ca să mărturisascâ rostul mieu mulţimea milei 

tale, ai fostu agiutorul mieu întru toate nevoile, şi măngăitor 

întru dzua grijilor meale. Ş'acmu nu lepădă rugăciunea şerbului 

tău, ce măntuiaşte chinuitu sufletul mieu, şi toț[i) creştinii mi-. 

luiaşte, cu ruga preacinstitei biruitoarei noastre şi a lui Dlujm- 

njejdzău Născâtoare. | Că tu eşti Dlujmnle]dzăul nostru, şi pe 

tine cearem, Părinte, şi Fiiu, şi Suflet St[ălntii, miluiaşte-ne pe 
ti 

noi acmu şi pururea şi întru veaă|i] de veacii, amin. Tu NSAAS 

1, Cela ce învisă din moarte, Doamne lsulse Hrlijstoase 
PI ui 

D[ujmn[eJdzăul mieu, miluiaşti-mă şi mă splălsiaşte. ru NOMAS 

5i2, Cum ai miluit pe Petrii şi pre Thoma în legături, şi pre 
AM DE 

mene nu mă treace; despuitorul mieu. în m9A5 P3 W N5Tă 

3mpzui. Otpustu[l/utrâni[i]. 

MAmMBa i ns sia (— Molitva Duminecii după ceas). 
Dumnfe]dzău întru tot puternică, şi fără început. Doamne 

înpărat, cel naltu şi slâvit, cela ce biruiaşte | toate facerile vădzute 

şi nevădzute, cela ce şeade spre heruvimi şi-i căntat de seralimi,. 

1 Doamne milueşte de 30 ori. 
2 Doamne milueşte de 12 ori. 
3 Doamne milueşte de 3 ori.
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ție slujesci mii de ceatele ceale de sus, cinuri ; cel rugat de în- 
geri şi de toate puterile închinat, şi de! ceai de %os facere cu 
frică să cutremură înaintea ta, că tu eşti D[ulmn[e]dzău unul fără 

i de păcate, Nu mă trece pe mene rugându-te în al şeasele cas 
" aceştii dzile, întru care teai arătat aplojs[tollilor tăi dupâ înviiare 
fiind în grije şi ai schimbat scărba (scris: „scrăba“) lor spre 
bucurie. După arătarea a preaţinstite a tale măn[u] şi coate, 

| schimbă scărba (scris : „scrăba“) mea | carea mă ține acmu, şi-m[i) p 798 
izbăveşte grija păcatelor şi nu mă trece pre mene, despuifoare, 
rugăndu-te într'acesta cas, întru carele ai dzis lui Zacăhei : 
astădză-i mântuirea casăi tale, iară tu acmu curat eşti. Dâ măn- 
tuire casăi meale cei sufleteşti, pentru căce spurcăm casa aceastâ 
trupească, şi nu sintu destoinică să iau preacinstit trupul tâu, ce 
ca un bun şi de oameni iubitor, priimeaşte voroava rugii meale 
întru asul acesta, întru carele ai vorovit cu mviarea samareanina 
şi taina inimii ei iai dzis, dzicându-i: || ceare apă vie. Sifănlt, p. 199 
slfănit, s(fănjt Domnul mieu, tu ştii taina inimii meale. Dă-m[i] 
mie picătura milei tale, că dela tine iaste izvorul vieţii. Stânge 
Sufletul mieu cel arsu de para păcatelor, şi opreaşte seatea inimii 
meale, şi-mi dă mie bucurie să petreci dzua acasta, întru carea 
S'au dat mieluşelul lui Avraam în locul lui Isaacă spre jărtvă 
(scris: „jrătvâ“), închipuindu pentru toatâ lumea giunghearea ta. 
[]sujse dătâtor de bine, mieluşelul lui D|ulmn[e]dzău, caută spre 
a mea smerenie şi îndrepteadzâ ruga rostului mieu, Şi prii- 
meaşte cuvăntul | acestu de jărtvă. (scris: „jrătvâ“) ca darul lui p. 200 
Avel. Că de sintu necurat şi spurcat sintu, mă nedejduescii spre 
mila ta, pentru ce n'ai lepădat cei doi bani a vădoi aceia ce 
lăudaş[i] pre îns[ă] mai vărtos (scris: „vrătos*) decăt pe toț[i]. 
Şi vamăşul cu suspini rugăndu-se l-ai îndreptat. Şi pre mene nu 
mă urgisi ca pre tâlharul şi pre curvarul, miluiaşti-mă' că mă 
căescii de toate păcatele meale, că bine eşte (Sic, = „eşti“) 
cuvântat!, cu Părintel[e] şi cu Fiiul şi cu D[ulhul Sf[ăjntii, acmu 
şi pururea şi întru veaci de veaciă, amin. —| 

  

    

  

1 Acest cuvânt rămas prin atracţie din construcțiile precedente e de prisos în acest loc. ” 
t De-aici încolo scrisoarea e foarte grăbită şi măruntă, cu cerneală mai spălăcită şi uneori cu ştersături şi corecturi, Se pare deci că scrierea 

textului s'a continuat mai târziu deadreptul pe curat. De la p. 201 încolo S'a tăiat la legare marginea textului. Din această pricină întregirile de litere 
şi silabe pe care trebue să le facem în această parte sânt ioarte numeroase,



p. 201 

p. 202 

p. 203 
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Mlojifilifa Du]minelcei] după vecernie. 

Bine te cuvintedzu, Doamne D(ujmnlejdzăul mieu, şi c[ănj- 
tar[e] nedestoinică. aducii ţie din rostolu (sic) spurcatu şi din 
inim[a] necurată. Proslăvăscii numel[e] tău cel sfăntu, că de pă- 

cătosul întru totu te grijeşt[i], şi îndelungu rabdzi, [a]şteptăndu 

a mea pocăință, iar eu întru totu te mâniiu c[ăljcănd poroncilțe[ 
tai[e]. Ce voi dzic[e] înainte mărirei tal[e], Doamne, tu ştii ne- 
bunie mea, şi păcatele mel[e] de tin[e] nu a[scunjsără. Şi acmu 
nu mă lepădă pe min[e] de la faţa ta, neavănd budze curate, 

îndrăznindu spre slava mărirei D(ujmnlejdzălirii] tal(e]. Şi ruga 
sărei acmu cătră tin[e) o aducii, pe tin[e] toat[ă] dihanie, şi toat[ă] 

facer[e] cu frică te laud[ă]. O Do[amne D[ujmn[ejdzăul mieu, 
cela ce ai Iuat păcatele a toată lumea, şi [a] melfe] făr[ă] de nu- 
măr şi nespulse] fără] de leg(i] le pierde | viniln]d la €asul cel 
de apoi a dzilei aceştie, întorcândumă-mă din cele deşerte şi al 

tău agiutor cercăndu, că a ta iubir]e] de oameni nespus[ă] este. 

Cele (sic, == „cela“), ce a[i] priimit pi ceia ce au vinitu la al 

unsprădzecele as, şi asemene ei (sic, = „i-ai“) făcutu cu ceia 
ce au purtat totu greul aceşti[i] dzile; şi pre mine aşijdere mă 
primeşte, nu numai o dzi cu lene cheltuind, ce întru toată vreame 
vieţii melle] cu lucruri deşerte am petrecutu, şi lucruri sufleteşti 

nice dănăoar[ă] n'am făcut. Nu mă osindi pe mine, despoitoarle], 

ca şi pri cei mai denainte chemaţii] la a ta cin[ă], lepădăndu-se 
cu a sa inimă cumplitță], ce mă carcă pe min[ej ca ple] cel ră- 
tăcitu spre răspăntie lumii, că suiletul acoperimântul celora ce 

doresc!. latţă! amu dzua plecat[ă] spre sară, eşi soarele Gasul sării 
întă[njpin[ă), şi cel înţălept luminile sal[e[ gătescii, la miiadză- 

noapte să te tănpine, cu tin[e] să Ile] duci întru lăcaşul înpără- 
ției ceiiului, cărora şi pe minie) părtaş mă fă. Nu-ţi aduce 

aminte de || mulţime păcatelor meal[e], ce după obiceiul milei 
tale milu[iaşte]. Nu-m[i] da să adorm întru moarte, ce întăreşte 
mădularele trupului, că am slăbit de păcate. Întăreşte sufletul 

mieu, tremurăndu-ne încet, goneşte gănduril[e] cel[e] spurcate de 

la inima mea, şi luminează minte, care se întunecă de măhnirea, 

ca şi [eu] să-ţi dau ţie rug[ă]. Doamne lI(sulsle) Hirlijstoas[ei, 
pleacă ureache ta cătră ruga mea. lartă toate păcatele mele, şi 

1 Cu toate că textul s'a corectat şi adaus, el a rămas în acest loc 
-necomplet.



    

GHEORGHE ŞTEFAN 6l 

sfărşitu bun d[ărujeşte mie. Şi aşlea] din trupul mieu mă iartă, Şi îngerul păzi], Do[ajmne, de boierul văzdlujhului să mă izbă- vească pe minie] cu ruga şi cu rugăcun[ea] preasfintei a lui Dumn(e]dzău Născătoare, şi a sfintelor puterți] a cerului, şi a toț[i] sfinţii, carii din veaci ț-au îngăduit ţie că bine eşti cuvăn- tatu întru totu cu Părintele şi cu D[uhul Sfântu întru nesfărşiţii veaci, amin. — | Să grăeşti aşlea]: A melțe] multle] păcate, Doamne, cu a ta milă Curățeşte, milueşte-mă şi mă . măntueşte, 
M î 

PH no Bi ionăe l — 

180. 

(Extrase din Vechiul Testament). 

La prilcea? lui Solomon grăiaște aicea, Glav/a] 3. Fiiul 
mieu, graiurile Jegei nu le uită, graiurii[e] meale ca s[ă] le soco- teşti intru inima ta. Că multă viaţă şi ai cu pace să vor adaoge ție. M[i]ilolsi[e]niia şi credința ca să nu lipsască de la tine, ce 
să nu o pui pre îns[ă] pre cerbicea ta, şi să o scrii pre îns[ă] pre tabla inimii tale şi vei afla bini. Şi găndeaşte bine înainte lui Dlujm[nedzeu] şi înainte omenilor. Şi fii nedejduitor cu toată inima spre Dum|nedzeul, iar cu a ta înțelepciune nu te mări, 
Toate căile tale cu conoştințe (sic) să le îndreptedzi. Nu fi în- țelept de la tine, ce te teme de Dlulmn[ejdzău şi te lasă] de 
tot răul. Atuncea va fi vindecare în trupul tău3. 

Glava 8: | Că voi spune voao ce in toate dzile. Dum- 
[nedzău] mă zidi d'inceputul călii sal[e] întru lucrul său, mainte de 
veac mă urdzi, mainte de facirea pămăntulului, mainte de facer[eaj 

  

1 Doamne milueşte-ne de 12 ori, otpustul. 
2 Pildele, “ 
3 Bibiia 1638. Fiiule ale meale legiuiri nu uită, şi graiurile meale cruţe a ta inimă, Pentrucă îndelungare de viaţă şi anii vieţii şi pace vorii adăogă ţie. Milele şi credinţele nu te lipsescu, şi le atinge pe iale preste grumazi, scrie-le pre iale pre leaspedea inimii tale, Şi vei află hară şi gân- deaşte înainte bine, înaintea Dlo]mnului şi a oameniloră. Fii nedejduindă cu toată inima pe D[ulmn(e]zâu, şi pre a ta învăţătură nu te smeri. In toate căile tale cunoaşte-o pre ia, pentru ca să îndirepteaze căile tale. Nu fii înţeleptă întru sine, şi te teame de Dlujmn[e]zău, şi te abate de totii răul. Atuncea va fi vindecare trupului tău, şi socoteală oaselor tale. 

4 Jos s'a scris un rând din „Tatăl nostru“: Şi ne curăfeşte pre noi 
de toată spurcăciunea. 

p. 204 

p 297 

p. 298



p. 299 

p. 300 
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beznilor, mainte de curărea apelor. Mainte de ce nu întăris[e] 
măguril[e], mainte de toţli] munţii m'au născut pe mene Dum- 

[nedzău). Feace marginil[e) şi. lumea şi sfărşitul (scris „sfrăşitul“) 
lumii pe suptu cer. Cănd gătă ceriul, cu dănsul îuiu, cănd în- 

părți scaunul său spre vănturi, cănd feace tare nuorii de sus şi 
cănd pusle] tărie izvoarălor suptu cer, şi cănd pusle] marea întru 

tocmala ei, şi apele să nu triacă ţărmurii ei. Și tare feace ur- 

-dzirea pămăntului. Fuiu cu nusul aseamenea, eu fuiu de mă bu- 

cură, în toate dzile mă veseliia înainte feaţei lui în toată vreame. 
Şi cănd să vesfelliia de svărşitul (scris: „svrăşitul“) lumii, şi ve- 

selie de fiiul omenesc !. : 
Giav/a] dzi€/e[ : || Cine să întăreaşt[e] spre menciuni, acela 

paşt[e] vântul, 
Glav/a] 12. Mărtutiia nedreaptă îi mincunoasă şi cuvăntul 

tale] rana] ca o spartă (sic)(=—„spărtură“ ?), iar limbă înţeleaptă 
le vindecă. 

Glav/a] 13. Cela ce-ş ţin[e] gura sa, socoteaşte sufletul său, 

jar cela ce nu-ş[i] socoteaşte gura sa, pe sine se înfricoşadză. 
Gi[ava] 14. Cela ce ocăreaşte mişelul, greşeaşte iară cela 

ce-l miluiaşte săracul, fericitu-i. 
Gifava] 15. Cela ce cearcă înţelepciune, nu va află rău. 

Cela ce cleveteaşte săracul, mănie pe cela ce i-au făcut pe îns, 

lar cela ce cinsteaşte săracul, cinsteaşte pe cela ce l-au î[ăjcut 

pe îns. 
G[lava] 16. Omenescii este să-şii] găteadze găndul, iar 

Dlulmnleldzău-i tocmeaşte limba. Că toate căile omeneşti însăm- 
nate sintu înainte lui. Mă || surător aste djujhul lui Dlujminedzăul. 
Deşchide lui Dlulmlnedzăul lucrul tâu, şi să vor îndreptă găndu- 
rile talțe]. Toate lucrurile] celui smerit sintu înainte lui Dum- 

+ Biblia 1638: In toate zilel[e] voiu pomeni ceale den veacu să le 

numără, D[o]mnulă zidi pre mine începătura căilor lui la lucrurile lui, — 

Mainte de veac mă întemee denceput mai nainte de cât a face beznele, 

mai nainte de cât a eşi izvoarăle apeloră. Mai nainte de a se întări munţii, 
şi mai nainte de toate dealurile mă naşte. Dio]mnul au făcut ţări şi nelă- 

cuite, şi margini lăcuite, celui de subti ceriu. Cândi tari făcea pre cei de 

'susă nori, şi cum tare puneă izvoarele celui de suptu ceriu. Cându puneă 

mării cercetarea lui şi apele nu vor treace gura lui, şi tari făcea temeaile 

pământului, Eramă lângă elă tocmindu eu eramiă cu carea să bucură, şi în 

toate zilele mă veseliiamu în faţa lui preste toată vreamea. Cându să ve- 

seliia lumea săvârşindiă, şi să vescliia întru fiii oamenilorii.
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[nedzăuj. Mâniia înpăratului este solul morţii, iar omul cel înţe- lept să izbăveaşte. — Omul fără mente îşi] sapă şie rău şi întru gura sa adunlăj foc, 
Gi[ava] 17. A credintosului i toată avuţiia lumii, iar a ce- 

lui necridintos (sic) nisli] un ban. - 
[Glava 19]. Cela ce miluiaşte săracul împrumut dă lui 

Dlulmnleldzău. Roada omului mlijilojsteniia. 
Gla[va] 20. Nu-i vinovat vinul, ce procleaiă aste beţiia. 

Nu iaste departe mănija înpăratului de urgiia lui D[ulmnlejdzău, 
şi cela ce sjel apucă şi-l meastică pre îns greşeaşte spre sufletul 
său. — Apa cea adăncă jaste Svatul întru inima omului, iară 
omul, înţeleptii o bea pre ia. (| Mare-i omul şi scump aste cela 
ce face mlililo]stenie. Cănd înpăratul şeade pre scaun să giudeăle] 
drept, nu sta înprotiva ochilor lui. — Nu dzice că voi plăti vrăj- 
maşului mieu pentru căce mi-au făcut rău, ce aşteaptă de la 
Dum(nedzăuj să-ţli] agiute. — Nu iubi să! cleveti pre altul, ca 
s[ăl nu cadză într'ănsă. 

[Glava 21). Cumu-i răpegiunea apei, aşea inima înpăratului 
întru măna lui D[ujmnfe]dzău, şi cine va so afle, acolo trebue să o pleac[e]. — Ceia ce jubeaşte vinul şi untul, nu se] va înbogăţi. 
— Mai bine să petreci întru[n] loc pustiu decăt să petrec cu 
muiarle] svadnică şi limbutfă] şi minciunoas(ăl. — Cela ce-şți] fereaşte gura sa şi limba sa, fereaşte sufletul său de grij[ă]. — |] Gl/ava] 22; Groapă adăncă în gura călcătorilor de ieag[e] şi cei urăţ[i] de la Dum[nedzău] vor cădea întrănsă, că sinti căi reale înainte lor şi nu jubăscui să s[e] întoarcă. — Cela ce obiduiaşte 
pe cel sărac, multu rău îş[i] face şie, — Gi/ava] 23. Nu-ţţi] feri 
cuconii tăi de învățăturți], că, să-i vei bate cu toiagul, nu vor muri 
de îns, ce verți] izbăvi sufletul din moarte, Gi/ava] 25. Calea rea 
şi urmele călcătorului de legi vor peri întru dzua rea, Că cumu-i 
oţetul pe voe (sic)2, şi fumul ochilor, aşea va cădeă frică în tru- pul şi inima celora ce te scărbăscă (Scris: „<crăbăscii*). Că cumu-s 
moliile în haine şi carii în lemn, aşea şi omul scârbliv (scris: 
„Scrăbliv“) îş[i] face pagubă inimii. lar să-i flămănd vrăjmaşul tău, 

îl satură; să-i însătat, îl adapă. Aşea de vrei face, cărbuni | de 
foc aduni spre capul lui, iar Dlulman[e]dzău îş[i] va da ţie bine. — 

1 Acest cuvânt s'a adaus ulterior, 

2 Probaail p.sl. BOH „bellator“, „războinic“ căci în originalul slavon 
e vorba de „rana“ acestuia, 

p. 304 

p 302 

p. 303
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Gl/ava] 26. Cumu-i omătul vara şi ploae în vreamea seacerii, 
aşea fără cinste nebunul; şi cum zboară paserile şi vrabiţille, 
aşia şi blăstămul deşertu pe nime nu cată. — 

[Glava] 27. În cas[a] fratelui tău fără vreame să întri, că mai 
bine cu un priiaten de aproape, iar cu fratele tău mai di departe. 
— Her pe her ascute, aşea şi om cu om de faţe să ruşineadză. 
Cine răsădeaşte smochinu, mănăncă de rodul lui, iar cela ce: 
cinsteaşte pe domnu-său, cinstit va fi. Cum nu-i întrun chip faţă. 
cu îață, aşea şi inima omului. Îadul şi perirea nu s[e] mai satură, 
aşea şi ochii omului nu să satură, — 

Felisiiast, g//ava] 8. | Şi lăudaiu eu cu veselie că nu jaste 
bine omului în lume numai să bea şi să mănănce. 

Gl/ava] 10, Amar ţie cetate întru carea-i înpăratul tău tănăr- 
şi boiarii tăi mănăncă demeneaţă. lar fericit pămăntu unde înpă- 
ratul tău fiiul menţei şi boiarii tăi mănăncă la vreame şi nu să. 
vor stidi. 

[Ishod,] gi/ava/ 28. Dzisle] Dum[nedzâu] lui Moisăi să facă 
o scândură de auru (scris: „auriu“) curat şi să facă pe dansâ. 
chipul şi sămnul sflijnţiei lui D[ujmn[ejdzău şi-l învăţă cum va. 
face veşmentele lui Aron şi a figorilor şi să-i facă mitră şi brău. 

Gi[ava] 25. Ishod în [văţlasțe] D[ujmn[e]dzău pe Moisei cum 
va face chiotul şi 2 heruvimi şi mai şi alte vase şi de tămăe şi 
de smernă. 

Grăiaşte mai multe den vasle] în g!lava] 26. 
Urmează apoi 0 parte din un capitol din Ezdra, adăugându-se : 

„După aceaste într'altelfe] glav[e] înainte arătă (sic, „arată“) multe lucruri 
şi cum au postit în cămpu 2 săptămâni, apoi cum iau dzis Dumn[edzău] să 
ia 5 oameni carii sintu scriitori, şi să margă acolo în cămpu să arate ce. 

va scrie“ (p. 305) ş. a. m. d, Se mai rezumă ludith/a], Neemia, Paralipo- 
mena, Ţrstva etc. Pe p. 311 se notează: „Să sl[e] ştie car[e] cărţi leapăd[ă] 
Calvinii şi Litereani[i] din Biblie: 3 cărţi a Ezdrei; Cartea lui Tovie; Cartea 
juditn[ei]; Înţelepciunile lui Solomon; Cartea lui Isus Sirah; Cartea lui pro- 
rocii Baruh; 3 cărți a lui Macavei; şi di la Daniil au scos din slav[a] 3 de. 

pi NI, d A. în 

unde dzite H/oAaa no cp naaAe noc Gai pănă în sfărşit (Scris: „Sfră-. 
şit”) și glalva] 13 şi 14 de tot“ (p. 311). Pentru limbă mai notez pasajele: 
„Neemie, i gilava] grăiaşte că, dacă audziră de ler[uls[a]lim, cum iaste 
pustiiu şi porţile arsă, şedzuiu şi plăngeă, şi măhnit multe dzile, şi eră de 
mă postiiă şi mă rugă înainte feaţei lui Dum[nedzău] ceriului“ (p. 312); 
„1 şilava] grăiaşte... căt eră ca lăcustele de mulți, și sămile lor n'aveă 

1 Umblau prin mijlocul văpăii, lăudând pre Dumnezeu,
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humăr, ce etă ca anina pe marginea mării, Şi spuse de somnu ce au vădzut 
Ghedton'“, şi „4 Ţrstva gllava] 5 grăiaşte de... o copilă de Jidov roabă. 
Dzisă cătră giupâneas|a] ei: dear mearge giupănul în ţara noastră cătră un 
om a lui Dum[nedzăul, sar curăți. Giupăneasa-i spusă lui şi-şi] luo voe şi 
carte de la înplărat] şi s[ă] dusă la Ilisei proroci şi-i dzis[ă] : pas[ă] iute [te] 
spală în apa lordanului de 7 orli) şi te vei curăţi“. , 

19, 

Blajenile din toate Dumeneci fără besea[recă] cetind omul şie!, 
Adu-ţli] amente de noi, Hri]stloa]se măntuitorul lumii, cum 

ț-ai adus amente de tălhar pre cruce şi-l spodobiş întru tot unul 
în dreptaatea înpărăţi[i] ceriului. — Astădzi învise H[risto]s din 
groapă, şi tuturor credin%oşilor le deade neputregiune, şi bucu- 
riia o înnoi mironosiţilor întru înviiarea ta, Doamne. — Pe lemn 
să găvozdi măntuitorul nostru de bună (scris: „bănă“) vole] şi 
cu lemnul pe Adam din blăstăm îl izbăvişi, şi-i deade ca un în- 
durător, ce după chin şi sălăşluirea raiului. — Cumu-i în cer 
mulţime de îngeri, aşea pe pămăntu rodul omenescă sf[iJnţirei 
învierei prăznuescti bunătăţii tale, Doamne. — Rădică pe noi din 
groap[a] păcatelor, cu chinuri multe răsipimu-n[e] ca morţii, ca 
un iubitor de oameni. — - 

Ascultă, Adame, şi te bucură Evvo, că cum vaţ[i] mainte 
amăndoi dezbrăcat || pentru înşelăciunea, vă luar[ă] în prădare, 
crucea lui H|risto]s vă îndreptă — | 

200, 

IS|us 
Preadoslovie —— cătră creștini. 

NI IRA 

4 

Cartea carea să chiamă răspunsul înprotiva Catihizmusului 
calvinescu, făcută de părintele Varlaam, mitropolitul Su%avei 
și Arhiepli]se[olpul Țărăi Moldovei, tipărită, BANI nwimia Mpa 

„pur (7153), encenia:u:e mupa „axlmr] (1645), 

Nu se laude nime de bună credință 
De nare lucruri bune prea cu socotinţâ.: 

Varlaam Arhiepli]sc[o]piă şi Mitropolit Țărăi Moldovei cu 
milâ de la Dumnedzău cătră creştinii den [Ardeal] 2 “şi şi cătră 

1 Aceeaşi scrisoare grăbită, dar cu cerneală şi mai spălăcită. ca în 
extrasele din Vechiul Testament, . 

2 Cf. p. 283. 

p. 315 

p. 316 
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alţi creştini toţi carii sintă pravoslavnici. Credinăoşi prâvoslav- 
nici, şi adevăraţi fii sflijntei a noastre beseareci, apostoleşti, 
iubiţi] creştini şi cu noi de un neam Rumâni, pretutindiria tuturor, 
ce să află în părţile Ardealului şi şi într'alte părţi pretutindiria, || 
ce sinteţi cu noi într'o credinţă, cu dreptatea Dumnedzâului şi mân- 
tuitoriului nostru lui I[sujs H[tisto]s, dar voao şi pace să să în- 
mulțascâ întru cunoştinţa Domnului nostru lui 1[su]s Hiristo]s, iar 
de la smerenie noastră, ca neşte fii iubiţi întru cunoştinţa Dom- 
nului nostru lui 1[sus] Hlristo]s, bi[agols[loJvenie, [ru]gâ şi ertă- 
ciune, şi de vecie de la Dumn[ejedzău ertare de toate păcatele. 
Socotinlu deregăto[riia] cea păstorească, carea mi s'au dat de la 

" Dumnedzău, şi aducăndu-m[i] amente de cuventele vasului celui 
ales, fericitului Pavel, carele cu ep[iJscopii Eteseilor poronceaşte 

__noao tuturor de dzice: socotiţi-vâ pre sine, şi toată turma, întru 
caria pre voi D[ujhii Sf[âjntii vau pus episcopi, ca să paşteţi 
beseareca lui Dumnedzău, care o au răscumpărat cu singele său; 
aducăndu-m[i] amente, dzicii, de datoriia cea nenumărată -ce am 
să luptă, şi să proveduescu să întărească Sf[â)nta Ivaanghelie, şi 
poruncile, şi tainele besearecei noastre, carele sintu date de 
scriptura cea de D[ulhul || sf[ântu suflată, de la propoveadnicii 
lui Dumnlejdzău fericiţii Ap[olsltolti, şi de la cei luminaţi de 
Dlujhul sffâjntii cinstiţi şi si[i]nţi părinţi, a toatâ lumea învăţători 
c-au tocmit, cu D[ujhul Stfâjntă, ş'au dat la şiapte săboară, cre- 
dintoasă şi sufleteascâ obi&nă, a besearecei noastre cei aposto- 
leşti; aducăndu-m['] amente de datoriia mea cia mare, nevoescu, 
ostenescu, D[ujmn[e]dzău veade numai cu toată puterea mia, şi 
cu toată usărdiia (scris: „usrădiia“) lucredză dupâ neputinţa 
mea cea omeniască, ca să crescu şi să adaog talantul ce mi-i 
det, cândai vr'un păcătos, şi de turma lui Dumnedzău, depărtat 
voi putea să-l întorcu, să să spodobască a fi destoinică, şi spă- 
sit, petrecăndu întru poroncile ceale pravoslavnice a besearecei | 
noastre carile din bătrâni sintu date, dintru întâiu şi d'-inceput 
acealea să le întărescu, să nu cumva să să tănple să fie neştine 
Svătuit, şi amâgit de vicleşugui şiarpelui, adecă a ereticilor, să 
cadză „şi să.să depărliadze de acea alinatâ şi cu pace şi fericită 
curte, beseareca noastrâ cea pravoslavnicâ, căndai pentru acel 
lucru de folos să vor acoperi mulţimea păcatelor meale. Cum 
scrie. lacov. brat bloljii întru a sa săbornicâ poslanie: (lacov, 
gi[ava] 5, zaă 57) ae adevereaşte dzicăndu: fraţilor, de să va”
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înşălă neştine dintru voi [şi-i va întoarce neştine, să ştie că cela ce întoarce păcătosul din calea lui cea rătăcitâ, scoate sufleță din moarte, şi acopere mulțimea păcatelor, 
Pentr'aceaja ! jubiţii miei fii, tâmplăndu- | mi-se estimpu în părţile Țărăi Rumăneşti, cu treabe domneşti şi a norodului în Tăr- govişte (scris: „Trăgovişte“) cu cei mai de frunte şi mai dea firea 

vofovindu, mai vărtos (scris: „vrătos“) cu oarecare boiarin cin- 
stit, şi slovesnicii şi a toată destoiniciia şi înţeleageria harnici, 
dereptu pravoslavnicii creştin, al doile loglolfet şi fratele Doamnei 
a bunului credintos şi a luminatului Domnu 10 Matei Voevoda, cu mila lui Dumn[ejdzău Domnu Tărăi Rumâneşti, dumnealui 
Udrişte Năsturel, carele ca un iubitor de învă[ță]tur[ă] şi socoti- 
tor credinței cei dereapte în mijlocul altor cărţi noao, ce mi-au 
arătat, adusu-mi-iau şi o Cărțulie mică în limba noastr rumă- nească tiparită, şi deaca am cetit, am vădzut sămnul | ei scrie 
Catihizmul creştinescu, caria o am aflat plinâ de otravâ de moarte 
sufletească, de care lucru, iubiții miei fii, mărturisescu înaintea 
lui Dumn[e]dzău cu firea mea că mare grije şi multă scărbâ (scris: 
„Scrăbâ“) au “cuprinsu sufletul şi inima mia, pentru care lucru 
îndatâ am chemat şi am strănsu săbor dintr'amăndoao părţile, şi 
din Țara Rumânească, şi din Țara Moldovei, cu (sic, = „nu“) 
atâta că doarâ să poată ei plăti (sic şi p. 290, = „clăti“) inima 
voastră ce-i întârită şi rădăcinată pre temelia cea bună şi tare a 
besearecei noastre pravoslavnice, căt cuget şi socotescu, căndai 
Cu aceaste menciuni şi amăgituri, cu carele cjarcâ | şi ispitescu 
în tot chipul, să poată află pre neştine prostacii ! şi neştiutor [să-l 
Ssparie cu mărturia. sfintei scripturi], carele făr de cale lau pus, 
şi rău le tălcuescu cătrâ2 a lor perire. Pentr'aceaja am socotit, 
că am 0 datorie mare, să fac răspunsu şi să arât strimbătura şi 
tălcul (scris : „tlăcul“) cel rău a lor, ce tălcuescu (scris: „tlăcuescu's) 
rău şi strămbadză scriptura sf[âjntă, şadasta nu că doară pre- 
puiu ceva întru fapturile ceale pravoslavnice a creştinătăţei voastre, 

1 Textul care urmează după acest cuvânt: „iubiții miei fii... o tâl- 
Cuesc pre voia şi pre volnicia lor ş, c.“ a fost seprodus după original de Şincai, Chronica Românilor, laşi, 1853—4, tom. LII. p, 45 şi în ed. Bucureşti, 
1886, tom. ill, p. 70—71, Bibl. rom. veche, |, p. 151 îl reproduce după edi- țiunea a doua colaționată de Gr, Silaşi cu manuscrisul autograf din Cluj. 

2 Tot aşa şi p. 290, dar Bibl, rom. veche, |, 151 are prostan, 
Bibl, vom. veche, |, 151: spre, $ 
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că ştiu foarte bine şi sintu adeverit cum credinţa voastră, “aţi 

apucat voi dintăiu şi d'inceput, nici unul de voi cărţile ceale ere- 

ticeşti şi dăscăliia şi învăţătura lor în număr nu le socotiți, ce 

numai || pentru să arât întunearecul, şi neînţeleageria lor ce au 
întru scriptura sf[âjntă, caria o tălcuescii (scris: „tlăcuescă %) pre 

voia şi pre volniciia lor cum vor! cum deacasta sf[âjntul Petru 

mărturiseaşte şi învaţă de dzice în.66 de zat., şi dzice: atasta 

să ştiţi, că toatâ prorociia cărţilor adecă tăicul (scris: „tlăcul“:) 

scripturii si[i]nte nu aste dupâ cum spune fie ştecine, pentr'aceaia 
dzic, că tălcul (= „tlăcul'*) ce fac aicea, şi leapăd[ă] tălcul (=, tlă- 

cul“) lor cel rău, nu iaste din spuneria şi din cugetul mieu, sau 

aitui cuiva, ce din tălcul (scris: „tlăcul”) sflilaţilor, şi de D[uJhul 

Sffâjntă luminaţilor ca || ri, după darea eea scrisâ şi nescrisâ 
dumn[e]dzăeştilor apostoli a besearecei noastre cei pravoslavnice, 

au tălcuit (= „tlăcuit'*) şi nesmentite noao pravoslavnicilor liau 

dat, cu mentia să le ferim, cu gura să le mărturisim, şi de la 

inimâ să le spunem întru vădirea ereticilor şi întru târiia pravo- 
slavnicilor creştini. Pentraceaia, fii miei întru Hjristo]s iubiţi, 

scris'am asupra acestui Catihizmus nou, cu carelă cei den afarâ 

de pravoslavie au nedejduit să vă sparie, cu mărturiile scripturii 

sfțijnte să vă înşeale întru eresia lor cia rătăcitâ. Cam scris una-i 

pentru să pu || tem sta înprotivă căndu va îi vreame de nevoe, alta, 
pentru ca să vâ aflaţi întru învăţăturile pravoslavnici (sic, = „pra- 

voslaviei“?) întăriţi ca neşte stălpi (=—,stlăpi“) neplecaţi şi neclătiți. 

Deci cum învaţă fericitul Pavel pre Gălăteani de dzice (Gal., gi[ava] 
1, zat. 199): sintu unii de vâ spementeadză pre voi, şi vor să strim- 

beadze bună vestiria lui Hristo]s, ce să săvai şi eu, săvai înger din 

cer de va vesti voao mai într'altu chip de cum am vestiţt] voao, 

anathema să fie2. Cum am şi mai dzis, şi iară mai dzic, că de 
neştine vesti voao mai într'altu chip de cum aţi aluat (= „luat*3 
ori „aflat““), anathema să fie. Pentr'aceaja şi fii miei, legiuitura 
aceasta a fericitului Pavel, cu greu vă dzic, cum deare fi neştine 
întru voi să vă îndă || răpteadze şi să vă întoarcă dintru Evan- 
gheliia lui H[risto]s şi dintru învăţăturile ceale pravoslavnice a 
besearecei noastre, şi cu dăscăliile lor ceale ucigătoare de suflete 
să vă afunde întru eresa lor cea rrea, s'ar fi cinear fi şi vă va 

1 Textul păstrat de Şincai ajunge până în acest loc, 
_2 Până aici merge copia lui Antonie. 

3 Cf, mai josăca acealla &'am luat de la moși şi de la strămoşi.
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învăţă altă credinţă, macarâ sare fi înger din ceriu, să nu-l cre- 
deţi, ce să-i dziceţi anathema, şi să vă lepădaţi şi să vă depăr- 
taţi de unul ca acela. Că acealia &am luat de la moşi şi de la 
strămoşi, şi de D[ujhul Sfjâ]nti cu luminatele săboarâ a sf[iJnţi- 
lor părinţi mărturisite, aceastia dzică, fii | miei că să cade cu tot 
Sufletul să le ţinem, şi cu glas mare că le mărturisim, şi de va 
trebui, dzice Hristo]s, şi pănă la singe. De ne înbărbăteadze şi 
ne învaţă aşea, nu vă tiamereţi de ceia ce ucig trupul, că sufle- 
tul nu-l pot ucide. Că aceaştia a lumiei sănti trecătoare, jar bi- 
nele de vecie, ce vor să-l] dobăndească ceia ce vieţuescu în cre- 
dinţă, iaste de pururea netrecut întru veaci nenumărați. Și atăta 
sintu de mari şi desăvărşiti (scris: „desăvrăşitii:*), acela ce s'au 
Suiti pănă în al treilea ceriu, fericitul Pavel, spune de dzice, că 
ochi n'au vădzut, urechi mau audzit şi la inima omului | mau în- 
trat cealea &au gătat celora ce-lu jubăscă. 

Pentr'aceia, fii miei întru H[risto]s iubiţi, să muriţi cu credință 
cea dereaptâ întru H[risto]s, pentru ca să fim vii întru el Şi să 
ne aducem aminte de acela marele prorocii Moisi, cum el au 
urăt cinstea şi mărirea înpărăţiei de la Eghipet inpreună cu bo- 
găţiia şi cu vistearele lui, socotindu mai bine să paţă rău cu 
fraţii săi ce-i eră de un niam şi de o credinţă, decăt să aibă 
altă cinste şi mărire, că, de vom răbdă toate greutăţile şi nevoile 
pentru credinţa cia adevarâ, şi de ne vom sti (scris: „sfrăşi“) 
întrâ[n]să cu pocăință, vom dzice şi noi cu fericitul Pavel (Tim., 
gllavă] 87, za. 298): Cu bunâ nevoinţâ m'am nevoit, viaţa mi- 
am săvărşit (Scris: „săvrăşit“), credinţa am ferit, deac | mu mi să 
cruţâ cununa dereptăţii, carea mi o va da Domnul în dzua aceaia 
a dereptului giudeţii. Aăasta şi voi veţi dobândi pentru credinţa 
voastră_cia pravoslavnică a moşilor şi a strămoşilor noştri, carea 
ați ţinut întru învăţăturile ceale bătrăne şi de multă, a şeapte 
svii]nte şi toatâ lumea săboarâ, carii de la apostoli au luat şi 
noao leau dat. Aciaja dzică, cununa cea de Dumn[ejdzău, îm- 
pletită a mărirei şi-a vieţei cei de vecie şi a fericirei, carea toţi 
credintoşi[i] o vor dobândi, pentru I[suls H[risto]s, Domnul 
nostru, a căruia jaste slava şi ţinearea şi Slujba şi închinăciunea, 
înpreună cu părintele şi cu D[uJhul Sifâ]ntă, acmu şi pururea şi 
întru veaci | de veaci amin. — | 

Otveatiinicit, cartea ce să chiamă Catehizmusii, carea cu 
voia și cu porunca Domnului creștinescu Racolţi Gheorghi, Craiul 
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Ardealului, Domnul părților Țărăei Ungureşti şi Săcuilor Șpan, 
carea s'au întorsu din limbă diegască şi slovenească pre limba 
rumăneascâ, cu svatul şi cu îndemnătura și cu cheltuiala Domniei 
lut Ciulai Gheorghi, păstorul sufletescu a curfei Mării Sale. Cu 
scrisoarea s'au ostenitu popa Gheorghi de Secul, şi s'au izvodit 
în cetate Belgradu şi s'au tipărit în sat în Prisacă. Meşterul ti- 
pariului au fost popa Dobrea din Țara Munteneascâ, şi s'au în- 
ceput în luna lui Iul [ie] 5 daile, | şi s'au săvărşit în luna lui 
= a SR Iulție] 25 dzile Ba atm Ww ct3a Apa =âpu, (Sic, uitându-se 
o cifră probabil = „ap[A]u, adecă 7148, nu xâph adecă 7150, căci 

a € în acest caz nu s'ar potrivi socoteala dela Hristos) w pOECTBO XBO 

xaXm 16401. Adastă cărțulie au a&unsu şi la noi la Romănii din 
Țara Moldovei şi din Ţara Rumănească Cetit-am şi am aflat în- 
tru ia poruncile d[ujmn[ejdzăeşti ceale bătrine şi ceale noao a 
dulcelui Domnului H[risto]s, Sffi[nţilor Aplojs[to]li. Găsit-am scris 
dintăi zătră cetitoriu, cuvântul Domnului H[risto]s, %au grăit de 
au dzis (lon, gilava] 5, zac. 14): ispitiţi scriptura că voao vă 
pare că întru ia veți aveă viiaţa de veci. Răspunsul: de vreame 
ce,avem de la Hjristo]s atasta poruncâ să ispitim, adecă să cer- 
căm scriptura, | nu aşia numai cum să luom cuvăntul Svintei 
Scripturi, ce să cercâm şi foarte cu deadinsul să socotim, adu- 
căndu-ne amente şi de cuvăntul înţeleptului ce grăjaşte (Sirah, 15) 
înaintia omului jaste şi viiaţa şi moartea, deă pentru să nu alea- 
geţ moarte în loc de viață, socotit-am şi noi şam cercat, nu cu 
unul sau cu doi, ce cu adunare şi cu săbor, după cum învaţă şi 
înțeleptul de dzice: splă]seniia iaste în sfatul a mulţi, aşea şi 
noi cu toţii am socotit făr de nici un prepus şi fără de nice o 
pizmă, ce cu frica lui Dumnedzău şi cu dreptatia sv|i]ntei scrip- 
turi înaintea lui Dumnedzău, ştiutoriul inimilor, neadeverit cum 

! In lerarhia Românilor de Dr. A. Bunea, Blaş, 1904, p. 307, unde 
se dă titlul Catehismului calvinesc de la 1640 după. această copie, s'a omis 
mai întâiu titlul slavon, apoi, probabil în urma unei regretabile greşeli de 
tipar, se dă numai fragmentar timpul cât a țiriut tipărirea : „şi s'au început 
în luna lui lulie 25 zile, vă leat... 1640“. Această greşală, în mod firesc, s'a 

* 

strecurat şi în lucrarea mea Cea mai veche carte Râkoczyană, în Anuarul 
Inst. de Istorie naf., |, Clui, 1922, p. 163, unde reproduceam după aceea a 
lui Bunea.
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ici am mai adaos, ni& am mai scădzut fi&rhica : din porun- cile lui Dumnedzău şi din leagia lui H[risto]s şi a svinților aplojsltoli ..,. 

În cele ce urmează se arată într'o formă mai greoaie şi mai puţin viguroasă decât cea din Cazaniile lui Varlaam, incărcată cu prea multe ci. taţii împrumutate în cea mai mare parte, cât se pare, de la Petru Movilă, care o fac uneori chiar confuză, că viața de vecie este „Cunoaşterea adevă. rată a lui Dumnezeu și a fiului său“. Pe Dumnezeu îl putem cunoaşte prin „credință dreaptă, nedejde şi liubov cătră el şi cătră de-aproapele“. Credința dreaptă priveşte sfinţiia lui Dumnezeu „În trei feaţe şi întro ființă“. Ea „este cap şi începătură tuturor faptelor celor bune“ şi trebue să fie împreunată cu „liubovul cătră Dumnedzău şi cătră de-aproapele“. 
Se urmăresc apoi pe rând „glavele“ (capitolele) catenismului, Mai întâiu trebue să încunjurăm vrajba, făcând toate „Spre slava lui Dumnedzău“, pentru care sântem datori să şi murim, cum a murit şi el pentru noi. Se vorbeşte apoi despre cele trei feluri de moarte, despre iubirea lui Dumnezeu şi a de-aproapelui, care nu se pot ţinei fiind oamenii din fire „fiii mâniei“. Păcatul este în firea noastră Şi „pohta“ naşte păcatul. Prin greutăţi, post şi rugă ajungem să facem destul pentru păcatele noastre şi „fără păcate să fima, Scriptura ne învaţă să facem destul pentru păcatele făcute şi să încunjurăm săvârşirea de păcate pentru a fi desăvârşiţi ca pă- rintele nostru cel ceresc. 

Hristos e „împăcătoriu“ între noi şi Dumnezeu, Să-l căutăm cum l-a căutat Zacheiu, Curvariul şi curva, vameşul, „Cornilie hotnogul“, toți Apos- tolii, căci „nime n'agunge să facă destul pentru sine de mar hi înpăcătoriu Domnul nostru I[su]s H[risto]s“. 
In privința „semnului credinţii“ se arată că e mare „Simenteală“ a spune numai „credzu o besearecă creŞtinească“ în loc de „într'una sfântă săbornică şi apostolească besearecă". „Săbornică să chiamă că din toate limbile iaste adunată; apostolească să chiamă că de apostoli s'au început“, Apostolii învaţă „Curăţiia să hie mai mare decât păsătoriia“ iar re. formaţii „o strică şi silescu pre toţi oamenii să se căsătorească“. Apostolii învaţă că „Popa să fie bărbat numai unei muieri“, „iar ei până în Şiapte mveri iau şi-s tot popi“. 

Luteranii şi calvinii nu găsesc nimic în Sfântul Mir (Unb), spun că nu trebue fapte bune, numai credință; Ruga, curăţiia, postul, ispovedania nu-s nimic, că răul şi munca omului sânt de la Dumnezeu, Varlaam combate tate din Sf, Scriptură. Nu numai cu credinţa ne îndreptăm, ' ci cu credința şi cu faptele cele bune. 
Porunca „să nu-ţi faci ție chip cioplit etc.“ ne învață să nu ne închi- năm la Dumnezei streini, la „bodzi“, dar nu să nu ne închinăm ia icoanele care înfăţişează pe Domnul Hristos, pe Sfânta Maria şi sfinții cei adevăraţi, căci în icoană ne închinăm numai celui închipuit în ea, Pe sfinţi nu-i chemăm în ajutor ca pe nişte Dumnezei, ci ca pe nişte slugi şi prieteni ai lui Dumnezeu, care ne pot ajutoră cu ruga lor.



„425 

75 N. DRĂGANU 

Varlaaii combate apoi ridiculizând procedura întrebuințată în Catehis- 
mul calvinesc ca să arate „pentru ce nu pot hi faptele noastre direptate 

naintia lui Dumnedzău“, 

Rezumând în stârşit cele de mai nainte şi cuprinzând în 10 puncte 

credinla bisericei soborniceşti şi apostolești, încheie : 

Noi dintru întăiu &au legiuit şi ceau tocmit beseareca cea 
adevărată, ce să cheamă a săborului şi apostolilor, pre aceaia 

urmă înblăm şi slujim. Noi pravila &-au tocmit părinţii, păstorii 
sufleteşti &'au fostu adunaţi la şiapte săboară, aceaia ţinem, fe- 
rim şi socotim. Noi pre ceia ce scad şi adaog din căt au tocmit 
Şau legat aceale silijnte 7 săboarâ, pre aceia-i gonim din besearica 
lui Hjristo]s şi-i procleţim să hie anathema, ca neşte eretici. — 
Aceastia toate căte scrie mai sus să cade tot cre||ştinul să le 
ție şi să le ferească, de îi voia să hie ocinătoriu înpărăţiei ce- 
riului, carea noi toți să o dobândim pentru mila Domnului no- 
stru lui ][suJ; Hristos, a căruia iaste putiarea şi ţinearia şi toată 
cinstia şi închinăciunea, depreună cu Părintele şi cu D[uJhul 
Si[âlntiă, acmu şi pururea şi întru netrecuţi veaci de veaci, amin. 

ah 

Aha, tiria Aupa _3pnie (7155), caeBare Ba naswrnia 
3 LEA a “B x 

„aXH3 (1647), nAacmea no anomocaiu npăaaniie. npaBocaanniw 

m fu $ 
ON Ch&panie mp5ao ar n (Sic) nucanies” Banama Auimponoanima 
AB 

MiwAacaa. | 

_Dacă copia lui Grăjdean reproduce întocmai originalul, această notă 
ne dovedeşte că tipărirea Răspunsurilor a ţinut timp foarte îndelungat şi 
s'a terminat numai în 1047, 

210, 

Pavecernie velikie adecă cea după cină rusă ce iar să cetește 
pre postul cel mare. 

Aceste preut dzicănd blagoslovescă, iar de nu dzi şi săngur: 
Mărire ţie, Dumn[ejdzăul nostru, mărire ţie. Şi apoi: Pentru ru- 
gile svh]aţilor părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dum- 
n[e]zăul nostru, milueşte-ne pre noi, amin. După atasta înăapă 
fraţii ceialalţi: Înpărate cerescă, măngăitoiiule, iproci. De trei ori 
Stăntu Dumn[e]zău, Preasvântă Troiță, Părintele nostru. Doamne 

1 Anul de la facerea lumii 7155, şi a cuvântului întrupare 1647, s'a 
scos. după învăţătura (dogma) apostolească, soborul cu dispută al pravos- 
launicilor, cu scrierea iubitoare de trudă a Mitropolitului Varlaam al 
Moldovei.
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milueşte de 12 ori. După acestia: Veniţi să ne închinâm, de trei 
ori, şi îndată, de este săptămăna cea dentăi a postului celui mare, 
începem : Dumnle]zău, la ajutoriul mieu, pliacă ia aminte. Şi după 
acestu psalmă căntâm canonul cel mare, iar de nu-i săptămâna 
cea mare începem aşea: Cănd străgat-am, ascultă Dumn[e]zău 
dreptăţii meale., 

Urmează încă 3 rânduri de continuare a acestei rugăciuni, care nu se pot desluşi bine din pricina umezelii, iar pe pagina următoare text slavon. 

920, 
3 A m M 

răaBnHii nphcAoBie caaBri H cz nOAcBie (= „Expunerea capito- 
lelor cu măriri şi podobii“), 

Pentru mila lui D[ujmn[eJdzău, glav[a] 1. Pentru ruga pr[ea]- 
&li]stii, [glava] 2.— Pentru cinstită cruc[e], [glava] 3, — Pentru ruga 
îngerilor, [glava] 4 —Pentru ruga lui loan C[ă)rs[ti]tei, [giava] 5.— 
Pentru ruga Ap[ojs[tollilor, [glava] 6. — Pentru ruga prorocilor, 
[glava] 7. — Pentru ruga lui s[vetii Ghiorghie, [glava] 8. — Pentru 
ruga lui s[ve]tii Dimitrie, [glava] 9.— Pentru ruga a toţi m[ul&[e]- 
ni€[ii], [glava] 10. — Pentru ruga lui loan Novii, [glava] 11. — 
Pentru ruga a trei mari S[ve]tlite]ii, glava 12. — Pentru ruga lui 
S[veltii Nicolae, [glava] 13. — Pentru ruga S|vinjţilor O'[elţi, 
[giava 14. — Pentru ruga preoţilor, [glava] 15. — Pentru ruga 
fămei[i] pr[ea]p[o]d[o]bnice, [glava] 16. — Pentru ruga pr[ea]- 
plo]d[o]bnei Paraschivii, [glava] 17. — Pentru ruga tuturor Sv[']n- 
ților, [glava] 18 — De aicia să încep sănătâţile: Pentru sănâ- 
tatia lui Vodă, [glava] 19. — Pentru | sănâtatia maicei lui Vodâ 
[glava] 20. — Pentru sănâtatia Doamnei, [glava] 2!. — Pentru 
Sănâtatia cuconilor, [glava] 22. — Pentru sănătatia fecoriţelor, 
[glava] 23. — Pentru: sănâtatia boiarilor, [glava] 24. — Pentru 
sănâtatia voinicilor, [glava] 25 — Pentru acoperemăntul al toţ[!] 
creştinilor, [giava] 26. — Cănd vor vrea să se scoale de la 
masâ, [glava] 27. — Căndii vor vrea să încalezfe], [glava] 28. — 
Pentru sufletul morţilor, [glavaj 29. — Cine-ş va aduce amente 
de păcate, [glavaj 30. - 

PăUH MATA paAu Bin | 
Pe paginele următoare, până în sfârşit, urmează după titlul fiecărui capitol, indicat româneşte şi foarte rar slavoneşte, textul slavon al respec- 

tivei rugăciuni. - 

1 Mâinile milostei (îndurării) pentru Dumnezeu. 

 



 



 
 

 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 


