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«Albina.» 

1. Numirea manuscrisului. 

Manuscrisul portă numirea în însuși cuprinsul săi. Eli se 

numesce Albină mai pretutindenea, unde autorii, copistulă, precum 

chiar și cetitorii, vorbeseii despre totalitatea lui. Așa, pe dosulii 

fdici 2 se dice: «Sfărşitul scării cci dentăi a cărții ce să chiamă 

«Albină. » Asemenea numiri avemi și la sfirşitulii scărei a doua și 

în alto părți ale manuscrisului. Eli este numiti Albină și de. toţi 

posteriorii, cară ati avutit manuserisulii prin mâni. Intună sin- 

gurii locă elă se numesce cui numirea slavonă Peela albină, și 

anume în titlulit scărci întâie, când unul din autorii Albinei seric: 

«Scara întru cartea cea dentăi. a Pcelii, carea e dela Antonie că- 

«lugărul, dupre orănduiala cuvintelor carele-s întru dănsa.» De 

aceea noi în acâstă descriăre vomi păstra numirea de Albină, lă- 

sândit numirea de :Pcelă ca o simplă reminiscență a trecutului sla- 

vicii ali literaturei nâstre.
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Starea de astădă a memuscrisuliră. 

Manuscrisulii Albina este o carte in-80, înaltă de 16 em., lată 

de 14 şi grâsă de 4 cm. Legătura lui este cu scorțe de hântie 

„învelite cu o piele nâgră, pe care sunt încrustați mai mulți tran- 

dafiri şi acoştia încadraţi înt”unti chenarii floratii. Astădi manu-! 

- serisulă, după numerotaţia nâstră, are 320 foi; nu.putomii spune câte 

anume foi a avutii celt în starea primitivă, nofiindă numerotatii, 

Singura numerotaţie veche pe câle, din care astădi ati mai ră- 

masii 42 cole, ne pote arăta lipsurile. dela începululă şi mijloculă 

manuscrisului, fără însă să cunâscemiti câte colo și apoi foi a avulii 

în întregimea lui. 

Lipsurile manuscrisului în starea de “astădi sunt mai alesii la 

începută și sfivșiti, dar și în mijlocii. La începută lipsesce porta, 

şi din cele două foi următore ni.saii păstrată numai nisce căpt- 

lâie, pe cari sunt scrise numele scriitorilor bisericesci și prolani, 

din cari autorii Albinei at împrumutatii cugetările lorii. Pe col- 

țulii întâiei foi rupte, care se mai ține la rădăcina manuserisului, 

se cetesce : : 

«Ţălcovanie pentru căr. . . 

«A lul Maxim. .. 

«A lu Maxim... 

«dată în... 

«Dionis. . . 

Pe colțuli foiei a doua sunt scrise mai multe nume de filosofi 

antici, dela cari autovii ai împrumutatii. cugetări pentru Albina. 

Jacă numele cari se mai potii ceti:pe erâmpeiulii de: [6-1 rEmasil 

în ființă: o 

«45. Aristid, 
«42. Antisten. 446. Avistippil. | 

«48. Apollonie. "«47. Aristotel. 
«id. Anaharsis. «48. Viantii. 

«ll. Antifan.
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«49. Dimad. - a «52, Di... (rupti). 

«50. Dimovae. DB eee (rupti). 

«51. Dimocrit. COL... (rupti). 

Lipsurile manuscrisului la începutii sunt: din cola întâia: porta, 

două “foi cu numele scriitorilorii antici și o f6ie din scara a doua 

a meteriilorii; din-câla a doua lipsesc dela începuti 212 foi. In 

genere, la începutii lipsescit” 6:/, foi. 

“La sfirșiti lipsescti mai multe foi. Judecândii după cotorulii le- 

găturci, și mai alesii după resturile din scara a treia a, materii- 

lovit, lipsurile se ridică la opti felu de materii sati cuvinte, cum 

le numescii autorii Albinoi. Manuserisuli în starea de astădi so în- 

cheie cu cuvîntulit 63 alii cărței a treia a Albinci, «Pentru „n6m 

«bun şi pentru nâmii rău,» dar în scară se mai întrevădă optii 

feluri de materii, . ridicându-se numerulii cuvintelori până la 71. 

Tote aceste lipsescii din manuscristi și ele pari. a fi ocupatii unii 

numării bunicelii de loi. 

In mijlocii manuserisuli are puţine lipsuri, dar are mai multe foi 

stricate. Din-c6la 24 lipsesee o idic, iar foile 5—12 din numero- 

taţia nostră sunt deteriorate. licemi numerotația nostră, fiindii-că 

copistulti Albinei, deși a voit şi el să numeroteze manuserisulii, după 

cum sc vede din scările materiilorii, unde după fie-care materie urmâză 

  

«cuvănt» cu numărulti curentii, apoi «list» = ic, dar numărulii 

foioi n'a fostii scrisă, nici în scară și nică pe foile manuscrisului. 

Foia 5 face parte din scara a treia a materiilorii și dintr însa lip- 

sesce colţulii de jos dela margine, cu mai multe titluri de materii. 

Cum că scara a treia se sfirşesce pe dosul foici a d-a se vede și 

din aceea, că aici este unii sfirsitii de rindiă, scristi cu chino- 

varii, care, fiind rupti, se deosebesc numai -litorele ia; apoi ur- 

m6ză toti cu chinovarii în colțulii foici, ca anunții ali foici urmă 

târe tap're, adecă. pe [6ia urmmătore tebuo să fi începută textulii cărței 

“întâie. Două foi următore lipsescii, ia» cea de după acestea coste 

ruptă în jumătatea de sus, fiindii cârpită în partea de jos. Foile 

7—12 din numerotaţia nâstră sunt deteriorate în partea despre mar- 

gine, putendu-se ceti numai textulii din jumătatea fic-vărei foi.



4 : , EPISCOPULU GHENADIE i 52 
  

3. Hârtia manuscrisul. 

În acesti manuscrisii s'a întrebuințată hârtie de trei feluri, avândii 

tătă, ca proprietate comună, rigle în lungiși și în curmezișii, și 

apoi este și de o culâre gălbue, provenită pote și din causa tim- 

pului şi a conservărei. Hârtia din. cartea a treia este riglată și are 

ca marcă a [abricei o cruce, compusă din două linii în tote păr- 

țile și sub cruce se află inițiala M: cu ună puneti sus, iar la drâpla 

acestuia este C- cu același punetă. Cartea a doua are alt-felii de 

hârtie, de aceeași coldre şi cu aceleaşi rigle, dar marca fabricei aici 

sunt doi S$, uniți cu o linie orisontală, și dela mijlocul acestei linii 

alta în jos verticali, pe care se află cinci cercuri. Ii sfirșită hârtia 

din partea a treia are multă asemănare cu cea din partea întâia, 

având numaitrei cercuri la căpătâiulă liniei verticale. Iacă aceste 
mărci de hârtie după părţile cărţei : | 

“Partea |. Partea II. „ Partea III. 

ff of f 
  

  

  

    

  

  

4. Caligrafia manuscrisului. 

 Manuserisulti este scristt caligrafică în tote părțile ai. Titlurile 

celoriăi trei cărți, titlurile capitolelorii, inițialele cu numele aulo- 

riloră, din cară sati scosi texturile, sunt tâte scrise cu chinovarii, 

iar restul textului cu cernâlă negră. Scrisârea este în genere cea 
cursivă cu asvirlituri din a 2-a jumătate a secolului XVII; nu este 

însă lipsită cu totulti nici de particularităţile scrierei dela începu- 
tulă secolului XVII și din XVI, mai alesi în ce privosce litera d.
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Acâstă literă este în deobşte întrebuințată în _textu în forma rondă, 

dar nu lipsesce cu totulă nici a cu c6dă lungă trasă, în jos și în- 

târsă spre stânga, care este uni resti din caligrafia epocei lui 

Mateiii Basarabi și de mai înainte, când arta caligrafică sta în a 

scrie cu code cele mai multe litere. Insăși ornamentaţiunea ma- 

nuscrisului ne îndreptăţesce să recundscemii, că elit oste unit pro- 

dusi literară ali activităţei febrile din epoca lui Mitrofanii alti 

Iluşilorii și Antimi. Ivir6nulu; juvetele cirilici cu mai multe în- 

torsături şi” « duplu în formele aceste 35 Ro sunt cele două 

“ornamente, pre cari copietoruli le întrebuinţeză la fie-care sfirşiti. 

de materie, după cum le întrebuințat şi toţi contemporanii lui; lucru 

„ce a făcuti pe unii să , râdă, că dupluli Ro ar fi inițiala nu- 

melui lui Antimii. Do aceea noi stabilimit, că manuscrisulii nostru, ju- 

decati și din punctulii do vedere ali caligrafici, este uni produsi 

literară celt multă alti celorii din urmă două decimi de-ani ale 
secolului XVII, adecă uni manuscris de după anulii 1688, data, 
strămutărei lui Mitrofanii.- dela Iluşi la, Buzăii. 

Albina este unii produsi literari ali lui Mitrofanti alti Juşiloră | 

și ală altoră doi colaboratori. Dar acum se nasce întrebarea: Ma- 

"nuscrisulă este elit originali saii o copie? Şi în casuli din urmă, 

cine să fie scriitorulii sai copietorulii lui ? Mai întâi o notă dela 

f6ia 253 sună: «Pănă aici au scos Mitrofan Episcopul de Iluși» ; 

alta la fâia 298 adaogă: «Păn aici au scos pop Atanasie, dascal 

«mold. de pre elinie.» Amândouă aceste note sunt scrise de aceeași 

mână, care a scrisii întregă cartea, şi ele dovedescii că manuscri- 

sul acesta este altulii decât alii autorilorii Albinei; este o copie, 

în care sat păstratii moldovenismii autorilorii Albinei. Mai multi, * 
Originalulii acestui manuscris, după totă probabilitatea, trebue să 

fie fostă adusi în Muntenia chiar de către Mitrofanii, cu ocasia 

“strămutărei sale la, Buz&i; și elu aici la dati spre copiare; una, 

“din. acele copii este și acesti manuscris, Afirmămi că elii este o
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copie, scrisă de acecași mână cu notele de mai sus, cari dovedescit 

că autorii Albinei sunt mai mulți. | 

Avemii la îndemână trei elemente, după cari putem sci şi cine 

„este copietorulii manuscrisului. Pe foia 122, adecă la sfirşitulii cărței 

întâia, se încheie toxtulii cu unii ornamentii, făculii -dintr'ună juvete 

duplicatii, iar pe amândouă laturile ornamentului stă scrisit cu aco- 

cași literă a textului: «Ierci Nicola.» 'Totii același lucru găsimă și 

la, foia 253, unde același «erei Nicola» şi-a însemnalii numele pe: 

amândouă laturile unui juvete, lucrati cu chinovariă și cornlă negră. 

In sfivșităi pe mawginea foici 162 se află o flâre cu trei ochiuri, făcută 

„din prelungirea şi întorsătura codei unui „| care este unilit cu 

textulii manuscrisului, şi care arată că aici numele «Nicola» din 

flSre a fostii scristi odată cu textulii manuscrisului. Acum, când 

noi găsimu, că «lerei Nicola» și «Nicola» din flore sunt scrise odată . 

cu textulă și toti de aceeași mână; când de altă parte, totii mâna 

acestui Nicola prin notele sale ne arată, că altulă este el și alții 

autorii Albinei, dicândă: «până aici ai scosti cutare»; aceste ne în- 

dreptăţescii a stabili, că Ierci Nicola este unt preoti, ce a trăitii 

pe la sfirşituli secolului XVII sai începutul alti XVIII, și că 

totii clii este și copiatoruli manuscrisului Albina. 5: 

5. Proveniența Albinei. 

Dacă no uitămui mai de aprope în cuprinderea acestui manu- 

scristi, descoperimi, că Albina are două prototipuri originale, din 

cari autorii români caii scosii» materiile ci. Celui întâiti este o lu- 
crare a unui călugării numilii' Antonie, şi din acesti autoră caii 

scosi» Mitrofanii, Ipiscopulii de Ilusă, cârțile 1 şi II a Albinei, 

sati a. Peelei, cum îi place lui Mitvolani să o numâscă în titlul 

cărței întâia. Acum. se nascit întrebările: fi-va acestă Peelă a lui 
Antonie: tradusă de pre vre-o pâhtocu grecâscă? Sai origina- 
lulii acestori dou& cărți ale Albinci este totii grecescii, ca și 

originalulă cărței III; după cum vomii vede-acum? La aceste
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întrebări nu suntem acum în stare să rospundemii cu siguranţă, 

lăsând ca maj, pe urmă să se arate mai bine originalulă, de pe - 

care a scosii Mitrofanti cele două cărţi ale Albinci.: 

Cu cartea, III suntemit mai fericiţi în ce privesco proveniența 

că. Mai întâi ne vine în ajutorii titlulii că, care sună: c«âle părin- 

«telui Maxim, ale filosofului şi mucenic capete de blagoslovic,- 

«adecă cuvinte al6se din 'multe cărți dentr'ai noștri şi dintr'acelorii 

«den afară (1).» Este apoi nota de pe foia 298, la, sfirşitulă cap. 34 

din cartea III, care tractâză «pentru mărirea deșartă», unde se qice: 

«Păn aici ati scosi pop Atanasie dascălii mold. de pre elinie.» In 

sfirșitii și o a treia împrejurare ne vine în ajutorii, ca să, putemii 

precisa, mai bine originalul, de pe care este scosă tâtă, cartea III. 

de către Atanasie cu colaboratorulii săi; și anume: că avemit la 

“îndemână chiar cartea lui Maximi, de pe care sa scosti. acâstă 

carte, împrumutată nous de d-li C. Erbicânu, și care carte este 

ună manuscristi multii mai vechii decât. Albina, pote chiar din 

secolul XV, judecândii după seris6re şi hârtie. Cu modulii acesta 

'stabilimă, că cartea III a Albinei este scâsă totă de pe elinie și 

“încă de pe manuscrisulii lui Maximă; pote chiar de pe manuseri- 

sul d-lui Erbicânu, după cum se va vede mai jos din comparația 

texturiloră. | | 

Acum, dacă studiemit -modulii cum a scosi popa. Atanasie și co- 

laboratovulă săi Albina de pre a lui Maximă filosoful, deseoperimii 

că autorii români ati scosit sait ati esploratit întrega carte a lui 

Maximii. Si în adevă&rii, atâtit în Albina, câtii și într'a lui Maximii 

avomii 71 capitole, sai feluri de materii, cari la Maxim sunt tote în 

ființă, afară de o parte din. capitululi 71 fiindă rupti; şi în Albina 

sunt iarăși 71 de capitole, cu o lipsă de 8 capitole, rupte din textii, 

dar vădute în scara cărţei III. Apoi, dacă intrămit mai în adânculii 

acestori două manuscrise, vedem că Atanasie a tradusă pre Ma- 

(1) Popa Atanasie este sub influenţa impărțirii "sciinţelorii din evulii mediii, când ma 

teriile teologice se numiaii Eswssptazi = interne, iar cele neteologice ș și mai alesii filosofice 

pur taă numele de îfuzagtzui = externe,
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ximă în modă liberi, nefăcândi o simplă traducere, ci maj multă 

alegere a texturiloră. aflătâre în Maxim. Când însă traducătorii 
români intră în textul lui Maximă, atunci ci sunt atâtii de lite- 

rană, că traducit și torminii, şi cu acâsta îngreuicză înţelesulă lucrărei. 

Mai întâi Atanasie începe cartea III a Albinei cu rugăciunea ur- 

mătâre, carea, lipsesce la Maximii: «Doamne Christoase dăruiasce pre 

«al tău rob, ce ţie ostonâşte;» apoi pune două regule, împrumu- 

tate din Efremii Sirulii, cară privescit pre cei ce cetescii: sait ascultă 

cetindu-se. sântele cărți, și cari iarăși lipsescii la Maximi. In sfir- 

șită, intrândăi Atanasie, «dascălulii moldovenescii» în manuscri- 

sulii lui Maximii, traduce : «legi apsris mai zuzias — pentru bună- 
«tatea și răutatea vieţii»; adecă, face o traducere liberă în loculii 

“unei traduceri mai apropiate de textii, ca bună 6ră: «pentru fapta 

«bună şi cca rea.» La cap. 15 Maximu serie: «llegi 0wuy'fs zui 

hăpov zai Guiuc» — «Pentru învățătură şi pentru cuvinte» în loci 
„de: «pentru învățătură, cuvinte și vorbire.» 'Titlulă capit. 18 «legi 

sozipius wui îvszvyius — Pentru -norocire şi nenorocire» Atanasie 
îlt traduce «Pentru întămplarea bună și pentru întămplarea rea»; 

adecă,'a căutatii să se apropie de înţelesul literalii alti vorbe- 
loră, şi nu sa gândit la termenii proprii. La capit. 20 Maximi 

dice: «llegi cross mai uzopotrovo = pentru tăcere şi celui nedume- 
vit,» iar Atanasie traduce: «Pentru tăceria și pentru cele ascunse.» 

Din aceeași comparare facută texturilorii se mai vede, că pe 

“timpulă lui Atanasie limba românescă nu dispunea de toți terminii 

trebuincioși. La, capit. 28 «lleţi hozns ui Glouias = pentru scârbă 
și întristare» Atanasie traduce «şi tristul». La, capit. 35 «llsgi 
drdstus ut Webdooe =— pentru 'adevării şi minciună» colaborato- 
rulii lui Atanasie traduce «pentru 'adevărință». Cu titlulă cap. 48 
«legi zeowius = traducătorulii români este numai literal când 

“traduce «pentru cugetare» și nu adaogă celă puţinii și «cea dum- 

nedeâscă». E prea adovăratii, că acesta, este: unii terminit teologicii, 

care de sigurii că atunci lipsia din limbă, și care însemnâză «pro- 

_vedința divină,» după cum se adeveresce chiar din materiile acestui 

capituli, și traducătorulit românii nu i-a dati colti puţinii o tradu-
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cere analitică, ca îngrijirea, e cugetarea- dumnedesscă, ete. Asemenea 

traduce greşitii pe «ruzetyozgosbrn» din capit. 49, când dice: «sme- 

reniia, înţeleptă» în loci de «înțelepciunea smerită» ; iar pe «pyfjp:rp> 

—aducere aminte» din cap. 52 îlii traduce «pentru pomenire.» 

Ami vădută până aici cum a sciutii popa Atanasie şi cu Cola 

horatorulii săi să traducă în Albina, titlurile cărței lui Maximit, de 

acum să vedemă ce ai făcutii traducătorii în însuși traducerea 

toxturilorii lui Maximi. Luând la întâmplare. din Maximi capit. 

17 cTlepi zonâstus “mai wuaaotias, pe care Atanasie îl traduce «pen- 

Ivu dăscăliia» în loci de «pentru învățătură,» îl vedemii mai în- 

tăi avândă unui respecti deosebiti pentru texturile sfintei Evanghelii 

şi. chiar o frică de'a nu greşi. Așa la textuli: CAyEân 6 "Insc5s 

zis sh lepby mul EdiduGHe =ubs b/hmos» - Atanasie. traduce : «Să sui 

Isusti în bessrică şi învăță noroadele,» dar după «bossrică» adaugă 

în parentese «în icro». Mai multii: Dascălulii Atanasie, se vede și din 

studiulti comparativii ali acestui. capituli,. că cunoscea bine limba 

elenă, sciea, înțelesul fie-cărei vorbe simple sait compuse, nu cu- 

noscea însă terminologia. Maximii întruni citati ali lui Aristo- 

telă se exprimă: pai by zacdziv vhpozv 2DĂȚÂBAVA.  TPOSUIȚU- 

pevreoy 2ariy» =7 «și pre unii omii ca acesta se cade să-l nu- 

mimă bună avuţie» dice Atanasie în loci de «fericitii». Mai josti 

Maximi după. Democritii dice: Cl3by zhobowy dneevz0v, Ep, 107 

pi Th 7009099 vă ndraday, iar Atanasie, punând aceste cuvinte în 

gura, lui Socratii, traduce: «Socrati, vădendu pre unii bogatii nein- 

văţatii,. dise, iată piciorulii colti de aurii» .în locii de sclavulii celit 

de aură, sati mai precisă sclavulii aurului (1). Și în numerale das- 

călulu Atanasie se încurcă, neînțelegândă val6rea numărului BLOG V 

— dece mii, sai. mulțime nenum&rată.. Aşa locului din Ieron, care 

la Maximii este scrisă asti-felii: «âs poptihary ds zheiovus, 7 popi»s 

7pErety» = «care de dece mii de ori maj mulți decât dece mii hră- 

(1) Atanasie aici nu traduce nici literari; căci atunci. trebuia să se esprime «piciorulii 

«celui bărbăteseii de aură,» şi în asemenea casil grecul, iar nu. românulii, putea să în- 

ţelcsză ună omii, care trăesce, nu cu mintea, ca unti omii liberii, ci cu piciorele, cu aler- 

garea, ca unii sclavii, şi acestă alergare 'o făcea sclavulii pentru aurii.
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nesce» Atanasie îl traduce: «carele are mai mulți de o mie şi-i 
hrănește.» | 

Să trecemi de acum la unii altii capitulii, pentru ca să vedemii 
câtă sciință de grocâscă şi de românscă a avutii şi colaboratorulii 
lui Atanasie din Albina. Şi aici, deschidendă lotit la întâmplare 
Albina lui Maxim, amit datii peste cap. 41 «legi “pipovs ai vet- 
Tjtos» = «pentru bătrănețe şi pentru tinereţe.» Colaboratoruli lu 
“Atanasie la-pantea III a Albinci traduce vorba: how (5) szovduio = 
cetașuli nevoitorit» și putea [orte bine să lase numai pe «ncevoitorii,» 
sai să pună pe «stăruitorii,» şi atunci să tmaducă: «Dulce taste pre- 
«cum cu cetaşul novoitoriii așa și cu cuvăntul bun a înbătrăni.» In 
versetulit următorii traducătorulii se încurcă în înţelesulti textului 
luaţi din Favorini, și iacă versetuli în originali cu traducerea lui 
după Albina: CEpuscoăyns î Kuprvaioe, zis hala, pn 7 păy 
drapăeov Sag siyat* Vâpas 28 zi Mvizogoy 7 pază, Tv Grapljy : pet- 
pâva, 38 mb “rlpas»= eEratosten kirianinul (sic) ereşterei îi dice, adecă 
«cea, crescută primăvară a, fi, iar pre secorătură toamna, carca e după 
«creștere, iar pre iarnă o numi bătrănâţe»; și tote aceste pentru o 
traducere ca cea următore: cEratosten chirineulii dicea, că cresce- 
rea, virstei este o primăvară, vara și tâmna, accea, ce urmeză după 
crescere (bărbăţia), iar iarna este bătrâneţea.» Fiind vorba despre 
ună b&trânii, care își văpsia barba, și căruia Alexandru îi recomanda 
să-și vops6scă genunchele, traducătorulii Albinci pune vorba ca muia» 
in locii de ca văpsi», și acesta pentru noi cești de astă întunecă 
ințelesulă. In versctulit următorii textulii lui Maxim în comparaţie 
cu ali Albinei sună: COyius epoerfsie m Toia, uit. jpibpeyos ete 

mpi Tovijy, ore may, 
cs dpdays»—«Gorghie fiind întrebat, co bucate primind ai venit 
«în lungimea -bătai ănsţelor, disc, nimica, nici odinioară întru dul- 
«ciață nici am măncat, nici am băut.» Şi aceste în locit de tra- 
ducerea, care se apropia de textii : «Orgias întrebatii: ce dietă 
intrebuințândă,. ai ajunsi „la adânci bătrâneţe? A disă: nimici, 
nică odată, nică mâncând, nică lucrând, (n'am făcutit) pentru plă- 
cere», In genere, colaboratorul. lui Alanasie este multi mai măr- 

org fipue “Bes; 0d3ăy 0bdEmoze, or)
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ginitii în cunâscerea limbel elene. Lui Atanasie îi lipsia cunoscința 

terminiloriă,. lucru ce se explica şi cu starea culturală a limbei ro- 

mânesci dela, finele seculului XVII; acestuia însă îi lipsesce şi cu- 

nscerea, înţelesului vorbelorii. 

Cărţile I și II a Albinci sunt lucrate de Mitrofantă Episcopulit de 

Iluși, după o Peelă sai Melisă a unui monahii Antonie, despre care 

noi nu avemit nici o scire, şi de aceea nici nu ne-amii pututii întinde 

prea multă asupra acestorii două cărți. Cartea II însă este cea 

mal bine cunoscută de noi, şi acâsta pentru unit manuscrisii alu 

lui Maxim, pote chiar acela, de pe care a lucrati Albina la, finele 

secolului XVII dascălul Atanasie cu colaboratorulii său: In tote 

cărțile Albinci se vede o unitate de planii, şi cei doi colaboratori 

sunt, e forte probabilă, sub conducerea lui Mitrofanii, care a re- 

gulatiă, ca Albina românescă să fie culesă din două Albine străinc, 

a lui Antonie și a lui Maximii, cari sunt şi ele culese din deo- 

sebiți - autori Disericesei și profan. Iicemi, că Albina nostră este 

culâsă de pre cele două Albine străine, și culegerea ei sa făcutii 

de către autorii români în modii eclecticii,, asemăânatii bebuințelorii 

din timpurile lori. Așa că, în genere vorbindii, Albina este o pro- 

ducțiune literară din a doua jumătate a secolului XVII, datorată 

planului lui Mitrofanii, Episcopulii de Iusi, şi serisă de popa Ata- 

nasic, dascălii moldovenescii, și de unii alti b'cilea colaboratorii, până | 

acum necunoscutii. | i 

6. Sârta posteridră a Albinei.: 

Manuserisulti Albinoi este găsitii de noi în vara anului 1889, 

cu ocasiunea visitei nostre canonice, făcută în judeţele Vâlcea, 

Gorj și Dolji. Elă, împreună cu lexiconuli slavo-românii (otii din 

-socululă XVII ală Ieromonahului Mardarie, pe care acum. Lam 

pusti sub tipari, făcea parte din biblioteca de casă a preotului. 

Ștefan Murgăsanu, din parochia Murgaşii-Gaia-de-jos, județulii Doljii, 

plasa Amaradia, (1). Aceste manuscrise ne-aii fostii încredințate de 

    

(1) Ghenadie ală- Rimniculni, O visită cunonică, 1889, pag. 59—92,
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către preotii, după ce lam asiguratii, că ele vori fi publicate și 

puse de noi la disposiţiunea 6menilorii de sciință. Mergendi în sus 

pe treptele timpului, descoperimil în manuscrisul nostru nota: ur- 

mătore, care ne arată sorta lui dela 1881, precum şi mai multe 

amănunte, ce-lă privescii. Po fdia 271 a manuscrisului preotulii. 

Ștelanii Murgăşanu a scrisit: «1881, Decembre 30, Murgaşiu. «Ac6- 
«stă carte, co se chiamă Albina oste cumpărată de _moşulii. mei 

«Popa Matei cu lei noi No. 9 (1) la I6tulă celt mare dela Adam 

«7320 (2) faceti ani până acuni 90. Ami cetiti și ct subsemnatulit 

«preoti, nepotii alui reposatului pope(i) Matei în acestă carte, fiind 

«eti alti 4-lea neamii ali preoţiei n6stre dela moșulit nostru și spre 

«ținere de minte amii însemnatit aici. Preotii Ștefană Murgăşanu.» 

Pe cârpitura foiei 6, fiind ruptă, stau scrise de o mână nu prea 

caligrafică de patru ori cuvintele: «acestă sfintă și dumnedeiască 

«carte ce.se chiamă Albină pentru învăţătură», iar sub acestea unii 

caligrafii alt întâei jumătăți a seculului curgătorii scrie: «Şi am 

«scrisi ei Ștefani Stamatie Murgaş. la lctuli dela Ils. 1842, Sep- 
«tembre. 25. Ştefan. Stamatie Murgaș.» Manuscrisulii se află în 

Murgaşii și mai nainte: de data de mai sus; căci. iacă ce scrie 

la 1821 ună popă Matei pe fâia 244, pote chiar buniculă preo- 

tului Ștefanii Murgășanu: «Aciastă sfăntă carte, ce se chiamă Albin 

cam cumpărat eu popa Maltei: ot Murgaș cu tl. 9 adecă noo din 

«Bucuresci. 1821.» Apoi. mai sus -pe colţulii aceleiași foi a adausti: 

«Celu mai sus numitii popa Nicola ot Mitropolie.» Albina este dusă la 

Murgaşii cu multă înaintea anului 1821 și vindătorulii ei o trimite 
la Murgașii în anulii 1769; iar cumpărătorulti dice, că este cumpt- 

'ată și dusă la Murgaşii în anulii 1792. Vinqătorulii pe [dia 2-a seric: 
«ciastă sfântă și dumnezăiască carte anume Albin am văndut'o cu 

«dila Mitropolie ot Bucuresti cu popa Nicola popi lui Matei dela 

«Murgaș (în îl. 9). La anulă dela zidirea lumii 7277 Noem. 9.» (3) 
    

(1) Nu cu 9 Iei not s'a cumpărată Albina de către Popa Matei, ci cu 9 talere. Despre 

acesta mai jos. | | 

(2) Anulii acesta, formulatii de câtre preotulit Stefani, este greşită. Si despre acesta 

mai jos. 

(3) Anului este seristi greşitii; căcă se represinlă zacwa; adecă w=opti sute, în locă de 0=10, 
d
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(1769). lar pe foile 277—2979 stă scrisii chiar cu mâna lui popa 

Matei: c«aciaată sfăntă și dumnezeiască carte — ce să chiam albină 

«am cumpăratu eu popa Matei — am cumpărat dela București lât 

«7300 talari 9 — și cine să va scula, ca să o înstrăineze să fie și 

«el bisericei înstrăinatii.» După acestea noi vedem, că manuseri- 

sulă nostru a fosti până la 1792 proprietate a Mitopolică Ungro- 

Vlahiei, sai a lui popa Nicolai, luatit totii de prin biblioteca,  Mi- 

tvopolici; dela acâstă dată, după cum calculeză şi preotulii Ștefanii 

la 1881, ajunge proprietatea preotului Matei Murgăşanu, care trăia 

la 1811, când sa construiti biserica de astădi din Murgașii (1), $ 

care preoti l'a transmisă succesorului. s&ii. preotului Stefanti Mur- 

gășanu; în sfivșitii în anul încetatii 1889 a intrati în.posesiunea 

n6stră, iar noi îl aducemii Academiei Române însoţită de acestă 

destriere. 

7... Materiile Albimeă românesc. 

Pentru completarea cunoscințelorii n6stre despre manuscrisulii 

"ce ne ocupă, adăugămii aici și titlurile materiilorit cuprinse de 

Albina, cari în manuscrisit se numescii scări. Ele sunt trei la nu- 

mără, după numărulii . cărțilorii Albinei, și ocupă cele cinci foi 

prime ale manuscrisului, avendii cuprinderea următdre 

«Scara întru cârtea, cea dentăi a peelii carea e dela. Antonie călugărul 

după orăndulala cuvintelor carele-s întru dănsa: 
«Pentru credința și pentru bună cinstea, ce taste cătră. 

Dumnezeu . see ese e Cuvănt, | TAst. 
«Pentru cela-ce a călcat credința e cea ună i. » 2» 

«Pentru dragoste și pentru frică , . cc... > 3 » 

«Pentru ceia ce nu.să tem de Dumnezeu... ...... » 4» 

«Pentru nădejdea cătră Dumnezeu. . . sc... . DP 5» 

«Pentru ceia-ce să nădăjduescii spre oameni și spre avuţii » 6» 

«Pentru bunătate. . eee. CD 7» 
«Pentru înțelepciune . . . e cc.» 8» 

(1) O visită canonică, pac. 89—92,



«Pentru cei făv de minte 

EbISCOLUI d GUESADIE 
  

«Pentru slat și în ce chip se cade a face toate sfat. 

«Pentru făr de sfat și pentru zăbava sfatului. . 

«Pentru bogăţiia și tăria 
«Pentru dreptate. -. 

. . . . . . . . . 

«Pentru curăţiia și pentru mintea întrâgă . . . . 

«Pentru 'curvie şi pentru pre curvie. . .. 

«Pentru nedireptate. . ... . 
«Pentru pocăință (Dc... cc... .. 

«Pentru ccia-ce să schimbă numai decăt . . 

«Pentru cela-ce nu vor să să întoarcă la pocaanie. 

. . . . . . .. 

«Pentru judeţulă cela ce va să lic. . cc... 

«Pentru adeverul . . . . € . . . . . . . 

«Pentru minciuni și pentru elovete. , . . 

«Pentru fraţi şi pentru neiubirea fraţilorii . . 

«Pentru priiateni și pentru iubirea prifatenilori . 

«Pentru priiatenil răi . | 

«Pentru dragoste. . 

«Pentru milostenie 

«Pentru cel scumpi. 

«Pentru facerea de bine. 

«Pentru neagonisire 
«Pentru bogăţie, și pentru hogaţii, ceia-ce petreci 

loră bine. o... .. 

. . . |. . . . 

. . |. . |. |. . . 

. . |. . . . . . 

. 1. . . . . . . e. 

. . . . . . . e. e. 

. . . . . . . . e. 

«Pentru bogaţii ceta-ce petreci râu, , 
«Pentru bogaţi și pentru mâseri . ......- 

«Pentru iubirea de arginti . 

«Pentru apucătorii cu nedireptate. , . .. 
«Pentru ajunsulii sai destululă . . 

«Pentru bunătate . 

«Pentru postă. . .. 

«Pentru neţinere. . 
«Pentru curvie. . . 

«Pentiu beţie. . . 
«Peniru somni . . 

«Pentru visuri. . 

(1) Titlurile dela 14—17 nu se potit 

teriore cu ceruclă. Noi le-amit serisii 

 . . . . |. . . . e. 

ceti în manuseristi din 
aici după textă. 

viaţa 

Cucănt 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

o 

» 

»- 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

69 

  

9 List , 

10 » 

ll » 

12 » 

13: » 

14 » 

15 » 

16» 

1? » 

13 » 

19 » 

20 » 

21 » 
22 » 

25 » 

24 » 

25 » 

26 » 

37 » 

28 5 

29 » 

5 » 

3 » 

32 » 

32» 

3 » 

55» 

36 » 

3 » 

58 » 

39 » 

40» 

+» 

42 » 

43 n 

pos- causa unei mâzgăleli



  

(1) Cuvintele din parentese 

Sfărșitulii scării cci dentăi a cărţii ce să chiamă Albină. 
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«Pentru credință. e e se eee eee ee eee e Cuvănl. 4 List, 
«Pontru socotire . . . s-. . . . cc... cc... .. > dd o 

«Pentru rugă e e see... » 46» 

«Pentru lucrare » e... cc... cc... .. » 4i » 

«Pentruțînvăţătură și vorbă. . . . . . .  ... ... » 48» 

«Pentru învăţătură. ce... » 49 » 

«Pentru învățătură și iubire de înţelepciune : . . . » 80 » 

«Pentru laudă. e eee. »- Bl» 

«Pentru înbunare . cc. ee... » 2» 

«Pentru defălmare . - sc... ... RR » 55» 

«Pentru aducere aminte . . cc. cc. DP DĂ» 

«Pentru suflet <> 05 

«Pentru vraci (doftori) . . . o. [cc . > 56.» 

«Pentru cei neputincioşi . ce... ». de» 

«Pentru moarte. e. e eee... AR » 5 » 

«Pentru cunoştinţa singurii pre sine (eunoscere «(le sine) » 59» 

«Pentru bunătate cc... | » 60 '» 

«Pentru Mărire eee BL 

«Pentru zavistie. e 62 » 

«Pentru TĂU eee. pb» 

«Pentru oamenii cei vorovitori pentru gănduri . . .. »GF 

«Pentru lucrurile cele de voce şi ele de novoe. . . e » 65» 

«Pentru Dică eo b6 

«Pentru logo e ec... » 67» 

«Pentru cum să cade a cinsti. pre cei buni și a munci 

pre cel ră ee » 68 » 

«In ce chipit Yaste lesne răutatea, iară, Iuerar ea bună nu - 

aste lesne . [eh . » 69 » 

«Pentru bună întămplare și pentru întâmplarea cea rea, >» 70 » 

«Pentru strimtura vieţii... cc... cc... ... » îl » 

«Pentru grija și pentru scărbă . . cc... » 2» 

- «Pentru tăceria şi pentru lucrure neștiute a... » 3» 

«Pentru cela cu cuvinte multe (și pentru cela cu cu- 

vinte zăbavnice, și pentru ceia-ce scotă taine) (1. ... > tv» 

«Pentru ceia ce-și ferescii gura, şi limba sa (și pentru 

negrăirea cu mănie) eee » 75 » 

e lipseseii din seari 3, dar sunt luate din textulti manuser isului,
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” Scara la a doao carte a luă Antonie monahii, .a cărții ce să chiamă Albină. 

«Pentru înpăratulii buni şi drepti. .. i Cuvănle. 1 List 

«Pentru înpăratulii nu foarte minunată. . » 2» 

- «Pentru Episcopii buni și carii ferescii poruncile lui Dum- i 

NDOZCU. eee me... » 3» 

«Pentru Episcopii răi, cari nu ferescit poruncile lui Dum- 

NOZCU. e... e i» 4» 

«Pentru bofarii buni. cd B o 

«Pentru boiarii ră... ee » G » 

«Pentru judecătorii ccia-ce nu iau măzdă și judecă 

dep » î » 

«Pentru judecătorii ccia-ce nu. iau măzdă şi judecă - 

SUĂDID 8» 

«Pentru părinţii buni și li st cade ca să aibă arije pen- 

tru măntuirea coconilori să... cc... .. » 9 » 

«Pentru părinţii ceia- -ce nu- și poarti & grije “pentru hrana | 

” coconilorii săi. eee 10 

«Pentru feclorii cela-ce ascultă de părinţii Să» Il» 

«Pentru feckorii carii nu să plecă părinţilorii săi . a» 12 » 

-«Pentru feclorulit înţeleptii şi cu minte , » 18 » 

_ «Pentru feciorulii nebunii și făr de înv ățătură A » 14 » 

«Pentru fata înţeleptă și frumoasă a» 15 »: 
«Pentru bezcesnica și grozata e o 16 
«Pentru bătrănil carii să înfrumușeţază cu minte și cu - 

lucruri Dune. eee» 17 » 

«Pentru bătrănii carii petrecii întru nebunie . . « NR » 18» 

«Pentru tinerii 'caril sănt înfrumșeţaţi cu “învăţătură şi 

Came e » 19» 

«Pentru tinerii cela-ce petreci întru neștiinţă ș și în nebunie. » 20 » 

«Pentru stăpănii huni. ce... » 9» 

«Pentru stăpănii ră... p 92» 

Da &. «Pentru robil buni. d 
E „“Pontru robii ră eee » 24» 

“ «Pentru înprumutătorii Dune 2» 

«Pentru înprumutătorii ră v96 

«Pentru ecia-ce iau înprumută li să cade a mulțemi . >» 27» 

«Pentru cela-ce iau înprumutit și nu inulțemescii. . . p 98 » 

* «Pentru domni buni, și pentru slugi bune... » 29 » 

   

  

me ma con, SAT fetru d 
ua PEAEUDAĂ ef 

Pen pna creem? 
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«Pentru domni ră. e eee eee ete ee Cutănt. 80. List, 

«Pentru bărbaţii col buni. ev 3» 

«Pentru bărbaţi ră! și vicleni. 982 > 

«Pentru mutarea bună şi cu minte e e sc...» 33. » 

«Pentru mucri rele şi curve .. . st e... P 31 -» Ă 

«Pentru adunarea bărbaţilorii celorit buni . . . ... po 

«Pentru strănsoarea bărbaţiloră celor răi... o... 36». 

«Pentru ccia-ce cinstescit oamenii cet. buni și Sfinţi PI E: A 

“ Pentru cela-ce ocărăscii oamenii col buni e. . 38» 

«Pentru urărea vicleşugului . ce b 89 o 

«Pentru ecia-ce să bucură de .răutate . CR pi 40.» 

«Pentru cetățenit buni e eo dl 

«Pentru cetăţeni răi (1)... cc... . ». 42» 

«Pentru călugiui buni și pentru egumeni buni. . . . o 43» 

«Pentru călugării cela-ce . să schimbă den călugări şi 

alergă Yarăși cătră lucruri rElo . co ee. d 44» 

«Pentru ecia ce sănt iubitori de lucru și nevoitoră precum 

să cade călugărului a să osteni, că multii folosit dobăndescit 

Rec ae ne î.... >» 45 » 

Pentru cel leneși, și pentru cela ce nu iubescil huerulii,     
și-i nepurtători de grije şi măhniți e e e cc... > 46». 

«Pentru omul cu inimă simţitoare . e cc... cc. 4» 

«Pentru cefa-ce nau simţirea inimile coco... . » 48» 

«Pentru numele buni și cu lucruri bine. cod o 

«Pentru nume viclenii, şi ne avăndi lucruri bune . . ». DO. 

«Pentru cumpene, și pentru. cantare, și pentru măsuri. » dl» 

«Pentru cumpene, și pentru măsuri dirâpto - si... > 52» 

«Pentru urgic, și pentru mănie . <-> 9 dd o 

«Pentru ncrăutate, și pentru aducerea aminte de rău . >» dt » 

A «Pentru celit de aproape, şi pentru vădirea lui, Și în ce - 

chipit să cade a purta greutăţile pritatenului, şi a av6 dra- 

coste cătră el... se eee dd n 

«Pentru ceia ce nu iartă, și ţinit pizmă întru inimile lori». 56 » “3 

SQ «Pentru cci mulţemitori şi cu bună înţolâgere . . . . 5 » ză 

$ «Pentru cei mulțemilori şi neînţelegători .. e o. o... > 58 id £ 

«Pentru cci sftnici și „pentru siatii, şi pentru. ce.ce .... B 

prilmescit vtdire, cade-să a ști a cărorit sfătnici 9)... >». 59 » Am 
  

(1) De aici până la cuvintul 93 titlurile sunt scrise din -textii, lipsind o fâie din scară, 

(2) In loci de materii la acesti capitulii este scrisă nota următore: căicea nu ajunge 

cuvăntuli 59, ce iaste scrisii.» -: , , Lu , 
. 

        Sa (PEDAGOGICĂ
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* «Pentru: cei-ce nu primescii sfatulu și vădirea , ,.. - Cucănl. G0 List. 
«Pentru buna rușinare e td Go 
«Pentru roa rușinare > e eee e ep 02 

«Pentru cei-ce iubescii jurămănturile. și cum. nu să cade a n 
prilmi întru deșertit. jurămăntuliă, sait întru totii a să lepădu.. o»: 63» 

«Pentru! cel-ce -să jură multit și pentru cci ce ciareă-ju- ... 

PĂMĂNUE eee ete d Gh» 
«Pentru buna răvnire şi-pentru îndrăgirea celoră bune. ...» 65.» 

«Pentru răvnirea. și îndrăgirea celor rele. . » GO 

«Pentru dr: agoste „şi.pentru pace şi pentru înunire, și pen-.. a 

tru facerile de pace ... cit ed GT» 

«Pentru neiubire și pentru vrajbă, și pentru. cei costrăngii . 

VPAjDO m eee eo 68 

«Pentru cei ce. eleveteseit și pentru. dosadă . asa 1» 69 

«Pentru bolirea- limbii. e e ce ae ee eee TO i 

«Pentru cuvinte înponcișate. Și pentru îndrăznire . . o îl» 

«Pentru €cli îndrăzneţii și făr de ruşine, și măniosi, și | 
iute, și cumplit: n cete e eee tr pu 2» 

„ «Petru cel smeriţi s ȘI. înţelepţi. și. pentru cei. mâşeri cu, , Pa 
uhuli ete m ee e eat a Ti 

«Pentru cei măndri și. trufași și pentru cel îngămfaţi, și e 
cu mărire deșartă. . eee eo 

«Pentru celit ce să iubește suneurii br Sin. o» TTĂ n. 
«Pentru multa, ispitire și neispitire, şi de; liniște, şi:că. ... . N 
a tăciarea, a lui Dumnedeu:'înțelegere.:soliaște:. . .:.:. ov. TB: 

«Pentru adunarea lucrurilorii și pentru gălciavă. -. 77.» 
«Pentru Îndrăznire și. pentru. ce e a vădit o “8 :» 
«Pentru bună naştere. şi pentru rea „Pastere, aaa Drd» 
«Pentru obiclatu și: pentru. năravii, e d 80.» 
«Pentru slobozire . > sc i ia 
«Pentru cunoștință. i. - aa 82.» 
«Pentru bunătate, . cc. Ce s3.» 
«Pentru blăndeţe. şi: pentru buna: umilință ; ii 8 o 

a a a SL 

«Pentru năravulă celt prostii şi neînrăutățati de She 
«Pentru colit meștorșuguitoriu, şi înștlătoriu, și păvnitoriu e țu 

MĂ aa ua na de8Gai 
* «Pentru cei ce au inimă 4 curată, și'gănduri și știință curată Di ŞT. 2 
«Pentru eci cu inimi vielâne și cu fire rea... . . . » 88 » 
«Pentru. blăindeţe: și. pentru. îndelungă răbdare. x 89 » 

sent x 
«Pentru cei ce nu rabdă, şi pentru că slabi cu firea .-. 5: 905. 

« 
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«Pentru viața cinstită, şi pentru ascultare.» i. . Gueăut. 91 List. 
| «Pentru viaţă cu prihană, și pentru cel neascultători, gis n6- 

plecaţi, și pentru ect'ce au obiciaiuri și năravuri necuvioase. »: 

«Pentru buna răsplătire; și pentru cei ce Jăcuescii întru - 

huhătăţi întru fericirea cea: desăvărşită îi sa... pr 93» 

- «Pentru răsplătirea -acelorit ce: lăcuescii: întru vbutate- și 

fă» 'de lege, că totdeuna și: făr de - slărşitii: le Yaste. lorii 2 

MUNCA MĂ o 

«Pentru epilare a umil, și pentru postnicie .'. . .. > d» 

«Pentru nastotateli (==: superiorii) : s 3 îi ce... d 

«Pentru col ce: răpşteseii întru mâncare, și de multe (6. 

lui domestica» "9 » 

«Pentru ca să nu te smintești, nici să osăndești pre cine-va. pi 98 

«Peniru cei negrijitori şi pentru eci-leneşi, și: că de ne: a 

vomit trezi, nemica diavolulii nu va: pute -să ne: păcos- 

VOS ed 99- 

«Pentru priclaștenie dumnezeeștilorii: ale jul [Hs tami .'-- »: 100 » 

Sfărșitulu scării a „Cărţii adoao, c6 să chiamă Abină i 

Scara lu a treia carte -a părintelui Mazimnii [i osofulii d cărți | 

ce să chiamă Albină. a. 

«Pentru bunătatea și răutatea vieţii ae ee Cuvănt, 1 List, 

«Pentru mintea și voia sau sfatul. 9 2 

«Pentru curățiia și mintea. ÎNtregă ed 3» 

«Pentru vitejia şi tărira, sulletescă . . cc... .. po 

«Pentru direptate. eee ec d» 

«Pentru priiateni și. iubirea frățici. e > 6» 

«Pentru milostenie e eee 

«Pentru facerea. binelui şi darultt. AO E ».8 

«Pentru începătorie şi. stăpănie .. .. cc... .. d 9, 

«Pentru ocara şi MOzavirie eee Di 10.» 

«Pentru răsfățarea . eee eee Al», 

«Pentru bogăţiia și sărăcila și iubirea, arcintului ..... pu 19 o 

«Pentru îndestularea cec d 13 :» 

«Penteu rugăciunea e eee eee d 

«Penţru învăţătură și pentru cuvinte: aL o 

«Pentru certarea „e eee eee ee ed 16 > 

«Pentru dăscăliia și filosofii, pl o. 

«Pentru întâmplarea. bună și PO eee „18 -»
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urgiia și mănila e e ce... .. 
tăcerea și pentru. câle. ascunse. , „cc. cc... > 
multa, cercetare și nişte + ee 
lăcomila averii... eee d 
cinstea părinţilorii și iubirea coconilorii d 

frica eee ad 
ceia ce să schimbă curăndit și pentru pocaanie -.» 
păcatulii. și mărturisirea . .... a . » 

nepostirea și nesațiulii, noi 

scărha și tpistulă <a 
SOMNUN eee eee » 

beţia e ed 
îndrăznirea și pentru vădire, eee > 

iubirea ostenllei . . ce. 
jurămăntuli d 
mărirea deșariă «e...» 
adeverinţă și minciună. so 

MOarte e ee 
pace și zăzboae . sc. cc.» 
nădejde... cc... eee 

MUC ee. PRR , » 

cuvăntulit înprotiva iproci . cc... » 
bătrăneţe și tinerețe . . i 
blăndeţe și îndelungă răbdare... cc 
laude, eu 

podoabă - co 

judecata care. va să flo. ei i 

MĂ 

bolirea, limbi! (rupti. în seară) at 
cugetare (ruptit în: seară). 
smerenita înţeleptă a 
VACI eee i] PREA » 
credinţă . eee eee ae a 
Pomenirea » 
Sulletii 
Zavistie cu » 
ecia ce e de voie, și cf co e de netoie ... » 
ce c a:să cunoaște pre sine ... mea » 
bunătate i 
lege [op .. În [ cc... PI » 

"30 
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«Pentru cuvăntătorii, şi pentru găndă . .:.:. +: + Cuudtiut: 59 List. 

- «Pentru nebunie e. e e eee e eee d 60 

«Pentru GUrvie.. ee eee GL» 

«Pentru opictatu și pentru NĂPAVĂ eee» 02 pi 

«Pentru nâmă bună şi pentru nemă rău (1)... .. » 68» 

«Pentru răstăi (după scară): ... ee eee d Bi» 

«Pentru somnă (ibidem) . „e ce eee 65» 

«Pentru nerăutate şi pomenirea de vutate (Did. 66 o 

«Pentru a vieţii înpuţinare . e seed Gt » 

«Pentru că să cade. mal vărtosii a cinsti bunătatea, și IE 

răutatea a o munci (ibid) ..... a. 089 

Că 'este ușoră răutatea și grecii de umblatii virtutea (din DEE 

manuscrisulă greci) . eee. ». 69 » 

«Despre iubirea de sine (ibid) -. ee d TO o 

«Că nu totii-Va-una multulii este celt mai buni (2). . » îl. ». 

8. Modulă desfășurăi: iă materiilorit, cu specimene de limbă 

și de divecțiune Leolog gică. 

Pentru ca să se. -potă cunâsce mâi bine stare a de formaţiune a 

limbei românescă de pre timpul Lui Mitrofanii și. alu colaboratori- 

lori lui la Albina; și de altă parte, pentru ca” “să so vadă și direc- 

(iunea, sciințilică a teologici sub influenţa căreia; s'a lucrati Albina; 

noi dămii aici câte unui capituli din fie-care carte a ci, lăsândii pre 

autori să vorbâscă în t6tă libertatea loră și reproducendii cu fi- 

delitate particularităţile limbistice. Începemii cu capitululi. 53 din 

cartea întâia, care este lucrată de Mitrofan, Episcopulii de 1luși, 

şi din acestii capituli noi vomii putâ vede şcola teologică, din care 

făcea parte Episcopulii Mitrofanii, și de altă parte, dacă este adevăraţi, 

că Mitrotanii a fostii unulii din! învățăceii Academiei vasiliane” dela 

Prestetitele din Iași (3), atunci vomit cunâsce mai de aprope ș și direc- 

(1) Dela acesti cuvint saii capitulti foile din textit lipsescii, fiindi rupte, şi noi suntemii 

nevoiţi a da materiile manuscrisului după scară numai, și unde voră lipsi și din scară, 

să le luămit după originalulit grecii. . 
(2) Mataviile de!a capitululii 63—71 se polii restabili la trebuinţă după manuserisulti srecii, 

dar şi din acesta lipsesee sfirzitulit capitolului 71. 
(3) V. A. Urechid, Schițe de istoria liţeraturei române, 1885, pag. 174, 

7
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ținea, sciinţifică, după care se. desfășurat sciințole teologice în acesti 
“institulă de cultură înaltă, -menitii a întroduce. lumina . în. întregii 
imperiuliă otomanii: de :pe atunci, pre cum - chiar: şi în: părțile me- 
ridionale „ale Rusiei. ! IN : 

«Pentru delăimare și: pentru elevete. Cuvăntii 53 (1). 
«Fericiţi sănteţi cănd -vă voril. batjocori și vă vorit. goni, și: vă: voră dice 

totit graiulii răit.: (Math. 5). 
«Fiind ocărăţi binecuvăntămii, și - -huliţi vădit u Cosinth. y | 
«Rostulii direptului acopere vrăjba, iar celace. scoate dosădire ca mai far de minte iaste. (Pritce= Pilde 10). . ... i | 
«Bărbatul păcătosit va turbura -priiatenii,. și -pre mijloculii celori înpă- caţi va: băga vrajbă şi clevete. (Sirah).. ..., - 
«Mai nainte de întrebare să nu .urgisești, mai nainte: să: înţelegi, decia să 'cerţi. 

- Ra 
«Nu numai graiurile deprinseră a rădica scărbe, ce și nesocotirea asupra vrăjmașilorii noștri, și fieș- căruia de ei nălucire. (Vasilie). 
«Deprinseră oare- -cum În vremea supărărilorit celor mari, a i crâște slujba aciasta foarte cu nevoe, care pentru înpuţinarea Dbineluk săii, în ce chipi ar cunoaște pre sine, ca cu răutăţile streine întărescti şănguri pre sine (9). * «Mozavirulit! odată trei feţe superă şi face pacoste. întitu supără pre cela ce-lit mozavirâște, a'dooa face inimă vea celora: cătră carii | mozavirește, treia săngurii pre sine să fâce.urăţă tuturorii, : a „«i defăima nu iaste lucru mare, ci: pre lesne iaste fie-cui cine va vre lar a-și. ţin limba, și a nu ocără pre nimea, numay Oamenilori celoră și cu minte întregă să cuvine. (Bogoslovii= "Teologii = Grigorie) „«Mal bine iaste a auzi grăindiă pre altul! de rău, decăt a grăi. ge marea n nu să atinge de toţi oamenii, ce numai de cei . vrednici și ales IN . , . : , hi 

" «În. ce chip jaste graiul celi bunit și lauda. începătură înti'acela chipit și păra și graiul: celă r 

i buni 

ă “priiteșugului, 
ăi iaste: incepătură: vrajbei, şi în- cepătură și pricină a multe răutăţi. (ZI atoustii = Gură de aur UL) «De laudă lucru iaste, a petrece întru Iuoruri bune, și.a audi de toţi Gmenii bine. 

«De vreme ce nu vori dobăndi erlare, ce 
dară mozavirii și mincinoșii cer 

iia ce prilmescii graiure deșarte, vâspunsii vorit da. Ai : 
dn 

4 - 
. 

i 

4 rar scurtime acesti capitulă se întituleză în: seară: «Peiut -u “dofăimare. > uţinti a înţelesă textilă Ep Mitrofani Ep. anti; de aceea Du ini. este și în elesi lu, ce 
dă prin acestă pericopă, 

i ! en î ,
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“alată noi deca auzimit unii cuvăntit rău penlru noi, ne facemit: inima 

vea, dară pentru co nu ne părăsimii a grăi pre alţii drepţi de: rău:. 

«Mulţi oameni sănt de cela ce păcatelorii sale să află ascunzători, far 

ale altora mustrători. DN a 

- «Nu îndemna pre mozavirulii cu ascultarea urechilorit talc, ca să nu ere- 

seşti cu elit păcatulii îndoitit. Dupre aceia pre sine vel învăţa chinului celul 

cumplită și pre dănsulit Tarăşi a da îndemnare ca să mozavirescă și pre alţi 

prilateni. (Maxim) (1. o] 

«Cela ce priimește pre lesne părele altora, acela nu să depărteză de lu- 

cerurile părășului, ci intocmai Yaste cu dănsulii. Că lucrulit începeturii iu- 

pește înpreunare a adaoge păra şi celui nevinovati. (Fotie Patriarh.) 

«Limba hulitoare taste vădire gândului celui rău, (Plutarh) : 

«Precumit cocoșulii lui Esopii răspunse cătră o pisică care cum ar [li fosti 

bolnavă “pentru dragostea lui, alta nu ziec,. numal ca să albu cu cine 

vorbi, pentru alta nu te ţilu aicea. Intr'acesta chipit şi cătră omulii cela ce 

bagă multe feluri de cuvinte și întrebă și sapă pentru cdle neștiute. Acestia 

să cade a grăi, că cu nici cu unit lucru nu volu fi de smintelă fratelui, 

deca nici eu volu lua aminte elevetniciloră, nici elit. a 

«Pre omulii şoptitorii şi mozavirit nică odată să nu-lii prilmeşti. Că nu 

doară pentru dragostea ta îţi spune eli ţie acela. Ci precum au desco- 

peritit ţie tainele altora, aşi şi eraiurile tale va spune cătră alţii. (Socrat.) 

«A [i clevetitii de mulţi oameni răl, nici iaste adevărată, nici faste. de vă: 

tâmare. Iara îi Datjocoritii numa! de unit omit buni, adevăratit Taste şi de 

folosii. (Moshion). 

«Oare carele înțeleptii îlii mustra și-l grăla. Pentru căci me grăești de rău, 

Yar elit dise, pentiu 'căci priimești şi tu pre alţi grăitori de rău. (Dimonat), 

«Unii voinieii foarte viteză, fu părătii înaintea lui Dimonat căpitanulit cum 

Tar fi fostii hulitii, far elit zise, cu văzii lucrurile lui, Yar cuvintele lut nu ÎI- 

am auziti. 
| 

«Nimica nu aste mal dulce şi mat de bucurie, ca răbdarea dosadelori 

dozăditorlului. Că de nu vei pristăni celuia ce te dosădeşie, atunce rămăne 

elit batjocoritii. (lilimon.) | 

«Cela co ascultă părăle numai decăt, acela sau Taste singurii den lire vi- 

clanii, sau cu totulit are minte copilărescii. (Menandru.), - | , 

«Si acuma sănt mulţi de cela, ce patit mai multi rău de mozaviri, de- 

cât de vrăjmaşi, şi inulţi de multe ori prihmescii inimă rea dintru neput- 

fina urechilorăi, decăt de meșterşugurile vrăjmaşilorii. (Dioghen) | 

«Nicăiri nimica nu taste mal rău decăt clevetele, că întimpinănd în tâtnă 

pre celit încredinţată face ură unui oimit ce nu i-au făcutii nimica. (Cleanthin). 

! „a. , - , 

(1) Si aici puţini şi «regii înţelesă ne dă Ep. Mitrofanii.
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«Cela-co clevetește pe priiatenulii său, măcarii de ar grăi și dreptii, totii 
să nu să crâză. (Sext.) i 

«ÎN zise lui oare-cine, iată priiatenuli tău te mozavireşte în taină, far 
elit zise, nu-l vădi,. pentru căci că la arătare va face actia. (Archip.) 

«Olăcariulit celit buni, de-i cade și biciulii den mănă, nimica nu socotâşte, 
numai totit silește înainte, și gândulit lui întinde cătră sfărșitulii căii, avăndi 
în picioare nădejde de. biruinţă și. priiatenului. nică 'unti rău nu face, nici 
intr6bă multit de acclia întru cei nevoitori de slujbă. Iar cel rău și nene- 
voitorii şi luptătorit înprotivă, lăsăndu-să pentru sărguiala, nădejdei, să în- 
toarce spre meşterșugii rău, și aceia ţine mai tare decăt toate, ca să ție şi 
pre altulii cu sine, și înpiedecăndu-i slujba, de va şi greşi elit, ca să nu-l 
poată birui alţii. (Luchian) (1) - 

«Dionisie înpărati auzi de do! tineri grăindi multe hule asupra lui, și pen- 
tru ncomeniia lui la o beţie, atunce elit chiemă pre amăndol la cină, și văză 
pre unulit dentru că, deca să înbătă, erăindi multe cuvinte scărnave. lun pre 
celalaltii băndiă foarte cu socotință și şezăndii cu cinste.: Deci pre cela la 
slobozitii ca pre uni beţivii dentru firea lui, iar pre celalaltii îl omoră ca 
pre unit omit cu minte rca, și vrăjmașii înpăratului den vota lui cea bună. 
(Dionisie țarii.) e e | 

«Alexandru priimi: carte de pără asupra doltorului săi, pentru că i sau 
întămplatit întwaceia vreme a b6 eri, și atăta nu vră a crede pre. pără- 
șulii, căt depreună și cartea ceti şi. crhile bău. (Aloxandru.) - | 

«De același grăescii, clevetindii unuli: den slugile lui pre altuli, își astupa 
o urecho cu măna, şi întrebăndu-lit alţii zise, destulii: că se spurcă acesla- altă de mozavirie, încailea ccialaltă să rămăe curată, ÎN 
: «Cleovulit zise, mai tare să cade a ave acolo minte întregă, unde sănt mai multe mozavirii, și a petrece cu temere mai tare decăt de lege. (Cleovulii). «Celora ce petrecii întru lucruri bune, oc ara și batjocura nimic nu le strică, 

Repr i aici ună alti itolu di . PR 
j eproducemii aică unii, altii capitolă din cartea III, lucrati de către popa Atanasie, spre a so ved6 anume modul, cum si 

«Manasie, 
acestă a doua Albină iși. îndrepteză sborulă spre deosebitelo Ion, dini 

o pune la disposițiunea nostră, 
cari făcendi o miere vomânâscă, 
a celorit ce o dorimă: | 

> . - 4 îi II See vu - - ” «Pentru prilateni ȘI iubirea frățici. Cuvănt 6. «le ași vorbi în limbile oameniloră și a îngeriloră, Tar dragoste nu voiu ave, fuiu ca arama, carea sună, sau chimvalulă carele căntă ma! jos, 

(1) Puţină inţelesă şi aici ne dă Ep. Mitrofan,
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Şi de ași împărţi toată avuţiia mea, și de ași da trupulii mieu să-li arză, jar 

dragoste să n'aib, nemica nu sănt. (1 Corth. 13.) a 

«Mal încredințate sânt ranele pritatenului, decăt sărutările cele de -voe a 

vrăjmașului. (Solomon 27.) E | aa 

«Celti ce găteşte laţii fățarnicit priiatenului, său, pre 

ui îl înpleteşte. | Să Ma Ma 

«Bărbatulii ce va să se desparță de priiateni, află pricini. ce 

«Mai hunii e ospăţulii cu. verdeţe, şi să fie cu harii şi cu pricteșugii 

decăt ospeţe mari de viței și cu vrajbă. : 

- «Aruncăndii cine-va piatra în pasări le înprăștio, iar dojenindi pe priiateni, 

va strica prilateșugulii (Sirahii. 22.) | a : 

«Nu' schimba, priiatenulii pentru lucru făr dobindă. i 

«Prilatenuli credinciosii faste acoperemăntii tare, și celit. ce : află pre 

dănsulii allatau avuţie. - . 

«Nu părăsi priiatenulii celii vechiu, că celit proaspătii nu Yaste lui asc- 

menia. (Sirah 9.) . i a DR e 

«Priiatenului credinciosii nu Yaste nici o schimbare lui întocma, nici Taste 

cumpănă bunătăţii lui. 

«Inpreunările cu cei răi săntit păgubitoare, (de vreme ce acestii „obiceiu 

alti prieteniei aste să fie pre asămănarea celora ce să înprietenescit) carii ţinii 

pizmă întradănculit lori, arată dragoste cu chipii făţarnicii, ca şi pietrile 

ecle ascuţite den marginea apei, carele fiindă acoperite cu puţină apă, sănt 

o răutate necunoscută celorii ce nu să păzescil. (Bogoslovit.) 

; 

giurii picloarelorit 

«Dela, omul rău nici odată bine nu vei petrece, că ciarcă să aibă ertă- 

ciune pentru râlele ce au făcutii în viaţa lori. 

«Trupurile să adună cu loculii, jar sufletele cu duhulit. - 

«Pune hotarit vrajbei, lar prieteșugului nu. 

«Nimenea, să nu găndescă că volu zice eu, că să cade să iubimii fieşte ce 

pace, (pentru că știu, că în ce chipit une vrajbe sănt bune). așa şi unc păci, 

sănt multii stricătoare: ce pe cea bună şi de bine, și carea înpreuneză cu 

Dumnezeu. e 

«In .ce chipi sufletulii făr de trupit nu să chiamă omi, nici trupulii făr 

de sufletii, aşa nici dragostea cia cătră Dumnezeu, de nu va ave urmăndii şi 

dragostia cia cătră de aproapele lui. : 

«Nemiea nu e întoema uneciunci că unulii faste înmulţitit întracesta chipil. 

Că de torii fi întrunit sufletii doi, sau zâce, nu ca mai faste unulit acela, ce 

careleşii de dănşii să face înzeciuitii, și vei alla pro cei zece pre celit unulit 

și întru unulii pre cei zece. Că de vori avâ și vrăjmașii celii ce se loveşte 

cu unulii, ca când sarii lovi cu cei zece, aşa să biruiaște, sărăceşte-să unuli, 

jar nu Xaste în sărăcie. Că partia cea mai slabă să umbreşte în cea mai
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inare; careleșii de dănșit'are 20 de măini: și 20 de ochi,.și atătea picioare şi 
zâce suilete, că nu lucrâză unulit numai cu.ale luk toate, ce și.cu a celoralalţi, 
iar de vorii fi o sută, iarăși întacesta chipii vorit (i; că același poate să fio și 

“în Persila și la: Răm, şi ce nu poate fiinţa, iar dragostia poate. Iar de. vei 
ave o'mie sau doao. mii de prilaterii, socotește iar unde covărșescii ale pu- 
terii, că aciasta taste minunată, o mie să să facă unul. Că mai „bine Yaste 
noao să ni să întunece soarele, decăt si ne lipsiinit de priiateni: Că mulţi de 
cela. ce: vădit: soarele 'sănt întuncreciă, jar fiind-hogaţi de priateni,. nici cum 
vară fi în scărbă, că nemica (adevărată) nimici să nu fie mai dulce decăt 
dragostia. Că ce. n'arii: pute să lucreze -prilatenuli: celă adevărată, cătă dul: 
ciață n'ar lace, căt folosii, cătă întărire: De al zice .întuncrece de 'avuţii, 
nemica n'al găsi vrâdnicii înpotriva priiatenului celui adevăratii, și: în ce 
chipii trupurile câle luminate varsă flori în locurile cele de aproape, aşa şi 
prifatenii în ce locuri ară merge, își lasă dară unulii altuia, că mat bine 
iaste a umblarea întru întuncrecii, decăt a firca firă priiateni. -.  „- 

«Precum -mirodeniile ele frumoase, umplu pre acrulit cel. deprejurii cu 
frumuscţia: mirosului, așa și omulit buni unde Jaste, foloseşte pre cei de 
lăngă dinsulit. (Grigorie Nischii.) e ERIE 

«Dragostia tămădueşte mădulările ccle ce să aprindă de mănie. (Evagric), 
“«Trehuc să socotim prifatenă pre carele iubește să ajute, și să: facă folosii 

pentru folosi, măcar de n'ară nici pute. (Lilosof==Plutarchii.). o 
" «Să Dea neștine otravă din păharit de aurii, și dela priiatenulii fă» de minte să ia sfatii, tot una: iaste. A a 

" «Vasele sănt mai bune cele noa0, iar .prieteșugulii aste mai buni coli vechi. | a, Da , ir . Da «Rodirile cele den păimăntii numai pe anit răsarii, iar cele den pricteşugi peste toată vremea. a i -. «Mulţi alegi priiateni, nu pre ceci may buni, ci-pre cci mal: hogaţi.- «Mulţi părăndui-le că 'sănt priiateni nu. sănt, iar mulţi nepărăndu-le săntii, ce înțeleptului aste să cunoască pe fie-te carele.. e : «Cade-să a fugi de priiateșugulii celora, a cărora le iaste firea. gine dragostea) îndoită. De ” Rai «Căștigă prilateni, nu pe căţi. te vor 
vrednici firii tale. (Soorat.) Ra 

«Pre nimea să nu faci priiatenii mainte pănă nu vei cerceta cin au pe trecuti cu prilatenil eci mai dinainte, căci să nădăjduești- pre elit; că. așa va fi ȘI cu tine, în ce chipir au fostă Și cu ceialalți. DI «Să te faci” prilatentii cu zăbavă, far dâca le facă socotește isă te ţii de pricteşugiă, că întruni chipii aste, că a.nu averea nici unit prilatenii, și farăşi a:schimba mulţi priiateni, tot una jaste, Ri a 

(pe mcr- 

îi pe toți, ce numai pre ceia. ce-si 

,
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«Prieteşuguli celii adevăratii, trei lucruri cere mat tare, fapta cea bună, ca 

unit lucru bunii, obicialulii ca unii lucru dulec, şi trebuinţa, ca. unii lucru 

ce nu să poate făr'el, că se cade a-l priimi cănd îţi grătaște, şi a. te bu 

cura cănd îl întimpini, și a-lit ajutora căndu-i lipseşte. .. :-. 

«Bunătatea calului o cunoaștemii la război, jar a a pritatenuluă ineredin- 

țati la nevoe. 
Ra ia es 

«Nu "trebue pe fratele ca pe o.păză a ouipenil, să-lii tragemit îndărătii 

ladecă) înălțăndu-să să-lii pogorămii pe dănsulii. ta 

-«Cu dulciaţă să fil. cătră toţi, Jar cu. cei mai buni să te afli, că: într a- 

cesta chipă, cu unii nu vei fi urăciosti, Yar cu alţilite ici: face -prilatenii. 

«Căştigă prilateni pre cela, cu carii vei să petreci bine, ar 1 nu: po “ccia 

cu carii vel să petreci cu dulciaţă. i SEE Sică 

«Măcarii căţi priiateni arii căștiga neşștine,. cu atăţea ochi. privăşte celia 

ce iubeşte, şi cu atătea auziri aude. câlia ce să: cuvine-să „le auză, şi cu 

atătea gănduri găndește, pentru cele ce să foloseşte. Poţi să zici.aşa-şi s 

asâmănă întracesta chipi, ca când arii: da Dumnezeu unula e ce are trupă su- 

flete multe, și toate să. grijască pentru dănsulu (Dionos.) - pn 

«Cade-să a face banii mal vărtosii pentru pritateni, « decăt pe. e pieri pen 

tru bani. (Aristotelii.) ie | te 

«Pre acesta-lii mustra, cănd umblă înpreună cu cal vicleni, elii zise, mai 

vrednici dohtori aste celt ce să apucă de Dolnavii cei părăsiți de toţi, 

«Acestaşii zicea, că faste foarte cu greu să placă neștine tuturorii. 

- «Ceia ce nu socoteseit prieteșugulit, de vorit şi scăpa de muncile celor i de 

dănşii năpăstuiţi, însă de. pedepsa ccla ce e dela Dumnezeu nu vorii scăpa. . 

«A să înprietenirea lăr vreme, întoema Yaste cu vrajba, de pritatenulii ado. 

vărată 'să nu te tomi, a întămplării rele. - Rata DEI 

«Socrat întrebăndii pe Crisosii, ce lucru are mal cinsţităi dela înpărăţie, 

far zicăndă elit a r&splătirea vrăjmașiloră, iar. prilatenilorii. a le face.hine 

Socrat zise, dar cu căt ai [i făcutit mal bine, de ai Î meșterşuguitit : și pre 

aceia să-l aduci la prieteșugit. " pe 

«A nu 'putiarea (neștine) să ajute oritatenilorti, taste semnul: nepatinti 

Jar a nu vrea iaste alti răutăţii. (Dimoerit.) - Da Ă 

«Nenorocirile priatenilorii tăy, să le socotești' ale tale, ş cu ale tale no: 

rociri bune să-i înpreunezi. (Clitarh.) SID E Ri 

«Sfărșindu-să “prilatenii, a plângerea i nu aste cu cinste, ar î a cugelarea 

mainte de ai săi faste Dine depurure ca. e Di 

«Nu sântii “banii prifateni, ci prilatenii Dani, că banii nică odată nu: fac 

pricteșugi, precum. nică pămăntulă Dumnezeu, Yar pr ieteșugulii” pre | lesne 

căștigă banii, ca şi Dumnezeulii pămăntii. (Catonii.) : !
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«În ce chipi nu ţi-e urătă albina pentru aci, ce ţi-e dragă pentru roadă, așa și de prilatent, pentru dojana nu te lepăda, ce-l. iubâşte pentru pricteniia. „ «Carele fuge de. priiateni cănd e în scărbă, nici cănd e vâselii nu C vred- nici de dănsulii. Da | RE 
«Și a Yubirea să cade, ca şi cela ce vori să ne urască, și a urăria ca şi „cela ce vorii să ne jubâseă. e a "«Aurulii cu foculă să ispiteşte, tar dragostea dela priiateni cu vremea să cunoaște. (Menandru ) E | | „«Cela ce răsfață, prifateni, în vremea cănd îi Yaste bine, faste: priiatenă vre- mei, lar nu prifatenului. 

i «Nu 'căștiga pritateni adevăraţi pănă nu vei goni mai nainte pre ceci răj, «Nici odată n'am pohtiti să placii a, mulţi, că câlia ce le plăcea loră cu nu: li-am: învățată, și c6lia ce le ştiam eu era, departe de plăcâria lori, «Celia ce-și părăsesci fraţii, și cfarcă alţi prilateni, sănt asemenea cu cola ce-l lasă: pămăntulă lorii, și lucrâză alt celorii striini. (Socrat.). , «Celit ce: face. și vorbeşte toate dupre plăceria prilateniloră, acea plăcere dentr'acea dată mai pre urmă 0 face vrajhă. (Critiu.) | «Cu căt va fi mai multi bine priiatenului, cu. atăta mai 'vărtos ţie folo- sești, pentru că dragostia cea dela dănșii, să întoarce Jarăși spre nor. (Polien.) «Priatenilorit şi înbogăţindu-să şi sărăcindu-să, tot întruni chip să le [i. (hipselii.) N 
e “«Cade-să a fugi de prieteșugulit cclori TăY, și de neprieteșugulă celor buni, (Epictit.) A | . - + «Nu face pritatenti pre celă ce nu-lii crezi (nică odată) pentru toate. (Seat.) «iducăndu-i oare-cine acestuia niște. podoabă multă, elii o au înpărţit la priiateni, Yar întrebăndu-lit alții pentru căci nu au lăsat şi lui (elii zise), că trupulă - micu nu Sarii fi putut înpodobi cu - acestia cu toate, jar pe Prilateni văzăndu-y înpodobiţi, mi să va păr6, că mai mare podoabă să va alla la: mine. (Nir). 

| «Pre Timonit. pre celit neiubitoră de oameni, întrebăndu-lă, pentru co ii săntit urăţi toţi oamenii, el 7ise, că pe: cei răi cu Cale nu-i Yubescii, iar pe cei buni, pentru că nu le sănt urăţi cc ră. (Timon.) «Pre Romilă părăndu-lă căci lăcuiaște cu oamenii cet răi, elă zise, că doh- torii lăcuescă cu cet bolnavi, dar ci sănt sănătoși. (Romil.) Și «costa. făcăndii Jărtvă Dumnezeilori, să -ruga să-lă ferâscă de ceia ce-i parii că-sii prilateni, Yar întrebăndu-lii oare-carele, pentru care pricină face rugă ca acela, zise, că pe vrăjmași îi cunosci și m& păzescii. (Antigon înpărat). «Pre Alexandru întrehăndu-lă oare-cine, unde-i faste avuţiia, far clă ară. tândii pe priiateni zise, Yată întraceștea. (Alexandru înpăral.)
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“«Prebue a să bucura cu prifatenii, cănd le Xaste bine cum să. „cade, și 

cănd sănt în scărbă a să întristarea cu dănșii. (Livanit) | 

«Scărbele carele vină dela priiateni la priiateni, foarte cu anevoe să vin- 

decă, și dau mai mari supărări decăt vrăjmașii. - | 

«Cu căt întăreşte neștine mal mult pe prilatenii lui, cu .atăta: să lace 

elit mai tare. (A lui Dionos ali Pisonianului.). E . i 

«Ce întămplare rea ru aste ga făr de pricteșugii; (și Yarăși), ce bine 

Yaste cu dedulcăaţă fără priiateni. | SI 

«Mai pre lesne arii suferi neştine cu priiatenil căt de rea tâmplar, decăl 

ingurii bine măcarit căt de mare. : - a m 

«Prea ticălos adevărat socotesci eu pre acela, carele în primejdia lux < are 

mulţi de să-lii bucure, iar în binele lui nici unulii nare cu dănsulit să să 

KE 

îndulciască.. 

«Cel ce dărulaște prilatenilorii; să bucură cănd dă, ca când aril dărui 

“lui, și Yarăși ca şi cănd arăt rămănc la dănsulii darulit.> e 

In sfirșitii, pentru ca să completămii citatele propuse și, „să ve- 

domă modulit cum. a lucrati și ală treilea colaboratorii ali Al- 

binei, adecă divecţiunea, ştiinţifică co a ţinut'o' și acesta în înșira- 

vea materiilorii; precum și particularitățile lui limbistice, dămii” aici 

unulii din . capitolele colaboratorului Episcopului, Mitrofanii și „ali 

popei. Manasic, pe care clu îl întituleză:. ” 

«Pentru mărire. Cuvânt 46. . - 

«Cei înţelepţi mărirka vorii ocina, Yar cei necuraţi vorii  îonâlța necinste, 

(Solomon 21.) 
«Calea dreptăţii și a milil va afla vi aţă și slavă. 

- «Semenţiia, celui înţelept frica Domnului, şi bogăţiia, și slava, și viaţa. 

«Nu da prihană întru slava ta, şi întru zioa slavii nu te înnălța. 

«Nu cerea dela domnulti stăpănitorie, nici dela înptratulit ședere de slavă. 

«Mulţi putăarnică să nccinstiră foarte, și col: slăviţi să dederă în măna 

celorii putăarnici. 
«Nu răvni măririi păcătoșilorii. (Siran, 9) 

«Marelui putiarnicii îți smerește capulit tău. 4) 

«Nu te sfădi cu omulă putiarnicii, ca nu cănd va să cazi întru măna lui. (8.) 

«Putiarnicului celui ce te chiamă urmeză-l, Și atunce mai vărtos te va 

chiema. . : 

«In mijloculti oamenilorit celorii mari, nu te asemăna. 

«Nemica de scădere nu face, una a unuia întărește ele bune, și carele 

să va umple, celii 'ce priveşte slava lui, 

.
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- «De slava cea vecinică pururea “cugetă, că aciastă : do: acuma minte în 
toate zilele. (Bogoslov)..: cc ma 
- «Că- neștine fiind--vrâdaicit. de-și- dâde de multe ori toată. bogăţiia, pen- 
Iru slava cea vâcinică trăitoare, dară de noi nevolașii.ce 'va să fic, carii. 
nici puţinelă:nu - sărguim: (Zlatoust.) i Da Ia ai 

«Slava o gonâşte, însă nu toată, nici “foarte, că mai bino să -fii a căt oști 
părut.--lar :de- cești nesăţiosă, nu văna' cea deşaită, nici: eca noao. (Bogoslov.) 

«Că slava carea e dela oameni, îndrăgește pre cei ce slăvescii prosticiu- 
nea, pentriv:accia cade lesne, iar: i-lul. Dumnezeu nu așa, ce neclătită trăiaște 
pururea, și pre aciasta dară arătăndu-o proroculii, și pre accia lesne căzătoare, 
așa grăia, tot trupulă XYarbă c, şi toată slava omului ca iloarea de iarbă, nici cătră alt. lucsu:mat prost îlă asămănă proroculi, ci nu mai o numi floare de fară toate depreună, și nică o parte dintraciastia nu osebi, cum arit fi .bogăţila sau hrana cea bună, sau puteria sau cinstia, sau alt. ceva din- ivacâlia, ci toate câle ce .sănt întru oameni luminate ca ună. nume slăvit le înbrăcăm, aducănd aşa pilde farbă, zicănd, toată slava omului ca Iloa- vea: de Iarbă, uscă-se Jarba şi floabea-ă căzu. (Zlatoust) i | -: «După firla erbil-'zisc, să asămină rodulti omenescii, far florit de Yarbă,. slava cea trăitoare, şi tărita, că precum Yarba.: deca să usucă îi cade floarea, așa, și moartea, deca vine asupra omului, putiaria și urgiia o stinge (Chirilit.) „«De vreme, dară ce doreşti măriria și pohteşti pre mulţi a-i covărși, și să [ii bine iscusitii întru lucrurile câle lumești, fii drepti, întregi la minte; în- bărhbătătoriu, răbdătoriu, întru patimile cele co-si pentru bună creştinătate, că așa și pre tine te vci spăsi, și decăt» bunurile 'ecle mai multe, mat mare huhină Vel ave SN 
«âna Stoatelului, ca să nu-i înnalțe mesererea, ca să nu cază din feri- | cita smerenie (1) înţeleptă.. -:- II a a Ia „«Datoriu taste: omulti. trăind întru slava :cărca ce dela Dumnezeu să aibă înnălțime nec înșălătoare: ȘI: să. fie'mătit'cu adevărata slavă a lu. Dumnezeu, Yar. după ce mută dorinţa slavei cel dumnezecști, Şi: mal mare aștiaptă, ne- voindu-se carea nu-i e! putință a.0 lua, plarde și ccia ce poate.a o lua. «Volu să-ți întărescit minunia (să fie) mat tare decăt lumea, că întălu.cănd. vezi verdeţa și floarea crhil, vine în cugetulit: firil omenești, aducăndu-ţi aminte de închipuirea înţeleptului” Isaiey, că tot trupulii Yasto'Jarbă, și:toată slava” omului ca floarea, erhii, pentru că vremea ceia! puţină a vicţii, și bu- curita-și măngăiarea:cea în puţină a binelui omenescit, închipuirea cea de sărge trecătoare au dobăndit lingă proroculii. Că astăzi cel cu trupii luminat, și. de bucate îngroșat; avănd rumenglă înllorită ȘI pornire tare și nespusă în- 

y 
a 

a
 

- . bă 

” 
: ” 

(1) Si colaboratulă ali “treilea nu ne: dă -aici unt înţeles; și apoi nici Ș 
EUL a că DU Ne IC A “noi manti pututii să restabilimit înţelesuli pericopei, nefiindă; luată din .textută &reci; . . - ai A = . - -
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tărindu-să de vărtutia: vărstiă, lar măine acestași săngur ticălosii, oră de vicme 

veştejit, oră de boală slăbit;. cutarele vestit cu avuţita:baniloră, și înpr ejurulii 

lui mulţime de înbunătări, pocloanele priiatenilorii. celorii răsfăţători, ce aş- 

teptă dela clă daruri, mulţimea rudeniel şi :accia : închipuit adunare iăr 

numării de cet ce urmeză, și .oăspoţilorii, şi dei'cela ee dvorescii (1) dupe 

alte tuehi ale lui. Pre carii purtănduii dupre elii şi înnainte mergănd, și 

întoncăridu-să Yarăşi urăt ; aste celorii ce-lit văd, și încă. cătră . avuţie vci 

căşi și vre 0 putere cova cetățescă, sau -cinstile cele dela înpărați grija 

limbilor, sau stăpăniria, oștilorii,. și vestitortulii, „mersăndii înnainte, și stri- 

wând tare purtătorii de toiag, “aril dau bătiă grele în: toate! părţile celorii 

stăpăniți. Bătăile, legăturile, părele, închisorile, dintru carele (acestia), s să 

„adună frică nesuferită dela “cei de 'supt mănă (sau del cei stăpăniţi) tar 

după 'acâstia 'c6; o noapte sau 'frigurile, sau despre partia genuchelorii, sau 

umilătură nepipăită  (neapucată). de. oameni; --ducăndu-lii: pe: om îltt-ormoară, 

vădindu-și îndegrabii toată eătiria cea, mal.  dinnainte, ce: au.avut,. întru sine, 

și slava, aceia. ca unit, „Vis, trece, deci fată că,au găcit de „proroculă, asă- 

mănare a slăvii. omului. cu neputinejoasa,. floare. ANR 

* «L&mnele, dară den rădăcină, Yar slavă” dela pritirea deritiin er&ște, 

(Plutarh) ete ea e pa 

«Nimenea celt ce să erijaște de slava” cea bună, nu: va fi băvbati: rău, 

vă - bine Taste: pentru puţine, îndulcire, : să schimbe. slava ca ::veclnică.: 

(Aristotel). i ij - ai 

«Meserâria mare Taste, mu ce-e a pritmii cinste, ci “destoinictt cinstiă pre. e 

sine a.să face. 

ca cărora nu le zăvnești” binele, acestora și bine le fă. (Isoerat.) 

«Indii mate părăndui: se și grăind tă pren inclii 'săgiata va “slobozi; po 

runci să: arate, și nevrănd să măriic și porunci să-lii ucigă. “Iar: după ce-lit 

ducea la moarte, unit om -grăfa cătră cci:ce-lă ducea, că de; multă vreme, 

Yaste de cănd arculii a mănă n'au. luat, și pentru, că nu ya nemeri să.teme; 

și acestia Alexandru, auzind să mira și-lit slobozi pre dănsulii cu daruri, că 

răbdă „mai vărtos a muri, decăt slav ci nedestoinicii să se arate. (Alexandru ) 

«Că mu să cade din. vorbă buni darul și „cinstia, ci den lucruri să s6. 

priimescă. YFheod:: Stud.) a po Ci 

aScurtată dâca va fi calea actasta, grăia, taste” cătră: bună slăvire oa co va! 

să lie: hiuină (2). (Iraclit.).-: . - i tt ae at 

„ac clu ce.au deprins a “fi supt maj, marc, și: a „fi mar: mare, “îndată Va. 

    

“ay A dtori = a sta la ușă, a si, a zori. Orei nu, de aici a zori, sai "dela sani zare, ori 

de la metatesa lui'răză de sro? 1: DL FERICIRE aa pi 

(2) Și de aici, lipsesee intelesnlit, iar. noi ia vestabilimia dupre textulit grecii: «Calea 

avea mat scurtă, icea același, este a se face: cihe-va buni în adevăratulii înţelesă 5 pi
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deprinde. - Că nici de arii. cuprinde neștine biruinţa a tot pămăntulii și a măril, Yaste mal mare dupe adevării, de nu va deprinde mal nainte învăţat „a fi, ca să fie supt mar. mare. (Filosof.) 
«Toţi cci ce au deprinsii bine, a [i suptit mai mari, și a fi mal mari vori înțelege, viind cătră biruinţă. (Iosip Arhiolog.) | 

Din aceste trei capitole, luerato- de cei toi autori af Albinoi, se pote ved, că toți aceștia facă parte din acecași școlă teologică și tustrei trăescă în timpii de formaţiune literară a limbei rOmă- nesci. o Mi - 
Mai întâi Albina este uni tractată de morală, cu care autorii caută a deprinde pe cetitori în cunoscerea deosebiteloră virtuţi și Viții ereștinescă și cetățenesci. Impărțirea ci în tvoi cărți, și apoi în capitole sait cavinte, dovedesce că în mintea lori a preexistatii o sistemă, uni plană. Nu este, e prea adevărată, în Albina sistema, care se vede bună-dră în Mărturisirea ortodoxă a lui Petru -Mo- ghilă, sait în Catechismulti calvinescii ali lui Racoți, amândouă aprope contemporane Albinei. Aceste sisteme sunt venite în țările nostre din Occidentul Europei; cca dintâi cu influența culturei fran- ceso-polone prin Moghilă, iar a doua, de-a dreptului din ţările gor- mane. Sistema însă apodictică a Occidentului de pe acele vremuri n'a avutit o înriurire hotăritâre asupra cărturariloră români dia secolul XVII, cari se allai sub influența, culturei Bizanțului, do- - minătâre atâtii la; lași cât și la Bucuresci. Sistema apodictică, din care ait eșitii tâte acele tratate pentru deosebitele specialităţi teo- logice, născute în catolicismulti francesi și în celii germanii, ce-. vea 0 cun6scere amănunțită a produsţiunilorii clasice creștine, și apoi 0 interpretaţiune sistematică a Bibliei; Şcolele, unde se putea 

A lucra la asemenea tractate,: lipsiati cu desăvârșire în Orientuli Eu- ropei. Aici în Sciinţă, ca în tote, dicta gustuli bizantinii, care de prin secululă VII a începutii a fi unt amestecit de creștinismit cu clasicismul elenicii ; de 'câte-ori întâlnim producţiunile teologice ale seculeloră de după clasicismulă creștinii, mai alesii: dogmatice și morale, ele sunt lucrate totă-dea-una, după sistema. eclectică, iar. în tractatele de morală în. particulari domină, sistema, cclectico-sen-
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tenţiosă, împestrițată cu istoriore toti din clasicismii, cu care se în- 

tăriati și mai multi adevărurile sciinţifice. Și în adevării, ce face Ep. 

Mitrofană, popa Atanasie și colaboratorulii lori în Albina? După ce 

alegii doi autori, pe «călugărulii Antonie» și pe «Masini filosotuliă, ». 

cară sunt şi ci nisce celectici în Albinele loră, po cati le-aii adunatit 

«den multe cărți dentr'ai nostri și dentr” acelori den afară,» cum 

se exprimă, colaboratorulii necunoscutii, facă singuri unii eclectismii 

de pe: celectismurile prototipe, și «scotii» din autorii modelii acolo 

părți, cană li se parii mai apropriate de trebuinţele contempora- . 

nilorit loră. Colaboratorulii alti treilea ali Albincă face mai multii în 

partea lucrată de dinsulii; elit crează chiar istoridre dela, sine, le 

îmbracă în formele vieței contemporane lui și așa le înfățişeză ce- 

litoriloră sti, pentru a dovedi veritatea «euvintelori» sale. Pentru 

acesta vomă cită aici istori6ra, pe care o începe cu cuvintele: «Voiit 

«să-ți întăresc minunea. ete.» Aceste. dovedescii în de ajunsi, că au- 

torii Albinei faci parte din șesla teologică bizantină, care pote că 

cra dominătore şi în Academia Vasiliană din Iași, și ci lucreză unii 

tvactatii de morală, după sistema, eclectico- sentenţiosă, împestrițată 

cu istoriore. 
| 

Autorii români ai Albinei ai și vazticulari ități limbistice, pe cari 

noi le :semnalămit aici în trăsuri generale. Mai întâi că toți facil 

parte din epoca de formaţiune a limbei literare românesci și do. 

aici acea lipsă de uniformitate” în întrebuinţarea vorbeloră și a 

formelorii gramaticale. Așa d. ex. Ep. Mitrofanii puţinii între- 

buinţeză infinitivulti în re, dândi loci mai multi infinitivului 

“scurtati ; popa Atanasie întrebuinţăză în: modii egali amândouă 

formele infinitivale, iar colaboratorulii lui preferă dupre putință 

forma în 7e, şi acesta, nu pentru a exprima substanța În activi- 

tate, ca, noi astădi,. ci ca să dea, însuși activitatea verbului, dar 

numai în modii. nehotăritii, infinitivală. Acesta dovedesce starea 

de fluctuaţie a limbei literare şi nofixarea încă a întrebuințărei 

deosebitelorii forme. Asemenea lucru se vede și în întrebuințarea 

vorbelori, de unde se vede iarăși, că ele încă nu aveati unit În- 

“ţelesti fix și hotărâtă. Aşa vorba «graiii» este întrebuințată cu 

. p 3
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înţelesulii de «vorbă» sai «vorbire,» dar și cu înţelesulii de «cu- 

vintii.» «Rostulii» însemneză după autorii Albinei şi «vorbire,» cu 

în expresiunea «rostuli gurci mele,» dar nu rarii se întrebuințâză și 

ca «vorbă,» «cuvintii.» In întrebuinţarea particulelorii limbei autorii 

Albinei se îngrădescii într'unii cerci îngustii, aşa că nu ai parti- 

cule pentru tote raporturile dintre idei. Bună-6ră raportulit de 

succesiune în timpii şi locit este exprimati prin acceaşi particulă 

«de acâia», deşi particula acesta este pusă și în locurile unde au- 

torii ati a arăta raporturi de consecință, după cum facomii și noi 

astăqi. O singură dată, în'cartea a treia, se întâlnesce particula «dupe» 

pentru vaportuli de succesiune, dar acesta noi o credemii o ino- 

vațiune a copistului, care pare a îi fostii muntenii. In sfirșilit în 

punctuație autorii, sati pote numai. copistulii, sunt și mai nehotă- 

viţă. Punctulă numai la sfivşitului unei pericope are loci hotărili, 

dar nu avare ori se întâlnesce şi în loculti virgulei, după cum 

iarăși virgula de multe ori înlocuesce punctuli. Virgula mai are 

unii rolă în Albina: de a înfăţişa semnulii. întrebăroi, care însă 

în genere este representată prin două puncte suprapuse (:), lucru, 

credemit noi, ce lasă a se vede înfluența elenismului, unde punetulit 

cu virgula (;) înfățișeză semnuli întrebăroi. 'T'6te aceste deoviări, [ie 

ele capitale sai secundare, încă o dată dovedesci, că Albina și 

din punctulii de privire gramaticală este o producţiune literară a 

epocei de formaţiune a limbei românescă, când încă nu exista re- 
gule, dar numai nisc6 usuri gramaticale, şi acelea formulate de fie- 
care scriitorii și influențate de autorii, de cari se serviaii serii- 
torii români. | i
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IL 

| «Cauvucizatii de prăznuire 
«la marele singur biruitoriul și pre svăntul hipărat şi întocma 

«Apostolii Constanudiu, de Ghey asim Papa. și Pati icarchul 

«Alexandriei.» E 

In vara anului 1889 m'am dusi la mânăstirea Ilorezulii, sati mai 

istoricesce Ilurezii, pe care nu o visitasemu dela 1882, dar ali 

căruia, avutii îmi era bine cunoscutii încă din anul 1876. Aici se 

aflai multe odâre domnosci şi ctitoricesci şi mai alesii o biblio- 

tecă înzestrată cu cărți românesci, grecesci, latinesci și puţine sla- 

vone; care avere s'a totii adunati, începând cu Domnitorulii Ion 
Constantin Basarabi Brâncovenu și sfirșindit cu egumenul grecii 

Chrisantă, a căruia avuţie și luxii ajunsese proverbiale în t6tă Vâl- 

cea, și se făcuse de vorbă până la domnie. Ac6stă avere împreună 

cu cea nemișcătore s'a totă adausii dela anulii 1692, data fundărei 
mănăstirei și până la 1864, când s'a secularisatit averea nomişcă- 

tore a Ilorezului, ca şi a tuturorii mânăstiriloră închinate și neîn- 

chinato. Mai pe urmă aă începută a se ridica, unulă câte unulii și 

_odârele mânăstirescă, și în 1882 s'a luatii totul cu biblioteca IIo- 

rezului și aii trecuti în stăpânirea Museului naționalii din Bucuresci. 

Visitândă acum din noii vestmintăria, care se afla în turnuli 

clopotniței și păstra mai alesii odorele și cărțile ritualului, “n'am! 

găsit acum pe urmă decât pulberea, secolelorii trecute. Dar se 

vede, că în pulbere îi este omului dati a găsi petrele scumpe, 

și ei în pulberea vestmintăriei dela Ilorezii am găsitii la 1889 

acestit manuscrisii, care este jumătate grecescii și jumătate. româ- 

nescii, și care pe cotoruli cărţei are însemnarea: 134. Carte scrisă
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«cu măna grec. și rom. către Costandin Vod. Brăncovânu. Cart. 1.» 

Acestă nestimată, o aducemii Academici române, însoţind! o de de- 

scrierea ce urmeză. 

2 

1. Starea esteridră a manuscrisului și hâvtia luă. 

Cartea acesta este unit manuscrisii grecoscii și românescii in- 
folio, cu o înălțime 'de 27 cm., lățime de 20, grosime de 2/7, em. 
la este legată în scârţe de cartonti, învelite într'o pele roșcată, cu 
ornamentațiuni pe amândouă scorţele, tâle lucrate cu poleială de 
aurit. Pe scârța întâia la mijlocii într'unti ovali de 3 em. esto în-: 
crustată cu poleială icâna s-lorii Impărați Constantinii și Elena, avândii 
crucea, înfiptă în pămîntii la niijloculii lorii și cu Mântuitorul răs- 
tignitii pe dinsa. In jurul iconci este unit chenarii în formă lun-. 
gucță, compusii din “arabescuri, și caro chenarii în alară, sfirșesce 
în unghiuri. Spre marginea scârțoi urmâză unii altii chenar în 
palru colțuri, lucrati din arabescuri subțiri, în formă de lanţii, și 
care se unesco la colțuri cu chenarulii de pe marginea scor foi. - 
La cele patru colţuri «ale chenarului subțire se. află câte unit or- 
namentit unghiular, compusii din o. cruce. bizantină, formată din 
puncte, și în locii de raze are câte unii arabescii în cele patru spa- 
țiuri dintre ramurile crucci. Crucile sunt înconjurate de arabes- 
curi mari și dispuse. ca să o înconjâre, iar acestea sunt înconju- 
rate de câte 7 sai 8 codri ornamentativi. In sfivşită la marginea, 
scârţei este uni alti treilea ornamentiă compușii din două chenare 
subțiri, ca celă do alit doilea, și. umplute cu avabescuri, iai între 
chenazulii ali doilea, și ali treilea, în spaţiulii goli dinire dinsele, 
se află, încrustate pe de lături câte trei arabescuri, în susulii „Si 
josulii seorţei însă câte dout. Se 

Scârţa a doua a logăturei. este ornată în același genit și cu. ace- 
leași disposițiuni ca cea dintâi, cu deosebire numai, că în Jocul. 
icânci dela mijlocul scorţoi; cruciulița de poe scorța întâia, încun- 
jurată de arabescuri, formâză, o: rosotă, pe care o înconjâră, 26 de 
cedri , dispuși în jurul ci. Cedrulii, o spunemit și acâsta, pe _scârța
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a doa a legăturei este ornamentulii dominătoră; iar aspectiulii ge- 

nerali ală legăturei face pe fie-cine să vadă în acestă carte arta, 

bizantină, cu codrii împrejurimilorii Constantinopolului și cu ara- 

bescurile ornamentative ale Bizanțului; aşi înclina chiar să credit 

că cartea coste legată în Alexandria Egiptului, dacă întru. acesta 

nu m'ar opri sciința că Brâncovânu atrăsese în ţ6ră toti felul 

de meșteri şi dacă, de altă parte, n 'a fi semne chiar în manuserisii, 

că cartea este legată, după co s'a, scrisă textuli românescii, adecă 

în ţ6ră la noi, dar de către unii legătorii înriuritii în meștesșugulii 

său de artă bizantină. _ 

Manuscrisul este compusii din 136 foi scrise şi 3 nescrise; elit 

este forte bine: conservată, afară de 13 foi dela începutiă, cari la col- 

ţulii de jos parii a fi râse de şoreci,. fără însă a fi atinsă foxtulii. 

Pe fdia 77 găsimă o răsătură de șâpte rânduri, cu care se corec- 

teză textului cu caractere posteridre. -Coveeturi nu mai: sunt 'multe 

și aşa de mari în manuscrisii, dar sunt multe golurile în manu- 

serisulti română, de unde lipsescă vorbe saii termeni, pe cari tra- 

ducătorulă nu i-a pusti, dar i-am îndeplinitii noi acum. | 

Manuscrisul este scrisă pe hârtie tureâscă velină cu lusteu; sati 

mai amănunţitii: foile 1—65, sai partea cu textulit greci, precum 

si două foi la începutii nescrise, sunt de o hârtie riglată de sus 

în jos, careare ca marcă de: fabrică trei. semilune suprapuse ; foile 

67—136 cu o fâie dela sfirşitii nescrisă, sunt de hârtie multi mai 

lustruită si mai dură; marea ci de fabrică sâmână cu a hârtiei din 

Albina, şi este următorea: a o Ă 
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Totă materia și .cu arta întrebuințată în acestii manuseristi, 
adecă hârtia și legătura cu ornamentele ei, ne înfăţișeză o produc- 
ţiune industrială bizantină, cu ale. ci particularităţi orientale, care 
ora în. întrebuințare şi în ţera nostră pe timpulă lui Vodă -Brân- 
covânu. 

2. Ornamentațiunea manuscrisuluă și caligrafia luă. 

.“. Insăși ornamentaţiunea manuscrisului ne înfătisâză aspectulii cul- > 

+ turci bizantine, fără de a pute dice că întregă ornamentaţiunea 
se datoresce aceleiași mâni. In partea cu textul greci ornamen- 

„tațiunea, portă sigiliulă Bizanţiului cu unit amestecii de gusti tur- 
cescii, înfățișatii printruni abusti de coldre verduie, care strică 
armonia coloriloră, pe când în partea cu textulti românescii nu se 
întâlnesce de loci verdele, și aici acâstă coldre coste înlocuită cu 
negru, care: împuternicesee strălucirea aurului din ornamente. 

Dar să intrămi în particularităţi: e 
Incepândi cu pârta, manuscrisului, găsim aici icâna s-țilorii Im- 

părați, lucrată în tote amănuntele ci după stilul bizantini. Mai 
întâi chipurile sânțilori în. mărime de 15 cm., cu fisionomia, gro- 

„ simea membrelorii corpului și vestmintele lorii ne. înfățișeză icâna, 
cea mai veche bizantină a acestori sânți, S-tuli Constantină stândă 
la drâpta crucei cu re&stignirea și S-ta Elena la stânga, sprijinescii 
amândoi crucea şi pârtă pe capetele lorii corâne imperiale și în jurii 
aureole de sânți. Imbrăcămintea, s-tei Elene și a s-tului Constantinii 
oste unii stiharii diaconescii; peste acesta unii orară, care la s-ta 
Elena este încrucişatii pe peptii, po când S-tulti Constantinii ține 

„în mâna drâptă ună ruloii, care trebue. să înfăţișeze sati decretulti 
dela Milană cu toleranța, creștinismului, sait partea din simbolul 
credinței, lucrată, în sinodulă din Nicea. Totă acestă icână, în care 
S-tulii Constantină are pe&ruli scurtată dar buclatii, și s-ta Elena - 
portă sub corână o brobâdă albă, caro-i ascunde părului, este așter- 
nulă cu răstignirea pe păminti și ceră, din care pămâîntulă de o co- 
l6re vorduie are înălțime de 41/a cm., ia corulti de colore albastră
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si prosăratit de stele aurii, cu sorele la drepta şi luna la stânga, are o 

“înălțime de 18 cm. Deasupra capetelorii stă scristi: 5 duc Koyoruy- 

<iype = Sântulii Constantinii și 7, copi, Eleva = sânta Elena. In drep- 

tulit capului lui Tisusti Christosă FG X-6 și pe tabela cu inscripția din 

vivtulii erucci literele: I. N. B. [., sau "[qa0ăs Notugrwuinc Buauebs 

“[ovduloy=— lisus Nazarin6nulii Impăratulii Iudeilorii. 'Lotă icona cu 

erueca şi r&stignirea este lucrată în poleială de aură, ca clemenții pre- 

cumpănitorii, apoi s'a întrebuințatii col6rea roșie și cea verde la vosl- 

minte, păminti și floră, colârea pielei omenescă, și în slirşitii co- 

lovea, albă, amestecată cu roșu pentru brobâda sântei Elene şi pân- 

zătura ce învelesce corpulă lui Christosii. In sfârșitii icona este în- 

cadrată întună chenar lati de 11/, cm. și compusii dintrunit 

sorafimi, cu a căruia aripi se umbresce crucea ; la drepta şi la 

stânga serafimului sunt două pastri; sub cruce unii capii semi- 

umanii cu urechi lungi, care înfăţiş6ză pe diavolului; și apoi. flori, 

cană umplu spaţiuli dintre marginile chenarului și din cari uncie 

cu culârea lori verduie întunecă lucirea aurului. | 

Pe fbia a 2-a începe epistola Patriarchului Gherasimii, cu care 

ol înainteză panegiriculit săi Domnitorului Constantinii Brâncovenu, 

iau de-asupra, titulaturei patriarchale' se află unii ornamenti lungit 

cât lăţimoa paginei și lată de 3 em. Pe unii câmpii de o col6re 

lagiverde, adecă unit abastru verduiă, se află unii porumbeliă ș și po. 

“de „lături patru rose, din cari doud îmbobocite numai, iar două 

deschise. Ornamentulii acesta este lucrati! cu poleială galbenă și 

cu văpsele roșii şi verde deschisă, avendii acelaşi aspect esteticii 

ca, și ornamentuli de pe foia întâia, Aici trebue să mai adăugămi, 

că Jucrătorulii ornamentului a avutii. idea, de .perspectivă picturală; 

fiindi-că rosele dela, drâpta porumbelului sunt lucrate spre a îi 

privite în față, iar cele dela stânga, trebuesci privite din spre 

| drepta. 

Pe f6ia 5 încope panegiriculii şi de- -asupra titlului lui este unii 

ornamenti lată totii de 3 cm. și în formă de chenarii, care umple 

latulti paginci, iar pe mărgini se pogoră în jos cu tendința: de a 

forma unii paralelogramii. Câmpulii chenarului aici este albă, la
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mijlocii este corbulii cu crucea în ciocii, mai având de-asupra, 
afară din chenariă, două cruci suprapuse și pe de laturi două rân- 
duri de trandafiri, cari sunt înfățișați dela îmbobocire și până la 
desvollarea cea mai de pe urmă. Colorile şi aici sunt aceleași, ca 

“şi în ornamentulă de mai sus, şi dacă câmpulii ornamentului n'ar 
li albii, poleiala și aici ar suferi do paralisarea colorei verde albă- 
struie, care este întrebuințată în înfăţişarea ramurilor, ce unescit 
brandafivii. In genere şi acesti ornameti 6ste de unii gustii bi- 
zantinti degeneratii. | 

De acum intrămii în altă genii de ornamentaţiune,. care este uniti 
cu textuli românescii ali manuscrisului. La foia 67 începe textul 
românescii ali epistolei lui Gherasimă, cu care s'a înaintată lui 
Brâncovenu panegiriculii. De-asupra titulaturei Patriarchului este ună 
ornamentă lungi cât lățimea paginei, lată de 4 cm. și compusă 
din icâna S-ţilorii Impărați sprijinindi crucea, și avândi la drâpta 
și la stânga patru văzdâge sai crăițe, din cari două îmbobocite şi 
două deschise. Colorile, cu cari este lucrată ornamentulii întregi, | 
ba și litera florată dela începutul textului, este colorea nâgră cu 
galbenulii poleielei, și acâstă simplitate de coloră dă o armonie per- 
fectă și.unii repausii. mulţumitorii ochiului. Apoi trebue-să mai'spu- 
nemi, că văzdâga, acestă fisre românescă populară, este singura 
[lăre întrebuințată de scriitoruli textului românescii, și acâstă, văz- 
dâgă o găşimii ca, ornamentit la tâte literele inițiale din textă, 

Fiindi hârtia cu textulii românescă numerotată chiar de scrii- 
torulii manuscrisului, dar cu o numerotaţie, care. înfăţișeză cslele 
de hârtie, după sistema numerotărei din Albina descrisă mai sus, 
adecă o numerotaţie din 8 în 8 foi, noi maj descoperimă în ma- 
nuscrisuli nostru și identitatea de mici ornamente, cari sunt aşe- 
zate în josulă câtor-va pagine și spânzurate de câda unorit p, g, o, 
A si ă. Pe f6ia 67, cea cu începutulă epistolei, de „desubtii, este li- 
tera a cirilicăi mici, num&ră, lucrată cu chinovară și sub dinsa unii 
ornamențiă în forma lui 1 grocoscii, care. ornamentit a, fostii tăiată: 
la legatulii manuscrisului. Acesti numără înfățișeză, după ideea 
mcrălorului, colele manuscrisului, şi 

nu- 

elii se rădică până la numă-
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vulă 8 —9, din care numerele a, e și r aul la drepta şi la. stânga câte 

ună ornamentii aninatii de coda unei litere și identici cu asemenea 

ornamente din Albina. Ornamontele de lângă litera a (=1) (toi ia 6%), 

cele de lângă litera r (f6ia 82), precum și alte dou dela fbia TI, 

Gea cu începutul: panegiricului în românesce, sunt în totulii se- 

mene cu asemenea ornamente din Albina, și ele ne înfățișază nisce 

Dobocă de flore cu codița atârnată de codele unei litere și avândit 

cinci foi, patru pe de lătuă şi una în vârfulă bobocului. 'Tote 

aceste. ornamente sunt lucrate cu negru, galbeni şi roșii; şi se 

dcosebescit intre dinsele numai prin mărimea lori. Litera n (——2) aro 

insă la stânga sa iarăși unit bobocii de flâre, dar la drepta, ani- 

natiă de coda unui p, are unii candelabru, formati din. 6 boboci 

de garofiţe sălbatice, doi mai mari și patru mai mici. şi dispuşi.câte 

trei pe amândouă laturele câdei lui p. 

Acesta este tetă ornamentaţiunea propriii disă a manuscrisului, 

si noi, asemănatii celori dise mai sus, stabilimii că ornamentaţiu- 

nea dela textul greci, judecată în clomentele ci constitutive, în 

stil și în combinarea colorilorii, este o producţiune grafică bizan- 

tină, degenerată şi lucrată pâte chiar în Alexandria, Egiptului. Or- 

namentaţiunea din textulii românii însă este curată românescă, co- 

mună, Românilor din epoca, lui Brâncovenu; noi fundămii acâstă 

părere pe stilulă bizantinii ali orn namentaţiunei, românisatii în ar- 

monia colorilorii, în disposiția elementelori și, ce oste şi mai în- 

semnat, în întrebuințarea văzdâgei ca elementi ornamentativii și 

ca îlore a ţăranului românii încă din cele mai vechi. timpuri. 

Caligrafia manuscrisului. twebuesce studiată iarăși. desebitii în 

fie-care din cele două părți ale lui, și acâsta pentru cuvîntulii, 

că sunt deosebiri grafice între literele ce-lii compunii, avândt de 

comuni dor numai abundanța aurului din titluri și din literele iniţiale, 

ceea ce dovedesce comunitatea de stilti decorativii între Bizantini și 

Români. Pe foile 2—4 este scrisă toxtulii epistolei Patri archului - 

Gherasimi către Domnitorulii Brâncovenu, cu care elii înaint6ză pa- 

negiriculii. Titulatura Patri archului este scrisă în litere ronde, cu 

asvivlituri şi abreviaţiuni, apoi lucrată numai eu poleială de aurii. 

- 
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u G ca iniţială la începutulă textului epistolei, lungă.de 4 cm. şi [lo- 
rată, este lucrată cu aceeași poleială și înconjurată de flori, cari cu ge- nulit și colorile lori ne aduci iarăși aminte de stilul ornamen-- lativi bizantini. 'Textuli opistolei are iarăși litera rondă gr6că, cu prea puţine asvirlituri și mai puține abroviaţiuni, și numai locurile citatelorii sunt scrise pe margine cu aceeași literă, dar numai cu chinovarii. Pe foile 5—64. se află scrisă panegiriculă lui Gherasimiă. Vorbindiă în genere despre caligrafia acestei bucăţi cu arta ci de- corativă, putem dice, că ca, este în totul semenă şi lucrată în același genii ca, și epistola, Titlul - panegiricului, inițiala (şi Chiar litera, textului ne întățișeză pe același caligrafă cșitit din cultura Bizanţiului cea, acum degenerată. Ins&și locurile citateloră sunt dispuse, ca și în cpistolă, pe marginea fâei şi sunt scrise cu chinovarii; iar deosebire între panegiric și epistolă din punc- tul de privire caligrafici găsimi numai întru aceca, că panegiri- culii, avândit decât epistola mai multe pericope, cari înfățișâză părțile discursului și deosebitele idei ce se desfășură prin eli, are lite- rele iniţiale dela fie-care pericopă scrise cu chinovară ; asemenca cu chinovarii Sunt scrise și semnele aducerei dola, citate. "Intrând în caligrafia textului românii găsim o analogie în arta _-vafică cu toxtulă grecii, și poleiala a fostă întrebuințată şi aici pen- „beu titlurile . dela amândouă texturile manuscrisului, iar chinovaruli pentru locurile și semnele cilateloră, precum și pentru inițialele dela, fio-care pericopă din textii. Caligrafulii români însă, pe lângă stilului săi propriu decorativă, a întrebuințati la inițialele amân- dororă texturilorii iubita sa. văzdogă, lucrată totii în genulii orna- mentelorii din capulă texturiloră. La epistolă, a întrodusă unt O, lucrată cu poleială și cerndlă în spaţiulă albă din mijlocul unoi văzdâge bine deschise, și pe coda căreia a desemnati două foi și. doi boboci închiși. La inițiala panegiricului, care este unit Î[, scrii- torulă pune toti văzdâga și în mijloculii ci litera, dar fl6rea aici este mai puţină deschisă Și are pe acceaşi codă numaj două foi. Fiind-că vorbimit de inițialele textului românescii, trobue să spunemii că mai avem o inițială, şi anume litera A, care este în capulii
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unui tractatii curati românescii, unde se  desfășură valârea cuvin- 

tului. pentru omii, şi se arată motivele lucrării panegiricului, pre- 

cum şi sortea lui după ce a venită în ţâră. Acestă inițială coste . 

lucrată cu roșu și galbenii, compusă din foi încrucișate, avândii la 

mijlocii o cruce cu raze, formată din împletitura câdelorii foilorii, 

şi fiindă identică cu litora, A, din cărţile tipărite la mânăstirea N6m- 

-ţului mai în urmă. - | ” 

râtă scrisorea celorii trei texturi românescă din manuserisii este 

cea uncială, imitația, tiparului; are asvirlituri multe şi forte pu- 

ține abreviaţiuni. Aici n'ami intâlnitii nici o literă codată din ca- 

ligrafia, secolului XVI, ceea ce dovedesce, că caligrafii de pe timpulii 

lui Brâncovânu rupsese cu trecutulii artei lori. 

3. Cuprindevrea mcmuuscrisulută. 

Manuscrisuli cuprinde trei feluri de materii. Pe foile 2—4 este 

scrisă epistola Patriarchului Gherasimă alt Alexandriei cătră Vodă 

“Brâncovânu, cu care înaintâză panegiriculii la s&rbătorea s-țilorii 

Imp&raţi Constantinii și Elena, făcutii pentru Domnitori. Toti acâstă 

epistolă, dar numai în traducere românescă, făcută de cătră «lero- 

«monahulii Atanasie ot Agapia». este scrisă pe foile 67—70. Pe 

foile 5—64 urmeză textulii grecii ală panegiricului, iar pe foile - 

11—134 este textului românii alti aceluiași panegirică, tradusii totii 

de Ierom. Atanasie. In sfirșitii pe pagina a doua a foiei 134 începe 

tractatulă despre cuvînt, lucrati de-adreptulti în românesce de 

către Atanasie, şi merge până la cea de pe urmă f6ie a .manu- 

scrisului. 

Intrândă în analisa materiiloră, ce cuprinde manuserisulă, vomit 

incepe cu epistola Patriarchului, căutândiă a o înfățișa în tote cle- 

mentele ci constitutive, comparândii Ta, toti pasulii textulii românii 

cu celit grecii și plecândi totii-dea-una dela acela. Epistola începe 

cu titulatura Patriarchului, pe care Atanasie o traduce așa: «Ghe- 

«vasim cu mila lui Dumnezăii Papa și Patriarhul Alexandriei și 

«a tot; Eghypetul, Prea blăndului, prea luminatului și prea înălțatului
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«Domni și ighomon Ioan Constandin Băsărabă Voevodă, carele cu «blagocestie oblădulaște stăpănivea a, toată Tara Romăniascâ. Intru «Duhul svăntă iubitului şi prea doritului fiiu al umirenii (1) noastre. «Dar şi toată buna, nărocire și har apostolescei dela Dumnezău. far «dela noi molitvă și blagoslovenie.» După titulatură urmâză tex- ulii epistole, unde Ghorasimit pune pe Brâncovânu în călătorie din acestă lume la cea neperilore. Apoi face două asemănări, După „una găsesce pe Brâncovânu obosită de călătoria, vioței și a ariji- lori, cum era obositit şi Mântuitorulii, când sa repausati la puţii. După a doua asem&nare Brâncovânului ii se propune să facă ca acei călători, cani, trecând pe lângă o Srădină, intră într însa, culegii flori, își infrumusețâză cu. ele capulă, peptuli și mânile, Spre a-și îndulci. nemulțumirile oboseloi. Așa oste îndemnat! și Domnitorulă să facă în. călătoria vieţei sale. De accea Patriarchulă face acesti can pogzs fos» sa, cum îlă traduce Atanasie, «do prăznuire cuvânt,» compusi din faptele vieţei marelui Constantinii, cu care încununândă capulă Domnitorului, dice că-i va fi de aju- loră în conducerea, poporului celui încredinţată lui. Dar să punemit | mai bine pe Atanasie, ca să no înfățișoze pe Gherasim în descrierea vieţei lui. Brâncovânu (foia 68): «Ce osteniala, ta aste, valurile și «lurburările aceștii lumești mări: carele nu - sint “singure, ce sin «înpreunate cu: nevoi, și cum am zice cu greulăţi nesuferite. : ca, «niște nălțimi de valuri, și fortuni mari. și ploae râpede Și piialră. <și încă une ori să întămplă și trăsnote de sigețile tunetelor. și mai «mult, căci că pururea îți ostenoști cugetul, ca să povăţueşti atăta «mulținie de oameni, ce ţi sau dat în socotială. ca, să-și poată chi- «vernisi trupul cu c6le de triaba hrănii, iar sufletul cu hrăni- «rile c6le de sus.» a | După. acestea, Patriarchulă axată și motivele, co V'aă făcută să lu- creze panegiriculii, şi Je grupeză astii-felă: celă întâi şi mai. însem- natii este cunoseorea amrunțilă a vioței marelui Constantin, care - y Molivi este înfățișată do cătră Gherasimiă prin Atanasie asti-folit 
(1) Vorbă slavonă dela sfaepenuniiz modestă. „Alanasie întrebuin (&ză acestă vorbă numai aici; în restul textului o intrebuiuțeză în forma «smerenie,
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(îoia. 68 ): «alta pentru că am auzit de multe ori cuvinte blago- 

«cestive din gura, mării tale, pentru sfântă cuviința ta și de Dum- . 

«nezău tomuta cucerinţe a marelui. Constandin, şi nu “pregetez a 

«arătarea, cum că pentru cucerința ce ai cătră svăntă, ca cum O 

«ai fi pohtind aciasta, dela mine.» ii 

Mergendi pe urmele epistolei Patriarhului, după expunerea mMo- 

livului co Pa hotăritiă să facă acesti discursii, dămii peste o înși- 

rare a materiilorii, ce cuprinde panegiriculii; și aceste materii se 

veducit la luptele, ce marele Constantinu a ținutii în contra idola, 

trici, alungarea ereticilorii și triumfulit învăţăturei orlodoxe, allarea 

și înălțarea cinstite cruci, precum şi -respectulă, ce i-a ar&talii 

Constantinti cu maică-sa Elena. . 

In sfirșitii, după ce Patriarchulti arată valorea acestui cuvîntii 

pentru Domnitori, precum și foloselo' ce are a câștiga atâtii clii 

în «măntuința» sa, cât. și supușii săi, se rointoree la asemânarca, 

ce a făcutii între cuvintulă săi şi cununa de floră, pusă pe capulii 

lui Brâncovânu, şi încheiându-șă epistola dice (foile 69 v. — 70): «Ce 

«de vrâme ce ştiu cum că câle mirositoare dau miros mal mult: 

«celora ce sint aproape. iară şi celor departe, după cum aste de- 

«lungarea 1ocului. pentu aciasta pohtescu și mă rog Domnului Dum- 

«nezău. mirosuri. ca acâstea, sufleteşti, toți cei de apro ape ai mării 

«tale să mirosâscă. Blagocestiva şi prea luminata soțiia ta și Domna 

«gospojda (1) Maria. Înpreună cu toți prea luminaţii şi de Dum- 

«nezău dăvuiții ai voştri coconi. și blagocestiva și 'ntru tot plecata 

«maică ta Dumnâ-ei Balaşa. și prea slăviții. tăi unchi, şi Cantacu- 

«zineştii. pre ca înțeleptul și întru tot vestitul Constandin, mai den- 

«nainte marele stolnic. carele cu frumussțele, ai prea înțelsptii, și . 

«damnezăeştii lui înțelepciuni, luminiază. toată politiia. și bună în- 

«zilita ai dumnezăeștii ei străluciri, fiete carele ce să apropie la 

“inbunăiăţeele lui petreceri, cu mare sațiu' o dobăndeşte. și prea 

  

(1) Gherasimii întrebuinţeză în textuli wrecii aedpva zzi apino=domna şi domna; adecă 

-celăi românescă, ca titulatură proprie a soţiilori domnescă, iar ali doilea, calificativit 

comuiă tuturorii femeilorii, Acdsta a fâcutit pe Iraducătorii i să întrebuinţeze şi terme- 

- nulă vechiii slavonii «gospojda.»
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«slăviţii și aleșii lui fraţi. Mihaiu marele spătariu (1). și tot cel mai 
«de aproape, şi de bună blagorodie al vostru niam. și cu toată 
«adunaria a marilor boiari, a celui de Dumnezău priimit sfat. în- 
«preună cu cinstitele lor soțuri și coconi. încă și cei. de departe, 
cadecă, ceea-lalți cinstiți boiari a celui den afară svăntă sfat. înpreună 
«cu cinstitele lor case. și încă loc mai iaste și încă blagoslovenie mai 
ciaste. carea poate mai multă, lungime de loc să ajungă decăt razele 
«soarelui. pentr'aciasta și blagosloveniile aciastea întărindu-se. cu blo- 
«gocestivile puteri ale prea, Svăntului marelui Constandin. să dea mi-. «ros bun cu darul duhului, în toate locurile tale. în orașe și în sate. «în svintele mănăstiri şi în Dis6rici. Și începătoriului bissricilor prea «svăntul Mitropolit al Ugro-Vlahiei Iyr Theodosie. întru duhul svăntii «al nostru Yubit frate și înpreună,. slujitoriu. înpreună cu de Dum- «nezău iubitorii episcopi. și cu toată bisericiasca svănta ciată, și cu calalți cu toţi pravoslavnicii, bogaţi și seraci. slăviţi, și neslăviți. «tineri și bătrăni. mici şi mari, bărbaţi și femei și coconi. pre toţi «următori ție: să-i tragi înpreună. întru luminatele acâlia, lăcașe. întru «V6cinicele odihne. căntănd și bine lăudănd -pre Dumnezău în veci. câÂmin.» | 
Sub textulă greci ali epistolei Patriarehulii a întărită cuprinderea ci cu sigiliulii soi personali, pusii cu cernâlă grasă. Acâsla dove- desce autenticitatea cpistolei: că 'adecă la începută ea esto întă- rită cu titulatura, iar la slirșit cu însuși sigiliulă seu. Sigiliulii unii diametru de 6 cm., în mijloc este ieâna S-tului Evanghelistii Marcu, întemeetorulii bisericei din Alexandria, ședendii pe uni tronit de formă bizantină, care are unii spătară sculptatii și două proeminențe la extre- mităţile opuse ale spătarului, ca două turnuri de biserică. La drâpta Evanghelistului jos este leuli omblematică cu Evanghelia în labe, iar picidrele sântului stau pe unii pedestalii, unde coste însemnatit anulit „axut— 1692. Pe marginea sigiliului împrejur sunt gravate aceste cuvinte : «lepdarups E) 020 ldzuc mai Ilutpripyns ste 4s- «fdhns Tâ)swz "A)szuvâpsius psi Apis îs ciaoopEvns Gherasim cu Ă (1) Gherasim mai arc, pe lângă acești doi unchi ai Brâncovânului, și pe Gheorghie, fratele celorit doi de inai sus, Textuli orecii este apa Ieczeptoy pri nâpay sanlidptop = «și Gherghie fostii mare Spătarib» a rămasă netradusi de Atanasie,
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«mila, lui Dumnedeii Papă și Patriarchii ali marei cetăți Alexandria 

«şi judecători alti universului.» | 

Intrândă în textulti panegiricului dămii mai întâi peste titlului lui, 

care în litere de aurii este do cuprinderea următore : că fericitului 

«Părintelui nostru Gherasim Arhiepiscopul Alexandriei, cuvăntă de 

«prăznuire la marele singur Divuitorăul, și prea svăntul înpărat, 

«şi întocma apostolii Constandin, la carele să pune nainte, acost al. 

«psalomului bun cuvănt: «Cu slavă și cu cinste Lai încununat pre 

«el şi Pai pus pre el preste lucrurile mănilor tale.» După: tema 

de mai sus urmeză panegiriculii, căruia, o spunemă dela începulii, 

nu-i lipsesce nici unulii din elementele oratorice ale discursului, pa- 

negiricii bisericesc. Dar mai amerunțitii : ” 

Tivordiulă sat introducerea panegiricului tractâză despre vredni- 

cia de Impăraliă, avându-se în vedere partea textului-temă : «cu slavă - 

«și cu cinste Vai încununat pre el.» Se servesce de mai multe per-. 

s6no biblice; ca Samson, Mardoheii, Iosifu și Adamii, pe cari le 

arală că şi cele au fostă încununate cu slavă şi cu cinste, dar nici 

una se pâte asemăna în cinste cu. marele Constantin, a căruia 

cinste este vocinică, fiindi-că şi opera lui a fostii universală, me- 

nită pentru 'tâtă lumea. Dar să ascultăunii pe Patriarchulii Gheora- 

simti, întăţișatii de către Atanasie, cum descrie elii pe Constantinii 

în opera mărirei lui ([6ia 72 a): «Nimica nu să “făcea pentru plata 

«lui. nici să făcea pentru une niamuri și pentru puţini, ce pentru 

«toată mulțimea oamenilor. fiindu-i aminte pururea după sfânta a 

«lui pohtă. cu duleile ale pravoslaviii cuvinte, să hrăniască toală 

«lumea.» E | 

După exordiii oratorulii trece la rugăciunea discursului, prin care 

cere dola Dumnedeii două lucruri. Intâi se. rogă să-i dea lui 

«frunze neveștezite de dafin viețuitoriu al duhului», și toti felulă 

do ramuri de arbori mnirositori, din cari făcendu-și o cunună, să-și 

„împodobescă ccrâstetul sufletului» săi. Ali doilea se r6gă, să-i 

dăruâscă lui îndrăznglă, ca «să cănte lucrurile şi îndireptările ale 

«marelui Constandin ci-au făcut» ([6ia 73.) | | 

Voindă a înfățișa părțile discursului, noi lăsămii pe autorii să lo
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spună elit însuși prin mijlocirea; leromonachului Atanasie, când dice: 
«In trei părţi ca în trei capete, voi înpărți cuvăntul, și aciasta 
«o. fac pentru .odihna ascultării voastre: și o parte să fie întemoiată 
casupra slăvii, a prea svăntului înpărat, acestui lăudat. altă. parte 
casupra cinstii lui, iar alta asupra încununării acelui sullotescii al 
«lui dar. Şi în partea dintăiu, ai căriia va'să-i fie tema, slava. voiu 

- «spune vrăjmașii și războaele lor ci-au făcut înpotriva adevăratei cu-. 
«noștinții lui Dumnezău. și în potriva credinții creștinesti, și lumina- 
«tele biruințe ci-au izbăndit vitiazul întru înpă&rați Constandin. Iar : 
«în partea a doa căriia îi puiu tema cinstea. voiu spune cele de Dum- 
«nezău priimite zidiri ale cetăţii lui, și svințirile ci. Și slănta îndireptare 
«ai pravoslavnicii credințe. carea inpăratul sau nevoit deo au 'să- 
«vărșit. Yar în partea, a treia, carea faste temeiul, încununarea acelui 
«sullețesc al lui dar. voiu să spulu cca desăvărșit svinţire. cu carea 
«lau învrenicit marele Dumnezău.» (f6ia 74.) 

In partea întâia, oratorulii îricepe cu ere ațiunea universului după 
iblie, sai după «cartea nașterii», cum o numesce Atanasie, tra- 
ducândiă numirea grâcă yEyveate, sati după «cartea facerei,» cum 
o numimii noi astădi. In acestă pericopă din discurzii se sta-. 
bilescit cele dous lumi, spirituală și materială, sati «cugetăloare 

- Și simţitoare» prin care Dumnedeii se cunâsce și se:simte.: Trocendii 
„apoi la creațiunea omului, autorulii găsesce, că bărbatul înfăţișâză, 
pe lumea cugetătâre, iar fomeca pe cca simţitâre, pe omit. creatii 
din sulletii şi din trupii; şi că chiar «taina» întrupărei Mântuitorului 
sa, făcuti toţi în marginile acestui dualismii universalii, luându-și 
elementulii simțitorii din Pecidra Maria. Dar să dăm cu însuși cu- 
vintele Patriarchului teoria ivirei diavolului și a năvălirei lui asupra o- 
mului ([6ia 75): «că în ce chip au fostii de novoe aciastă [iinţe a zidirii 
«să-sc așiază. şi opace desăvărșitsă să arate. așa au fostă cu putinţe şio 
«price, și osădită ciartă, într” aciastași îndoită fire să fie. nu spre aciasta, 
«mai nainte născută. pentru ca să nu să nască din vrajbă ziditoriu. 
«ce în singură, cea voitoare (1). și.nu cu săvărşire a putrejunii pentru Dot 

(î) Ierom. Atanasie, ereqendii că n'a tradusă în deajunsii vorba «rgorge 2Wetsa» cu «voitâre,» 
a mai seristi pe marginea textului și vorba «alegătoare.» Dar trebue să recunoscenmii, că ideea
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ciartă ce cu săvărşire de neputrezire pentru biruința.» In sfirşitii: în- 

cheie Gherasimii acâstă pericopă cu -descrierea planului năvăliri= 

Jorit diavolului asupra a totu ce portă chipulii lui Dumnedeii, sati «ori 

«unde ar cunoaşte cevaș sămnu dumnezăescu, în tot chipul să facă să-l 

«goniască, auzit'au cum că: Dumnezău ş'au pus chipul lui la omi. și 

«îndată șau pornit oastea asupra ticălosului de om.» - 4 

Dar pentru ca lupta diavolului să fie mai simțită de omit și totu- 

- odată generală; diavolului a alesă întâi ca, instrumente saii carme» 

ale “luptei sale pe cele compuse, saii «înpreunate», :cum “le nu. 

mesce Atanasie, cu alte cuvinte pre «cele simţitoare si nesimţitoare. 

cadecă dobitoacele şi c6le necuvăntătoare.» Odată alese: armele, dia- 

volulă a căutatii ca omulii să fugă de Dumnedeii, apoi să înc6pă a 

se întreba: «carea! să fie întăia pricină a zidirilorit» şi «au pus în 

«mintea lui acoperiri de: nedumnezăire. Domnit și Dumnezău să -nu 

«cugete» şi în 'sfirşitit la făcuti pe omă : «să. propoveduiască...cu 

«toată novoinţa, pre cele ce să văd materiialnice, că sint-Dumnezăi, și 

cîncepătoare. și întăe pricini.» Cu asemenea acte omulii a sculatii 

asupra sa «toate zidirile.. cu multă pizmă. să-l goniască. şi. cu multă 

«urgic, ca cu niște arme inveninate să-l răniască. îndiveptăndu-să iale 

«cu acesti cuvănt. cum că l-au făcut cel fără: de minte om, pre iale 

«Dumnezău în năpaste “ca aciasta l-au aruncat. având iale socotială, 

«că sint de marele ziditoriu Dumnezău zidite.» Astii-feli, no: înfă- 

țișeză Gherasimii pe omii, persecutatii și uritit de totă lumea cea 

materială. | . | 

Dela lumea cea cînpreunată» autoru lii trece la fiinţele cele: «Sin- 

gure» sait simple; și arată, că şi pe aceste omuli. şi le-a ridicată în 

contra sa, dându-le. de origine «pămăntul cu prăpastea» ca Isiodii, 

sai «okoian și pămănt» ca Omerii. In sfirşitit autorulii trece în re- 

vistă p6 toţi filosofii păgânătăţei cu teoriile -lorii asupra universului, 

şi apoi încheie acestă. pericopă, cu cuvintele : «așe munciia, diavo- 

«lul pe ticăloşii de oameni cu trupurile c6le singure,» adică, cu lu- 

nica cea simplă şi nematerială. (Eoia, 78.) | 

  

libertăţei, din carea autorulii trage originea răului este destul de bine tradusă cu .vorba 

«voiloare.» ” 
: . a 

PR | | 4
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Se reintoree autorulii iarăși la lumea cea compusă și aici iea în 
privire cosmogonia păgână şi, începândii cu divinităţile grece Și ro- 
mane, trece. la divinităţile tuturorii poporeloră Asiei și ale Africei, 
și pe tote le înfățișeză, ca pe nisce arme de răsboiii ale diavolu- 
lui; îndreptate în contra, omului. Pune între aceste arme diavolesci 
fiinţele mitologice, ca ciclopii, titanii, etc., farmecele și descânte- 
cele, astrologia, idolii, jertfele, și în genere tâte practicele reli- 
giose le înfăţişâză ca pe nisce arme, cu “cari diavolul a dati răs- 
„boii omenirii. Și pentru a se veds și mai bine starea de decădere 
a omului, încheie acâstă pericopă cu cuvintele: «Dumnezăi vindea, 
«și Dumnezăi cumpără. cu Dumnezăi să juca şi cu Dumnezăoice 
«să neguţetoriia. ospețe dela ei li să nălucija. și înpreunări de 
«nunte cu ci să tocmiia. Dumnezăi zic . pre carii faurii și zlătarii și 
«pietrarii în chipurile lor îi asămăna.» (Fâia, 19.) 

Pentru ca oratorulii să facă mai 'vădite faptele, prin cari s'a prea- 
mărită marele Constantin faţă cu creștinătatea, incepe cu figura, eo- 
recțiunii oratorice, prin care se preface că-i pare răi de cele vorbite 
până acum. Dar, găsindu-le apoi folositâre, le împuternicesce cu legi 
din logică, și regule din retorică, şi continuă a arbta cum diavolulii, 
după ce a întrebuințatii pe vrăjmașii creștinătății ca: arme de luptă în 
potriva dumnegeirei, a alesii ca organ de luptă pe Maxenţie, vrăj- 
mașu ali dumnedeirei celei adevărate, dar și ali marelui Constantinti. 
Dar mai amărunţită: «O cum eșiiu din calea cuvăntului mieu. și nu-mi 
«pare rău atăta căci mi-am părăsit calea. căt îmi pare rău. pentru 
«căci mă, biruiră, niște basne ca acestea, de mă scoasără din calea. 
«mea, și mai vărtos, pentru că n'am vre-o povâste ca acdia mică, 
«și Jumâsc, ce foarte mare şi înpărătâscă și cu îndireptare sufle- 
«tiască. a, prea blagoceslivului înpărat Constandin. cade-să dară mai în 
«degrabă, precum zice parimiia. să înboldoști mănzulă direptu la ţefiă. 
«Ce iarăși socotescu, în găndul micu, cum că Yaste foarte de triabă. 
«să spuiu moșterșugurile cele de stricăciune ale vrăjmașilor. Și mai: 
«vărtos, căte au putut de I-au lățit în lume. pentru ca să -piarză pe 
«ticălosul niam al oamenilor. pentru că așia am fâgăduit, și la în- 
«părțirea cea gătită a capetelor, cum că vrăjmaşul au. avut câle de
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«multe feliuri ale lui tabere întinse, și la cuvăntătoarele dobitoace 

«la oameni. ce să 'cade nici pe aceștea pre oameni să nu-i tăcem. 

«una pentru că așa am făgăduit. alta pentru că legea ritorilor aşia 

«urmeză. de vreme ce voiu eu să arăt biruințile ale marelui Con- 

«standin. cu carele luminat s'au slăvit. cade-se întăiu cu tot cel foarte 

«do triabă cuvănt. să spuiu puterile a tuturor vrăjmașilor,. pe carele 

«vitiazul războinic l-au biruit. acesti meșterșug au ceia es-s înpo-. 

«dobiţi cu dăscăliia acela, denafară și dinlăuntru înțelepciuni adecă 

«din cunoştinţa, cea, adevărată a învățăturilor. întăiu descopăr min- 

«cinoasele slăviri, a celor din potrivă. apoi arată adovărul. socotind 

«că-s arată adevărul mai tare şi mai luminat cu -spunerea, nainte 

«celor din potrivă.» (Foile 79—80.) a 

- Definiţiunea oratorică ce urmâză şi care descrie pe Deoelitian și 

pre Maximianii, dovedesce că Gherasimii. era înzestrați cu unii ta- 

lentii oratoricii nu de rândă, când se exprimă: cAceştea au fost 

«cei doi înpăraţi ai iadului. soția. cea .prea spurcată a răutăţii. cămă.- 

«rile ai drăceştii înpuţeciuni. otrăvile sufletelor celor fără de moarte. 

«rânele câle viermănoase. lepădătorii svintii troițe. pizmaşii chipului 

“ «a celui fără de început părinte... lepădătorii de naşterea, fiului. batjo- 

«curitorii pureâderii sfăntului duh. 'luptătorii-vieţii îngereşti, înpotri- 

«vitorii învățăturilor» svintelor taine. ucigașii rudelor lui Ilristos. lup- 

«tătorii vecinicilor bunătăţi.. turburătorii svintii biscrici.. pierzătorii 

“«cunoștinții lui Dumnezău. întunecatele stâle ale iadului. moșnenii 

«focului de vâci. acestea, la războiul acela înpotriva,: lui Hristos, 

«Sau meșterşuguit di-au făcut.. orănduiala războiului, ce să chiamă 

«kiliemvolos (1).» In. sfirşitii. acestă, pericopă se ocupă cu descrierea, 

oratorică a persecuţiunilorii . lui Maxenţie,: și să încheie cu 0 rugă- . 

ciune către. Dumnedeii pentru martirii, cari Sai nevoiti în lupta 

cea bună .a creștinătăţei. (Foile 81—84.) | 

In pericopa următâre autorului începe cu laudele marelui Cons 

tantină,pe cari el le scâte din lupta acestuia cu Maxenţie. Descrie răs- 

(1) O tactică de răshoiii maritimii, compusă din înșirarea corăbiilorii astă-feli, ca să nu: 

pâtă fi găurite de corăbiile ce aveati virfurile ascuţite Vine dela grecescul, care a rămasii 

'netradusti, zotulohoy=tactică de răsboiă și acesta dela zotă=adincătură şi Epfohocazvirfii:
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biele. lui Constantinii contra lui Maxenţie la Roma, şi triumfală 

celui dintâi cu ajutorul erucei. Trece după acâsta la găsirea, preîn. 

chipuirilori crucei în vechiulii Testamentii, și în sfirşitii încheie și 

acâstă a doua pericopă cu o “explicare mistică a crucei, unde ste- 

lele celorii patru puneturi cardinale ale firmamentului sunt luate 

dreptii cele patru cornuri ale crucei. In pericopa a treia se des 
criii .virtuţile marelui Constantinii, cu cari Va înzestrată Dumnedqei, 
tentaţiile diavolului de a se vindeca cu sânge de prunci de bubele 
de. cari suteria și botezulii lui Constantinii, ca, «feredeit» vindecătorii. 
Arătândii, în sfirşită,. şi triumfulti lui Constantină asupra lui Licinie 
dovedesce, că puterea diavolului este desrădăcinată și dola răsăriti, 

și înlocuită cu cinstirea, crucei; iar marele Constantin, ajungândii 
astii-folti servitorul lui Christosti, se bucură de numirea «întocmai 
«cu Apostolii». De aceea creștinii toţi sunt datori să mulțimescă «eu 
«tot sufletul stăpănului tuturor și să cănto: «cu slavă și cu cinste 
«Lai încununat pre cl şi Vai pus pe el posle. lucrurile mănilor 
«tale». (Poile 85—100.) 

Partea, întâia a panegiricului se încheie cu laudele aduse lui Con- 
stantinii pentru zidirea Constantinopolului. Mai întâi iea disposiţia 
oraşului, şi-lii găsesee dispusă în formă de triunghi îi; și în acâstă 
disposiţiune oratorulit vede pre cele troi feţe ale s-ioi 'T'roimi, me- 
nite a ruina păgânătatea și a face din oraşii 0 cotate cu tolulii: 
creștinescă. Luândii apoi în privire topografia, orașului și găsindu- li. 
înșiratii pre șapte dâluri, totă în modii misticii autorulii panegiri- 
cului vede şi aică cele șâpte daruri ale bisericci, sati misterele ci, 
cari facii din Constantinopolii o cetate tare și misteridsă. Insuși așe- 

zarea pămîntului. orașului la marea de Marmară cu cele două bosfo- 
rură, adecă cclti ce duce la marea Nâgră, precum și cel-alaltii, 
care trece în marea Egec, dă Patriarchului Gherasimii materia 
trebuitâre pentru a vede aici semnul: crucci și a scote pentru 
marele Constantinii atâtea, laude, pentru că a sciutii să al6gă unii ase- 
menea locii pentru cetatea creștinătăţei, menită a atrage la sine 
poporele: din cele patru puncte cardinale ale lumii. In sfirșitii, 
închinap ca celăței Maicei Domnului de către marele Constanlinii im-
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pune autorului: să vadă, că acesta s'a făcutii cu două scopuri: unulii 

pentru apărarea cetăţei şi a avutului ek. în potriva vrășmaşilorii 

văduţi, și alta pentru aperarea bisericei prin sinâdele, 'ce s'aii ținută . 

aici și cari ai întărită credința; .creştinescă,. 

Partâa a doua a panegiricului tracteză despre sinoduli din Nicea. 

Aici .se desfășură tote clomentele, ce aii compusii sinodulă, se arată 

secţiunile, ce Sai ocupati cu doctrina Bisericei contra lui Arie Și 

în sfirșitii se -dogmatiseză divinitatea Fiului. 

In pericopa întâia a acestei părți Gherasimiă face laudele trobui- 

tore marelui Constantinii pentru adunarea sinodului; şi împarte nu- 

mărulă părinților, ce ati compusii sinodulii în patru cote, sait : 

secţii, câte 89 părinți în fie-care câtă. Fiindu însă că, do patru ori 

optii-decă faci” 320, şi nu 318, numărulii părinţilorii din sinodi, de: 

aceca autorulii dă lui Constantinii două numere; adecă unulii pentru | 

sufletulii și altulă pentru trupulii lui. De altă parte, fiindiă-că are 

asemănate secţiile sinodului cu cele patru struno ale unei chitare, 

face din sufletuli și din trupul lui Constantinii două ciocănele, cu 

cari lovite fiindii strunele chitarei, ati produsi doctrina cea, armo- 

niosă a, Bisericci ortodoxe. Mergândii cu asemănarea acesta, mai de- 

„parte, pune pe Constantină de lovesce în secțiunea întâia a sino- 

dului, care produce cântarea cea armoniosă a, identităţii dintre sub- 

stanţa sai «ființa» Fiului şi a Părintelui. Apoi Gherasimit dice, 

că Constantin a loviti struna a doua a chitarei, saii a pusi pe 

secțiunea, a doua a sinodului ca să dea, și acâsta, sonulii ci; și aici 

s'a produsi cântarea, care a orbitti pe Arie și-pe ai sti, și care 

a aşezatii doctrina. despre «firea» Fiului, precum şi cea “despre. 

«părinţia» "Tatălui cerescii. In secția a treia, se stabilesce după aceeași 

normă egalitatea Fiului cu Părintele, şi sc înlătură ncegalitatea în 

timpii a pers sâneloră S-tci 'Treimi; se punii apoi-a fi egale. atâtit 

din puctulii de privire alu «cătuirei» =— câtimci, cât și a raportu- 

viloră dintre dinsele. In sfirșitit secția a patra, toti într'o cântare. 

armonidsă, ezită din chitara cea mistori6să, a stabiliti deosebirea, 

-pevsonelorii sântci "Treimi. Și. mai întâi pe basa triunghiului se do- . 

vedosco unitatea cu trinitatea dumnodeirei. Acelaşi lucru se face
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și prin mijloculii armoniei sonurilori dint”'untă glasii; iar cu pilda 
cărămidei s-tului Spiridonii se arată, că și în modi simțitii se pâte 
dovedi unitatea, lui. Dumnedeii în treime. Reproducemi aici după 
Ieromonachuiii Atanasie argumentulă armoniei sonurilorii pentru par- 
ticularitățile lui limbistice şi chiar logice: «lar alte date o dovedita, 
«cu pilde ale. căntărilor. cum ar fi cu glasul. carele fiind. glăsuire 
«a, duhului, iasă prin gătlej. prin ţ6viia cea vărtoasă. și întrănd în 
«viersii întăiu să odihnâște pe ison (1), precum și iase de pe gătleji. Si 
«de vom zice cum că ison ţine întru sine tot glasul, și lasă afară 
„«nu: vom greși. Pentr'aciasta îl și numim pe ison la căntare înc6- 
«pere, și întărire. și temeiu și naștere glasnicilor. și are și glas foarte 
«plin și doveditoriu. după care puteri și osebiri putem să zicem cum 
«că ison, poate să să asămensză, cu fața, părintelui. carele se grăiaște 
«izvorul dumnezăirii. precum și ison iaste izvorul glasnicilor.. și 
«dintm'acesta, din ison es 2 glasnico, vari și oxi, adecă greu şi as- 
«cuțit, sau. supţire: și gros. şi întw'aciastea stă tot glasuli. şi ison 
«carele izvorește glasul. ce în cea grea precum îi iaste - firea grea. 
“iară în căa ascuţită, precum aste ascuțită, așia aste şi glasul. Acâstea, . 

„“asint ca niște pilde ale fiiului, şi ale duhului. și precum tot glasul 
ciaste în oxiia şi în variia și în ison. într'acesta chip. toată. dumne- 
«zăirea, în fiul şi în tatăl si în duhul». (Foia 110.) 
„Dupăcese arată, totii în partea a, doua a panegiricului, că lucrările 
sinodului aii fostii trecute în condica, imperială la Constantinopolii, 
adeverindu-se cu iscăliturile părinţilorii sinodului şi întărindu-se 
de marele Constantină, și după ce se închee acestă, parte a discur- 

» sului cu textulă-temă: cu slavă și cu cinste cetc.; autorulă intră în 
partea a treia a discursului săi, unde se ocupă de o nouă laudă a 
marelui Constantin, adecă, aflarea Ginstitei cruci. . 

Mai întâi -pune pe sânta Elena a se pregăti de călătoria, ce are 
a întreprinde la Ierusaliimi pentru aflarea crucoi. Ajungândi cu 

„bine, aici găsesce pe Iuda, celii ce din strămoși cunoscea loculi 

(1) Ierom. Atanasie, într'o notă de pe marginea manuscrisului, scrisă cu chinovarii, iacă cum definesce isonulii și cum îlăi numesce.pe românesce: «son să numește glasul cel «dreptu, ce să zice romănsște ăgoidul» : a
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care ascundea crucea; iar după scoterea crucei și a pir6nelorit 

din pămînt, s-ta Elena se râgă lui Isus : celă r&stignitu pre ea 

să o învrednicescă de a primi s-ta; “cruce. Aducândii s-ta .Elena 

crucea la Constantinopolii,. o înfăţișeză, fiului. săi, care o pri- 

mesce cu multă cinste: și ceremonie, iar luda prin boteză' numin- 

du-se Chiriacii, ajunge Patriarchii de Ierusalimit. Urmeză după aceste 

o interpretare mistică a crucei, unde ea este pentru calităţile sale 

morale. asemănată, cu osia pămîntului, care. ţine în echilibru . uni- 

Versul întregi. . E Sa 

Indreptându-și marele Constantinii cuvintuli către maică sa Elena, 

îi mulţămesce ca unit fiti adovărati, pentru .comâra .ce i-a adusi, 

numind'o moștenire şi singura moștenire, ce ca, ca.0 mamă ade- 

vărată, putea să-i dea. Apoi Constantin, vorbindi totii cu: .maică- 

sa, arată proprietăţile crucei, ce în modii metaforicii se poti găsi 

în vechiuli Testamentu. : A a E 

După acestea Constantinii se îndrepteză către poporele pămintu- 

lui, nefăcendii deosebire de virste şi de stările sociale și lo în- 

-d6mnă, ca să primâscă crucea, ca pre ună odori trebuitorit tu- 

turorii și propriii pentru toto trebuințele „morale . ale omului. Aici 

iarăși autorului se lasă, în. misticismuli săi prea iubiti, şi găsesco 

dealungulii Bibliei texturi, din” cari seâte proprietăţi deosebite-alo 

erucci. | e | Ie 

Into pericopă deosebită, Constantinii châmă pe Patriarchuli,. în- 

_vitându-lă ca să primescă :crucea şi să 0. aşeze în Biserica, cea 

mare a Patriarchiei. Apoi arată atributele crucei, neuitândăi auto- 

rulti -de a se'supune şi aici direcțiunei teologice: a timpului săi; 

adecă de a face misticism de ajunsii. După acestea trece la între- 

buinţările crucei din Biserică şi viața creştinilorii. Arată -Patriarehului 

intrebuinţarea, crucei la, arhitectura, bisericescă, ornamentaţiunea ei 

(din secolulă XVII), . precum şi în practicarea misterelori,. cari 

tote trobuescii, dice Gherasimi, săvârșite în-chipulă crucei. Aici 

intâlnimii o particularitate: desbătută mulţi în literatura teologică, 

„şi care privesce moduli săvârșirei botezului, adecă, "că la, botezi 

apa sânţită să se torne pre capuli celui botezatiă în chipul crucei. Do- 

>
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vedindi  acestii loci, că- la 1692, data, acestui panegirică, botezuli 

se efectua, la Alexandria și- prin turnare; iar de -altă parte, că la 

aceeași dată acestă practică bisericescă nu scandalisa, nici -pe. teolo- 

gii. români. Reproducemii aici amândouă textele acestui loci, adecă 
și-textulă- grecii ali lui Gherasim precum și pe celit românii alii Ie- 

rom. Atanasie: «hau TE. POSTT)BLO. GTOVGGG/ | aaiCE mu. sic my Buzrttf- 

pevoy, STu SAuuzt, TE, Gita vepă, sic Tv mercuhv. eis zby po 

«pttâpevry, E a tdovsyăpu.. eis îhu mw să pehrj— Toate tainele să 
«le închipuești în cruciș. la, cel ce să botiază cu chipul crucii să toarne 

«svănta apă în cap. la cel ce-să mirulaște într acestaşi chip» (la. tâte 

_mădulările lui). Continuândii apoi Constantinit înșirarea întrebuin- 

“țărei crucci la tâte actele dilnice și chiar economice ale vicţei creş- 

tinilori, ajunge acâstă pericopă a fi pentru .noi însemnată și din 

punctulă de privire casnică, şi acesta pentru cuvintulă, că aici 

„găsesce cine-va o sumă de nume ale obiectelorii din viața economică 
vomânâscă a, secolului XVII. | 

  

In cea de pe urmă pericopă, cu care se închece partea a treia 
a panegiricului, se istoricesce așezarea sântei cruci în Biserica Pa- | 
triarchiei, mortea, Elenei - şi a marelui Constantinii, îngroparea, lori 
şi întristarea ce s'a pricinuiţii cu acesti prilejă. Apoi se irece la 
“epiloguli sait încheerea discursului. 

„Şi acâstă parte a discursului este lucrată, după tăto regulele 
oratorice. Aici autorul începe iurăși cu o 'asemănare, și învită pe 
Omeni a. învâţa dela zugravi, cum potii să-și facă și că chipului lori, - 
caresă semene cu Dumnedci. Dice, că deși Dumnedeu este novădutii şi 

“fără, de: închipuire simțită, pote să se facă model de -asem&n 
pentru Gmeni prin plăcuțţii, cari cu faptele și cu voinţa, lori s'a ase- 
mă&natii lui Dumnedeii, după cum a fostii și marele Constantintă. Acestii 
sântii ală Bisoricei nostre, dice autorulii, după ce a luptatit în po- 
triva vrăjmașilorii creștinătății, cari erati organele cele mai credin- 
ciose ale vrăjmașului nâmului omenescii, s'a îmbrăcaţi cu smerenia: 
crucii, care la făcutii să se asemăneze voici lui Dumnedei, și cu 
s'a făcută pe sine prototip alti celorii co voescii să se 
voei. lui Dumnedeii. In putere ca smoronici sai 

aro 

acâsta 

aseme&ncze 
a supunerci sale la voia



185 - DOUE MANUSCRISE ROMÂNESCI : d - 

  

*Tuă. Dumnedeii, Constantinii a adunatii sinodul din Nicea, întărindu 

credința creștină, și frângândi cu. acesta tote armele diavolului 

contra omenirii. Prin smerenie omenirea a învățatii, că «toate: prin 

«Dumnedeii sait făcutii și făr de el nemica nu s'a făcut»; iar prin ma- 

vele Constantini și la sinodulii din “Niceea, noi ne-amit învățații a dico: 

Ilszedw sie 2vu Oey murăgu R0VTGApĂTULU, mortitliv GOpUYGd 1 "Tis 

Ep TE TUE, Bi opăzoy. aul sis Eva 7dpiiy ?Ins05y Xptstv, 

2 vihy mad Den my previi; EA 205 TUTpis ewrr(ena Tg 

mavatoy zv aibvwy, ete. Românii însă, din Moldova în particulari, s'a 

deprinsii a doxologisi pe Dumnedeii prin Ierom. Atanasie asa: «Crezu 

cînta Dumnezău părintele a tot putiarniculii, făcătoriul cerului şi 

«al pămăntului și a celor văzute tuturor şi a celor nevăzute. și întrun 

«Domnu IG N-G fiul lui Dumnezău cel unul născut. carele e născut 

«din părinte mai nainte “de toți vâcii. i prog»... 

Amit dist, că Ierom. Atanasie a învăţatii pe Moldoveni a.se ruga 

lui Dumnedeii cu acesti credii, și acesta o întemeiemi pe. CUNO- 

-scinţa istorică, că, în jumătatea a doua a secolului XVII s'ai făcutii 

între altele mai multe încercări de traducere. a simbolului credinţei, 

mai alesii în Muntenia. Sciamii până acum că asemenea încercări 

Sat făculti sub Mitropoliţii Stelanii, |Leodosie, și “în sfirşitiă. de 

cătră Mitropolitulii Antimit Tvirânul ii . s'a aşezatii formula credului, 

care astădi este comună, tuturorii Românilorii (1); nu sciamii însă 

în modii lămuritii de o încercare de traducere moldovenâscă. Piindii 

însă că. Ierom. Atanasie, după cunoscinţele “nâstre,. face . întâia 

incercare de traducere a simbolului credinţei ; şi fiindă-că el în 

două locuri este credinciosi textului originală, iar «în unulii se de- 

părteză ; de aceea noi ami reprodusii în întregulii lui textulii ori- 

ginalti din panegiriculu lui Gherasimi, punendii în aceeasi întregime 

şi toxtulii lui Atanasie și amit subliniatii texturile deosebite. 

Perminândi cu analisa panegiricului, ne aflămii în faţa unui trac- 

tatii alti Ierom. Atanasio, despre valorea cuvîntului la omii, şi că- 

vuia elă îi dă forma unci prefețe la manuscrisulii ce ne ocupă. 

  

  

(1) Despre a Metropolitului Ungro-V lachici Teodosie, a se vede Biserica ortodoxă română,. 

anulti V, 1880—81, pas. 80, a -
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Fiindă-că acesti tractati este producţiune: proprie a lui Atanasio,' 
„teologulit românii ali secolului XVII; fiindii-că în acesti tractatii 
se  oglindesce cultura teologică dela noi din timpulă arătati și 
pote chiar cea din Academia vasiliană dela Trisfeţitele din Iași; 
și în sfirşită, fiindu-că acesti tractatii în părțile lui, proprie unei 
prefețe, ne: înfățișeză o sumă de elemente istorice și chiar lite- 
rare reforitore la. acestii manuscris; de accea noi îli repro- 
ducemii aici în întregulă lui. (Foile 134—136): . 

«De căt toate darurile și podoabele ci-au dăruitii Dumnezău omului. 
«(lubite: cetitoriu) mai cinstit; și mai îrumos, şi mai de folos iasto 
«cuvăntul. că cu acesta să osăbâşte omul din toate csldlalte zidiri. 
«carele măcarii deși sint înfrumuseţate cu bogate daruri. iară neavăndă 
«cuvânt. să arată toate ca niște slugi înaintea omului. şi pre aciasta 
«să cunoaște mai chiar. că numai singur omul iaste chipul lui Dumne- 
«zău. că toate căte sint. și văzute. și nevăzute. fără de cuvănt nici să 
„«știu ce sint. nică unde sint. nică pentru ce sint. ce precum iaste cindu 
«lipsâște soarele de pe faţa pămăntului. toate sint nevăzute și necu- 
«noscute. așa ar fi şi cănd ar lipsi cuvăntul, toate întunecate și uitate. 
ciar cu cuvăntul căte au fost, și sint și vor să fie. ori dumnezăeşti, ori 
«omenești. ca cum ne vedem faţa, prin oglindă, aşa le vedem și le pri: 
«vim înaintea ochilor noştri. precum zice și hotarul lui. Cuvăntul: 
ciasto îngeri. adecă vestitoriu găndului. care scoate la arătare câle: 

-«într'ascunsu cugetate. că precum povestâște cele văzute de ochii tru- 
«peşti. cu atăta mat chiar zugrăvâște câle privite de ochii sufletești. și ca 
«un zugrav foarte iscusit. co zugrăvește tot cu un feliu de văpsâle. multe 
«și neasămănate icoane. așa și cuvăntul. pre căt sint fără de număr 
„«faptele tiupești. şi sufletești. cu atăta, și chipurile le zugrăv şte în 
«multe și fără de număr feliuri. și nică unul cu altul nu-ș samănă, 
«nică cu numele, nici cu voroava. și atăta- tărie are căt nu. poate 
«nici o putere alta să-l biruiascâ: precum şi zico oare cine. că maj 
«tare de căt cuvăntul nemica nu .iaste. că adevărat. că pre o mul- 
«țime de norod. pre carca: ni o are put6 nenumărală, sabie să o 
«supue. iară un cuvănt singur 0 pliacă supt voia, lui; ori spre rău, 

„cori spre bine. şi pe inema.coa prea blăndă. o face mai siriapă de
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«căt toate câle sălbatece. fară pre cia sălbatecă şi înpietrită o măn- 

«găe şi o înblănzeşte. şi acii o face veselă, acii întristată. acii scoate 

«lacrămi, acii .răs și bucurie. pentr'aciasta și: înţelepții s'au nevoit de 

«Pau lăţit și lau înmulţit. atăta căt să poată zugrăvi.cu el toate fap- 

„«tele sufletești, și trupeşti, şi văzute și nevăzute. precum să vede. 

«din nenumărata mulţime a cărților. -căte au făcut svinții și înțe- 

«lepţii. și toti faci şi pănă astăz. precum și acest părinte Gherasim 

«Alexandriianul. fiind și el adăpat, din: izvorul cel neputred al în- 

avățăburii. au făcut şi face multe cuvinte de învățătură. dintru carele 

diaste şi acest cuvănt de laudă al fericitului Constandin. carele 

«păn'acum 'n'au fost. ce acuma întăiu el lau alcătuit precum! să - 

«vâde. şi una pentru lauda și poiala fericitului. Constandin înpărat. 

«alta pentru dragostea, și pofta, sufietiască a mării sale blagocestivului 

«Domni Ioan Constandin Băsărabă voevod. atăta de cu nevoinţă lau 

«alcătuit. căt ș'au arătat toată puterea învăţăturii lui. și înpreună, cu 

«lauda. și cu istoriia svinţilor. au arătat cu meşterşug. că ştie toate epi-” 

«stimile. adecă măestriilo filosofii. carele sint acestea. ritorica. loghica. 

«fisica. metafisica. gheometrica. astronomia. arilmitica. musica, și în- 

«alta teologhie. dintr'aciastea din toate au sămănat. căte puţină în 

«sămnare. carea unde au socotit că să cuvine; care lucru. cetind 

«neştine cu socotială. va cunoaşte carea unde să însămniază. pentru 

«că de vreme ce măriia sa au zidit casă minunată și vestită. și cu 

«tot; feliul de materie nocuvăntătoare înfrumusețată. în carea au zu- 

«grăvit icoana cea trupâscă a fericiţilor înpăraţi. a lui Constandin 

«și Elona. ca, să să proslăvască și să să cănte. și rugi nepărăsite căltră 

col să să facă. ziditau ș'au alcătuit și. case cuvăntătoare. pre e aceslu 

«de prăznuire cuvănt. cu multe f6liuri de podoabe cuvăntătoare în- 

«frumusețat. întru carele au zugrăvit icoana cea poste fire luminată. 

«a, fericitului suflet acestor svinţi înpăraţi. carea iaste zugrăvită cu 

«tot feliul de fapte bune și dumnezăești. Pentru. acăasta dar toți 

«căți să vor afla, lăcuitori la acestii svănt lăcaş. precum vă veseliți 

«şi vă măngăiaţi ochii coi trupeşti. privind înaltele și frumoasele zidiri. 

«și alte podoabe -ale aceștii sfinte case din materii făcută. într” acesta, 

«chip fără de lenevie şi cu multă osărdie. să „potreceți și să priviți
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«<şi ackastă, zidire 'și alcătuire de cuvinte minunate şi vrednice. ca, să 
«vă veseliţi şi să vă măngăiaţi ochii cei sufletești. din bunele mirosuri 
«ale faptelor sfântului Constandin. și nepărăsite laude şi rugăciuni să 
«lacoţi. pentru! fericita, şi nărocita viață a prea luminatului. şi blago- 
«cestivului nostru stăpăn. Ioan Constadin voevodă. și pentru toată cin- 
xStita casă și tot niamul mării 'sale. — Că pentru aciasta mai mult 
«lau făcut cu multă cheltuială. și lau scos la lumină. de pre limba 
-«Sreciască, pre limba: romăniască, și lau și scris precum să vede. prin 
«osteniala; smeritului și mai micului tuturor. robul și rugătoriul mării 
«sale. Eimonah Athanasie: ot Agapiia. ca de n'ar [i nici cetit bogaţi 
alte date laudele și dumnezăestile: fapte. și fericita, viață; acestor «Sfinţi. din cuvăntul âcesta să le știe și sălo afle toate pre 'amă- 

„«runtul. Cetiţi “dară şi  mulțămiți. şi cu toată novoința să siliți. şi: 
«sufletele să vă spăsiţi. Amin.» | pc 

4. Observații Timbistice. 

„Atât lexica câtă şi morfologia limbei grece din acesti manu- 
seristi ne spunti, că Ghorasimi, Patriarehulă de Alexandria, și auto- 
rulit- panegiricului cu epistola respectivă, se află: sub înriurirea 
limbei grece din secoluli XVII, care înriurire a duratii până în 
secolulii ciirgătorii. Clasicismuli limbei elenice, după ce a înduratii 

"în: desfăşurarea lui înriurirca, creștinismului, a fostii: supusit mai 
alesă în privinţa. morfologică înrîurirei limbelorii neolatine. Simpli- 
licândii, ca şi acestea, terminaţiunile substantivelor şi cu aceste și 
pe alo 'adiceliveloră, ca a simplificată și morfologia vorburiloră, 
întrobuințândtă mai puţine forme proprii pentru exprimarea modu- 
rilorii şi a timpuriloră și recurgendă pontru acâsta la ajutorulii 
particulelori şi a verburilori auxiliare, cu cari se împuţineză for- 
mele proprii. “Acestă modă de a serie clinesco a înlesnitit și pe 
Atanasie în traducerea textului grecă şi în gonore a face traduc- 
țiuni literare; lucru ce nu sar fi pututii, „dacă limba, textului 
nostru era cea elenică veche. Dar mai speciali: i 
Luând la întimplare ork-ce parte a textului grecii, vedomii o
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limbă cu totulă analitică, care caută a da, întregi șirulii cugetării, 

şi de aceea și. Atanasie îl pâte urmări. în traducerea sa. pasii cu 

pasii, adăugândi numai ici colea câte o vorbă, care se părea tro- 

buinci6să traducerei române. Partea întâia a panegiricului . lui 

Gherasimii se începe aşa: ceis 7% zpâroy» Atanasie traduce: «la 

(partea) dintăiiw ; «upebsuza epadnredOn sis Th îpyivotiv Gug» =: 

«foarte înţelepţeşte s'au aflati de cea istță a voastră minte; «zis 

sic -zky ariaty îhovdy T0y 2poppdzoy, 6 pEŢas urias 4 nutop'țăs 

des 4504008 Ezupe. îbo» = cum că la zidirea tuturorii lucrurilorii,. 

marele ziditorii şi făcătoruli Dumnedei, doao lumi aii făcut. y 

Numai din acesti locit-se pote vede în deajunsit natura limbei groce 

din manuscrisulii lui Gherasimii, și deosebirile ci de limba cea 

sintetică a Elinilorit vechi. Și pleonasmulii particulelori. cu alit arti- 

colului, şi construcţia fraselorii, şi lexica vorbelorii ne. face să ve- 

demii o limbă nco-latină cu vorbe elenice;. iar lii Atanasie îi dă 

putință de a urmări pasi cu pasii pe Gherasimi în - traducerea 

textului clenicit. Yoitt măi 'aduce Gre-cari exemple de morfologie 

ca: «dihw h&ew =— «voii dice» în locii de )ESw vechiti; sait: «Ti 

«ijcioosyo=al'a învrednicit?» ete. In genere, limba din -textulii grecii 

ali lui Gherasimit esle limba grâcă modernă în formațiunea ci, cu 

înclinaţiuni lexice şi morfologice către limbele nco- -latine. 

Limba din textuli românii ală manuscrisului ne dovedesce, că 

Teromonâchulii Atanasio, aflându-se în faţa textului greci, a simţit 

trebuinţele logice şi gramaticale: ale limbei, care trebuesce să ana- 

liseze cugetarea; omenescă în modii vegulatii şi uniformii. De acoca 

deseoperimii nisce regule în întrebuințarea litereloră şi a difton- 

o tendinţă spre stabilirea unei loxice cu o terminologie 

e atât slavonă, câtii și 

noldovenesci 

gilorii, 

proprie; și a unci morfologii fixe cu înriurire 

că, și în slirşilii unit amestecii de cuvinte şi forme ! 
ore 
d 

Dar să studiămii în deosebi pe fie-care din 
cu altele muntenesci. 

articularităţi ale limbei lui. Atanasie. 

“In întrebuinţarea literelorii are nisce .regule fixe, pe cari le ob- 

sorvă cu punstualitate și cari regule ne aducii aminte de: o asemenea 

întrebuințare a.literelorii din manuscrisulii. Albina. Intrebuinţarea,. con- 

aceste p
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sonelorii la Atanasie este acea comună tuturoră scriitorilori cu ci- 
rilice, cu deosebire dâră, că elă nu asvirle de-asupra rândurilori 
pe tote consânele. Regule deosebite se vădă la Atanasie în între- 
buințarea 'vocaleloriă și a diftongilorii; și elti are pe îcu sonii plină 
totii-deauna, înaintea unci vocale ca în vorbele: ROEA "Ta, Aticoy, 
Wczpaie, ete., iar pe n (i) îlă întrebuințâză la, mijloculii vorbelori 
eu-sonit plină totă-deauna și la sfirșitii ca, pe unii 7 scurtii; asemenea 
mai întrebuinţeză și unii 1 de forma, acesta, toti-deauna, cu sont 
scurtii și în asvirlituri. Vocala +, întrebuințată în mijloculă vor- 
belorii are- sonulii de d și î și la sfirșită nare soni, ţinendi loculit 
lui & scurtii ; iar n totii-deauna la Sfirșiti cu sonuli de j scurti. 
«|| se întrebuinţăză, toti-deauna la începutul vorbeloră cu. sonulti 
de în și x numai la sfirșită cu sonulă de â, ca în vorba moră, în 
locii de. multă, ceea, ce. mai dovedesce și unii moldovenismi. Dit- 
tongului ja se înfățișeză de Atanasie prin ti și A, şi a doua, 
numai la. mijloculă și sfirsituli cuvintelorii, ca în vorbele nsapu, 
usanTiA, iar întâia numai la, începutii şi la mijlocă, ca în vorbele 
aere; dusatanovaoy, otc. Litera 11: se pune totit-deauna în corpulii şi . 
la sfirșitulti vorbei și de regulă în corpă cu sonuliă de e deschisi, 

„adică 6, iar la sfirșitii cu sonuliă diftongului ea. Așa în expresiu- 
nile nerp'luepil; noacrpz, celui întâi «: are sonuli de €, ca în vorbele 
Epic, diannuchun. etc., iar “k dela Sfirșitii sună ca ea ali nostru 
de astădi, ca în aa; — calea, ete. o 

Ieromonachulii. Atanasie ' spune Și. elă că este cot Agapia» și 
limba lui ne dovedesce că este moldovânii, trăitori în urmă în 
Muntenia. Vorbele: «dtaromar» în loci de cfelit» (fâia 94), rU3Aa- 
BOA — frumosi (f6ia, 80), anopu = silia, sluja (£.83, 96), MHUOV pia = sarică ([.88), cuprlinaiute, sălbatică (£.135), nourenlpe = continuă (£.124), Moavliril; — momâla undiței (î.126), precum și formele vorbelorii de ciur sati car în loci de sunt, sp = clariă (£. 134, 185), posvzrrleria (136) în loci de rumânescă, dovedescii până la evidență, că, Ierom: Atanasie era români din „Moldova, care și-a întrodusiă. în manu- scrisii vorbele și formele cu cari era deprinsă din copilărie. De altă parte totii acestă manuscrisă ne .face să vedemii în Atanasie 

N
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o personă, care la lucrarea manuscrisului se afla trăitorii în Mun- 

tenia și era sub înriurirea limbistică a acestei ţări. Eli, ca Mol- 
dovâni, în genere întrebuințeză pe ani, dar nu arare-ori și mai 

alesii în compuse şi pe aer; au și au, găsimi însă și pe anun; 

în Aowpopiiat (£.125). se vede Moldovânuli, care încurcă morfologia, 
moldovenâscă cu cea muntenâscă. În mintea lui Atanasie era forma 

moldovenscă durerile, dar în Muntenia dă peste vorba dor— du- 

rere, şi prin metatesa, vocalelori face durorile în loci de dorurile, 
care pentru Atanasie însemna dorințe. Este şi mai caracteristică 

încurcătura, particulelorii a, ali, aă, ale (î.69,'70 etc.); acâstă sin- 

gură particularitate ar fi de ajunsi, ca în Atanasie să ne arate po 

moldovânulii care locuesce în Muntenia, dar care până la mârtea 

sa, se încurcă în întrebuințarea lorit (1). | | 

In formularea vorbelorii Atanasie, supunendu-se cerințelori logice 

și gramaticale ale unci limbi avute, se vede purtati de. trei cu- 

(1) Observaţiuni şi păreri asupra vorbeloră citate în acestă pericopă: 

Deanmarz=felă, se întrebuinţeză numai în Moldova, pâle şi în Transilvania, iar în lextii 

slă aşa: cAoyna RSA ae tacTe nepr'kpt eatularoțacţe „> | | 

HE» == «frumosulii (maşcatulii) grăunte ete.» Se întrebuinţeză «uaAdeoyaz rez 4 TpzOVACț 

în “Transilvania și în ţinuturile de munte ale Moldovei, unde se întâlnesce şi vorba ghiz- 

deiti =lucernă sălbatică cu florea galbenă, adecă frumâsă pentru Românii. Vine dela 

slavonesculiă ruaqanuit = frumosi. ! 

ARO pita HOpSaAtAE alpenTatAz pzenoțucoţa = silia, slujia etc. și ne 4e 

nazeone A 8 o puna = slujindă. Vine dela Asopurs =a stă lângă ușă gata de slujbă, a sili 

şi acesta dela Anopz=ușă, curte, | | 

țzuapuuue» = și cu coifulă etc.; în toxtulă greci stă: «lu cop a Hopa 20pAezuţir “terti ue 

«za ady mbpoYa 77,5 po Roupitob pics.» Deci Atanasie a tradusă perâp»tu cu miţurcă, adecă, 

sarica miţ6să a ciobaniloră. Şi în românisarea acestei vorbe elii a avutii în vedere că 

dpus-%os însemnsză capă, acoperiș de capi până- la urechi de aramă, coifă, turcesce 

pini spui KO HInOBECTUTA 

«bașlec», franţuzesce atotiere». 
cO aue aan cupinz A K2T TOATE 

iute (iapă sirâpă, sălbatecă.) Astăqi se ma 

calificativă pe lângă vorba iapă. 
, 

«Sloan ne Ilanea ROȚA KOMTeHRijie uit But.» Unii moldovenismă, astăqi cu înţelosulii de 

a inceta, dar Ia sfirşitulă sec. XVIL avea inţelesulii primitivă de a continua, pote şi a înţelege. 

CN Tpoţuz NEPIKZHASTE Ra M.0 mr A opus.» In loci de momâla undiței. Se între- 

buințâză numai în unele părţi ale Moldovei, nu scimii dacă nu și în Transilvania. 

«lili npt auacTa că KOVHOAIE AMAN KIdp> şi aiurea: GKOY ATATA All KI4p aoyrpza'kipe» etc. În 

amândouă locurile ca adverbă şi cu înţelesulă de «clarii» arătată. Intrebuinţată se vede 

de multi în Moldova - 

“allpe anasa pomzuucekz.> Aici Atanasie nu s', 

mânescăi—scă.> . : 

tac czagarnur.» Vorbă moldovenescă cu înţelesulii de 

i aude numai în povești şi aici tot-deauna 

a lăsată influenţatii de muntenesculă «ru- 

. Ss
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rente limbistice. Mai. întâi este curentuli națională, care îi procură 
materialulit trebuitorii pentru lexica cuvintelori; âpoi vine după 
acesta curentul elenică și celă slavonii, care îi” îndrepteză activi- 
tatea și îlă face ca odată să se supună rămășiţelorii înriurirei slă- 
vone din limba scrisă veche, și cele de mai multe ori supunându-sc, 
ba dicii mai multi înaugurândii ună curentii noi elenicii. Pen- 
tru întâia dată întâlnimi in literatura românâscă din secolul AVII 
Irebuința logică de a se av6 nisce târmini în limbă, şi Atanasie, 

„după noi, este întâiulii, care a simţitii acestă Ivebuinţă 'şi a for- 
mulată mai mulți termini, supunându-se înriuiibet'elenice. Așa vor- 

bele : Xorapz = definiţiune (134), cuniroypr = simple, -N peoVuare = 
compuse (76), anaureou = trebuitoră (76), ângpanoya = cărbune de pă- 
mântii (L1'0, nzroyupe = câtime (109), dunpe=za fi fu (107), nupuu- 
uie —a [i părinte (107), goidul =isonit (110), deentoprl:crev, MALOVpA = 
pântece feciorescii (133), sunt termini 'din noi: fomulaţi în limba! 
română cu materiali românescit și puţinii elenicti și slavii, dar cu 
o morfologie curati elenică. Avemii în manuscrisulii lui Atanasie și 
vorbe atâții cu morfologia câti și cu materialul slavici, rămase, 
se înţelege, din slavica, scrisă, de Români; ca, Ovatepeanrie, = mode-: 
stie (69), nedaaa— laudă (135), unea = ţelu (80). (1). 

  

"(1) Observaţiuni şi păreri asupra vorbelorii din pericopă a doua: _ Îlpeoaz zane nat Yo Taposya as, oaia Sa aere yen. ete. Aici Atanasie lraduce literală "pe grecesculii: datsuăs = definiţiune, care se derivă dela ao = limită, hotari. 
Saar au MAPA, KA TOATE at AVAL cur p Asa draarpu. SARA CHHroYpe um Mupesyuare, Și aici săsimii pe AManasie sub înriurirea elenismului, și elii traduce lileralii pe &zhâos -pâs = simplu, care derivă dela âazi == odată, singură dată, și sfhuw=mișeii, iar vorba ave zbs = compusii, o tra duce liberii, judecând că ccea ce este compusii este coli pu: ținii duplu, adecă împreunătă. 

| ! "SInauresuz = trebuitoră, necesară și trebuință când are arliculă, dar Atanasie nu Va tradusă, neinţelegendi intrebuinţarea vorbei din textii. Să vedem cum stă ac6 stă vorbă în contextii și cum 0 întrebuinţiză Atanasie. Gherasimă, vorbindă despre „omă, că el a luati fenomenele materiale drepti Dumnedei şi principii şi cause primor- diale, adauă: «zi zacrtiagjy îmav s0d Those, vă stepe my Faanz, mut re îzrastarrjnav, den Ti Dazpauzdersezey Ezetvrjy Edy» li “pevvestonoițbu ud îmnd <b a-:47 ghost Ea. ni, îzeto ci dv ua mă E să Xvuţaatoy, ai mmtov, în nb darui, ab &noîwy ari, ăvuţnatnu î3y Tdahey eta val hEţesOrat, dy XDehev &nounhovd& zi dzbcepoy = ale ceata We AaT, adeesy-a ao. ut Mast Înor ca-e Aude Ac aerf necre AACOVAL nizongrunez nsT'kpe, «le je ndupege anaroape, Rapk Ana hip en ape NBA "Toro A auAprtatep. A seri: inna AeniSasp fbinroape, un oua ana
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In privința flexiunilorii, ce Atanasie dă unorii. vorbe din ma- IE 

nuscrisii, ni se pare, că vedemii pe același scriitorii români, care 

„se alla sub înriurirea gramaticală a limbei din timpult său, -lă- 

sându-se toti-odată a fi atrasă şi de geniului limbei elenice. Așa, 

în înfinitivii a ppt (87), a aumuupri: (110), a rpznpt (73); în substan- 

tivele: soyprpe (109), onp'baniue (124), mzuroyunuz (84), .A'epeaniniie 

(110); precum şi în. flexiunile:-ca noype (122), az epu (87), Ac pl: 

„Noyuioypa şi ep ovacaa (97), pa xu (93), vedemă pe scriitorulii 

  

res ub. AMERAJATA, NETA sh anauresu, Rast unu anaureon Map. dn war, ut. Cap du 

aie, AA În OVpataT ut a Acan> Comparândă texturile, găsimii că âvorţiaiov în textulă 

grecă este luati. de două ori ca atributii alu divinităţei, şi prin urmare calificativă; 

aşa loculii: aăzd Şzsiyo ză &y, zal ză âv ră âvarțaa tou» = «de acea fiinţă de-apururea fiitore 

şi una (putea să traducă «singura») trebuitâre;» şi mai jos trebue să se traducă tot cali- 

ficativă și să se dică: «rd Gaotoy aa dvasţaaatov d5v “i dehey etynto = «carea nici trebuitâre 

n'ar f- fosti.» In câsulii ali treilea însă câtă ză âvuspuatov» -are înţelesii de 'substantivii 

şi trebuia să se traducă «pentru trebuința,» adecă a omului, ce căuta pe Dumnedeii. 

SIuapakoya = cărbune de pămintă, ca in textul: antaTpa Hunasini avbac W an rETAT Ka ANAPAROA.D 

Păstrâză vorba grecă, ncavendă Atanasie una românescă, dar pote nici ideea. 

Earoyuge == cătime, cantitate. Incercare nenemerită de a traduce terminii greci: az03dy, 

=nsâens-» Acesta a simţit'o și Atanasie, fiindii-că din tr'o șese locuri din textă numai în 

două este tradusi: exosâv = cătuire» 

Dinge, napunuic=otieas şi zatptă. Forte bine s'a gândită Atanasie de a formula. 

aceşti doi termină, cari să infăţişeze natura Fiului, precum și pre a Părintelui. Aceste 

vorbe aii fostii necunoscute scriitorilorii şi noi și astădi suntemii în lipsă, avendi la înde- 

mână numai pe latinesculii apaternilate». | 

Fonaspazison. Alanasie pe marginea textului cu chinovarii serie: Clesu ez “noyarkiie 

Paacoț WeA AperrTS, We ca lite pSazarizaie ronse.» Forma vorbei «rumăneşte» ne face să bă- 

nuimii că acestă notă este serisă de Atanasie, sanii de unii altuli în Muntenia, iar vorba 

agoidul» ne împinge a merge cu gândulă până la Ilorez, unde sa lucralii acestă carte 

şi unde şi- până astădi sunt mai mulţi Serbi ce populeză loculii. Dicemii acesta credendi 

că vorba vine dela serbesculii «rata», instrunientii- musical serbescă care dă sonuri 

unisone și ține toti-Ma-una isonulii sait acompaniamentul trubadurului serbă. Forma 

instrumentului este ca o chitară cu basa rotundă, ca o jumătate de pepene verde, și pe 

gătulii ci sunt (rase ici cârde, pe cară cântătorulu le agită toliă-dea-una în modă unisonii 

  

cu unii arcușii de. părut. 

breuppkena MaroYpz = ard și 

Maieci Domnului. : 

Oy asepenic = modestie. Vorbă slavonă întrebuințată și cu forma de «smerenie». Vine 

apYawmdy pas.» Metaforă pentru pântecele feciorescă ală 

dela oyatepeaninuii == moăăstii. | - 

Ito aaa=laudă. Vorbă slavonă de formă totii serbescă, dela nsyaana = laudă, 

lega = ţel. Nu scimă de unde se derivă, dar stă întrună proverbii, care este serisii 

pe o răsătură aşa: «să înboldești minzuli direptii la ţefito = exp Thy viza sd EXprjţo- 

, . - . „. 
GTTg0v 20 TOI vă 0750.» 
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români, şi în unele locună chiar moldoveni, din timpulii formaţiunii 

limbei românescă, când flexiunile încă nu se închegase și 'oscilait 

între “cele vechi şi altele noue. Totii aici este loculii să adăugămii, 

că lerom. Atanasie ot Agapia sem&nă în întrebuinţarea flexiuniloră 

vomânesci cu popa. Atanasie, dascălulti moldovenesc, care a tra- 

dusi. o parte din cartea lui Maxim în Albina, românsscă. In vor- 
bele însă .următâre: npoyiacz (123), nwneranamniceii și cupueeei (106), 

Atanasie -ni se înfățișeză înriuriti de geniului limbei elenice, ui- 

tându pe celt ali limbei sale, care nu face nici o dată ealifica- 

tive 'din substantivele proprii. La aceste mai adăugămit și câte-va 

particularităţi slavice din limba lui Atanasie; adică nozu = idoli (91), 

sora = mulți (136), porsmuroypa insurecție. Toti aici vomit 

dice, că Atanasie în privința punetuaţiunii este sub î inriurirea, clenis- 

mului, și pentru acâsta întrebuințeză: „=, ;=—=?, iar . pentru sfiv- 

șitulă unci frase saă periodă, pentru semnulii esclamaţiunii, pre- 

cum și pentru virgulă, dar în casulă de pe urmă, îlii serie totă- 

„deauna, cu chinovarii (1). - 

Încheindă observaţiunilo limbistice asupra textului română, putemil 

afirma, că Ierom. Atanasie a cunoscuti bine limba grecă, a simţitii 

  

(1) Observaţiuni și "păreră limbistice asupra pericopcă a treia. 

SL mph, a- awtmtgk, a rpzupk. Infinitivi lungi, cari sunt forte puţini în manuserisulăi 

- nostru și se întrebuinţeză de Atanasie mai alesii în texturile biblice. 
Roypzpk avuuapiui tacre apari. Substantivi infinitivali dela sa cure- cre», prototipul lui 

" acusgere» de astădi. 

Onpkanme == oprire. 'Terminaţiune astădi neintrebuinţată, 

Aanuroţnuuz în loculii «mântuire» de astă, 
i „Nnae Aunuie = înv rednicire, rădicarea la demnitale, precum și cepesuunie» == «demnitate, » 

Ga novppe=să curgă, 

Ala nepu asoneput, de pt oyanaa, Ac kp'k pospunopa. Forme archaice, pe cari Atanasie 

le întrebuinţeză forte rarii, - - 
"ha xun=va fi. O singură dată. Si acesta este ună moldovenismi ali lui Atanasie. 
Epoca MOARTE 22 03 Tubgtnia Yduutoy,p ae Aapoasţe “ea9 BWHCTAHĂ BHECRh = ATS 

ADVIEL RAS ȚApiTOs» ȘI aeHpHUECRA TOATA» = (Gora Vpuu.» Aici Atanasie Și-a uitatii 
limba sa, care nu are nisce asemenea calificative. | 

le au = idoli, Delu slavinesculăi pora== Dumnedeă. Influență a trecutului limbisticti. 
tsrauu = mulţi. Dela ensraruit» == cavutii» și apoi multi, Aceeași influență slavică. 

) = . a zi «] 1 nou nToypa = răiscolă, insureeţie, „Dela polonesulii și malo-rusesculit agaksniz» = 
PEsCOlă, ÎN



195 DOUE MANUSCRISE ROMÂNESCI 67 
  

trebuinţele unei traduceri raționale, creândii și termini, și în sfivşitii în 

activitatea sa a, oscilatii între geniulii limbei române și alii celei gre- 

cesci, întrebuințândii relativii puţine vorbe slavone. 

5. Proveniența manusenisulată și „vote biografice. 

Autorulii textului grecii din manuscrisul. nostru este Ghesa- 

simi, supranumitii Palamă. Inainte de “anulii 1677 Gherasimii 

a fostii trăitorit în Muntenia, după cum 0 mărturisesce și singurii 

prin epistola, cu care înaintâză lui Bră âncovenu panegiriculăi, și undo 

dice: calta, pentru că, an auqit de multe ori din gura ta cuvinte 

cinstitoare de Dumneqeii pontru € cuceria cea incuviințată și tomătâre 

de Dumnedeii a marelui” Constandin» (1). Apoi autorul cundsce din 

vedere și de aprope pe ! Mari ia, Dâmna lui Constantinti Brâncovânu, 

pe Balașa, mama acestuia, pe Constantinii, fostii mare stolnicii, pe 

Michailă marele spătari şi “po Gheorghie, fosti mare spătarii (2), 

unchii Brâncovenuluă, şi în genere pe toți poeriă, cari compunea 

divanul, pe Mitropolitulti Teodosie cu episcopii țărei (3). Atât 

Atanasio cât și toți biografii so unesc în mărturisirea, că Ghe- 

rasini era unii buni predicatori alii timpului săti, şi că dela dînsulii 

Sa conservalii uniti volumit cu predice la deosebite ocasiuni (4); 

Atanasie laudă sciința şi meritele literare ale lui Gherasimii.. (Mai 

sus, pag. 187). | | | 

La 1677 Gherasimili Palamă, cu seiința sa, şi, păte şi cu. aju- 

torulii Domnitorului și ali boerilorii români, „ajunge Papă şi Pa- 

triarehă alti Bisoricei din Alexandri ia, și învestitii cu acestă viednicie, 

so face și «judocătorulii universului =— zptr!js Tis cipuDpEY 14», după 

cum 0 adeveresce și singurii prin titulatura, sa din fruntea, epistolei 

și a panegiricului (5), prin textulii epistolei, când dice: «că și cu, 

«carele din mila lui Dumnezău ţin frânele Biserciă Alixandeeniloriă, 

PI III 

(1) Manuscrisulii, foia 3, cfr 68. | _ 

(2) Gheorghie nu este citatit de Atanasie în textulă românii. Ore din groşală ? 

(3) Manuscrisă, f. 4, cfr. 70. | - | N a ” aa 

(3) Dă poză am Ghost A. Nopirrjyod “YrrdvTo5. Constantinopol 1870. pag. 189, 234. 264. 

(5) Manusc. foile 2, +, 5, cfr. 67, 69, 71. „i
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«şi dupre smerenia neputinței mele pestoresc acea suăută turmă», 
și mai alesi prin inscripţiunea din sigiliulă, pusti la, sfârşitul opis- 
tolei (1). "Cu aceste titluri. istorice, cari datâză din secoluli IV 
ală creştinătăţii, când cu arianismulii, și cari ati fosti confiv- 
mate de sin6dele ecumenice, Ghorasimit a ocânmuitii biserica. 
Alexandriei până la 1699, când Pa înlocuitii Samuil alti Livici, 
Din intervalulii de 22 ani ai păstoriei lui Gherasimă, și anume 
din anulă alti 15-lea, adecă dela 1692, datăză panegiriculii manu- 
scrisului nostru, după cum se adeveresce din sigiliului Patriarehului 
de sub epistola, cu care clă înainteză lui Brâncovânu panegiriculi 
și care sigiliă este făcută ad-hoc pentru acâstă lucrare. Apoi 
data manuscrisului greci se dovedosce și prin elementele istorice, 
ce eli cuprinde. La 1692 se afla pe tronulii Ungro-Vlachici Mi- 
tropolitulti Teodosie, care coste menționat prin epistola lui Ghera- 
simi. Totii în acesti anti ica, sfârșiti și zidirea bisericci inari din 
mânăstirea, Ilorezu, căreia, i se dai de patroni S- ţii Impărați, şi pentru 
care s'a şi făcutit acestit panogiriciă, spre a se colti de părinţii 
mânăstirii și maj alesii la, hramurile bisericei. Acesta se adeveresce 
și de Atanasie. (Mai sus, pag. 187.) . | 

Nu pote fi nici o îndoială, că loculii “scriere panegiricului din 
manuscrisulii grecii este însăși Alexandria, reședința, Patriarchului 
Gherasimi. Dacă nu putemă lua, caligrafia manuscrisului grecii și 
titulatura Patriarchului din fruntea, epistolei, a. panegiricului și din 
sigilii, ca dovedi hotăritâre pentru locul serierei manuscrisului, 
atunci vomi lua în băgara de .sâmă icâna Evanghelistului Luca din 
sigilii, care aro înfățișare a unci gravuro bizantine, de stil 

> 

nere- născutii, propri unui orașii acum de a doua, mână ca, Alexandria, 
unde nu străbătuse încă cultura, ren ascerci arteloriă bizantine, și do unde lipsiaii meșterii cei buni, atr ași mai multi de comoditatea vieţoi constantinopolitane Și respinşi de sărăcia, și lipsa aloxandrină. La, aceste însă vomii mai adăuga, ornamentațiunea manuscrisului greci, care, după: cum am vâdutii și mai sus, portă asupra sa semnele inci culturi biz Gesci » n y. e unci bizantino- turgesci, și care pentru noi este sigiliul cul-   o i OI 

(1) Ibidem.
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turei alexandrine din 'secolulă XVII, părăsită acum de geniulit 

culturali propriă, şi înriurită de geniulă şi gustulii musulmânis- 

mului, celui atâtă de puternicii acum în acele locuri. 

In sfivșită, plecândii totii dela, textuli grecii, vomii arăta şi mo- 

tivele, ce at îndemnati pe Gherasim de a lucra acesti pane- 

giricii, de unde se 'vori ved6 şi scopurile urmărite de autori. In- 

tâiulă și principalulii motiv ali acestui panegiricii a fostii dorulit 

lui Vodă Brâncovenu de a ave adunate la unii loci faptele ma- 

relui Constantin, din cari să se folosâscă elii cu ai sti, sai, după 

cum dice Atanasie, pentru lauda sânţilorii împărați, Constantinii și 

Elena; iar alti doilea motivii a fostii înzestrarea mânăstirei Ilorezu 

cu unii discursii panegiricii pentru trebuinţa hramului bisoricei şi 

edificarea părinţiloră din acesti sânti - locașii, abia fundatii de 

Brâncovânu la acestă dată. Dar să lăsămii pe Gherasimi şi pe Ierom. 

Manasie, ca să ne vorbâscă ei şi în acâstă privință. Să 

“ Gherasimă, prin epistola sa către Brâncovânu, dice în acestă 

privință: cuna "pentru că multă datorie a să auzi, și mult să po- 

«vestești fără sațiu sintelo fapto: a celui: înpărat ce-i porți numele lui 

«ca un veştmănt ales, și te numești Constandin. alta pentru că am auzit 

«de multe ori cuvinte blagocestive din gura marii tale. pentru sfăntă 

«cuviinţa ta şi de Dumnezău temuta, cucerințe a marelui Constandin. 

«şi nu pregetez a arătarea, cum că pentru cucerințe ce ai cătră svăntii, 

«ca. cum o ai fi pohtind aciasta dela mine (1).» Şi mai jos: cnvan 

«tras de dragostea : cea făr “de moarte, ai sufloteştii tale spă- 

«senii. şi lam săvărşit cu multă osărdie. ca să înfrumusețez pre 

cîndoituli tău om (2).» Ierom. Atanasie merge mai departe cu ar&- 

tarea motivelorii -lucrărei panegiricului, și, după ce repotă și clii 

aceleaşi motive din epistola lui Gherasimii, mai adaugă și altele 

locale. (Vedi mai sus, pag. 187-188). 

Gherasimit n'a uitati prin epistola sa de a arta și scopurile co 

elă a urmăriţi cu panegiriculă, ce a trimisi lui Brâncovânu, când 

dice: «ce de vrâme cc știu cum că c6le mirositoare dai miros mai 

(1) Manus. î. 3. Cfr. 68. 
(2) dem. f. 4, Cir. 69.
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«mult celora ce sint aproape. iară şi celor departe, după cum Yaste 

«delungarea locului. pentru aciasta pohtescu și mă rog Domnului Dum- 

«nezău. mirosuri ca acestea sufletești, toți coi de aproape ai mării tale 

«să mirosescă(1).» Şi, după ce enumără pe cei de aprâpe ai Brânco- 

vânului cu sfatuli boerilorii, adaogă: «încă şi cei de depaite, adecă 

«cejalalţi cinstiți boiari.a celui din afară svăntă sfat. înpreună cu cinsti- 

«tele lor case. și încă loc mai-iaste şi încă blagoslovenie mai Yaste: carea, 

«poate mai multă lungime de loc să ajungă de căt razele soarelui..... 

«Şă dea miros bun cu darul duhului în toate locurile tale. în oraşe şi în 
«sate. în svintele : mănăstiri și bisârici. și începătoriului biscricilor 
«prea svăntul mitropolit al Ugro-Vlahiei kyr Theodosie. .. înpreună 
«cu de Dumnezău iubitorii Episcopi. şi cu toată bisericiasca svănta 
«ciată.. şi. cu alalţi cu toți. pravoslavnicii (2).» 

„Iacă ce amii avutii .de dist în privinţa provenienței textului grecii 
din acesti manuserisă, precum şi a autorului lui. De acum să 
căutămii a spune cuvintulii nostru şi în privinţa Ierom. Atanasic,: 
care a lucrată texturile române din: manuscrisulit. ce ne ocupă... 

Ieromonachuli Atanasie cot Agapia» este o persână nouă pe arena 
activităței nostre literare din secoluli XVII, și caro a trăitii în do- 

__enesulăi acestui secol. Nu seimit cu esactitate nimicti până acum 
din elementele biografice ale acestei persone de mare valore, și când 
elii se numesce pe sine: «smeritul și mai micul tuturor, robul şi 
«rugătoriul mării. sale, ermonah Athanasie ot Agapia» (3), acesta în- 
semnsză, că elti cra cu metania din mânăstirea Agapia, adecă călugării 
din mănăstirea, hatmanului Gavriil, fratele lui Vasilie Lupului. Cu 
totă, sărăcia datelorii biografice positive despre acestă persână, sunt 
probabilităţi, cari ne faci să bănnimi, că cermonahulă A(hanasie» 
din acestit manuserisit este același «popă Athanasie, dascăl moldove- 
nesc» care a tradusti de pre «elinie» Albina, și care fiind colabora- 
torii cu Milrofană, Episcopul de Iuși, la acesti din urmă manu- 
scrisii, a veniti: cu acesta, în Muntenia pe timpulă Domnitorului 

  

(1) Manus. 4, cfr. 69-70. 

(2) Ibidem, f. 70. 

(3) Manuserisii, foia 136.
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Drâncovânu, atraşi, sati pote chiar chiemaţi amândoi de către 

Domnitori după anul 1688, spre a-şi. desfășura, activitatea, lori lite- 

vară întwună locii, unde averea Brâncovânului le punea la îndemână 

„mijlâcele trebuitâre pentru acâsta. Dar noi să urmăvimii mai de apr6pe 

elementele bibliografice -ale manuscrisului românescă, şi cu acesta 

vomit av6 şi câte-va din datele biografice ale Terom. . Atanasie. 

La 1692 Domnitorulii Constantinii Brâncovânu, după ce sânţesce 

loculă Horezului prin Mitropolitului “Teodosie, zidesce' şi înfrumu- 

'seţâză biserica cea mare din mânăstire, apoi «ziditau, dice. Atanasie, 

«au alcătuit şi case cuvăntătoare. pro acestu de prăznuire: cuvânt: 

«cu multe feluri de podoabe cuvăntătoare înfrumuse ţat.» Cu alte 

cuvinte, că cu ocasiunea târnosirei bisericei celei mari din mână- 

stirea, Ilorezu, care târnosire sa săvârşit de 'către Mitropolitulit 

'Veodosie (1), sa avuti! în românesce tradusii de către Atanasie și . 

panegiriculii lui Gherasimi şi .pâte chiar s'a, cetită la liturghia 

târnosirei. Dicomii că Atanasie a tradusti acestii panegiricii şi anume 

pentru mânăstirea lorezu, întemeindu-ne pe cuvintele sale, când 

se exprimă: «că pentru aciasta (Ilorezu) Pau făcut cu multă chel- 

«tuială. și Pan scos la lunină. de pre limba greciască, pre limba 

«vomăniască. și Pa scris precum să vede. prin ostenăala. smoritului - 

«și mai micului tuturor." robul și vugătoriul mării sale. Ermonah 

«Athanasie ot Agapiia.» e | | 

"Mai multi. Atanasie, fiindii călugării din Agapia, şi venindă în 

Muntenia, fie prin Mitrofani, acun episcopii de Buzeii, sait directii 

adusii de Brâncovânu, eli sa sălășluitii probabilii în mânăstirea 

Ilorezu, dacă nu pentru totiă-deauna, felii puţini pentru timpulii 

câți a tradusi și a scristi manuscrisulii nostru în partea lui ro- 

mânâscă. Şi noi întemeiemii părerea acesta, pe acele locuri din trac- 

latul lui Atanasie, unde el se pune pre sine, ca seriindii în Ilorezii 

şi qicendi: «Pentru aciasta dar toți căți se vor afla lăcuitori la 

“ cacest suânt lăcaș», și mai jos: « privindă înaltele şi frumâsele zidiră 

«şi alte podobe alo acestei sfinte case din materii făcută (2).» 

(1). Despre toti ce privesce mănăstirea Ilorezu cu inseripţiile murale din acesti așeze- 

YI 

mântii ali lui Brâncovenu, vedi Biserica ortodoxă română, Anul III, 1876-77, pag. 17—22. 

(3) Manuserisit, £. 136. - : 
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E prea adevărații, o recunâscemii și noi, că până acum nu avemii 
dovedi hotăritore, cari să stabilâscă, cu siguranță locului serierci ma- 
-nuscrisului, data lui și identitatea Ieromonachului Atanasie cu 
popa Atanasie dascălulii moldovenesc, care a tradusi Albina și 

- care, după părerea nostră unită cu a d-lui V. A. Urechiă, a fostii îm- 
RR preună cu ilitrofană, elevii ali Academiei vasiliane din Iași. Contem- 

poraneitatea acestori: două persone, identitatea numelui și a locului 
lori natală, ne face să presupunemii contopirea acestori doi Ata- 
nasii, cari sciati amândoi bine limba clenică atât cea veche cât și 
cea nouă. Apoi sunt asemănări și în limba acestori doi Atanasii, 
de unde se mai vede și că Ieromonachuli Atanasie, în loxica limboi 
sale din: panegirică, face unit pasi înainte faţă cu lexica, limbei din 
Albina; elă formuleză și termini sciințifici, cum am văquti; pre când 
Atanasie din Albina se mulţumesce a traduce terminii în modit 
analitici. Acâsta ne face să presupunemiă mai multi propăşirile, 
ce le. faco scriitorului în lucrările sale, și nu în- totulii deosebirea 
de persone. Altii ceva ar fi, dacă identitatea acestori, persone amil 
întemeia-o pe ornamentele atârnate de cddele literelori din amân- 
două manuscrisele, căci. noi ami stabiliti, că ornamentele . gra- 
fice ale unci epoce sunt comune tuturori seriitorilorit aceluiași 
timpi. In toti casulii Ierom. Atanasie este o porsonă nouă în is- 
toria litoraturei nâstre, chiar în casulă, când s'ar conlopi cu das- 
călulă moldovenescii din. Albina, rămânând atunci a avâ pentru 
sine mai multe merite literare; și apoi, doși Ierom. Atanasie este 
locuitorii alii Iorezului Muntenici, putea după totă probabilitatea, 
să ajungă și dascălulii moldovenescii. la Iloreziă, şi acesta “după 
ce va fi veniti cu saii după Mitrofani, colaboratorulă săi dela 
Albina, în Muntenia, și după ce a ajunsă, se înțelege, prin mârtea 

“soţiei sale, din popa „Atanasie, Ieromonachult Atanasie, mai întâi 
alt Agapiei şi apol ali Ilorezului. Cuvintultă hotăritorii la aceste 
întrebări este înse alu viitorului. 

ea a 

  


