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Şedinţa dela 23

Martie. 1907.
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In cancelaria palatului mitropolitan din Cernăuţi se păstrează două
exemplare foarte frumoase de evanghelii moldovenești, unul dăruit

de Ştefan cel Mare mânăstirii Homorului

la 1473,

altul dăruit de

Grigorie, mitropolitul Moldovei, mânăstirii Voroneţului la 1550. Redacţiunea, textelor evanghelice din aceste două manuscrise nu prezentă nimic deosebit de obișnuita redacţie mediobulgară, stabilită în
3ulgaria în sec. XIV și perpetuată la noi fără nici o schimbare esenţială,
în tot timpul cât limba slavă a predomnit în slujba dumnezeească
din bisericile și mânăstirile noastre. Încercări de îndreptare a textelor slave nu s'au făcut de către cărturarii noștri nici odată, și un stu_diu din acest punct de vedere al celor două manuscrise n ar da nici un
rezultat nou. El n'ar îmbogăţi cu nimic cunoștințele ce slaviștii le
au astăzi despre desvoltarea limbii mediobulgare în cursul sec.
XIV—XVI.
Pentru noi manuscrisele vechi au altă importanţă; ele sunt interesante ca obiecte de artă caligrafică, de miniaturistică și de argintărie, în ce privește de pildă legătura lor, când aceasta este făcuţă cu oarecare lux. Am observat altă dată și repet şi acum —
cu aţât mai mult că această observaţie a fost citată cu aprobări
Analele 4. R.—Tom.

XXIX.— Memoriile

Secţ. Istorice,

1

i

4004,
Ss
mm,
BOGDA

LD

N

i

i
fi

“
646

de învățați străini—că în ce privește execuțiunea artistică, manuserisele noastre, mai ales cele din Moldova, sunt, din multe puncte de vedere, superioare manuscriselor slave de sud din acelaș timp, și chiar
celor ruseşti. Un lucru e sigur: toate aceste manuscrise sunt copiate și
ilustrate la noi în ţară, mai toate sunt legate în ţară. Ornamentica
și miniaturile lor constituesc o parte interesantă din istoria picturii
române, iar legăturile lor o parte din istoria orfevreriei române.
Manuscrisele dela Homor și Voroneţ se pot numără, în această privință, printre cele mai frumoase exemplare ce am văzut. Cel dintâiu
e important și prin portretul lui Ștefan cel Mare, despre care s'a vorbit
in Academia

noastră

la 1881, în câteva ședințe consecutive.

Analele

Academiei din 1882 (p. 18 și urm.) conţin un memoriu al părintelui
Melchisedec despre cele două manuscrise și discuțiile urmate asupra
lui. Consider aceste discuţii ca încheiate și nu mă voiu ocupă de
dânsele în comunicarea, mea, care are de scop să arăte numai însemnătatea notițelor istorice ce se găsesc în aceste manuscrise. Că portretul din evangheliarul dela Homor este al lui Ștefan cel Mare, nu
al lui Petru Rareș, mi se pare neindoelnic, cu toate îndoelile exprimate atunci de d-l B. P. Hasdeu.

L.
Evangheliarul dela Homor, pe lângă portretul lui Stefan
cel
Mare (1), pe lângă miniaturile celor patru evangheliști (2), pe
lângă
cele patru vignete și iniţiale obişnuite la începutul fiecărei
evanghelii (3) și pe lângă chenarul foarte interesant, compus
din motive luate din ţesături româneşti, înlăuntrul căruia. este
scris epilogul, are o legătură de argint aurit, împodobită în faţă
cu patru
pietre ovale, iar în dos cu patru cuie de argint ce serviau
ca postamente; scoarța, din faţă) poartă icoana înălțării Domnului, cu
monogramele IG XE și cu titlul EGN[EJGENIE deasupra; cea din
(1) Vezi planșa No. 1.— O reproducere bună dar retușată
a portretului se află în Geschichte der Bukoivina de D. Onciul, p. 29. O copie în colori,
făcută de pictorul Bucevski
cuprinzând întreaga pagină din ms,, cu portretul lui
Ştefan şi cu icoana Maicii Domnului, se
păstrează la Academia Română, E tipărită tot în colori, dar
cu partea de sus a icoanei tăiată,

în vol. II, partea 2, din colecţia Hurmuzaki,

cu titlul greşit «din evanghelia dela Voroneţ“.

(2) Vezi miniatura evanghelistului Mateiu,
planșa No. 2.
(3) Vigneta și inițiala E dela începutul evangheli
ei lui loan sunt reproduse, eu pagina
întreagă, în scrierea citată a d-lui Onciul, p. 19
(extras din Die osterr.-ungar. Monarchie
în Wort und Bild, Bd. Bukonina, 1889). Vigneta
și inițiala 3, împreună cu începutul
evangheliei lui Marcu, sunt reproduse
în planșa No. 3.
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dos are icoana adormirii Maicii Domnului, fără nici un titlu. Că
legătura a fost comandată de Ştefan şi că ea s'a lucrat în mânăstirea
dela Homor, se vede din următoarea inscripție din față, așezată, în
patru șire, două deasupra şi două dedesuptul icoanei (1):

1160 GTEPAN BOGBOAS, BXIEIO AATIIO TOCNOAAIPL 3EM4U
MOAAABGROA, Gin BOTAANA'BOCROAH, OROBA CIE EEAHLEAIE
Eh M|ONACTUPA $ XOMOPT, E ATC „SINCE, NOC E.
«lo Ştefan Voevod, din mila lui Dumnezeu domn al ţerii Moldovei,
fiul lui Bogdan Voevod, a ferecat această evanghelie în mânăstirea dela Homor, la anul 6995 (=—1487), Noemvrie în 20».
Deci, patrusprezece

ani

după ce dăruise

manuscrisul, legat

întâiu

cu scoarțe de lemn învălite în piele, Ștefan le înlocuește cu bogata
legătură de argint, păstrată intactă până astăzi. Epilogul dela 1473
e conceput în cuvintele următoare (2):
BaarouzCTHBIIH H XpPHETOAIOEHBHIA MApz ÎW CTEAN EWEEWAA, POCNSAApt
BEMAN MOAAABAAXĂNCHOH, AAAE H CANHCA Chili TETPOEC(AN)r(E)An păHOA EpoMONAXA HHHOAHANA, Hi AAAE H AMONACTHpIO HRE Mă XOMOp'E, EZ NOAA a
CEOX ASA H 24 pPOAHTEAEH CEOHX H AA EFO, H EPOVAMENCTEOVAIIOV TOrAA
NONOV repwuAite; czEpauun ie ca m(b)e(aA)ua îlonia 3, BA AETO „Suna.
cEvlaviosul și de Hristos iubitorul domn (3) lo Ştefan Voevod, domn
al ţerii Moldovlahiei, puse să se scrie acest tetraevanghel cu mâna
eromonahului Nicodim, și-l dete mânăstirii dela Homor, spre. pomenirea sufletului său și al părinţilor săi şi al copiilor săi, egumen
fiind atunci popa Gerondie (4); şi sa sfârșit în luna lui Iunie în
17, la anul 6981 (=1473).
Istoria acestui manuscris este tot așă de interesantă ca şi legătura lui. O notiţă dintre anii 1541— 1546 ne spune că șasezeci
şi cinci de ani după depunerea lui în mânăstire, pe vremea când
Soliman intră în Moldova ca să alunge pe neastâmpăralul Petru
Rareş, 1538, călugării dela Homor, înspăimântați de vestea groaznicei invazii şi temându-se ca nu cumvă evangheliarul lui Ștefan să
cadă

în mânile Turcilor, îl trimeseră la Ciceu,

nului. Rareş

îl găsește

acolo, îl păstrează

înainte

la sine

cât

de

fuga dom-

timp

a stat

(1) Vezi planşa No. 5.
(2) Vezi planșa No. 4.
(3) Asupra traducerii, vezi p. 655.
(4) Acest egumen e pomenit în donațiunea lui Ștefan din 25 Aprilie 1475 (orig. la
Direcţiunea Fondului Religionar din Cernăuţi, No. 6; trad. la F. A, Wickenhauser, Geschichte der Kloster Homor, Set. Onufri, Horodnik und Pelrauz, Czernowitz 1881, p. 841— 85;

cf. ibid., p. 11—12).
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care fusese
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în ţară

depus

de

la
tatăl

1541,

îl

său, nu-

mit acum «bătrânul Ștefan Vodă», ca să nu fie confundat cu Ștefăniță sau cu Ștefan Lăcustă, cari au domnit după el.
Cu aceasta însă nu se sfârşeşte povestea manuscrisului: eră prea
ispititor, prin frumuseţea și scumpetea lui, ca să nu atragă privirile prădătorilor. Cazacii lui Timuș Hmelniţehii, venind să scape la

1653 pe socrul domnului lor de Ungurii lui Racoți și ai lui Gheorghe

Ștefan, se revărsară asupra ţerii și prădând bisericile şi mânăstirile puseră mâna și pe evanghelia dela Homor; dar n'avură parte
so ducă în stepele lor, căci ostaşii generalului Keme6ny le-o ră-

piră «în mijlocul luptei», cum

spune

o notiță

dela

1656, când

în

Moldova, domniă Gheorghe Ştefan, din graţia «măriei sale lui Gheorghe
Racoți, prințul Ardealului». Trădătorul lui Vasile Lupu o răscumpără

dela Kemeny

și o aşeză din nou, la 25 Septemvrie 1656, în sfântul

lăcaș, ca. să-i înlesnească, cum în chip naiv ne spune aceeaş notiță, măcar pe lumea cealaltă, «iertarea păcatelor» cu care-şi încăr-

case sufletul prin detronarea fostului său stăpân. Notiţa dela 1656

greșește numai punând venirea lui Timuș la 1654 (7162), în loc
de 1653 (1).
Dela Gheorghe Ştefan încoace evanghelia a rămas, se vede, în
mânăstire,până ce un iubitor de lucrurile cele vechi a luat-o de acolo,
în zilele noastre, și a încredinţat-o mitropoliei din Cernăuţi. Altfel,
ea s'a găsi poate la urmaşii Cazacilor lui Hmelniţehii, ca multe alte
odoare scumpe din mânăstirile Moldovei, des vizitate şi des prădate,
cu știrea și fără știrea, călugărilor, de pelerinii sau învățații pravoslavnicei împărăţii vecine.
Comunic aci, în original și în traducere, cele două notițe al căror
cuprins e tipic pentru soartea multor manuscrise de ale noastre.
In memoriul dela 1881 al părintelui Melchisedec textele originale
lipsesc, iar traducerile nu sunt lipsite de greșeli.

Amândouă notițele sunt scrise în cursivă,

a doua

într'o cursivă

1653.

Cazacilo

foarte înaintată. Cea dintâi este cuprinsă întrun chenar simplu
ce ne aduce aminte de vechile chenare bizantine și de chenare
le
primelor manuscrise slave de sud,
(1) Vasile

Lupu

domnește

dela, Aprilie

1634 până

la lulie

Intrarea

r cu
Timuș se întâmplă la sfârşitul lui Aprilie, iar ieșirea, lor, după
participarea la lupta dela
Finta, în Iulie 1653. Timuș trece a doua oară
Ni strul, ca să despresoare Suceava şi să
scape familia și averea lui Lupu, “la
1 Aug. 1653. Vezi [. Sîrbu, Mateiii-Vodă Băsărabăs
ausnărtige Beziehungen. Leipzig 1899,
p. 329 și urm, 343 și urm,
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În Alrw METhIpii ASCAT Ii UECTE HA, CEAMBIA TRICAI BHICT EZHECAA
OVETPZAN CA UApA TOVpehitii CA BZCEX BEMAEX, EZCTOUNOĂ CTPAnoă 1 TaTapeiă 1 SPPOBAAXINCHOA, Ma WBS BEANOIO AMOAAARCHON EMA, BZ ARHI
COCIISAHHA NETpA BOEEOAA; ii Serpann c(A) Bzca Bemaa. ZÎ Ani Xomoperiu
HAASTEpH, CTpaXa papi NpHASUHBUIATO C(A) BEMAN, IIOCAAAli ECO cn TETpoer(an)r(ean ez Sreplelioio aeau, ez unucgcinini rpaa. EL eznerAa npuaSuu c(A)
rocnoAnti$ nerp5 EoEBoAi Hasiru nâ rocnoacrea, npnac Ex Sropeiion BeMant
H ACCTHAE EA CESH TpâA, AHIEBCKIU, H WUBPATE sro cer(o) rerpoer(ar)r(E)aa 'aato,
H BZCIpiAT ro A0 CEB ui FZ CEON pati, HI AFpiaA EPO cz COBOX Achoat
AMEE BZ “userii pap, ÎL crAa HAZ RA TOVpERoio BEAMAN, Mah BZ3AA
EFO, EAAAĂ CA COGOX HI EA UAPHEPAAr HI "TâM0 ENE AEp:RAA CRATOE er(ar)r(e)aie
ez cgou pat. ÎL Mouse
HE MHOTY Ep'MENE, BIMIBILIOV Fa TĂpErtore
AEMAN, OV AMHACCPZAH C(A) Borz n "Toro NpliuuicrăA MATEPZ II AApORA Ero

RBHUEM

UAPETEIA, BHTH MAK

POCROAAPZ BEMAN

MOAAAECKON

HI Xpitcrianwa,

Li npinac ca TSphii ui EZENpIAT CiniTpii BEMAN MOAAaBcHONI, cu p'bu crlirote,
H ACtp't

Wâtibi
MW 4
MOTAA
«In

npinAc

BZ

ceou

Np'EcAagiiiii

Cpap

Hi HACTOANIH

couagcțiu,

n

AdAE

CEATRII 'TEDPOEr(AT)r(E)AL CBATOAMS AMOHacrupS Xoaiopă, 3a cEoto ASuite
ASIIIO PWAÎTEAEII CROHX, CTEdpana BOHBOAA craparo, H EPSMENCTESAI
OV
NAHcilo EpMOHAXS B2 TOrAa Bp'BAEnIi, Hi WT Hero Mocaani Blue.
anul patruzeci și șase peste șapte mii (7046=—1538) s'a în-

lâmplat să se ridice împăratul turcesc cu toată ţara sa, cu părțile de
răsărit şi cu cele tătărești şi cu cele muntenești, asupra acestei biete

țeri a Moldovei, în zilele domnului Petru Voevod; şi toată ţara, s'a
înspăimântat. Iar noi, călugării dela Homor, din pricina groazei ce
cuprinsese țara, am trimis acest tetraevanghel în țara ungurească, la,
cetatea Ciceului. Şi când i sa întâmplat; domnului Petru Voevod
să iasă din domnie, el trecu la țara ungurească şi ajunse la ce-

tatea sa Ciceul și găsi acolo acest telraevanghel, şi luându-l Ia,
sine și în mânile sale, îl ţinu la sine câtă vreme a petrecut în cetatea Ciceului. lar când sa dus la ţara turcească, îl luă iarăş,
îl luă cu sine și la Țarigrad, și păstră şi acolo în mânile sale
sfânta, evanghelie. Şi peste puţină vreme, aflându-se în ţara turcească, se milostivi de el Dumnezeu și preacurata lui maică şi-i dărui
coroana domniei (1), ca să fie iarăș domn al ţerii Moldovei şi al
creștinilor. Şi veni cu Turcii și luă în mâni schiptrul, adică steagul ţerii Moldovei, şi veni cu bine la vestita sa cetate de scaun
Suceava, și dete iarăș acest sfânt tetraevanghel sfintei mânăstiri
a Homorului, pentru suflețul său și pentru sufletul părintelui său
(1) Asupra

traducerii,

vezi p. 655.
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Ștefan Voevod cel Bătrân, egumen fiind pe vremea aceea
ieromonahul, cel care l-a fost trimis [la Ciceu)» (1).
Teienie brom „3păg mpinAc THMSUI VEMEANELICHiNI cz HOAani

BEMAN

HALA

AMOAAABCKWA,

CS

POCNOEAA

BACHALERII

BUVERWA,

Paisie
AAE
Tpaa,

Ş
c3-

MAECKONH BATEu(Ea, d THAI XMEANEUCEH, ERIE BW 22AT BACHATERII EWE[&o]Ai, npinaoma cz BWHCHA HA, Ad BEZ3AUIT EA Wr rpaa(4) cStagchorw. Il az
Toa Ep'MA nA'brinite i NSAHTOLIA U(E)pEU N ASHACTUPEA, EWISWEAAL II CEATAA
MOHACTHp

XOAop

cSipin ca EZCERHAMI BAATOAANNH
AU STBApAtI, NOAoBiaAti ui

WAERAGAU; 4 HHITOR WP HAVBHIA cearua M(o)u(aer(upeai ne A9CTaA9, a
npusaSuiaroipun ck n ceh ceATrun 'rp(eyruuganrea Ş pzaRH KOBasttvM Bz3ar, ba

TOA

CA

NOAWIU

BO:RIEBH

NpIHAWXWA

AI

CA

BWHCEA

Hania

4 WT

ruwpri€

pakoner(o) masa er(9) a(n)a(o)ern CEAMOTPWACHIE, H Ba CpaAa Bpanna ca
BOA ACCTAAN SPWPCEAA BWIICEA VUT KOGAU/1; Hi NIpinAE ce CATI rp(E)runBAHTEA EA PĂRUL BEAIROAS reHepaanoa(5) HAEHIA ratan LINĂ, 4 WT
ErW
M(n)a(0)erin uekSnna(n) Au uw TEWpriE CTEan BWVERWAA, BOIIEIO AIA9erito rocneaapie ema AWwagagcke$. II nani rocnoAcree An Sawraoerii
BHXOM CA HN AAAWVĂOA CEATOIO CEI 'Tp(EJTIMEAHTEA nani E2 CEATAA
M(0)n(a)er(n)pS Bumennearnat XeAvp, Aa EXACT FOCIOACTES.
Al NAAMET n NSMOIjI,
ETAA:K TpeSer nomorp 24 Weragariiie rpaxom. Inna, EzHErAak nci3ria
£,
TEMEHIA aAbrom WT apasa „apă, Avlcaua cen. fe AH (2).
«In cursul anilor 7162 (= 1654) (3) venit-au Timuș Hmelneţehii cu
Cazacii aci în ţara noastră moldovenească, fiind doamna lui Vasile
Voevod închisă în cetatea Sucevii (4), până ce Timuș Hmelneţehii, care
eră ginerele lui Vasile Voevod, a venit cu oștile sale, ca să o scoată
din cetatea, Sucevii. Şi în vremea, aceea prădară, și arseră bisericile
și mânăstirile, bătură și sfânta mânăstire a Homorului, (prădând)
toale sculele frumoase, podoabele și odăjdiile ei; Și nimic n'a rămas
din averea sfintelor mânăstiri (5), și sa întâmplat să cadă și acest
sfânt tetraevanghel în mânile Cazacilor. Intr'aceea, cu ajutorul lui
Dumnezeu, venit-am noi cu oștile noastre şi cu ale lui Gheorghe
Racoți, măria sa, prinţul Ardealului, și în toiul luptei cu Cazasii îl
(1) Paisie

18 Ianuarie

e pomenit

1536

ca egumen

al Homorului

întrun document

al lui Petru Rareş

(orig. la Direcţia Fondului Religionar din Cernăuţi,

No.

12;

trad.

din

la

Wickenhauser, 1. e., p. 95, nota) şi într'unul dela Ştefan Lăcustă din 1540
(7048) Noemvrie 30 (Direcţia Fond. itel., No. 13; Wickenhauser, 1. c., p.
98—97; cf. ibid., p. 18).
(2) Am indicat prin parenteze numai prescurtările neobișnuite; cursiva,
în care e scris
acest text e cam încurcată şi poate da naștere la lecturi
diferite.
(3) Vezi nota dela p. 618.
(4) Vezi Letopisețul lui Miron Costin, în Cronicele României
de M. Kogălniceanu, |, p. 344.

45) Despre prădăciunile mânăstirilor, în special a Dragoniirnei, povestește
şi Miron Cos-

tin, în

Cronicele

României,

|, p. 340.
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luară oștile ungurești dela Cazaci; și ajunse acest sfânt tetraevanghel în mânile marelui gheneral cu numele Chimin lanăș, iar
dela măria sa l-am răscumpărat noi lo Gheorghe Ștefan Voevod, din mila, lui Dumnezeu domn al ţerii Moldovei. Și apoi domnia mea m'am milostivit şi am dat acest sfânt tetraevanghel iarăș
în sfânta mânăstire mai sus scrisă a Homorului, ca să fie de pomană domniei mele și de ajutor, când voiu aveă nevoie de ajutor
întru

iertarea

anilor dela

păcatelor.

Adam

când

Acum,

luna

7165 (=1656),

l-am

răscumpărat,

lui Septemvrie

e cursul

în 25 (1).»

IL.

Evangheliarul dela Voroneţ e mai puţin luxos decât cel dela Homor
şi e scris în 4%; vignetele și inițialele obișnuite le găsim și aci, dar
miniaturile evangheliștilor lipsesc. Legătura este însă mult mai feumoasă, tot în argint aurit. Pe scoarța din faţă se reprezentă învierea
lui Hristos, cu inscripția: BhGRPEIGENIE XIPUGT 0JR0, cu monogramele IG XG şi cu simbolele celor patru evangheliști în cele patru
Mp.

M8.,

A5.);

pe

colțuri

(nw.,

ambele

scoarțe ale ei, la 1557:

cea

din

dos

sihastrul

Daniil,

cu in-

scripţia: GIBAJTEI AFINIHAh. Cele patru cuie nu lipsesc nici aici. Legătura a fost făcută, cum se vede din următoarea inscripție de pe

1 Shu TETPAEVIALEAL CT'TROPH RVPL FPATOPIIE, BLIRLUI
MHTPONOAUT, H Ada Eh MONAGTIPA BT BO/PONEIL HACăIE)
EIGT| XPAM CIBAITIALO TEGDETIAI A COTUL AJANHAA NO&ALO, H.
AA BĂAET CAS EEUNU NOMRH H POAJHTEACA ETO, 4 HACAE
G)T MASAh HORTjEU NOAPSAU (sic) GA, HI XRPRIIH MONAIGTUP,
H TE DPHA SIP T(GJALGRIIH | GOBPASI, H'h ANU BALAJLOILGTUBALO
IG) NOy Şi |ACĂANAPII ROERHOAS, k'h AKTO „336, MCLIA PEBPOyA-

Pie Si 8)
«Acest tetraevanghel l-a făcut kir Grigorie, fost mitropolit, și l-a dat
în mânăstirea dela Voroneţ, unde este hramul sfântului Gheorghe
și al părintelui Daniil cel Nou (3), ca să-i [ie veșnică pomană, lui şi
(1) CE. Wickenhauser, 1. c., p. 28—29.
și foarte mici, în raport
(2) Vezi planșa No. 6. —- Câteva litere aruncate deasupra șirului
fotografie.
în
bine
disting
se
nu
cu celelalte,
al sf. Gheorghe și al sf.
(3) E remarcabil că mânăstirea aceasta aveă două hramuri,
asupra vizitei făcute
legendă
cunoscuta
transmis
Daniil, sihastrul despre care Neculcea ne-a
c., p. 25—27,
l.
c,
Melchisede
cf.
Războieni;
dela
bătălia
după
Mare
lui de Ştefan cel

8

1. BOGDAN

652

părinţilor. lui, căci din frageda, copilărie acolo s'a ieud
it, și mânăstirea
a întărit-o, și acolo a luaţ cinul îngeresc, în zilel
e eviaviosului Ioan
Alexandru Voevod, în anul 7065 (= 1557), luna lui
Fevruarie în 16».
Evangheliarul a fost scris însă cu șase ani înai
nte de a fi legat,
pe

când

Grigorie

eră

mitropolit, cum se vede din

următoarele

două
notițe, amândouă dela 1550, unala slârşitul evan
gheliei lui Mateiu,
alta înainţe de evanghelia lui Ioan. Cea din urm
ă n'are dată, este
însă evident contimporană cu cea dintâi.
+ Gu crazn nenea ca, nocibuusuiem BOAIZAE, NOBE
AENIEA apXienuiciona

Hp rpirwpia Airponoanra CSWARCHANO, Me cui
PARHALT CA XpHcTreRoA An9BOB HE Noiuza/E 3aaro n CPEBpO, MHAOTEXII
EE HAMANiE 1ako chin; NO'TpSan

RE CA CRXACOVAHIIU MEXANA Afakwn, ezBpzuin ca Mea
an. îs At, â uac
AbHE, E CXE., E AETW „au.
«Acest stâlp (1) s'a scris, cu ajutorul lui Dum
nezeu, din porunca,
arhiepiscopului kir Grigorie, mitropolitul Suce
vii, care aprinzându:
se de dragostea lui Hristos n'a cruțat nici auru
l nici argintul, avere
trecătoare ca umbra; și sa trudit slabul de
minte Mihail diaco-

nul, şi sa sfârșit în luna lui Aprilie în 26, în
al șaptelea

ceas din
zi, într'o Sâmbătă, în anul 7058 (= 1550)
(9).
Hanoaeniem Wwrua n cznoenbileniea ceia n ZA
EHCTEIEM CEYTAro ASA,

HOREA Eniem

vu Akai

np'bweBAipiennaro

Ip

MHTpOnoAnTa

rpuropia

, ce â3
“REAATEANO BZ:KAEA'EX WT CpzAA N Aaa Wr NpPâ
BAro Mosro nAvâuia n cz
TEOPHĂ C4H TETpătvareAn H AdACX E MOHACTIIpu Ea
BOPOREUI, HAEAE ECT XpaA
CEATATO BEAHHOMXSEHNA XpHCTOEA FEWprIA n Ace
Wr MAAAUX HWETEH, Ha

A'EreTea, OB'Biak

cA Borogn cz OV MOAERIEA CEATAPO WTIA Hani
ere AâHiniaa
HSBAPO, N BAE BEZCHpiAT ArrEAZCHHIH WBpaă, Hi WAEA
E AHVNW NOTpSAn CA ASWee n ovyipbnn 1 Srepzan ceATin MONACTHȘ
NP BACEM CROEA :niiBor'l
CA CBOH
M BOTOAAHHBIAL

H NpaRtA CT'Biitanien n HAVBeieA, AA Ec EMOV
RaaTocăcgtNiH u gunin nombu, grbunaa em namar. EI A4A
WX A EZ Moată cel
N
poaiTeani Au.

AABATHI

Wr

ZA] sro ca nosScur nopSunirui Mos Adâtit HAN EZ3A
TU H npo-

cgarare

Monacruph

WT CEATRIX WE z TĂI HE

n wr

B2 NHEEH

cearbu

H NpotiiX6

PANE,

CATI

Ad EXAET NpoiaAT
WT(Euz

ist npociamua (3) Bz Bcem Muph 1 WUT CEATArO BEAHROM
ARENA XPHCTOEA rewpria
W_AWT €BATAFO WTUA Haultro Aaaa NORAro,
amin.
«Cu voinţa tatălui şi cu ajutorul fiului și cu
conluerarea, sfântului
Duh, din porunca, și prin fapta, preasfințitu
lui kir mitropolit Grigorie,
iată eu, cu osârdie din inimă am dorit și
am dat din dreapta mea,
(1) Se înţelege, această coloană
de manuscris.
(2) Aprilie 28 cade într'adevăr în
anul 1550 într'o Sâmbătă,

(3) Orig. npoctamura,

Ă
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avere şi am făcut acest tetraevanghel și l-am dat în mânăstirea
dela Voroneţ, unde este hramul sfântului şi marelui mucenic al lui
Hristos Gheorgheși unde din frageda copilărie m'am închinat lui
Dumnezeu, cu rugăciunea sfântului părinte al nostru Daniil cel Nou,
și unde am primit cinul îngeresc, şi unde mult m'am trudit cu
sufletul, şi am întărit şi am împuternicit sfânta, mânăstire, în tot cursul
vieții mele, cu dreapta şi de Dumnezeu dăruita agonisită şi avere a
mea, ca să-mi fie blagoslovită şi veşnică pomană, veşnică pomenire. Şi l-am dat spre rugăciune, mie şi părinţilor mei. lar cine se
va încercă să strice dania mea, sau să-l iea din sfânta mânăstire și
din sfânta biserică și să-l vânză, acela să fie afurisit de cei 318
sfinți părinți dela Nicheia și de ceilalți sfinți părinţi ce au strălucit
în toată lumea, și de sfântul și marele mucenic al lui Hristos Gheorghe
și de sfântul nostru părinte Daniil cel Nou, amin» (1).
Dar partea, cea mai interesantă a acestui manuscris, neobservată,
nici de părintele Melchisedec nici de ceilalți învăţaţi sau artiști prin

te

mâna

cărora

a trecut,

sunt

două notițe analistice referitoare la anul

1551, serise pe ultima filă şi rase cu cuțitul așă de bine, încât la
prima vedere abiă se cunosc urmele literelor. Așezând manuscrisul
într'o umbră potrivită, am isbutit, după multă osteneală, să cetesc
aproape în întregime aceste notițe. Ele sunt precedate de o întroducere

asupra

28 lunie

1551,

manuscrisului

însuş,

în loc de 26 Aprilie

a

cărui

terminare

1550. Poate

e

pusă

la

ca data dintâi să

[ie data terminării vignetelor și inițialelor, care de obiceiu se făceau,

după ce se copiau textele, de pictori (4ngonncun), nu de caligrafi (Aotponncu1): acest procedeu se cunoaşte din multele locuri goale ce au
rămas în manuseripte, acolo unde trebuiă să vie o vignetă, o iniţială
sau o miniatură. lată notițele, împreună cu introducerea:
+ Gin

erpoler[arir[eau

ncnuca

ca nogeatuiem

XISUNCRONA, MHTpONOAHTA CSUABCHATO, pănă
EWUHA, H Acpzuun c(A) E AbTo „3H10, Meu

n Aaaniem rpirwpia ap-

MHOrorp'Euunaro
îti în Arii.

AMiXanaa Aia-

(1) Intre altele, se ştie că prin cheltueala mitropolitului Grigorie s'a zidit tinda bisericii din mânăstirea Voroneţului şi s'a zugrăvit întreaga biserică, în zilele lui Ilie Rareș,
la 1547. Portretul mitropolitului e zugrăvit la intrare, deasupra ușii, pe partea externă a
zidului, alăturea. de stariţul Daniii (Wickenhauser, Geschichte der Kloster Woroneta ud
Puina, Czernowitz 1886, p. 13-14, 19—20: data 1546 Sept. 14 trebue cetită 1547 Sept. 14,
cu începerea anului dela Ianuarie; la Sept. 1546 trăiă încă Petru Rareş; cf. E. Kozak,

Inschriften aus der Bukoiina, p. 210, n. 1). Mitropolitul Grigorie a murit și a fost îmmormântat în mânăstirea

Voroneţului;

Kozak,

ibid:, p. 209—210,
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k ro aro, na ez[3Aguizajubie (|) axagare Aiagoaa, faitauu BOERWAA BzcUpIA BAOCMPAANXA n HEIHCTAA H ASUIETSBNX EpEch BOVESPMANCHA; 4%, HALo
NpbHAE WT CEA AZ 7241! TO HE EZCNAAUET, HAN ITO HE EZ3AZYIIET! a:
CHIN SHE BA AA NONAZBE CA, CRIHZ CHIN CEATONOUHBIUAFO METPA BOEROApI,
BHSK CTApAro CTEANA BOEBOAbI, N AMATEPE BAAPCURCTUEON: POCNO:AARI EASIIbI.
E mo aro cra na rocnoacre[o] Baarouincrugui niv CTEAn BOEBOAA, Cuinz
BAATONIBCTIIBAPO NETPA BOEBOAbI, cpEAiuin, H HAuATr HsoVraAaTu Spriwva,

N NOBEA

AIOAEA

EX AWVAAaECRON

ama

Mlera)riu (2)

wAEAa

rovpchar(o)

WBhitata, AX npbamua mweirui mpi iata ecegoab], n nogeart gzct:|m|
AIAEM EZCETAA POTOBWAI ERITH, EZCU [2] 3EMan, cz epilat ni cz Hunii (9);

CTA

XE

Ha

rocnoAcTrEo (3)

leraa n nomazan

[e Alro

iujera (4).

„3H0,

Melua

ton.

ân,

ea

WETEpATWI,

«Acest tetraevanghel s'a scris din porunca și cu cheltueala lui Grigorie, arhiepiscopul și mitropolitul Sucevii, de mâna mult păcătosului

diacon Mihail, și s'a sfârșit în anul 7059 (=1551), luna lui Iunie în 28.

In acest an, la îndemnul diavolului celui viclean, primit-au Iliaș
Voevodul puturoasa și necurata şi de suflet pierzătoarea eresie musuimană. Oh, cum a putut să treacă dela lumină la, întunerece! Cine

nu

va

plânge,

sau

cine

nu

va

oftă!

Viu

fiind

el s'a târit

în

iad,

fecior fiind sfânt răposatului Petru Voevod, nepot bătrânului Şfefan
Voevod, şi mamă având pe evlavioasa doamnă Elena.

In acelaş an se sui în domnie evlaviosul Io Ştefan Voevod, fiul
mijlociu al evlaviosului Petru Voevod, şi începi a nu fi pe placul
Tureilor, şi porunci oamenilor din țara Moldovei să lapede hainele
după. obiceiul turcesc, pe care începuseră a le purtă pe vremea

lui Iliaș Voevod.
toţi din țară, cu

7059],

luna

Şi porunci tuturor oamenilor să fie totdeauna gata,
arme și cu altele. Și se sui în domnie [la anul

lui Iunie

în 11,

într'o

Joi (5), [când

a fost și uns)».

Notiţele asupra lui Iliaș și Ştefan, fiii lui Petru Rareș, concordă
cu cele ce se spun despre acești nepoți degeneraţi ai lui Stefan.
cel Mare în cronica contimporană a lui Efţimie, ia» stilul în care sunt
(1) In orig. se recunoaște numai ez şi.... ns; mai corect ar fi nzsAnuaaniie,
(2) Ar puteă fi şi m[%uu]ra, a schimbă; în tot cazul, înainte de ru nu lipsesc decât trei

sau patru

litere.

|

(3) Cuvântul e prescurtat: Fes, lectura nu este însă sigură ; ar puteă fi şi er$. Locul

care urmează conțineă probabil anul:
(4) Fraza întreagă e conjecturală.

n akro ana.

(5) Iunie 11 cade întradevăr în anul 1551 într'o Joi.

redactate ne aduce
cronicei lui Macarie,
Manasses

Constantin

Li

ȘI VORONEȚ.

aminte de maniera bizantină a acesteia și a
pe care autorul notiţelor a trebuit să le cu-
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bulgărească

în traducerea

adică

cronica

din sec.

XIV.

lor,

şi modelul

a cunoscut

lui

Se știe că Macarie își încheie cronica sa cu anul 1542; la 1551

ea puteă, fi cunosculă în mânăstirea, Voroneţului. Cronica lui Eftimie

1553; autorul notiţelor analistice din evangheliar

se încheie cu anul

n'a putut-o cunoaşte
este

să

sileşte

ne

nu

nimic

căci

posibil,

le-a scris după această dată, ceeace

dacă

decât

ele

că

admitem

au

fost

scrise chiar în anul la care se referă. Aşă fiind, neam aşteptă ca
datele cronologice din notițe să fie identice cu cele din cronică.
Eftimie are însă pentru suirea pe tron a lui Ştefan data Il Iulie,
în loc de 11 Iunie (1). Afară de aceasta, notițele evangheliarului conţin
o ştire ce lipseşte în cronică: purtarea de haine turcești introdusă
de Iliaș şi lepădarea lor de către fratele său Ştefan.
Condamnarea faptelor lui Iliaș e făcută în ambele izvoare în acelaş spirit, nu însă cu aceleași cuvinte; cf. fraza, «oh, cum a putut să treacă dela lumină la întunerec» cu cea din Eftimie «și ca
năprasnic

un
printr”

întunerec

a fost

și întunecat:

în păcate

inecat

1 IAKO:RE HEKROTEPOX Hanpaciisă 'TZMOA PpEXOAMR NOTARI H
aer» (Vechile cronice moldovenești, p. 164).
Dacă însă din faptele relatate de cele două izvoare
stabili dependenţa unuia de celălalt, modul de redactare
notițelor din cele două evangheliare ne arată că autorii
buit să cunoască sau cronicele lui Macarie și Eftimie sau
Manasses. Din acestea sunt împrumutate atributul maps,
sau

rocioAapr

Homor,

dela

BEAMan

CIIOAdph

peste

a. şaptea

în loc

tească»,

rocnoaapn
(2),

MOAAateon

Hap, CEAAnIA

1 uecTh
mii,

titlul

de

'riicaiui (3)
mie»,

Ştefan

lui

dat

rocuoanur,

și

expresiile:

aAlrW

ga

loe de ro-

în

AMOAAABAAXILICKOH,

BEMAN

nu putem
al tuturor
lor au trecronica lui
în loc de

evangheliarul

în

Mare

cel

NOMpărifiit

“ePhipii

AECAT

«în anul patruzeci și șase peste șapte
uapereix (4)

Blit

«domnească»,

ciuirpui,

coroană împără-

«cu

crlroge (5),

prin

explicat

înainte de Ureche, p. 167 și 282. Ziua
(1) CE. 1. Bogdan, Vechile cronice moldoveneşti
pare a 6 tot 11 Iunie. Ureche are
exactă
data
ă,
de 11 Iulie 1551 căzând într'o Sâmbăt

15 Iunie, ceeace cade într'o Luni.
(2) CE. în cronica
(3) Cf.

ax

Tperee

lui Eftimie:
n TpHAEAToe

(p. 103) și ka MOAASBAAȘII (p. 165).

uaperao

raamete

maxaera

KZ

CEAANIME

— ÎN
TRICĂIIAAIN

aro

an pe lângă șapte mii=—7033, ibid., p. 152.
(4) Vezi nota 2.
WapeTRla
(5) CE. în cronica lui Eftimie: aacnpiari

al

treilea

€KNTBH MOAAaRCKEIA,

şi

D. 167.

al treizecilea
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WT MAGAb HOSTEL, We AMAAANX HWETEN «din
frageda copilărie», propriu
«din fragedele unghii», explicat prin gloss
a na akrerea (1), — toate
în evangheliarul dela Voroneţ.
incercarea de a da un sens real cuvinţelor
uâpt Și MOAAogAayia (2)
traducând pe cel dintâiu cu «rege» și admi
țând că al doilea ar cuprinde în sine amândouă voevodatele român
ești, unite de Ştefan cel
Mare într'o singură domnie după învingerea
lui Radu cel Frumos, trebue înlăturată, întrucât domnii noștri nu
sau numit nici odată regi
(ipaat) sau țari (uapn) și întrucât Moldovlahi
a, se găsește și în titlul
unor domni cari n'au stăpânit nici măca
r o clipă amândouă ţerile
surori. Ilapn în loc de BOEEOAA ȘI BEAMALI MOAAO
BAayiiichata în loc de ata
Ad MOAAaEckat

a sunt traduceri de cuvinte românești
după maniera
bizantină. Bizantinii n'aveau voevozi ci
împărați, Bacăe; ia» Moldovlahia, e

un termin creeat de cancelaria patriarhală
din Constantinopol după modelul «Ungrovlahiei» (3). Acest
e cuvinte trădează o
anumită influență literară, ele nu corespund
unor fapte reale istorice.
In general, se poate zice că stilul notițelor anali
stice din cele două
evangheliare imitează stilul cronicelor mold
ovenești contimporane,

căre,

precum

am

arătat

altă

dată,

a fost

influențat

de

traducerea
bulgărească a hronografului bizantin al
lui Manasses. Aceasta e o
constatare foarte interesantă din punct de
vedere istorico-literar,
De ce vor fi şters călugării dela Voroneţ
din evangheliarul lor
notițele despre Iliaș și Ștefan ? De sigur în
credinţa, că vor șterge
și pata ce acești fii ai lui Petru Rareș o
aruncaseră, prin eresia
și desfrâul lor, asupra numelui moșului lor
și asupra ţerii. Cuvioșii părinți au crezut că vor nimici până
şi urma acestor rușinoase
fapte, pe care cronicarii, mai puţin cuvioşi
dar mai conscienți de
datoria lor faţă de posteritate, ni le-au trans
mis cu destule amănunte, ca o dovadă de calamitățile trecătoare
ce stăpânirea turcească a adus peste ţerile noastre.
(1) Cf. traducerea bulgărească a lui Manass
es wr usrrin madAziy (£. 112 din cod. Sinodal
,
f. 169 din cod. Vaticanului, p. 182 din ediția
mea) cu orig. î£ dvăzov dnrahov (v. 5397 din
ed. dela Bonn, 1837).
(2) Analele Academiei Române, seria II,
tom. IV, Bucureşti 1882, pp. 19, 21, 32-83,
40:
părerile episcopului Melchisedec, ale
lui N. Ionescu şi ale d-lui D. Sturdza.
(3) Vezi 1. Bogdan, Documente moldoveneşti
din sec. AVşi XVI în as hivul Braşovului.
Bucureşti 1905, p. 17. De aceeaş origin
e e terminul Rossovlalia (== Moldova)
din actele
aceluiaș patriarhat,
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