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acană

/

Y

Credincisă

divisei AUGUSTULUI

ne invețaţi pre noi, şi arătaţi lumei

foi

ale

monumentalei

Vâstre

VOSTRU

S0Y,

prin minunatele

EVANGHELII,

că

în

Dumnedeu aţi serbătorit nunta Vostră de argint,
şi tot în Dumnedgeu doriți să serbătoriţi şi pre cea
de aur, făcând, ca faptele şi actele gilnice ale vieţei
Vâstre de Soţie şi de Domnă sâ r&sară din naltele
adeveruri ale Evangheliei, şi să se desfăşure eu
colucerarea Mântuitorului lumei, care în numele şi
cu puterea Celui prea înalt a făcut din om, casă
fie fiiu prin har al lui Dumnedeiu.
Aşa făcând şi vieţuind, aţi întors privirile
Vostre şi asupra monumentului
dela Curtea de

Argeş,
adus

şi aici, CA ORE-CÂND DESPINA DOMNA, aţi proargintul,

aurul

şi petrele Vâstre cele scumpe

întru împodobirea sfintei mese a restauratului de
Voi

şi

ÎNŞI-VI

prin
şi

eu

Voi

monument

mâestrele

înaltul Vostru geniu, aţi
foi cu înveţăturile sfinte

Mântuitorului

Vostre

naţional,
degete,

umplut acele
şi dătătore de

ÎAR

CA

conduse

voi
de

măestrite
visţă ale

nostru, pentru ca Românii, audind

şi

vegend cele cuprinse in minunatul şi monumentalul Vostru dar, să prieâpă încă o dată, că cu Voi,
şi prin Voi şi eu noi, este Dumneqei.

-

IV

Îmboldit de a MAIESTAVEI
tot, ce este românesc;
de a le face cunoscut

VOSYREK

dragoste pentru

ascultând de dorinţa fiilor mei duhovniceşti,
trecutul; lucrând şi unind întrun mănunkiă

studiile, atingătâre de sfintele Evanghelii, ce de la 1682 tronâză în
altarele Bisericei Românilor; VE rog cu cca mai adîncă umilinţă,

să-mi

dați Augusta

VOSTRHK

acestă

Vâstră învoire, de a înkina

modestă

lucrare,

carea

vădeşte

MAIESTAVEI
o parte

din

pro-

păşirea literară a nemului nostru, cea desfășurată cu rugăciunile
și colucrarea marilor şi purtătorilor de Dumnedei Weodesie, Antim

Damaskin,

ostenitori

în viia Domnului.

|

Gliment,

Filaret

şi cei

(Naiestăţei

împreună

cu

dînşii

Vestre
|

prea

plecat

smerit

_Sfenecie

servitor,

iar

cătră

af

Dumnedei

||

rugător

mamica

sc

Ivirenul,

PRECUVENTARE

”

Românii pănă la renașterea lor de la începutul vecului curgător
au trăit în Biserică şi prin Biserică. Împrejurările istorice, posiţiunea
etnografică a Românilor cu suzeranitatea cea gredie şi vecinic bănuitâre

a Porţei otomane,

aă

făcut

pre Români să ducă o viaţă isolată şi fără

de relaţiuni cu cele-l-alte popâre ale Europei,

al creştinismului

dar

spiritul

universal

"i-a unit cu cei de alt nem în cultivarea lor, şi toleranța

religisă a Turcilor le-a îngăduit o cultură unilaterală. Aceste sînt
cuvintele, pentru care la Români cultura lor a putut fi mai numai
religi6să.
Mâestriile frumâse cu tâte fenomenele lor, ce întrupeză inspiraţiunile

unui popor şi apoi îi fac educaţiunea lui în generaţiunile următbre,
nu au fost cu putinţă a se desfăşura la Românii din timpurile vekilor

domniate;

acesta din pricina urdiilor de Turci

şi de Tătari, carii cu

selbăticia lor cea mai fior6să cutreerai în mod periodic ţerile române
în lung
geniului
opriaă,
zidiurile
picidre,

şi în lat, destrugend in calea lor tot, ce era creaţiune a
omenesc. Numai înaintea Bisericei acei fii ai desfriului se
şi dacă o despoiai şi luaă cu dinşii tot, ce se numia valâre,
Bisericelor cu mici mutilaţii, semnul trecerei lor, remânci în
şi ei se ducă mai departe pentru des&verşirea operei lor

destructâre. Aceste anume împrejurări istorice au făcut pre Români,
ca monumentele lor culturale să fie ficsate printr'o cruce, sai o
Biserică, şi sătenii cu dare de mână şi pănă astă-di clădesc cu mult
dor o Biserică, şi mulţi râdică numărul crucilor comemorative pănă

la 40. dupre cum Matei Basarab a făcut'o acesta cu Bisericele. Tot
la adăpostul unei Biserici Românii şi-au clădit şi cetăţile apărărei lor

naţionale; şi după mânăstirea Nemţului şi Cozia, ca posiţiuni de
munte, noi mai intOrcem privirile cetitorilor noştri asupra mânăstirei
Caldăruşanilor, ca posiţiune de câmp, unde Matei Basarab, după ce

a râdicat un monument

No,

comemorativ al bătăliei lui cu Vasilie Lupu

1) Acâstă precuvântare s'a tipărit întâi prin Revista «Biserica ortodocsă română»
11. Aici ea numai se retipărește, asemănându-se cuprindere! studiilor.

anul XVI

,

VI

al Moldovei, a făcut din aceiaşi mânăstire şi o cetate, punând'o într'o
insulă, încunjurată de o baltă adîncă şi lată, şi întărind'o cu zidiuri
tari în contra armatelor năvălitâre, iar cu Biserica în contra bănuelelor

Suzeranului. Şi în putinţa acestui mod de a se cultiva, Românii de
la vecul al XIII-lea şi pănă la al XIX-lea ai produs atâtea fenomene
arhitectonice religi6se, că ei proporţional cu numărul lor întrec în
privința Bisericelor pre tâte popsrele din Răsăritul Europei, şi cu
frumuseţa,

varietatea

şi originalitatea

formelor

arhitectonice smulg şi

pănă astă-di admiraţiunea popârelor celor mai culte ale Europei.
Mărginindu-şi Românii cultura lor în Biserică, ei au împodobit
aceste monumente culturale cu fenomene de ale tuturor măestriilor,
ce însoțesc cultul divin. Şi o istorie complectă a culturei româneşti
din trecut va arăta lumei, că arhitectura, pictura, muzica şi ornamentele
n6stre bisericeşti sînt fenomene culturale, comune noi şi tuturor
creştinilor, şi mai ales celor din Răsăritul Europei, dar că ele au şi

"particularităţi, neconfundabile cu ale altor popâre, şi înfăţişază cu sine
un gen de cultură anume românâscă. Noi aici ne vom ocupa mai
amărunţit de cultura literară a Românilor, şi anume de limba românescă, întrată în serviciul Evangheliilor din Biserică, căutând a arăta

particularităţile literare ale acestei limbi, precum şi măestriile grafice,
întrate în tipărirea fie-cărei Evanghelii românești. Şi pentru a îmbrăţişa
un tot complect în aceste margeni, vom începe cu Evanghelia ritualului
românesc,

cunoscută

astă-di cu numele

de a lui Şerban

Cantacuzin,

şi vom merge pe treptele timpului pănă la începutul vâcului curgător,
când Evangheliile ritualului nostru bisericesc ajung a fi simple retipăriri. Asemenea vom lăsa din acest studiu şi Evanghelia de la 1561,
cunoscută

cu

numele

întra întrun

lui Coresi;

alt studiu,

şi acesta

ce se va ocupa

pentru

cuvântul,

că ea va

de un alt şir de Evanghelii,

numite în literatura vekie bisericescă iînv&ţătâre, şi care sînt traduse
de pre tecsturile slavone.
Scriindu-se

cele

mai

multe

din

cărţile

sfinte

în limba

ebraică, şi

oparte în cea elenică; apoi traducându-se forte de timpurii tâte
cărţile sfinte în limba elenică şi cea latină, care limbi mai pe urmă
ati fost întrebuințate
ceşti;

teologii

din

şi la desbaterea

'naintea

vecului

şi formularea

al IX-lea

al erei

cannelor

biseri-

n6stre formulase

curentul teologic, că numai limbele ebraică, elenică şi cea latină sînt
limbi

sfinte, şi numai

în aceste

limbi

se

pâte

premări

Ba misticismul timpului împinsese gândirea omenescă

Dumnedgei.

până

a dice:

«că trei sînt, carii mărturisesc în certi, şi to trei sînt şi dimbele,
în care se prâmăreşte pre pământ Dumnegeii, cel întreit în persone».
Acâstă piedică anticreştină a desfășurărei limbelor naţionale a fost

ruptă la Răsărit mai întăi, şi la Apus mai târdiu, de cătră popârele,
care în instinctele lor tinde

la rădicarea individului faţă cu generali-

tatea omenirei romane. La Apus Luter, în 1525, rămânând în margenele
principiului

creştin,

că Zof omu/ este un fiii al iui Dumnedeii,

rupe

barierile latinismului din Biserica romană, şi face, ca adevărurile sfinte

VII

ale religiunei să fie înţălese şi de Germani,

iar la Răsărit partidanii

triglosismului, rădămaţi pre Biserica din Constantinopol, carea avea de
sprijin

un

imperii,

ce

era

în

descreştere,

şi

apoi

toţi

partidanii

tri-

glosismului din Apus şi Răsărit, fiind împărţiţi din pricina dominaţiunei
religi6se asupra Bulgarilor, precum şi în deobşte a popârelor acum
creştine de la Dunărea de jos, se văd pe nesimţite nevoiţi a se supune
principiului culturei naţionale din Biserică; şi mai mult, a colucra kiar
la desfăşurarea lui. Cei doi fii ai Tesalonicului, qic fraţii Metodie şi
Iciril, luminătorii, cum se numesc în deobşte, ai Slavilor, iar noi îi
numim ai popârelor de la Dunărea 2), şi apoi luminători nu în cre-

dinţa creştină, ci în înțelegerea ei printr'o limbă, ce se face comună
acestor popsre, plecă în Moravia la lucrul cel plăcut lui Dumnedeă
cu bine-cuventarea Bisericei din Constantinopol, şi primesc la Roma
o asemenea

bine-cuventare

şi din partea

Bisericei de Apus.

Şi numai

mai târqii, când la Roma sa descoperit planul constantinupolitan de
deslatinizare a Bisericelor de la Dunărea, şi prin limba slavonă, de
despărţire a acestor Biserici de vekia lor metropolă, şi legarea lor
din ce în ce mai mult cu Biserica din Constantinupol, atunci Papii
s'au deşteptat; şi au desaprobat pre fraţii tesaloniceni, iar pre Metodie
lau supus unei epitemii, pedepse canonice. Dar acum era târdiu.
Triglosiştii constantinupolitani renunță la esclusivismul lor, cel puţin
pentru un timp, şi kiar ajută pre Metodie în traducerea cărţilor
sfinte; şi Biserica creştină se vede curând în faţa unui tetraglosism,
la desvoltarea căruia au colucrat atât Românii din peninsula balcanică, cât şi cei din Carpaţi.

Î)icem încă odată, că Românii au colucrat

la desvoltarea literaturei slavice,
de noi prin opera «<Creştinismul
Românii aă avut o viţă politică,
de timpuriu au intrat în legături

r&qămendu-ne pre faptele analisate
în Dacii»; apoi pe cuvintele, că
comună cu Bulgarii, şi că ei fârte
familiare cu Sârbii; şi în sferşit, că

Românii, întrând în comunitate de idei şi de cultură cu Slavii de la
Medă-di, ei erai rasa cea cultă dintre popârele de la Dunărea, sei
cum dice D. Hasdei, substratul cultural al Slavilor; şi aşa numai s'a

produs bogata
pricina limbei
Românilor la
destele n6stre
în colânele

literatură slavonă meridională, carea mai pre urmă din
sa numit numaia Slavilor. Dovedele despre colucrarea
desvoltarea literaturei slavice noi le-am presărat în molucrări istorico-literare, pre care le pâte cine-va găsi

Revistei

«Biserica Ortodocsă Română», în «Revista Nouă»,

iar pre unele în operele
şi Petru Movilă», etc.
Când

şi pentru

«Creştinismul

Români

a venit

în Dacii»,
plinirea

«Meșterul

vremei,

şi

ei

Manole
aveu

o

organisaţiune politică şi bisericescă bine vădută, mai ales de popârele
creştine de la Răsărit; când manuscrisele se înmulţise prin mânăstiri
2) Noi

am

dovedit

în deajuns,

că activitatea

lui Metodie

culturală, de carea s'a folosit nu numa! Slavii de la Dunărea,
în Dacii,

de

G.

Enicânu,

1878,

pag.

110—122).

şi

Kiril

este

o activitate

dar şi Românii. (Vei

nu

mal

Creștinismul

VIII

în deajuns, și purtate din mână
tuturor înv&ţăturele

credinţei

în mână

creştine;

comunicai

Românii

pe

înţelegerea

fac cea întăia

care de a se tipări Evanghelia în limba lor, şi ea,

dupre

încer-

câte

cu-

n6ştem până acum, se tipăreşte în forma cunoscută literaturei sub
denumirea de Tetravanghelul lui Coresi, şi la Braşov, în anul mântuirei 1561. Da la Braşov, în a. doua jumătate a vecului al XVI, şi
de persâne neoficiale se traduce şi se tipăreşte cea întaia Evanghelie
românescă ; fiind-că Românii cu dorul traducerei cărţilor bisericeşti în

limba românescă întroducei în Biserica creştină un pendaglosism, care
putea să aducă cu sine anatemele şi urgiile Bisericei din Constantinupol.
Şi de aceea intăia încercare de traducere a Evangheliei se face pre
o cale cu totul privată, aşteptându-se în tăcere resunetul. ce va avea
încercarea cea sumeţă a timpului, şi lăsând timp destul, pentru ca
triglosiştii
tul lor.

După

greci

şi

tetraglosiştii

slavi

şi slavisaţi să-şi spună

cuvân-

traducerea cărţilor sfinte în limba slavonă, omenirea

din

R&săritul Europei făcuse destulă esperienţă, şi văduse kiar, că Dumnedei

primeşte rugăciunele tuturor creştinilor cu t6tă buna voinţă; mai ales
că aceste

rugăciuni

se făcci

pe înţelesul

tuturor,

şi deci

din

inimă.

De acum se ivesc pentru traducerea cărţilor sfinte în limba română
alte greutăti, şi ele sînt de natură nu atâta religi6să pre cât literară,
mai remânend din vekia teorie numai sublimitatea adev&rurilor creştine, carea, cum se dicea atunci, nu putea fi încăpută de <îngustimea
limbei românești». Dar Coresi însuşi, începând cu traducerea şi tipă-

rirea Evangheliei

pentru ritual, nu părăseşte întreprinderea sa, şi la

1580, adecă după 19 ani de la tipărirea «Tetravanghelului», el traduce şi tipăreşte o altă Evanghelie, carea are menirea de a fi învă&-

ţătâre; adecă o Evanghelie

cu tecsturile interpretate, carea

slujaşte

în Biserica română de cazanie, sai cuvinte de învățătură. Şi cu kipul
acesta, iniciativa privată a lui Coresi dovedeşte lumei, că şi limba
română, deşi limbă vie şi fâră de trecut literar, este capabilă de a
încăpea adeverurile religiunei creștine, iar Românilor le formuleză

încrederea în sine; şi în vâcul al XVII-lea iniciativa privată a lui
Coresi trece la iniciativa oficială a Domnitorului, a Mitropoliţilcr şi
a litetaţilor ţărei, şi de la Braşov tipărirea cărţilor româneşti se
strămută la Govora, lași şi Tirgoviştea; adecă în centrurile de cul-

tură oficială ale Românilor.
Îndrăsneț a fost pasul Românilor, făcut cu traducerea şi tipărirea
Evangheliei la inceputul jumetăţei a doa a vecului al XVI-lea; şi apoi
el era cu atâta mai cutezătorii pentru acele timpuri, cu cât lucrarea
acesta se face într'o limbă

vie, încă neformată,

şi mişcătâre

în evo-

luţiunile ei. De altă parte, triglosiştii greci, carii acum umpluse ţările
Românilor,

și tetraglosiştii slavi, saă slavisaţi, făcei tot feliul de pie-

dice literaturei născânde a Românilor. Tetravanghelul lui Coresi r&mâne o carte mai mult pentru trebuințele casnice ale Românilor, şi
Evanghelia nu mai este atinsă şi nici se mai retipareşte pentru ritualul

IX

bisericesc,

de cât la

1682;

adecă

după

una sută do&-deci

şi unul de

ani, şi atunci bărbaţii epocei lui Şerban Cantacuzin recurg la o tactică
minunată. Atrăgând în partea lor pre triglosiştii greci, carii ave interese multiple în țările române, şi carii voiai a desrădăcina limba
slavonă dintre Români şi a o înlocui cu cea grecescă, luptă cu puteri unite împrotiva

curase

mai

multe

cârţilor slavone,

greşeli

de

ce mai avei

traducere.

Şi

neajunsul,

ast-feliu

se

că stre-

esplică,

că

la

ivirea Evangheliei din 1682 triglosiştii greci tac. iar tetraglosiştii
slavi sai slavisaţi sînt înăbuşiţi cu cuvântul, că noua traducere se

face de pre originalul grec, şi că ea caută a înlătura neajunsurile
traducerilor slavice.
Iniciativa, luată de Coresi în traducerea şi tipărirea Evangheliei
de la

1561,

deşi modestă

şi sfiiciâsă,

este

însă

hotăritâre

față

cu

tetraglosismul religios al timpului, şi Coresi pote fi privit, din
câte ştim pănă acum, ca adeveratul părinte al literaturei rituale româneşti tipărite. Lupta în contra traducerei şi a tipărirei cărţilor -bisericeşti este de acum strămutată de pre tărâmul teologic pre cel literar;
şi dacă

Românii

nu mai

ating cărţile dogmatice

şi cu idei abstracte

ale ritualului un timp destul de îndelungat, apoi ei continuă, deşi cu
sfială, pasul lui Coresi inainte, şi tipăresc cărţi cu rugăciunile, sai
tecsturile

dogmatice

lului, sînt de acum

în slavineşte,

date

dar

tipicurile,

pe românește.

A

sau

rânduiala

ritua-

trebuit ca iniciativa tradu-

cerei şi a tipărirei cărţilor bisericeşti să primiască un caracter oficial,
şi cu râdicarea pe tronurile țărilor române a lui V. Lupu şi M. Basarab,
literatura românescă

îşi reia aventul

ei, şi reincepe

la 1640

cu Pra-

viliGra lui Meletie Makedonenul de la Govora, cu Evanghelia învăţătâre tot de acolo şi de la 1643, cu Evanghelia înveţărâre din
1643

de la laşi,

1644. Tote
erai

cărţi

cu

Evanghelia

înveţătâre

aceste tipărituri şi cu
româneşti

din

de la

Del

«Indreptarea legei»

literatura

dreptului

canonic,

(Lîrgoviştea)

de

la

1632

saă cărţi de

învăţătură ale poporului, Care nu atinge dogmele, şi nici aveă
webu
de” termeni
ință
abstracţi, ce ar avea dEînfățișat ideile metafice ale religiunei

creştine.

Ideile abstracte,

şi

mai

simvolul credinţei, sînt traduse pentru întăia dată la

intăi

cele

1657

de către

din

monahul din Cozia Teodosie, ajuns la 1669 Mitropolit al Ungro. Valahiei;
şi din ordinul Mitropolitului Ştefan ; şi acestă traducere r&mâne în
manuscris şi nu se tipăreşte de cât târdii 3). Şi pentru a se risipi

temerea şi frica, de a nu se greşi în traducerea cărţilor ritualului,a

trebuit, ca D-dei să inspire pre Mitropolitul Ştefan, şi la 1651, să
traducă cartea «Mistirion», şi aici apoi cu autoritatea sa kiriarhală să
dică mai întăi cătră fiii sei sufleteşti: « Derept aceia şi smerenia noastră
cu voia lui D-deu şi cu lucrarea a Duhului sfint, aflându-ne la Biserica

slintă pravoslavno-catolicescă a ţărei Munteneşti, întru rânduela arhie-

3) Condica sfintă de Ghenadie

Craiovenu

1886, pag. 39—40.

X

rescă, a Arhiepiscopii Mitropolii a Tirgoviştei, şi a toată ţara, întru
toate dilele doriam cu inema, unde vedeam atâta neştiinţă a bogaţi
«Şi

Şi mai jos:

preuţi ai ţărei»...

v&dând

iar cum

ai creştinii ţărei

imputare şi preoţii mai vrâtos de către hulnicii de lege 4) cum pentru

grosimea şi grubia 5) nu ştim sluji tainele sfintei Beserici şi strigă
toţi tot-dâ-una că dăvstvuesc 6) şi nesăbuit, şi dic, că am uitat cinurile, socotelele şi ohrăşirile, kipurile, nemeririle şi toate rândudlele şi
tipicurile sfintelor taine». Apoi: «Gândiiti să iai imputarea batjocorito:
rilor de asupra acestei ţărişăre, întărită de mâna drâptă a lui D-deu...

Nu cum aă fost până acum slavoneşte tipicurile, carele nu le pot şti
cinstiţii şi cucernicii preoţi pentru nesăbuiala lor, ce tot rumâneaşte
toate tot pre rând,

carele

lesne intr'alte Molitfelnice nu le veţi putea

afla... cu proastă anevoinţă şi osteneală a smereniei noastre adunate
într'acestă cărţulie de pe Molitfelnicul grecesc şi slovenesc amendoă
înfăţişate. »

După aceste Mitropolitul Ştefan îşi îndrepteză rostul gurei sale
cătră tetraglosiştii slavisaţi, dicend: «Derept aceia, dacă vremea ce

se risipeaşte şi se goneaşte de se sparge întunerecul cu înorarea ceții
şi a păclei neştiinţei mele, de am mai dres rânduealele şi le am pre:
pus rumâneşte, dic, pentru aceea nu se cade voi direpţilor miei fiii
ai praroslaviei sa vă înponcişaţi şi să vă scrăbiţi în potriva păstoriului
vostru... Şi mai jos: «Așa şi înponcişătorii de cuvânt acmu, ca nişte
aspide surde astupa ureakele, ca să nu augă cuvântul de înveţătură

ce pre dinşii

bună, iar limba şi-o ascut spre cuvinte r&le şi spurcate;

va judeca

Dumnedei.»

Şi de la 1651—1682,
Cantacuzin,

mai

trec

timpul

tipărirei Evangheliei

trei-deci şi unu

de ani, şi lumea

lui Şerban
română

tot

nu îndrăsneşte ase apuca de traducerea şi tipărirea cărţilor dogmatice ;
dar ideile timpului îşi fac cursul lor cu încetul şi cu paşi mesuraţi.
Mitropolitul Teodosie, cel care la 1657 şi în tinereţea sa traduce
simvolul credinţei, la 1680 când tipăreşte liturghia, nu îndrăzneşte să
traducă înpreună cu tipicul şi rugăciunile Liturghiei, deși traduce şi

tipăreşte pre cele de la Dumineca pogorirei St. Duh, care de altminterea sint pline de idei dogmatice

şi abstracte.

Prin dedicaţia acestei

Liturghii Mitropolitul Teodosie ne spune pe faţă, că în a doa jumEtate a vecului al XVIllea, Românii nu se_apucă cu punere de traţilor ritualului, mai mult din cause” curăt
ea
şi -tipărirea_căr
ducer

Domnitorul
cătră sie
literare. Eca cum se esprimă Mitropolitul Teodo
toată a
Liturghia
«iară
vorbită:
Şărbaii Cantacuzin prin dedicaţia
o prepune

pre limba

noastră,

şi a o muta,

cutezat: (drept mărturisesc) pentru

nice am

vrut,

nice

am

multe alte pricini ce mai înpins,

4) Alusie la imputările calvinilor din Transilvania, carii ridâă de preuţii români, că nu ştii
săverşi

misterele

religiunei

creștine,

I
5 Grubia de la slavinescul TPYOBU
— grosolan,
5) Dăvstvuesc de la IbBĂCTBOBATE
= a lucra, a practica,
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să vai că şi pentru scurtă limba noastră ce îaste o am făcul, şi pentru
psa dascălilor (cum am dis), ce nu sînt întru ticălos rodul nostru,
Ehtru ncinţelegerea năroadelor, tainele ce sănt, şi ce însemneză
şi pentru neobiceiul bescricei noastre, ce pănă astă-di nai ţinut. Ce

dară acâsta de cestă dată,

şi mai întâi tiparului as& da am socotit:

şi după acesta iarăși nădăjduind întru tatâl, Părintele... cu ajutoriul
dar al lui, şi întru a măriei tale bună şi fericită viaţă, încă răzmând,
gândesc şi alte cărţi a mai da în lumină, cât voiti putea, iar dic
pentru folosul şi adaosul lipsitului nemului nostru». Şi pentru ca să
se vagă şi mai bine, pentru ce Mitropolitul Teodosie Liturghia «n'a

vrut nice a cutezat a o prepune (t6tă) pre limba noastră şi a o muta»,
dăm aici şi locul din aceiaşi dedicație, unde el arată cu duioșie starea
poporului de altă dată şi o compară cu cea de pre timpul lui; şi
pentru acesta dice:
în limba noastră de
nu mai mulţi preuţi,
duiala ȘI ţeremoniile

«Acesta dară vedend şi noi, că ne cum lipseşte
a fi ea să înţelegă norodul, ce încă şi mulţi, da
şi la alalt cin bisericesc, de a cunoaşte ovrânei cum asă sluji trebue, şi fieşte- care la vremea

„ de a se dice şi a se glăsui, putincioși nu sânt, şi mai vărtos acesta
şi i den învăţătura, şi den neînţelegerea limbei pogoară, care noao
jalnic şi plânsuros

lucru

nostru cestui rumânesc,

iaste într'atăta

micşorare, şi călcarea rodului

carele odată şi el numărat între putincioasele

nemuri, şi între tarii oameni s& număra, iară acum atâta de supus,
şi de ocărât iaste, cât nice înveţătura, nice ştiinţă, nice armă, nice
legi, nici nice un obiceiu întru tot rodul, cât s& pomeneşte astă-di

rumân 7) nu iaste, ce ca nişte nemernici, şi orbi într'un obor

învâr-

tindu se, şi infăşurându- se de la streini şi de la varvari 8), doar şi de
la vrăşmaşii rodului nostru 9) cer şi se împrumuteză, şi de carte şi

de limbă, şi de învăţătură. O grea şi dureroasă întâmplare». Eaca în
sferşit şi vederele

teoretice ale kiriarhului

nostru

faţă cu dorinţa Ro-

mânilor, de aşi avea cărţile ritualului pre limba lor, şi care vederi
semeEnă în totul cu ale predecesorului s&ă, Mitropolitul Ştefan, precum
şi cu activitatea cea mare a fratelui sei în Hristos din Moldova, dic
a Mitropolitului Dositei, cel ce nu ni se înfăţişază aşa de sfiicios, ca
Teodosie, şi el găseşte vorbe româneşti, cu care să îmbrace tâte

ideile

abstracte

Teodosie

ale

carţilor

prin acecşi

ritualului:

dedicație,

şi

«Deci. dar

de mare

folos,

bine

ar

când

fieş

fi, dice
carele

în osebită limbă asa o ar audi, (adecă pe Leturghie) şi o ar înţelege,
(măcar

şi altă slujbă a biscricei)....»

Aceste sînt în trăsuri generale fasele literaturei cărţilor ritualului
nostru bisericesc până ia 1682, când Şerban Cantacuzin tipăreşte
7) Eca cum esplică Mitropolitul Teodosie pe Rumânii
tecstul : «între

rumâni

8) Alusie la
Teodosie.
9) Noi

ce gicem,

Slavi,

credem,

cuprindem

a cărora

limbă

că aici se face alusie

şi pre

o întrebuința
la

Ungurii

Români cu scopuri eretice, ca catehismul calvinesc.

săi

moldoveni,

într'o

notă,

că tot dintr'o

Românii
calvini,

şi pre

carii

lucraii

tipărită alăturea

cu

fântână

cură.>

timpul

Mitropolitului

acuma

cărți pentru
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Evanghelia sa, cu carea, cum vom vedea în decursul acestor studii,
întroduce o nouă epohă în istoria literaturei nâstre bisericeşti, şi pre
care fase noi le resumăm astfel: Coresz esfe prima pers6nă, carea a
rupi cu tetraglosismul veligtos, şi cu traducerea şi bipârirea Evangheliei
sale întroduce în DBiserica ortodocsă un pendaglosism, care triumfăză

numai mulțămită curajului luminat al Mitropolitului Ștefan al UngroValahiei, activităței celei fără pereke a Mitropohtului Dositei al Mol.
dovei. şi cumpălatei înfelepciuni a Mitropohitului Teodoste.
Cel întăiă arată Românilor şi lumei întregi, că se pote «prepune»
şi pe româneşte misterele şi ideile creştine; Dositei cu un curaj deosebit lucreză,

adecă

traduce

şi tipăreşte cărţile sfinte

pe

întregul;

iar Teodosie strămută cestiunea pendaglosismului românesc din Biserica ortodocsă pre tăremul curat literar, şi cu acesta linişteşte pre
triglosiştii greci, pre carii îi are de ajutători în lupta cu tetraglosismul
slavic de

la

noi,

colucrând

kiar

la

r&spândirea

cărţilor

româneşti,

dupre cum face şi Patriarhul Ierusalimului, Dositei, la 1688. când
adaugă o prefață de autoritatela Biblia lui Şerban Cantacuzin. Datori
sintem aici mai nainte de a înkeia aceste priviri asupra faselor literaturei

ritualului

nostru

bisericesc,

să adăugăm

şi acesta,

că

princi-

palul motor al mişcărei nâstre literare este însuşi poporul românesc
cu Domnitorii, carii cu activitatea lor fac epohă în istoria țărilor
române, iar cu înriurirea lor la Constantinupol şi în tot Răsăritul or.
todocs impun tăcere celor, ce ar fi voit a se alarma la o asemenea
inovaţiune. Şi Domnitorii cei mai de căpitenie in acestă privinţă sînt
V. Lupu ai Moldovei, Matei Basarab al Munteniei, Şerban Cantacuzin,

Constantin Brâncovenu şi alţii, carii cu o largeţă domnescă înfiinţază
tipografii, fabrici, sau dupre terminul timpului, «piuă» de hârtie, şi
grupeză în jurul lor pre toţi cărturarii timpului.
Aceste puse, ca priviri întroductive, asupra
bisericeşti,

vom

spune

cetitorilor

noştri

literaturei

mai .denainte,

că

n6stre

aceste

stu

dii se vor mărgini aici numai la Evangheliile româneşti tipărite, care
au avut menirea

de a fi întrebuințate

ca cărţi

de

ritual,

şi ai

fost

traduse de pre greceşte, începend cu Evanghelia de la 1682. Nu vom
imbrăţişa aici Evanghelia de la 1561, ca tradusă de pre slavineşte,
şi nici

Evangheliile,

sau şi cazanii,

rică. dupre cum

numite

în literatura nâstră bisericescă învăţătâre,

fiind de o cuprindere

nu ne vom

şi o menire

deosebită

în

Bise-

ocupa aici nici cu Bibliile, sau testamen-

turile veki şi noui, fiind şi aceste menite pentru întrebuinţarea casnică
a Românilor. Aşa că dorul nostru de acum este, ca să înfăţişim ce-

titorilor nişte studii literare numai asupra Evangheliilor de ritual, traduse din limba grecă; după care vor urma altele ale Evangheliilor
înveţătore, al treilea rând de studii asupra Bibliilor româneşti, şi în
sfârşit, de va voi D-dei, cu încetul şi treptat vom face istoria literaturei fie-căreia cărţi a ritualului bisericesc din limba română.

diarea

Nu credem de prisos a arăta aici şi metoda întrebuințată la stuacestor cărţi bisericeşti. După ce reproducem cu ortografia
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proprie pârta cărţei, prefeţele, şi notele istorico-literare din fie-care
edițiune a cărei, şi le însoțim cu observaţii esplicative, descriem cartea

din punctul de privire al cuprinderei, arătând începuturile şi sfârşiturile
fie-căruiă feliu de materie cu paginaţia respectivă. Descriem apoi partea
ornamentativă a tecstului, făcând a se vedea şi aici genul iconografiilor
cu stilul ornamentelor, precum şi cele.l-alte particularităţi grafice. Arătând textul original, dupre care s'a făcut îndreptarea, comparăm tecstul

tipăriturei cu originalul lui, şi facem a se vedea şi deosebirile tecstului
din studii cu cele premergătdre lui. In sferşit, după observaţiile or-

tografice asupra întrebuinţărei literelor şi a punctuaţiei din tecst, arătăm

persOnele,

ce aii luat parte la îndreptarea

cărţei,

lucrat, saă ai esecutat măestriile grafice.
Aceste sint normele n6stre de lucru întru

şi noi ne vom abate de
Deci cu D-deu înainte!

la

dinsele

numai,

unde

cu tipografii, ce at

acâstă

întreprindere,

trebuința va cere.

2

Atat

l.

GVARNGRELIA

e

1682.

gi

EVANGHELIA

DIN 1682

Tecstul sfintei şi dumnegeeştei Evanghelii, menit pentru ritualul

din Bisericele româneşti, a fost tradus cu mult înaintea anului 1682.
În manuscrise se găsesc şi până astă-di încercări de traducere a
Evangheliei încă de pre la începutul vâcului al
avem tecstul Evangheliei întregi numai de la
Coresi, şi dupre descoperirile literare, de care
dice, că acesta este cel întâi tecst românesc,

XVI-lea, iar tipărite
1561, numit al lui
dispunem, se pâte
ce a stat pre sfinta

masă, şi de pre care s'aii cetit Românilor în româneşte învăţăturile
Mântuitorului lumei. Tot Coresi, dar numai la 1580, tipăreşte româneşte
Sfinta

Evanghelia

masă,

din

pentru

pentru învăţarea Românilor
Biserică,

în

a doa 6ră cu menirea, nu dea sta pre

altar, ci în Biserică pe analog 1), şi a fi întrebuințată,

adevărurile

atât în Biserică,

religiunei

creştine

cu

cât

şi în afară

mai

multe

de

tilcuiri,

adunate din sfinţii Părinţi şi dela Dascălii Bisericei, şi pentru care
ea, se şi numeşte «Evanghelia învățătâre» de Braşov. Evanghelii de
aceste, adecă învă&ţătâre, mai avem încă trei dintre anii 1643— 1644,
cunoscute cu deosebirile de Dsl (Monăstirea Dâlului de lângă Torgoviştea), Govora, (monăstirea cu acest nume din Oltenia) şi Iaşi,
capitala Moldovei. T6te aceste Evanghelii tipărite, sait manuscrise,
sint traduse de pre tecsturile slavice, şi ele pot fi privite numai ca
încercări, de a pune pre limba românsâscă învăţăturile Mântuitorului ;

şi fiind ast-feliu, ele n'ai avut multă durată în Biserica românâscă;
au fost de sigur nimicite de cătră partisanii limbelor greco-slavice din
Bisericele n6stre, şi pentru acesta se găsesc forte rar, şi ele n'au putut
să introducă în sufletul Românilor credinţă, că Evanghelia se pote:
traduce şi întrebuința în Biserică şi pe limba poporului. Aceste anume
împrejurări istorice ale Evangheliilor, dinaintea celei de la 1682,
1) Analog este masa, saii tripodul, pre carea se pun

cărţile,

trebuitre

la serviciu,

şi

pre

care cărţi le întrebuințază dascălii la cântarea şi cetirea celor din Biserică. Vine de la vorbele grecești ară
= prin, pe şi Aoyezov
= tribuna judiciară, de unde se pronunța la Romani sentințele. In

Biserică masă pentru citire, înv&țătură, cum şi pronunţarea sentințelor morale ale
greșalelor

43483.

Bisericef

asupra

omeneşti.
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KEY ANGHELIA

DIN 1682

Tecstul sfintei şi dumnegeeştei Evanghelii, menit pentru ritualul

din Bisericele româneşti, a fost tradus cu mult înaintea anului 1682.
În manuscrise se găsesc şi până astă-di încercări de traducere a
Evangheliei încă de pre la începutul vâcului al
avem tecstul Evangheliei întregi numai de la
Coresi, şi dupre descoperirile literare, de care
dice, că acesta este cel întâii tecst românesc,

XVI-lea, iar tipărite
1561, numit al lui
dispunem, se pote
ce a stat pre sfinta

masă, şi de pre care s'a cetit Românilor în româneşte învăţăturile
Mantuitorului lumei. Tot Coresi, dar numai la 1580, tipăreşte româneşte
sfinta

Evanghelia

masă

pentru

a doa 6ră cu menirea, nu de a sta pre

din altar, ci în Biserică

pentru învățarea Românilor
Biserică, în

adevărurile

pe analog 1), şi a fi intrebuinţată

atât în Biserică,

religiunei

creştine

cu

cât
mai

şi în afară
multe

de

tilcuiri,

adunate din sfinţii Părinţi şi dela Dascălii Bisericei, şi pentru care
ea se şi numeşte «Evanghelia învățătâre» de Braşov. Evanghelii de
aceste, adecă invățătâre, mai avem încă trei dintre anii 1643— 1644,
cunoscute cu deosebirile de Dsl (Monăstirea Deâlului de lângă Torgoviştea), Govora (monăstirea cu acest nume din Oltenia) şi Iaşi,
capitala Moldovei. T6te aceste Evanghelii tipărite, sai manuscrise,
sint traduse de pre tecsturile slavice, şi ele pot fi privite numai ca

încercări, de a pune pre limba românâseă învățăturile Mântuitorului ;
şi fiind ast-feliu, ele n'aii avut multă durată în Biserica, românâscă;
au

fost de sigur nimicite de cătră partisanii limbelor greco-slavice din

Bisericele nâstre, şi pentru acâsta, se găsesc fârte rar, şi ele n'aii putut

să introducă în sufletul Românilor credință, că Evanghelia se p6te:
traduce şi întrebuința în Biserică şi pe limba poporului.

împrejurări

istorice ale Evangheliilor, dinaintea

Aceste anume

celei de

la

1682,

1) Analog este masa, saii tripodul, pre carea se pun cărţile, trebuitâre la serviciu, şi pre
care cărți le întrebuințază dascălit la cântarea și cetirea celor din Biserică. Vine de la vorbele gre-

cești dua
= prin, pe și Aoyezov
= tribuna judiciară, de unde se pronunţaii la Romani sentinţele. In
Biserică masă pentru citire, învăţătură, cum şi pronunțarea sentințelor morale ale Bisericet asupra
greșalelor

43483.

omeneşti,

2

4

fac pre învățații timpului lui Matei Basarab şi pre cei ai lui Vasilie
Lupu, să priviască cu multă sfială la indrăznâţa întreprindere a
traducerei tecstului Evangheliei pre româneşte, şi kiar Mitropolitul
Ungro-Valahiei Teodosie, contimpuranul lui Şărban Cantacuzin, nu
traduce rugăciunile Liturghiei, şi prin prefața cărţei o spune apriat,
că nu îndrăzneşte să facă acâsta din pricina «<îngustimei limbei ru-

mâneșşti».

|

Câna însă a venit plinirea vremei, şi Mitropolitul Ungro-Valahiei
Ştefan, de pre timpul lui Matei Basarab, a tipărit «Mistirion-ul» sei,
Românii s'aii imbărbătat la traducerea şi tipărirea de cărți pentru
vitual de pre tecstul original. Şi, avend de acum partisani în intreprinderea, lor pre Greci, ei s'aii apucat pre timpul lui Şărban Cantacuzin de tecstul biblic, şi astă-di vekiul Testament, mâne cel nou,
şi în sfirşit Evanghelia pentru slujbele dumnedeeştă a ajuns a fi pusă
pre sfinta masă, spunând partisanilor tetraglosismului slavie din
Biserica românâscă, că tecsturile slavone din întrebuințare sint, dupre
cum şi erai, greşite. Aceste sint înprejurările istorice ale Evangheiei din studiul, ce ne prestă, şi pre care Evanghelie noi o numim

primul şi cel mai nemerit

pas

în calea

limba, slavonă la cea românâscă.

tâtă, kibzuinţa şi în kip nemerit,
pas sigur

de propăşire

literară

de trecere

de la

Şi fiind că acest pas a fost făcut cu

el rămâne

şi până astă-di întâiul

în istoria literaturei nostre eclesiastice şi de

ritual. Inărmaţi de aceste cunoştinţe, vom

începe:

Porta cărţei:
«Sfintă şi Dumnegăiasca

Evan'ghelie.

«Carea, întracesta kip tocmită

ghelii, acumi
«Den

dipre orân'duiala greceştii Bvan'-

întăi sau typăriti 2).

porunca,

şi cu toată keltuiala,

prea luminatului,

şi prea

înălţatului Domni şi oblăduitoriii 5) a toată ţara rumânescă Li Şărbanii
C. voevodiă adevăratul
rabii voevodă.

nepotii,

prea

bunului

Bătrăn

Şărban

Băsă-

2) Evangheliile cu Epistolele şi faptele Apostolilor în ritualul bisericesc ai suferit doă împărțiri. Cea întăia şi cea mai veke este împărțirea pe pericope, zăcâle, bucăţi, asămănat trebuințelor
ritualului, şi destinate de superiorii Bisericelor ; Yar adoa este împărţirea pre capitule, carea se pote
numi și o împărţire științifică, şi unde pericopele ritualului întrai de multe ori în dot capitule. De
aici o mare greutate pentru cei ne'ndemănatici de a găsi pericopa, trebuitâre dilei. Eca ce ne spune
şi Şărban Cantacuzin prin predoslavia Apostolului dela 1683 despre orânducia Evangheliilor ro:
mânești, premergătâre aceştia: <Aciastă dară despărţire, în patru părţi a noului Testamentii, fieşte
care parte naii avutii osebirea capetelorii, după rânduiala grecescului tipicii, ce era răsipilii şi amestecatii, şi cu nevoe a găsi a fieşte căria di capii, ce era săl citâscă. Fiindii foarte cu nevoe cititoriloră, de vreme, ce cel ce de întăi au tilcuită Dumnedeâsca Scriptură cea noao după elinie
spre a noastră înțelegere n'au socotită împreună cu tilcuirea să păziască şi orânduiala elinescului
tipicii.» Aici se înțelege, că este vorba despre manuscrisele de Evanghelii, ce s'aii înfățișat lui

Şărban pentru tipărire.
3) Oblăduitoriii însemnâză stăpânitor, și el este un atribut, adaos
de la slavinescul osaaqarn= a stăpâni, a fi proprietar.

:
la cel de Domnitor.

Vine

5

«Întru folosuli, şi înţelegerea pravoslavnicii Rumâneşti Bessrici.

«Ispravnici fiindu prea sfinţitului kyr Theodosie Mitropolitului
țărăi€) şi Ecsarhu Laturilorii 5).
.

«În scaunul Mitropoliei Bucureştilori typărindu-se.
«La anul dela spăseniia 6) lumii 1682.
Pe faţa a doa

« Versuri politice, 10, asupra stemelor 7) luminatului şi inălţatului

Domn 15 $) Şărban C. B. voevod.

=—a

4) Ispravnic
= îndreptător, îndeplinitor al poruncilor domneşti; și vine de la HCIIPABHIIICA
se îndrepta, a îndeplini. Mitropolitul Teodosie nu era aşa de cutezător, ca Mitropolitul Şiefan,

în privinţa traducerei pe româneşte a cărţilor ritualului (vegi biograf. lut
ort. română, An. V, pag. 29—30); şi Domnitoriul îl numește ispravnicul
fapt erai

ispravnici

Cantacuzineştii,

5) Laturile=— a?ayiciw.
Ungro: Valahief,

ZEaoyos

şi anume

lordake

Cantacuzin.

Traducere forte nemerită a unei părți

mayia
v —

Ecsarcul,

Theodosie în Rev. bis,
acestei lucrări, deşi de

locoţiitoriul

laturilor,

din

titulatura

Şi vorbind

Mitropoliţilor

istoricește,

acâstă

titulatură sa dat Mitropoliţilor Transilvaniei şi apoi ai Munteniei după anul de la Hs. 1000, când
Ungurii, primind creştinismul dela Biserica de Constantinupol, aă trecut supt Biserica Romei, rămânând

apoi,

ca administrația

bisericescă

a creştinilor,

rămași

credincioși Constantinupolului, să se facă

tot în numele Patriarhie de Constantinupol de cătră Mitropoliţit ortodocși, în calitate

de Ecsarh!.

Apoi acestă titulatură a primit o întărire şi mal mare prin faptul, că Mitropoliţii Munteniei aii sfinţit
mai mulţi Mitropoliţi din ţinuturile “Fransilvaniel, când o parte din Români! Transilvaniei aii trecut

la unie pe la sfârşitul v6cului al XVII-lea (vegt artic. Titulatura Mitropoliţilor Ungro-Valahie!
Bis. ort. română An, V. pag. 135 —149 şi Condica sântă pag. 69—73; 77—83).

Rev.

Unii îns&, mal ales dintre streini, având la îndămână vorba românescă, sati romanisată numai, plaiii
== munte, aii tradus greşit vorba miăytos
= lateral, cu plaii, al plaiurilor, al munţilor.
Pentru Muntenia, carea şi-a făcut descălicăt6rea din munţii Omiașului şi al Făgăraşului, şi pentru care
s'a şi numit de cătră streini muntenie și de Greci Ungarie ; de altă parte, fiind că ecsarhatul bise-

ricesc al Mitropoliei Ungro-Valahiet se întindea asupra munţilor Transilvaniei şi asupra Ungariel ;
traducerea lui zzâdyros cu plai pare a avea 6re-care astmănare formală cu adevărul istoric, dar
zidycos din titulatura Mitropoliţilor Moldovei? Aici nu putem găsi nici acestă parte de adevăr.
Ecsarhatul bisericesc al Mitropoliei Moldove! se întindea asupra Galiției şi a Podoliei ruseşti de
astă-gi ; adecă, asupra unel localităţi plane, dupre cum o arată şi numirea, și fără plaiuri sati munţi.
La anul 1682 Mitropolitul Teodosie este revenit la tronul Mitropolie! Ungro-Valahiei. EI în
anul 1673 este înlocuit cu un grec Dionisie, Yar după înlăcuire se retrage la mânăstirea Cozia, metania sa, şi apoi la Tismana,

când

el pentru

întăia dată

zideşte

o Bisericuţă

cu

kilif

pre

dâlui

de

lângă orașul Rimnicul-Vâlcea, supranumită Cetăţuia, far grecul Dionise mâre în anul alegerei sele
de Mitropolit. După mârtea lui Dionisie tronul mitropolitan este ocupat de cătră Varlaam, Episcopul
de Rimnic, până la anul 1679, Aprilie 15, când farăşi revine Teodosie, și face, ca Bisericuța cetăţuia să rămână pănă în cele de pre urmă metoh al Mitropoliei Ungro-Valahiet. (Vegi Condica
sântă

pag.

41—45).

”

€) Spăsenia =— mântuirea, De la CNACATE —a
7) Stemele
coronă ; insigniile

8) "7

mântui,

şi acesta dela CIACE

=— Mântuitor.

= imaginele. Vine dela stema-atis= panglică de încununat capul,
genealogice şi demnitare ; și acesta vine dela ortiuua-aros== cunună,

din titulatura Dumnitorilor români, şi anume at Munteniei și ai Moldovel,

cunună

şi

nu şi a! Tran-

silvaniei. Observăm mat întâi, că unii îl serii Ic cu titla, sai accentul circumflecs, în stmnul lut
Ioan scurtat, alţii "Io cu accet grav, şi atunci scriitorul merge cu mintea sa pănă la numirea miste-

ri6săa lunei, saii a pătrarului întăiii, pre care noi Vam tradus cu Crai, Rege. (Ved! eraldica vekie a
Românilor, de Ghenadie Ep. Rimnicului, £894. București, pag. 16-— 33). Dar noi să dăm aict părerele de căpitenie asupra acestei vorbe mult discutate,

Domnul
Petburg.
Iona,

Venelin în opera (Braxo-Garapexia man

pag. 27) dice despre românescul

și în sferşit

cei din grupa

atreia

Iov,

'J&:

Jlako-enagaciia

rpamarei. 1840.

«In Valahia uni! cred, că "14 însămneză loan, alţii

şi de aceia

toți Domnitorii

s'aii numit

loani,

Ioneni

şi

loveni.> Ma! jos la pag. 29 adaogă: «Din istoria Bulgariei ştim, că după eliberarea tronului constantinupolitan de jugul latin, la 1204, Regele Bulgarilor (noi adăugăm al Româno-Bulgarilor) Ioan,

în ciuda

Balduinilor,

şi după

ce a cucerit

Rumelia

şi Macedonia,

a primit

titlul de

Cesar

al

tâtei

Bulgaril, al Grecilor, Albanezilor şi al Sârbilor... Dela acest Ioan, neuitat pentru Bulgari, sa născut titlul: <Cu mila lui D-geii şi alui Ioan == Cesar, ete.> Şi în sfârşit pe pag. 30 înkeie: «In

6

Literele de pre laturele stemei

1â = Crai, Rege, III = Şărban, R = Cantacuzin, k = Basarab.
EA, = voevod, A = Domn, 60 =—oblăduitor, Il = ţărei P=— româneşti,
nici
documentele ne'nsămnate se lasă cu mila lui D-gei, şi nimene m'a băgat de samă, că Ic fără de
o trebuinţă a ajuns a fi nedespărţit de numele Domnitorilor, far scriitori! neculţi îl întrebuințeză
dupre obiceiii, fără a-i ști originea şi înţelesul». Cu modul acesta, D. Venelin crede, că Ja este scur-

ilor, din a
tatul Iul Ioan, şi acest loan este numele lui Ioaniţiii, saii Ioniţă, Regele Româno-Bulgar
sai Cesari.
căruia milă, după D-deii, Domnitorii Românilor din Muntenia și Moldova eraii Stăpânitori,

Acâsta este o interpretaţiune bulgară alui I&, și de acâstă părere se țin şi cel mai mulți din
istoricii români, precum şi D. Bogdan, care a scris mai pre urmă, publicându-şi studiul prin <Convorbiri literare» şi dupre părerea specifică a D-sale Alecsandru Basarab |'a împrumutat de la Şişman,
ginerele

purtându-l,

seii,

noi,

adăogăm

Şișman.

acest

numai

de aducere

vrednicul

Mihail,

aminte,

sai

lui,

carii eraii de n6mul

toți aceştia,

titlul lor cu

subscricii

întăi

şi

lui,

numele

Dela

urmă;

numele

scrii

WCTOpi

pre care îl aveti, şi apot Ioan, adecă Ioanovici», (Kparkili Owepk5

pre

de

mat

cel

dinsul a plecat familia şi nemul împăraţilor bulgari pănă la Ioan Şișman,

Mihail.

Boris

Bulgariei,

creştinătorul

adecă

loan,

eImpăratul Târnovului, fericitul şi

gice:

leromonahul. Paisie în asa «Istorie Slavâno-bulgară»

lor,

NpaBOCAaBHHIXE

NeprBeii. E. Golubinski. Moscva. 1871. pag. 658.) Cu modul acesta, Paisie găsește pre Io tot la
Bulgari, dar nu cu Venelin la loniţă, ci la Boris, şi întrun nume fictiv al acestuia, pre care nici
saii

şi nici Asanizit,

Boris, nici

urmaşii

lui,

precum

D.

Laurian

"Jo

al titulaturei

(Vegi Creştinis-

ai purtat.

nu

acestora

urmași!

mul mei în Dacii cu Documentul original de la loan Asan). Eca izvorul părerei D-lui Bogdan din
studiul menţionat, pre care D. Golubinski încă dela 187: La pus la îndămâna Îînvăţaţilor..,
D. Fotino ('Jorogia zijs maia: Maxias. Viena. 1818. 'F. II, pag, 21) dice: «Jo al vekilor
Domnitori, care însămneză Nol, a fost privit de posteriori, ca un nume proprii, loan, şi Laii adaus
la începutul titlurilor domnești pănă astă-di>. "10, seris de D. Fotino cu accent grav şi aspirațiunea
subţire, ne aduce aminte mai mult de numele misterios şi argeic al lunei, despre care noi am vorbit
în de ajuns și prin Eraldica vekie a Românilor la locul citat, şi traducerea lui cu Noi este prea
arbitrară. Dar să mergem înainte cu înşirarea deosebitelor păreri,
Dupre D. A. “îr, Laurian (Magazin istoric pentru Dacii. București, 1845. Tom. L, pag. 329)
și
«Dacii Daciei orientale din timpurile Goţilor avâii numele de Ioviani, sai loanni». Prin urmare
dupre

Domnitorilor

latinescul ovis — lupiter,
Mai avem încă o părere în privința
de

«Gazeta

dela

Kişinăii»,

lui 'Ja

pre la anii

carii

1868

unui

niște

publicând

1869,

Iov,

sîrbescul

sai

”
datoreşte

şi acesta se
și

orl

Ioan,

tot

însămneză

noştri

scriitori

de

cerc

româneşti,

documente

fără multă bătaie de cap traduc pre *Ja cu Noi. Mai mult. Ei glic prin citata f6ie : «Io însemneză
pe

ei,

moldoveneşte

în loc

de

Noi.

nu

vorbă

Şi acestă

lo,

ceti

se pâte

cu lovan».

și nici traduce

Acâstă părere, nefiind istorică, este cu totul lipsită de ori ce temeiii ştiinţific, şi ea, credem noi, a
eșit din păruta sinfonie a lui ?Ja) cu românescul e: faţă de rusescul A == eii,
Să dăm aici și părerea D-lui Scarlat Vizanti despre originea arheologică a lui 'Jo, cătră
și noi,

carea înclinăm
românești.

arătând

forme

întăi deosebitele

mai

de

scriere

ale lut '/4)

din

documentele

“Ia din titulatura Domnitorilor români se scrie : *75, ca în Evanghelia din 1682; I&, ca un
scurtat din loan, unde aspiraţia neregulată s'a pus supt circumflecs; şi în sfârșit Io simplu, fără
= scriitorii
de vre un s&mn ortografic. Formula întăia este în deobște întrebuințată de cătră diacil
români

de

nm,

adoa

de diacii

bulgari,

sai

de

români

cultură bulgărâscă,

în mintea lor credința, că el este derivat din Îwannz, și în sfârşit
mat

ales de diacit sârbii de nem,

şi de

cu loan

carii rar îl traduc

formula a
mai

carii,

se vede,

treia se

multe-ori

cu

că avâii

întrebuințeză
Iovan.

<Dupre
Scarlat Bizanti în opera sa (CA Kovozavriovnolis> Atena. 1851) ne spune:
Eustatie (Bis Zowie. Tov megtny. 92) "Id se numia în dialectul Argeilor luna. Pe lângă aceste şi
Cronica pascală gice, că Argeii şi pănă astă-di numesc în mod mistic şi cu nume apocrif pe lună
"Ia. Stabilindu-se acesta, se ecsplică luna cea cornorată, sati imbinată de amândoă căpătălele, carea
se întilnește

forte

des pre

monedele

şi pre carea

bizantine,

statul turc

a luat'o, ca emblemă, nu mai

mult din întîmplare, ci imitând (pre Bizantini), dupre cum crede și Turneforţius, și p6te dupre
acesta și Choiseul-Goulffier (Voyage pithoresque 1. III, pag. 454); deşi acest renumit călător găseşte
causa emblemei în altă istorie. Tristam Kfar a publicat un facsimele frumos al unei monede a lui
Traian (Comment. Hist. T. 1) pre reversul câria este nu numaikipul lunei cei îmbinate de amândoă

căpătaele, dar şi st€oa,
cele dise de D. Bizanti

din Troada,
craiul
„i

ce este aşegată în: mijlocul ei; adecă însuşi emblema Statului otoman». La
noi vom mai cita și o altă monedă tot din vâcul al II-lea, aflată la Abidos

unde capul lui “Traian este laureat, iar pe revers staii doi cabiri faţă în față şi la mijloc

nou al nostru, adecă "Io, cu st6oa între cârne»> (Eraldica vekie a Românilor, pag.
Eca în sferşit şi faptul istoric, de când și cum Argeii aii primit luna, şi cu dinsa

între obiectele şi numele, stimate de dinşii.

In opera intitulată

|

|

„(RORGTAETERONOAE N. TypEA“

48).
pre “Io,

Stpburg. 1841, pag. 3) cetim: <Im-

?7
«Grip'soriă ?) şi stemele, s6m'nes Impărăţiei,
Precum şi corbul vedese afi sem'nul Dom'niei
Cu carea, cesti luminatii Dom'nă, vrednici să împodobsşte,
Amăn'durora, stemelorii moștânii să pomenâşte
Că de pre n6âmulă părintescii, pre gripsor st&pânâşte,
Iară de pre mamă pre deplini pre corbii dom'nâşt1).
e
«Tu dară Doamne care eşti, marele împăratit
Care pre cestii Domni luminatii, însuţi lai încoronati
Cu lină pace să!' păzăști, cu viiaţă, fericită,
În scaunul strămoşilori, cu Domnie slavita.

Pe faţa întăia din a

treia fâie a Evangheliei

Iă Şărbani Cantacuzino Băsărabii
Domni şi oblăduitorii ţărăi rumăneşti.
tâmpla a ceti, întru Domnul să se bucure.
«Mare iaste dragostea Prea, bunului

arătati şi arată la
şi viiaţa lui din'tru
suflă întru dănsuli
mijloce 11) ai: facuti

o luptă

destul

Voevod. Din' mila lui D-geii
Tuturor celor, ce se vor înD-g&ii,

care de'nceput

ai

omi fiind lucru al săi, şi zidiri a mâinilor sale:
asa suflare, precum dice svnta Scriptură : şi
duhi de viiață. Dereptii acâia multe şi bogate
pentru alui spăsenie, şi întăitt ai dati lui l&gea,

păratul Filip al Macedoniei, întingând
După

cetim:

de îndelungată,

cucerirele sâle în Tracia, a dorit să supună şi bogatul Bizanţiii.
în carea

Bizantinii şt-aii apărat

oraşul bărbăteşte,

Filip s'a ho-

tărît, ca 'să-şt ajungă scopul cu o năvălire puternică şi pe neaşteptate. Pentru acesta s'a aleso n$pte,

când

Bizantinii

nu

presupunâii

o năvălire,

De

o dată

şi din

norit ce! negri

a eşit

luna,

și cu

mină neobicinuită a luminat t6te împrejurimele orașului. Planul ascuns a fost descoperit,
ai luat măsurele trebuitâre, şi cu ușurință a fost răspins atacul. Din recunoştinţa pentru
la timp şi tot-o-dată

misterios e! aii început

a adora

pre

Dia..a,

puiaii pre monede în formă de jumătate de lună. Acâstă emblemă

apărăt6rea

oraşului

mai pe urmă a

lor,

olu-

orăşenii
ajutorul
şi o înki-

fost primită

de

cătră Constantin, când el pe ruinele Bizanţiului a întemeiat capitala sa, şi a fost păstrată și de Turci,
când ei l'aii cucerit. Cu modul acesta, jumătatea lunei a ajuns a fi divisa 'Furcilor nu, ca o emblemă

ci ca emblemă a ConstantinopoluluY>.

a musulmanismului,

Acum, dacă luna s'a numit de vekit Bizantini '7c,
aii păstrat anume acâstă formă de scriere a lu "Jad din

şi Scriitorii bizantini cu diacil serbi netitulatura Domnitorilor noştri ; dacă de

altă parte luna cu sai fâră o stea în mijloc se întâlneşte pre monedele imperatorilor Bizanţini şi
ale lui Traian, ba, dupre cum am arătat prin eraldica vekie a Romanilor (pag. 48—Ş1) pre medali6ne,

ic6ne

şi monede

că Românii, păstrând
Craii,

sati Rege;

din

vâcul

LV

şi mai

pe

urmă ; noi

reminiscența lunei, nu t-a ultat nici

şi că acest nume, cu înțelesul

sîntem

argeicul

lui cel mistic

în tot dreptul

şi

dea

afirma şi aici,

misteriosul nume

şi cunoscut

de '77==

numat celor iniciați, a fost

în stare să feriască pre Români de multe neplăceri, ce le puteii veni din partea Regilor unguri şi
mat pe urmă şi din partea Sultanilor. Si apoi, nict Mircea cel bătrin, precum şi nici Ștefan cel
mare nu se numesc pre sine Regi saii Craf ai Românilor, cu tâtă neatîrnarea şi măreţia Ir politică,
dar din titulătura lor, precum şi a tuturor Domnitorilor, kiar şi acelora de o val6re mică, nu
lipsește

nici misteriosul '7. De aceia pentru not "1 însămnâză Rege, sati Crai, dupre numirea vekie.
?) Gripsori
= emblemele.
t
Dela griphus:= ghicitâre, sai emblema unui lucru, ori autorităţi,
şi acesta dela yozzos, saii yougp-urăs
= animal mitologic cu capul și penele de vultur, Yar trupul
de leii, ce în mitraism înkipuia pre s6re.
10) Şărban era dupre tată Cantacuzin și dupre mamă Basarab, şi de aceia în stema lut întra

vulturul bizantin cu doă capete, împrumutat dela Perşi, dupre cum noi am
mânilor, cu corbul Basarabilor români. Acestă însă deosebire dintre vultur
întăreşte şi mai mult vederile nâstre despre corbul din stema Munteniei, şi
o dată, că corbul și nu vulturul, fie el şi cu un singur cap, a fost rebusul

Munteniei (vedt Eraldica vekie a Românilor pag. 69—8ş).
1î) Mifloce în loc de mijloace, şi acesta pentru milă, îndurare,

arătat prin Eraldica Roşi corb, arătată şi aici,
ne face să dicem încă
vekiii al stemet vekt a

8

cea, firâscă:
D-d&ii,

ca pren mijlocul zidirilor să vie pre 1?)

precum

dice Apostolului.

Ziditoriuli

D-dău,

cunoştinţa lui

să

vâde

den'tru

mărirea şi frumuseţea zidiriloră. Prencare zidiri, şi iubitoriuli de
D-Q&ii Avraami sai dusii spre cunoştin” ţă Dum” nedeiască. Iară, de
vrâme ce nici prentracâste zidiri ai cunoscutii omulii pre D-dău.
Iarăşi de adoao oară ai datii lui legea, cea scrisă preni Moisi la, muntele Sinaei: iară nu deplină, pentru nedeplina cunoştinţă a ludeiloriă.
«Şi iarăşi nică pentru aciasta aii luatii omuliu folosinţă, dereptii
acâia mai pre urmă de toate, Ai trimisii pre celi Unuli născutii

Fiiul s&ă. Care însuşi dicea: atăta ai iubiții D-d&i lumea, căti pre
Fiiuli săi unulii născută laii dati, şi luăndă trupi şi sufletii nevădutii, din Prea curata Feckoară: datată lui noul testamentii, legea
cea de plin(ă), gic svnta şi Dum'nedeiasca Evan'ghelie. Pentru carea
purtătorii de Dhi proroci ai prorociti, dicândii: din Sioni va eşi
lsgea, şi cuv&ntulă Dom'nului di'ni lerusalimi; iară nu mai multi
di'ni muntele Sinaei, care evan'ghelia iaste lumina oamenilori şi viiața,
credi'ncioşilori. Bi săntă dice Viiaţa şi înviiarea, întru care Evan'”ghelie 4 lucruri s& cuprindii; înfricoşări, Porun'ci, Credinţă, şi făgăduință. Şi cu înfricoşări să căştigă frica lui D-A8i, pentru care
dice: că cei direpți, s& vor duce la viiaţa de veci, iară cei păcătoşi,
la mun'ca, de vâcii; acolo va fi plân'suli şi scărşnirea din'ţilorii. Prenă
porun'ci iarăşi căştigăse bunele fapte, pen'tru care dice: acâstea
porun'cescii

să

facă

voao,

ca

să

voao oamenii;

dinţă iarăşi câştigăse

iubiți

unuli

faceţi şi

lumina

pe altulă,

voi

credinţii,

lorii

şi precumi

as6mene.

veţi

Pre'mni

cre-

şi viiaţa de veci 15), pentru

care dice: celi ce va cr6de în mine, de va şi muri, vii va fi. Pre'nă
făgăduință, iarăşi iaste, ca unde dice: Veniţi blagosloviţii Părintelui
miei, de moşteniţi cea gătită voao împărăţii mai nainte de zidirea,

lumii.

Pentru

Evan'ghelie,

acâia cu adevărații

jaste cale

şi adevări

acestă svntă şi Dum'nedesscă
p'e'n

care

ne

povăţuimii

spre

lumina vieţii, care iaste elu însuşi: Bu săntii dice calea şi adevărul
şi viiaţa. Aici intraciastă svntă Evan'ghelie fericescuse milostivii:
ferice dice de milostivi,

laudă, mucenicii:

că

ei

să

vorii

milui.

Aici

întraciasta

să

cine va vrea sufletulă lui sălii spăsâscă, dice sălii

piiargdă pentru mine şi pentru .evan'ghelie.
«Aici să laudă pustinicii; cine va vrea să vie după mine să se
l&pede pre 14) sine, gice şi să ia Crucea sa, şi să vie după mine.

«Aici să fericescii Arhiereii: şi păstorii, cei ce aii luminatii în
lume cu bunele lori fapte, şi cu ale lorii învățături, ca o lumină.

noștinţă.

13) Pre, în loc de: la. Inrturire grecâscă:

pa 2497

2ac

zi

yveăow
= să

vină pe (la) cu-

13) De vâc, şi de veci, traducere a luf alarcos— vectnic, stii a Slavinescului a'kunniii
==
etern, vecinic. Nici pănă astă-di nu este stabilită formula traducere! acestui adiectiv, şi el se traduce astă-di, ca și mal nainte, cu adiectivul şi cu genitivul numelui; o dată însă cu singularul şi

alte-ori în pluralul lui; tot-d-una însă cu înţeles adjectival, de etern, fără de sfârşit.
14) Concordanţă de verb activ cu acusativul, în loc de cea reflexivă cu genitivul;
sine. Incă o dovadă, că limba românscă era în formațiunea ei,

adecă de
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Voi sănteţi dice lumina lumii. Aici
fiia cea cunoscătoare şi lucrătoare.
bători şi ale Preacistii să află. Aici
să fericesci, câți pentru adevărulii
nevoitii şi să nevoesci. Pentru că

toate s&văr'şirile să află, filosoAici toate câle Dom'neşti sărşi cei derepţi împărați şi Domni:
şi spre facerea de bine, saii
facerea de bine; iaste plinire

Evan'gheleştii poruncă.

«Acestea, cunoscendiă şi noi, avăndii învăţătură, de la strămoşi,
pentru Dum'neg&iasca, credință, şi cumii că credinţa care aste noao
dată de Proroci

şi de Apostoli

fărde

fapte iaste moartă, şi sufletul

credinţii săntă faptele. Nevoitun6mi şi noi să ne arătămii credinţii
cu fapte, de vreme ce di'n mila lui D-g&i, nâmi învrednicitii Cinstitului acestuia Scauni ali moşilorii strămoşilorii noştri, a fi stăpânii,
şi oblăduitoriii. Ami socotită ca să inderep'tămi csia ce laste folositoare sufletelor, şi av&ndă nădejde pentru câle viitoare bunătăţi,

n6mi

nevoiti

de

am

săvărşitii

acestii

lucru Dum'neg&escii,

svta

aciasta evan'ghelie. Care nefiindă mai denainte tocmită la slovenie,
să cetâscă după ră'nduiala dilelorii, şi a sărbătorilor celorii dom-

neşti,

şi ale svinţilorit 15).

Porwncitamii

fratelui

nostru

Iordakie

Cantacuzino, vel stolnicii, de o ai îndereptatii, şi o aii aşădatii precumii,
umblă cea ellinescă, şi întru toate asemene, după orâ'nduiala Bescricii
Răsăritului, alcâtuinduse şi svintele cuvinte 16), spre mai alesă înţelegere a limbii Rumâneşti. Şi aşa cu a noastră poruncă şi keltuială,
inderep'tânduse şi puin'duse şi în Typografiia ce sai lucrati la sfinta
Mitropolie 17), fiind Ar'hiereii şi păstoriii creştinescului acestuia
norodi, Părintele nostru Kyr Theodosie Mitropolitulii. O punemi
aciasta înaintea tuturoriă celori ce vori ceti, şi de'ntru mică oste-

n6la noastră, o dămiă acăasta dari pre la toate Besârecele ţărăi
noastre, intru folosuli: creştinescului norodi, şi întru pomenirea
noastră şi a părințilori. Şi fiţi cu bucurie toţi cei ce veţi ceti şi

pomeniţi celui 18) ce aii câștigatii voao acesti bine, şi rugaţi pentru
spăsenia

noastră,

dâpururea

pre D-dău.

15) Tâte Evangheliile slavone pănă la sfrşitul jumătătet întăia a veculut al XVIII-lea erai
împărţite numai pre zăcele, Yar zacelele, începuturile, saii pericopele dilelor de multe-ori întraii în
dot capitule şi nu arare-ori în doă capitule, ce nu se succedaii, Zăcâlele saii începuturile în Evan
gheliile

greceşti

se însămnaii

cu numerele

curente

1, 2 etc., far în

cele

slavineşti

cu

zacâlo
= în-

ceputul, i, 2 etc, Dupre acestă împărţire avem tradusă Evanghelia lui Coresi de la 1561, şi tot la
diasa face aici alusie Domnitorul Șărban Cantacuzin. Impărțirea Evangheliilor pe dile şi sărbători
în românește se face acum pentru întâia dată şi de pre originalul grec; și no! pentru acâsta dicem,
că Evanghelia din 1682 în istoria literaturei Evangheliilor românești tipărite face epohă şi din acest
punct de privire, şi tot o-dată este cea întăia Evanghelie, unde la traducere s'a înlăturat cu desăvErșire tecstul slavic, şi s'a luat de normă numai cel elenic,
16) Alcătuindu-se svintele cuvinte= formulându-se terminologia și vorbele, trebuitâre pentru

traducerea tecstului, Aici Şărban răspunde la greutăţile, pre care Mitropolitul Teodosie le întimpina
în traducerea Liturghiei sele, despre care am vorbit în precuvântare.
17) De aici se învedereză, că Evanghelia din 1682 s'a tipărit în tipografia cea din noii înființată
în Mitropolia din București. Dar încă nu cunâştem un lucru; fost'a acestă tipografie înființată cu
material tipografic noii, adus pote din Liov, saii cu cel aflătoriii în tipografia din Tîrgovişte ?,.,
13 Pomeniţi celui— pomeniţi pre cel ,,. Concordanţă astă-di ne'ntrebuințată, pentru cuvântul,
că vorba a pomeni în Biserica nâstră astă-qi însemnă a numi pe cutare, în 6re-ce în sec. XVII însemnă ași aduce aminte de.... Concordanţa vekie este proprie românâscă, Yar cea de astă-d!, ca
verb activ cu compliment direct, este mai aprope de cea slavonă.
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Pe faţa a doa a

foiei aşesea este tipărită:

«Viiaţa svin'tului şi Evan'ghelistului Loanii, după cumi ai scristi

Sofronie.

Ac6sta este în trăsuri generale biografia Evanghelistului Ioan în comparaţie cu cefalalţi Evanghelişti. Fiind comună tuturor Evangheliilor, şi ne
av6nd ceva particular pentru literatura saii istoria romănâscă, noi nu o mai
reproducem.

Pe f6ia aşcptea, faţa întăia:
<A acestuia Evan'ghelistii viață,

de'ntrale lui Dorothei muceni-

culii şi episcopul Tyrionului“.
Tot pentru cuvântul de mai sus nu o reproducem

De

aici.

la foia 1—1r9 a tecstului merg Evangheliile de la Ioan,
iar la sferşitul acestor Evanghelii se dice:

«Sfer'şitulii Evan'gheliilorii lui Ioannii, den Paşti, pană la Dumineca Rusaliilorii, incepen'dusă de la Dumineca Rusaliilorii înain'te,
Matthei şi Luca, cumi arată înainte. Pănă la lăsata secului de

Paşti, de s&p'tămâna Brângii. Decii să incâpe Evan'gheliile lui Marco.
Pe fâia 20 faţa întâia:
«Însă săst ştie, că de'n Paşti pănă la aciastă Duminecă
saliilori,
bătă : Şi
de aicea
de luni,
cepătură
greceşti.

«Pentru
aciastă

a Ru-

să înc6pe S&p'tămâna şi să numără de Duminecă pănă Săm”iarăşi să începe de Duminecâ până iarăşi Săm'bătâ. Iară
dela inceputulii lui Matthei înainte, săp'tămăna să încâpe
pănă Duminecă sara, şi svărşin'duse Duminecă, să face îns&p'tămânii, ară de luni după rânduiala Evan'gheliilor

aciasta

rân'duială,

dară,

şi acestă

toţi

numări

înainte, ca să nu s8 smin'tscă
sloveneşti,

pentru

că nu

Preoţii

şi Diaconii,

al săp'tămânilorii

după numărul

aste
cumi

să ştie
arată,

izvoadelorii celorii

să potriveşte.

Tot pe fâia 20 la mijloc începe:

„«Viiaţa svn'tului Evan'ghelisti Matthei, de Sofronie.

u

De

la fâia 21 —53

inclusiv

stau

Evangheliile

de

la Matei,

unde se dice:
«Svă&r'şitulii Evan'gheliilor lui Matthei, pănă in'tru aciastă Duminecă a şapte sprâdâce ce să kiamă a Hananeii. Pe

fața a doa a

foiei 53:

«Iară de aici inainte să începi ale Lucăi 19) Evan'ghelii spre a
optasprădece săp'tămână dup, Rusalii precumu iaste îns&m'natii încep&ndusă s&p'tămâna de Luni pănă Duminecă sara, cum iaste scris

şi pănă aici.

De desupt pe aceiaşi față:
«Viiaţa Svn'tului Evan'ghelisti Lucăi dupa cumi scrie Sofronie.
Dela fâia 55 incepe Evangheliile dela Luca şi merg
la f6ia 96 inclusiv, unde se dice:

până

«Sver'şituli Evan'gheliilor Lucă:, pănă în lăsata secului de săp”tămăna Brân'zii, de Postuli celt Mare.
«ară de aici inainte să incepi Evan'gheliile lui Marco, din Săm”-

băta lui sti Theodor înainte, pănă la svnta
Paştilori,

cumiă iaste ins&m'natii

şi Dum'nedăiasca

di a

toate pre răndi înainte.

Pe aceiaşi faţă a aceliaşi foi urmeză:
«Viiaţa Svntului Marco Evan'ghelistii dela Sofronie.
Pre

faţa întâia a foiei 97 este:

«A acestuiaşi Evan'ghelisti Viiaţă prescurtii, dela Dorothei măceniculii Episcopului Tyrionului,

Pe foia 98 încep Evangheliile

de

la Marco

şi merg

sferşitul foiei 126, unde se dice:

«Svărşitulu

tuturor

orăn'duitelor

Evan'ghelii,

până

|
ai-preste

la
totii

Anuli, dela svnta, şi Dumnegăiasca gi a Paştilor, pănă iarăşi la
aceiași di a Paştilor, după cumii aste oră'nduitii la cea greciască.
19) In vecul XVII Românii declinaii şi unele din numele proprii, nu ca not astă-Qr,. Dar ce
să gicem? Poporul românesc și astă-di în depărtare de orașe face acâsta.

12

De

la fâia 127-130

«Începutul

Evangheliile

învierei:

Evangheliilor celor 11 văscresne 20).

«De aici înainte să începe orăn'duiala Lunilor, pre Praznice
fieşte care Praznici cu Evan'ghelia lui, cumii iaste orăn'duită şi în
cea, Greciască, nici mai adaos nici mai lip'sitil.
Pe
«Minologhion,

f6ia

131

avem:

ce să dice orăn'duiala

Pe
«Svăr'şitulu

tuturori

fâia

168

Lunilorii,

Evan'gheliilor

pre

Lună.

citim:
adecă

a

Minologhionului,

după

cumii iaste orăn'duiala Evan'ghelij greceşti.
Pe faţa adoa

a fâiei 168:

«Evan'gheliile de obşte la dilele Svnţilori, carii nai la sănicsari
Evanghelii

de răndi.
Pe

f6ia 199:

«Evangheliile la Svnţitul Bessricii, la tărnosâlă> 21) sai «Evan'ghelii de toată tr6ba».
Pe

foia

173:

«Svăr'şitulu cu Dum'nedăii, de toate Evan'gheliile, care saii aşădat dipe Evan'ghelia

greciască..

Pe fâia 174 avem
«Lui

D-gău

Unuia

nota tipografului :

în Troiță,

carele

pentru

nespusa

lui milă

pre Piiul săi Unul născutii : lat trimes dinii cerii pre Pământii: şi
20)

Bocrpecaa

=

cescă voscresne se numesc
risesc

învierea,

şi

Duminicele,

acesta

dela

BOCKPECaT;

—

a

înviea.

In

rânduiala

biseri:

când dimintţă se citesc pericope din Evanghelii, care isto-

faptele Mântuitorului de după înviere, ca arătarea sa Invățăceilor, Mironositelor etc,
21) In vecul al XVII se dicea și sfințitul Bisericei, dar şi lârnosiala et. Vorba din urmă este

împrumutată dela greci, şi anume
clam hramul.

dela vorba

Z»9govi&o== întronez icona hramului ; adecă

pro-
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sau întrupati dintru Prea svnta Stăpâna noastră pururea Fecioară,
Maria : Şi pen'tru ca să putemi afla Viiaţa de veci, ai dat noao

svnta, şi fâcătoarea de viiață învățătura aciasta a Evan'ghelii, precumii Eli însuși dice, întrebaţi Scripturile că întru dănsele veţi afla
viiaţă de veci: Slavă şi laudă îi dămii, căce precumi amii începutii
cu ajutoruli lui ami şi s&vărşitii cu typariulii svntulu acesta, lucru.
Iară pre tine Pravoslavnice cetitoriule cu umilință te rugămi, ca

de vei afla nescare .lunecături în lucrulii acesta ali nostru să nu
bl6stemi, ce ca unii fiii alii svntei besâreci cu blă'ndâţe indirep'teză,
şi nu ne pune întru ponos, ce iată: că şi noi săn'tem oameni as6mene pătimași ţinuţi de slaba fire carea nu lasă pre nice unii omi
a rămânea

fără greşală:

iară pre câtii ami putută cu nevoinţă amii

lucraţi, şi precumi amii aflati în izvodă 22) aşa amii dati şi în typariu:

Ce iară te rugămi

Pravoslavnice Cetitoriule,

iartă, iartă, ca

şi tu s8 dobâ'ndeşti ertăciune dela Dom'nuli nostru Is. Hs. ali
căruia dară şi milă şi noi ne rugăm lui să fie cu tine pururea. Smeritul întru iermonaşi Kiriac 2) typar'niculu.
«Precumii dorescii să sosâscă la vaduli celt cu adăpostire, carii

săntă bătuţi de valuri intru luciulă mării: Aşa amii doriti şi ei să

sosescii la svăr'şitul svntei cărţii aceştia. Vlto ot săzdania mira 24)
7190

(1689).
În sferşit pe f6ia

175 se înkeie

acestă

Evanghelie

cu:

«Pinacs 25) ce să dice însăm'nare de câte Evan'ghelii să află
orăn'duite

întraciastă

Svntă

Bvan'ghelie.
*
%*

22) lzvod

dela H3BONb

— scâtere

+

afară, înşirare,

listă;

aici cu înţelesul de tecstul, de pe care

s'a tipărit Evanghelia acâstă. Izvodul acestei Evanghelii este, cum se spune în prefața cărei, tecstul
revăgut

de cătră

marele

stolnic lordake

Cantacuzin,

fratele Domnitorului

Şărban.

Iar în ce priveşte

traducerea tecstului acestei Evanghelii, noi avem o mărturisire preţi6să în prefața Apostolului din
1683, unde se dice: cDereptii acia poruncitamii a știutorilorii şi învăţațilorii, carii s'a întâmplatii
dascali, de aii tâlcuităi Sfînta Scriptură cea noao, spre bună înţelegerea limbei noastre, şi o ati
aşegat după orînduiala şi urmarea grecescului tipicii ; şi întâ! sai tâlcuitii Evangheliile». Știind acum,
că tecstul acestei Evanghelii este tradus de mai mulți învăţaţi at timpului, între carii, ca revădător,
punem pe lordake Cantacuzin, noi credem, că în acestă socierate a lucrat și Damaskin, episcopul
de Buzeii (1703—1708), şi mat pe urmă Episcop de Rimnic, care pe la 1682 era numat ieromonah, numindu-se Damaskin Gherbest, tiparnicul, precum și Constantin Brâncovânu, marele logofăt, Şărban, fost
logofăt şi Radu logoftu, cet, carii aii lucrat şi Ja traducerea bibliei de 'Lârgoviştea, tipărită în 1688,
Aici vom mal adăuga, că Damaskin
Gherbest, care mai în urmă, când era Episcop de
Rimnic, sa numit dascalul Damaskin, era cunoscător de multă carte, și apoi şi de măestria tipografiei. El împreună cu Mitrofan al Hușilor, mat în urmă al Buzăului, cu Antim IvirEnu şi cu

Ieromonahul
riceşti,

Atanasie, forma

carii dispun

de

pre timpul lui Constantin

ştiinţa şi măestriile

frumâse

Brâncovânu
ale jumătăței

acea pleiadă de bărbaţi biseadoa

a vâcului

al XVII-lea

şi

începutul celul al XVIll-lea (Vedi opera <Do& manuscrise românești din sec, XVII de Ghenadie
al Rimnicului, estrasă din Analele Academiei române Ser. ]I. Tom. XII. Bucuresci, 1892).
23) Ierom. Kiriac, ca tipograf, nu se mai întâlnește între tipografi nict aiurea, şi nici în tipografia Mitropoliei Ungro-Valachiei, care se înființase de curând în București, dupre cum s'a spus
la sferşitul

Predosloviei

4) Vlto ot

din

săzdania

acâstă Evanghelie.

mira — în anul

de

la zidirea

lumei.

Vine

de

la

vorbele

COBNATE — a zidi, a edifica şi HIPP= lume.
25, Pinacs dela ivat-axos
— tabelă de scândură saii de metal pentru scris, apol scara

unei cărți, Asemenea
adunătură,

mai

ales de

şi vorba sinacsar de mai sus este
biografii

de ale sfinţilor;

slavone
materiilor

tot grecescă şi vine de la ovvatăgiov =

și acesta

de

la gvrdtw-dEo—

adun,

voiii aduna.
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Tecstul Bvangheliei, ce studiem, este brăzdat de ornamente
grafice, lucrate în stil bisericesc, dupre nişte csilografii cam de

rând. Aşa pe faţa întăia a Evangheliei,

şi anume

în porta

cărței

este tipărită o vignetă, în formă de kenar, compus din doă viţe
de vie, din care una, eşind din icona profetului Isaia, merge pe
drâpta paginei pănă la kipul Maicei Domnului, carea stă înaintea

tronului

lui Hs.

şi apoi formeză cu sine ramele icânelor, aşăgate

pe acâstă lature, iar adoa ramură apucă pe laturea stângă a feţei,
făcend acelaşi serviciu icânelor din acâstă parte, şi mergând pănă la,
kipul st. Ioan botezătorul, ce stă în picidre la stânga tronului. Sus

în fruntea cărţei ş6de Mântuitorul

pe un tron bizantin cu mânele

întinse şi binecuvântând.

este

se cetesc cuvintele:

Pe braţe

Evanghelia

deskisă,

<npambr(e) us un(5)
= veniţi la mine.

unde

La drâpta

este kipul Maicei Domnului şi la stinga St. Loan botezătorul, avend
literele, ce arată în limba slavonă numele sfintului, adecă Iu(an)=

loan rpe(erarens) — botezătorul, iar cele lalte litere sint grecești,
adeca, 1ş. Xg— Is. Hs. şi Mg. 0o5=— Maica lui D-deii. lc6nele dela
drepta kenarului se incep cu Ev. loan bătrin şi urm6ză în jos Apostolii Petru, Iacov, Vartolomei, Filip şi se înkeie cu Evanghelistul
Marcu, iar pe stinga kenarului începe sus Ev. Matei, şi urmeză în

jos Apostolii Pavel, Andrei,

Simon

şi Toma,

înkeindu-se şi acesta

cu Bv. Luca. Fie-care icână are în dreptul ei gravat câte un strugure, ca emblemă a rămânerei Apostolilor în Hristos, iar la drepta,
profetului Isaia, care se află jos, este icâna în mic a profetului

Iona, şi la stinga lui Moisi iconiţa lui Anania. Deasupra iconiţelor,
ce înfăţişază pre profeţi, este icona Adormirei Maicei Domnului cu
inscripţia : «Yen(enia) e(Baroii) B(oropoan)ru
= Adormirea sfintei Născătorei de D-dei». In deobşte vorbind, acest kenar este o copie, de
pre kenarul Evangheliei slavone din 1644, ediţia de Liov, saii pote
kiar un kenar adus cu alt material tipografic de la Tipografia Lavrei
din Liov, supra-numită Uspenia, saii Adormirea.

Pe fața adoa tot a foiei întăia este stema familiei Cantacuzineştilor, aşegată într'un kenar de arabescuri şi compusă din vul:
turul bizantin cu doă capete, saii gripsorul încoronat, care ţine în
ghiara drâptă buzduganul şi in cea stingă sabia golă. La drepta şi la
stinga vulturului do& rânduri de arabescuri, compuse din rămuri cu
umbre gr6se, şi tot ele formâză kenarul sămnelor domneşti, care
se înkipuesc priatr'un corb încoronat şi cu crucea în cioc, stând
pre crăcile unui brad sait kiparos. La drâpta corbului şi lângă capul
lui este un «crai noi» adecă luna în patrarul întăiu cu trei rade,
eşind din gura kipului omenesc, ce imfăţişază pre lună, şi apoi în-

kise întrun cere rotund, unde întră şi umbrele, iar la stinga corbului şi tot în dreptul capului este srele în kipul feţei omeneşti
cu rade de jur împrejur 26).
26) Lupa, pusă în deobște la stînga corbului,
sămne

ale eraldicei

veki

a Românilor,

şi nu la drâpta ca aici, precum

nedeslipite. atât

din

stemele

Munteniei,

precum

și s6rele sînt
și ale

Mol-
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La începutul fie-cărei Evanghelii este icona EBvanghelistului
respectiv, lucrată în csilografie pe o pagină plină, în stil bizantin

şi de puţină măestrie, încadrată în kenar de linii drepte şi în sferşit
aşezată în faţa tecstului Evangheliilor. Ic6na Ev. loan este pusă
pe faţa adoa, a foiei aşâptea în figură de bătrin, care este aşedat pe
o taburelă în gura unei peşteri, încunjurată de arbori seculari, şi
apoi este învălit într'o togă romană, cu capul rădămat pe mâna
stângă şi gânditor, iar mâna drâptă o are întinsă, spre a lua con:
deiul din mâna unui înger, care, muindu-l în călămarea de dinainte,

voieşte a-i-l înmâna. La picidrele sfintului este vulturul emblematic, iar despre

partea drâptă a ic6nei şi anume

dintr'un

de do8 rânduri de rade, iesă rada inspirătore,
aureola

rond,

format

carea se perde

pe

Evanghelistului.

Pe faţa adoa a foiei 50 este icâna Ev. Matei, lucrată în
acelaşi stil şi cu acel6şi neajunsuri de măestrie. Sfintul este aşădat pre un tron cu spatar înalt, ornat cu sculpturi, şi în faţa kipului este un turn de pirg. Sub pirg preo laviţă cu picidre sculp-

tate şede

Ingerul emblematic,

care cu stânga sprijineşte

ruloul de

scris de pre genunkele Evanghelistului, iar cu drâpta şi anume cu
degetul arătător ecsecută gestul atenţiunei. Matei cu stânga gesticuleză spre Inger,
lăsând ase întrevedea sămnul
vorbei — nu
grăbi, iar cu drâpta ţine condeiul, şi scrie pe ruloul de pre ge-

nunki: «Cartea n6mului lui Is. Hr. fiul) ete. Aici rada inspirătore vine din colţul adela stânga al icânei, şi eşind din mau
genea, rondului de rade, care abia se arată, se pogoră până în dreptul

feţei Evanghelistului, unde radele din una se bifurcă în trei.
Kipul st. Evanghelist Luca este aşădat pe un scaun, în formă
de tron şi în vestibulul unei case, jar tăptura icânei în deobşte
este în acelaşi stil şi kiar de aceiaşi mână. Pre genunki Evanghelistul are Evanghelia deskisă, şi cu drepta ţinend condeiul, scrie
pre ea, iar rada inspirătâre, împărţită in trei, vine prin vestibul
dinspre drepta foiei şi atinge aureola st. Luca. La picidrele Evanghelistului stă boul, şi în faţă este un jedoii cu do scursori de

apă. Icâna acâsta ocupă faţa adoa a foiei 54 din Evanghelie.
Insferşit pe faţa adoa a foiei 97 este icâna Evanghelistului Marcu
cu trei rade înspirătre, venite până la aureola Sfintului despre
stânga paginei. Pe o tăburelă forte simplă şi dinaintea unui vesti-

bul ş6de Evanghelistul, invălit în togă, şi ţinend în mâni, Evanghe-

lia intredeskisă.

La picidrele sfintului

stă

leul emblematic

cu

E.-

vanghelia deskisă, ţinută în ghiare, şi pe foile căria, este scris: «Inceperea Evangheliei a lui Is. Hr., a fiiului lui D-dei».
dovel. Că aceste rebusuri sînt de origine relg:6să,
dată,

că ele amintesc

vekiul

sabeism. Dar ele în stemele

cult “al sistemului

despre acesta nu mal încape îndoială, şi tot-o-

stelar, sai

țeles numai politic, arătând d6r atâta, că Românii aii
rismul şi mitraismul daco-roman, și că acum în forme

miniscenţe

al focului, orf dacă

Românilor aii perdut cu totul înțelesul lor

ale trecutului lor. —

voiţi, al străvekiului

religios şi acum ai un în-

adorat și ei când-va srele
eraldice le păstrEză numai,

(Vegi opera Eraldica vekie a Românilor),

şi luna,
ca pre

în cabiniște re-
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Pe lângă cei patru Evanghelişti, aşăzaţi toţi pe pagenile din
faţa începutului Evangheliilor, Kiriac, tiparnicul acestei Evanghelii,
a mai întrebuințat do ic6ne, pe care le-a pus în fruntea, tecstu-

lui;

şi

anume,

icâna

Mântuitorului cu amândoă

mânele

bine-cu-

ventând şi aşăzată la mijlocul unui kenar, se compune din doă
rămuri, una la drâpta ic6nei şi adoa la stânga ei, şi altă ic6nă,
tot a Mântuitorului,
unde El cu drâpia bine-cuvintâză şi în stânga

ține

Evanghelia,

ic6na

st. Pavel

şi unde
şi

la

pe

stânga

rămurile
cea

a

kenarului

la drâpta

Evanghelistului

loan

Aceste doă icâne se repet la toţi patru Evangheliştii în mod

este
tînăr.

alterna-

tiv; dar trebue să adăugăm şi acâsta, că esilograful tuturor iconelor,
care esilograf pote, că este kiar tiparnicul Kiriac,
n'a avut in vedere la
lucrările ssle csilografice, de cât un singur tip de Evanghelist, mo-

dificându | pre acesta dupre trebuinţă, şi acomodându-l la atributele
speciale ale fie-căruia. Cu icânele Mântuitorului, puse în fruntea tecstului Evangheliilor, csilograful a mărginit lucrarea sa la do& tipuri,

pre care le-a întrebuințat unul de do& ori şi al doilea de trei-ori.
Şi înkeind descrierea ornamentaţiei din Evanghelia dela 1682, v
spunem,

că stilul csilografiilor este bisericesc,

jar măestria rudimen:

tară; de altă parte, că tecstul este tiparit în do col6ne, despărțite
prin do& linii, dupre cum şi tecstul întreg al feţelor este încadrat
în linii pe amândoă laturele; şi în sfârşit, că tiparnicul Kiriac

întrebuinţază în fruntea fie-cărui soi de materii
din mici arabescuri, lucrate în csiliografie,
şi combinate în feliurite kipuri.

kenare,

compuse

de o simplicitate proprie

3
%

*

Do8 au fost în deobşte tecsturile,

de

pre care Românii

şi-au

tradus cărţile ritualului lor bisericesc, die tecstul slavic şi cel grecesc; şi noi tecstul Evangheliei din 1682 îl vom compara cu tecstul
original, pentru ca să vedem, pănă la ce punct Stolnicul lorduke

Cantacuzin a îndeplinit porunca Domnitorului Şărban, de ase conforma în traducerea acestei Bvanghelii cu originalul grec. Nu vom
lipsi de a arăta deosebirile şi as&mânările, ce se vor găsi între tecstul
Evangheliei nostre şi tecstul tetravanghelului lui Coresi din 1561,

lăsând tecsturile Evangheliilor învăţătore, s6ă ale cazaniilor, cum se
mai

numesc ele.
Începem deci comparaţiunile

n6stre

cu versetul

I şi

al II-lea

din Evanghelia dela loan, carea se ceteşte în gioa de Paşti, şi le
studiem din punctul de privire al traducerei vorbelor, intorcend o
deosebită luare aminte asupra traducerei particulelor, de unde
are săse vadă şi mai bine capacitatea, limbei românești dela sfârşitul
seculului al XVlflea, precum şi agerimea, Stolnicului lordake în
eufonia

limbei,

în arătarea

raporturilor

dintre

vorbe,

etc.

17

Tacstul original
*

Tecstul Tetrayangh, Coresi 15612)
e

|

Teestul Evanghelie! 1682

„]

"Ev coxil 1jv 9 A6yos
De începutii era cu: |
Dinceputii era cu
za 0 A0yog 1j 7c006
vânt. şi cuvântul era | ventul şi cuvântul era
mov 0s0v xi sos sp | cătră D-deii şi D-deii | la D-qi şi D-dăiu era

O Adyos.

Ouzos

mw

,

.

.

îv coxi

CSA

era, cuvânt.

cuvântul.

cătră D-dei.

putii la D-qei.

Iată era de început

7006 70v Qe0v.

Acesta

era

dince-

Uitându-ne pre cele do tecsturi româneşti, și comparându-le
cu originalul, descoperim, că tecstul din 1682 este superior ca tra-

ducere

atat

a

vorbelor,

cât

şi a particulelor.

Vorba

articulată

«0 1dyos» din original se traduce în tecstul din 1682 cu articul,
adeca cuventul; în 6re-ce prin tecstul din 1561 numaio singură dată

se traduce bine şi cu articul. Asemenea

tradus

cu

de

Cantacuzin

şi pronumele

[6rte bine cu acesta, iar

«iată»; adecă kiar greşit. Cu preposiţia er.

<oăros»

este

Coresi îl are tradus

Cantacuzin merge

pe urmele lui Coresi, şi o traduce cu «de» iarăşi greşit, dar Cantacuzin indrept6ză pe Coresi in eufonia limbei, contractând pe

de cu prima silabă a vorbei început şi de aceia dice:
pentru «Deinceputii». Şi
ca să tălmăciască pre zv
o cacofonie şi mai mare,
cu înţelesul lui de stare,
traduce mai bine cu la,

«Dinceputi»

apoi nu le-a venit la amândoi traducătorii,
cu în, căci atunci ar fi avut în româneşte
ca în inceput, şi nică nu s'ati gândit, că 2»
sai r&mânere în loc, ori timp, se putea
dupre cum ai făcut mai în urmă Antim

Ivirenul şi cu Ieromonahul Atanasie Moldovenul;

fiind că la îns&m-

n6ză mişcare spre, ca în espresia: ei merg la Biserică, dar şi starea în loc, timp şi mod, când dicem: eii r&man la Biserică, ei
Vaştept la drum, ei stau la pândă, etc.
Cu traducerea preposiţiei ereos» din cele do& versete şi în
espresia, «zzeos zov Jeov» amendoă tecsturile româneşti privesc parti-

cula din punctul de vedere al contecstului, şi se pote dice, că ele
amândoă îi dai înţelesuri unilaterale. Tecstul din 1561, traducena
pe cxgos> cu «Cătră» şi dicend, că «cuventul era cătră D-geii» este
mai apropiat de înţelesul literal al preposiţiei, şi esprimă, că Cuventul
inainte de facerea lumei şi a naşterei lui în trup se afla în raport
ideal şi pentru om încă nehotărit cătră D-deu Părintele; adecă de

naştere eternă a Cuventului din Părintele. Prin tecstul Evangheliei
nostre preposiţia e«xeos» pentru întăia dată se traduce cu «la» Şi

pentru acesta se dice:

29095

ducere,

carea

«Cuvântul era la D-deii» ; adevă se dă o tra-

apoi rămâne ficsă in tote tecsturile livangheliilor nâstre.

Şi apoi trebueşte să mai adăugăm şi acesta, că traducerea lui «7re6s»
cu

«la»

tenu.

27) Tecstul Tetravanghelului lui Coresi îl avem împrumutat
1829, Bucureşti, tip. cărților bisericești.

este o tălmăcire,

carea ficsază

raportul

primordial

dintre

din edir. P. $. Gherasim

Piuiş-

|
|
.
|

:
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D-deii Cuventul şi D-dei Părintele, şi ea arată, că Cuvântul era la început

în raport fics de naştere

eternă din Părintele,

cu direcţiune spre acâstă, naştere,

dupre cum

şi nu numai

ar arăta

traducerea

cu cătră.

Am

vă&dut pănă aici, cum

stolnicul Iordake şi-a îndeplinit sar-

cina, pusă asupra lui de cătră Domnitorul Şărban, faţă cu traducerea,
particulelor grece din tecstul original; lucru ce trebue să-l marturisim,

este

limbă

clasică.

cel

mai grei de îndeplinit, mai ales când traducem

De acum

să urmărim

pe

Cantacuzin

dintr'o

al nostru şi în

traducerea unor vorbe, luate din versetul III al aceliași Evanghelii
dela, Paşti, şi ţinend aceiaşi normă de studiu, ca mai sus.
|

|

Teestul original

|

Tecstul din Tatravanghelui lul Coresi, 1561 |

SR

livra Gi autui îytvero

uo

ywgic

Teostul Evangheliei din 1682

|

Toate acâlea fură şi |

îyâvero 000: îv, 6 îyt- || ce fu.

|

Toate

printrănsul

avoi | fără deel nimea nu fu, | fură, şi făr de dănsul

! nemica, fu, ce fu.

vero.

|

|
|

Și aici prima întipărire, ce o căpătăm din comparaţia tecsturilor,
este în favoarea stolnicului Iordake. Mai intăi vorba exrza» se
traduce prin tecstul din 1561 cu «toate», şi pănă aici traducerea, merge
bine; ise mai adaugă insă şi eacelea», care, dacă se alipeşte pe lângă
«toate», este un pleonasm de prisos, iar dacă prin cacâlea» se traduce „di adroâ“ al originalului, atunci traducerea este kiar greşită.

Cantacuzin însă traduce pre «rave»

cu «toate» şi tot bine traduce

şi pe «6 aizoi» cu «printrănsul» ; espresie netradusă de loc de cătră
Coresi. În vorba câytvero» Stolnicul se pare înriurit de cătră Coresi;
fiind că ei amândoi în cele trei locuri din tecst o traduccu fu, s6u
fură, deşi era mai bine săse traducă cu s'a făcui, dupre cum o
traduce Antim şi cei împreună cu dinsul. Antăi, Coresi şi după dinsul
şi Cantacuzin, a luat pe verbul iyvecda, în înţelesul numai de a, fi
simplu, a ecsista, şi nu s'a gândit, că acest verb are şi înțelesul
de a fi prin altul, adecă de ase face, şi apoi Evanghelistul in par-

ticular a avut în vedere, prin întrebuințarea acestui verb, de a arăta
şi actul creaţiunei,

săvârşit

dupre

teologia

creştină

prin

Cuvântul,

sai, ce este tot una, Fiiul lui D-dei. Încă o traducţiune nemerită
alui ov92 %, făcută de cătră Stolnicul lordake prin nemica; în Gre-ce
Coresi a tradus nimea, luând, se înţelege, pre &» in loc de sis; adecă
masculin în loc de neutru.

Vorbind în deobşte, şi pe basa comparaţiunilor de mai sus,
asociaţiunea învăţaţilor de pre timpul Domnitorului Şărban Canta:
cuzin, cu fratele acestuia stolnic Iordake, primind însărcinarea, de a
face o traducţiune nouă şi dupre originalul grec al Evangheliei, şi-a
indeplinit însărcinarea cu t6tă scumpătatea, ce i-a pus'o a îndămână

limba română a vâcului al XVililea. Aşa că Evanghelia din 1682

19

se pote privi ca un pas înainte spre propăşirea traducerei cărţilor
ritualului nostru bisericesc, jar în ceia ce priveşte împărţirea Evangheliei .dupre pericopele de cetit ale dilelor, ea, pote fi privită, ca o

edițiune, ce formâză o epohă în istoria literaturei Evangheliilor romaâneşti. Dar să înkeiem acestă parte a studiului nostru cu cuvintele

Domnitorului Şărban, pentru ca să ne aducem aminte mai bine de
însărcinarea, pusă asupra Stolnicului Iordake. «Poruncitam, dice
Şărban, fratelui nostru Iordakie Cantacuzino, vel sto!niciă, de o ai
inderep'tatii, şi o ai aşădat precumiă umblă cea ellinâscă, şi întru
toate asemene, după orân'duiala, Besericii Răsăritului, alcătuin' dusă şi
svin'lele cuvin'te, spre mai alesă înţelegere a limbii rumâneşti.
*
*

Limba

românescă

a

*

Evangheliei

din

1682

este o limbă

încă

în formaţiune faţă de t6te elementele ei, iar în ortografie are
particularităţile ei, pre care noi le semnalăm aici, spre ase sti şi

regula de transcriere a tecsturilor, reprodu-se în acest studiu.
Mai întăi punctuaţia tecstului este un început de emancipare de
„la punctuaţiunea elenică, fără ase avea încă nişte regule hotărite întru
mânuirea ei. Virgula, punctată pentru Cantacuzin este s&mnul intrebărei, ca şi pentru Greci, dar punctul de sus al grecilor, ca şi cel
din josul rândului, îl încurcă pe Stolnicul Iordake întru atâta, că el
pune do& puncte pentru punctul de sus, în loc de punct şi virgula al
nostru, dar nu lipseşte de a, întrebuința şi un singur punct, precum
kiar şi virgula. Mai mult. Insăşi intrebuinţarea unui singur punct, precum şi a virgulei kiar nu are la Cantacuzin o regulă nestrămutată,;
şi noi credem, că pricina lipsei de regule din punctuaţia Evangheliei
dela 1682 stă întru aceia, că Cantacuzin
la îndreptarea acestei
Evanghelii se afla, în faţa punctuaţiei elenice, fără a rupe cu trecutul
punctuaţiei veki româneşti, unde punctul este singurul s&mn
despărţitor de peridde, frase, proposiţii şi kiar vorbe, iar virgula
era
un s&mn ortografic, pre care scriitorii il] întrebuinţai mai
numaj,

când îşi aducâui aminte de dinsul.
In ortografia

kirilică a lui

Cantacuzin

descoperim

o

dorință

spre emancipare şi o înriurire a vekei ortografii româneşti, dar şi
mică înclinări cătră elenism. Litera m =— er, se întrebuinţază de cătră
Cantacuzin

Slavii de
BHKZHAT,

cuzin,
de

fără

son,

Medă-nâpte,
R&HAW, dusi,

ca şi vekii
&bia

este că acestă literă

Bulgari,

cu

sonul

scriitorii

sai cel mult

de

ă,

cu

români,

sonul

de

EtC., iar aceia, ce face

se intrebuințază

şi pentru

acâsta

de

carii

imitat

pre

i, ca, în vorbele,
o regulă

la Canta-

el tot-dâ-una, ca

scrie:

4ASHapHi, EzASRE

etc.; iar noi in transcrierea tecsturilor am pus dupre trebuință ă,

si ă. Pentru diftongul ia Cantacuzin întrebuințază îndeobş
te
sămuul sa, fără să putem dice, că părăseşte şi pe x; iar noi în
transcrierea acestor diftongi am întrebuințat numai pe îa. Litera, 4
— eati
în transcriere noi la mijlocul vorbelor am dat'o cu 6, iar
la sfer43783.

3
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n duplu,
şitul lor cu ea. Pentru sonul i Cantacuzin are pe i, pe
cui, şi la
şipe Y =i, şi noi la mijlocul vorbelor pe n duplu lam dat
s=ieri
sferşitul lor cu i, precum şi pe celalalt Y cu i scurt. Sămnul
ile
dreptur
arăpi
de
a,
pare a avea în mânele lui Cantacuzin menire

lui m şi ase întebuința

acesta serie :

ii scurt, şi pentru

şi ca un

sonul de
TpSni, eSgaeri, mari etc. dar după cons6nele şuerătâre are
uzin
i, ca în vorbele rapzuin, ASes, Bun etc. Este proprie lui Cantac

n
întrebuinţarea lui s , care la alţi scriitori cu litere kirilice este un

aspirația,
asvirlit, ca Auensm, Aura etc. şi unde el întrebuinţază numai
» acesta
mile, şi pentru acesta scrie: Aniapt, jonkomazpii etc. S&mnul
n?
pentru Cantacuzin îns&mneză întăiti i, ca în reuni, genu, ngocaze
cea
ea
uințar
Intreb
rapus.
şi
etc., rare ore şi i, ca rapa, deşi scrie

mai mare o are semnul s , la mijlocul vorbelor, când întâlneşte o labială, urmată de o altă consână şi atunci scrie: meprzhan, MSATm, Satnas,
t
mtgye, dar nu lipseşte de ascrie şi aha, „rps etc. Şi noi la începu

a
eram înclinați a crede, că pre acest semn Cantacuzin îl are pentru
băgând
dar,
i,
greceşt
nota skimbarea cea mare, ce o îndură labialele
smn şi
de samă mai bine, am descoperit, că el întrebuințază acest
CaIITANANĂ,
la alte consne din mijlocul vorbelor, ca în vorbele:
ale
arități
neregul
Aceste
etc.
deşi scrie şi canrzaauă, pateu, Acuikue
impus,
ne-aii
şti,
române
s&mnului s , pricinuite de formațiunea limbei
ul vorca noi în transcrieri să punem pentru acest semn la sferşit
printr'un
belor une-oră îi, alte-ori ă, iar la mijlocul lor să-l înfăţişăm
apostrof.
*
*

*

Eca cele ce am avut de dis în privinţa, celei întăi Evanghelii,
și traducarea este tradusă în româneşte depre originalul grecesc,

îmcătorul s'a supus, cum am vădut, tecstului grec, atât; în privinţa
cum
»
cuvinte
părţirei Evangheliilor, cât şi a formulărei «svintelor
gice Şărban Cantacuzin, sai cum am dice noi astă-di, a terminolo-

stăruim puţin asupra acestei Bvanaprope, carii sint traducătorii tecs-

giei Evangheliei. Dar să mai
ghelii, spre avedea mai de

tului, tipărit cu

keltusla

Şărban

lui

Cantacuzin

şi

împărţit

pre

la Biserici în dar.
Domnitorul Şărban prin «predoslovia» Evangheliei ne-a spus,
uzin,
că el a însărcinat pre fratele seii Stolnicul Tordake Cantac

că».
de «o ai inderep'tatii şi o aii aşădatii precumii umb'lă cea ellines
Şi tot Şărban,

prin

dar numai

«predoslovia>

Apostolului

din 1683

carii
adaugă : «Derep'tii acâia porun'citami a ştiuțilori şi învăţaţiloră
saii întâmeplatii dascali,

de

ai tâl'cuitii svn'ta

scrip'tură cea noa0,

spre buna, înţelâgerea limbii noastre, şi o ai aşedat după orân'duiala
şi urmarea

grecescului tipică;

şi întăi sai tăl'euitii Evan'gheliile.. .

IorDin aceste pentru Evanghelia n6stră în parte esă, că Stolnicul
în
orului
Domnit
a
re
dake era cispravnicul» saii pers6na, de încrede
înfost
diortosirea, saii corectarea Evangheliei, jar traducătorii ai
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vețaţii, carii s'au întâmplat,
mitet,

după

sai

care ne întrebăm:

să compună un asemenea

cum am

dice noi astă-di, un co-

care să fi fost

comitet în anul

pers6nele,

ce putâi

1682?....

Deskidând la

îndestoinicitii

aciastă. svntă

sferşitul Apostolului citat, descoperim, că Ieromonahul Damaskin
Gherbest tiparnicul, care din Episcop de Buzei la 1708 ajunge
Episcop de Rimnic şi rămâne aici pănă la 1726, şi care a fost în
Biserica românâscă dascalul e:, cum îl numiaii contimporanii 28).
EI, mulţumind lui D-deii pentru s&verşirea
tipărirei Apostolu-

lui,

gice despre

carte
sericii
o am
istovii

sine

Apostolii. După
pre amăruntul
începutii, şi în
amii adusi, şi

aşa:

«că

mai

adăvăratii izvodi grecesci: întru pravila, Beiscodite a isprăvi. Şi precumii cu ne îndoială
câtii ami pututii nevoi, făr dă zmintâlă la
de pre izvodii, kiiarii precumti era cu tipariu

am arătatii... Pănă aici sintem

datori să dicem, că comitetul de

traducere a noului “Testament era compus din Stolnicul Iordake
Cantacuzin şi Ierom. Damaskin, carii at lucrat, cum pare a ne
spune Damaskin, împărţindu-şi lucrul, dar nu putem să nu primim

şi ideia, că în formarea acestui comitet să nu fi întrat Şi fraţii
Şărban şi Radu logofeţii, Ierom. Atanasie Moldovânul şi alți «das-

cali cari

sai întamplatii»>,

şi carii

noscută cu numele lui Șărban.

pe

aii

lucrat

Biblia din

cu-

DE a

2) Despre Damaskin atât ca Episcop de Buzăii, cât şi de Rimnic,
părită de mine în 1886. pag. 91—94; 103 —105,
-

1688,

vedi

Condica

sântă,

ti-

mii aaa
ame ee oare
_

II.

GVARGRELIA
DIN

1698.

EVANGHELIA

ROMÂNESCĂ

DIN 1693.

Este ceva neobicinuit, de ase pune pre sfinta masă a unei
Biserici tecstul
Evangheliei în do& limbi de odată, dupre cum
este Evanghelia din timpul lui Constantin Brâncovenu, ce ni prestă,

unde atât învăţăturile Mântoruluj,

gheliilor,

dupre

cum

cât şi rânduelele

kiar şi biografiile Evangheliştilor

cărţei sint scrise în limba elenică, far în adoa col6nă

cerea

român6scă.

liilor

eraii

Dacă

tipucurile,

româneşte, şi tecstul

tălmăci

uşor;

Şărban

Cantacuzin,

că adecă,

după

de ase

sait rânduelele

remânea

cel

cetirei

Evan-

cu prefeţele

este

cetirei

elenic, lucrul

tradu-

Evanghese

putea,

pasul

cel îndrăzneț

traduce

al

Evanghelia

Domnitorului

în

româneşte,

a

venit timpul de reacțiune. Românii, părăsind tetraglosismul slavic,
s'a reîntors la triglosismul elenic, pentru ca nu cum-va să greşască
în cele ale dogmelor, dupre cum a. făcut Mitropolitul Teodosie cu
liturghia sa din 1680, ţinendu-se de tecstul slavic. Neputinţa, de

ase traduce ideile abstracte ale Evangheliei cu vorbe româneşti,
din Evanghelia de la 1693 trebueşte înlăturată; că şi Şărban logofetul prin predoslovia sa dice numai atâta: esăse dez'l6ge îndo-

irea şi săs îndrep'teze greşala de pre cea elinâscă> Noi într'acestă
Evanghelie, pre carea pentru feliul ei o numim fenomenală, vedem
primul pas a tendinței Grecilor, de agreciza pre Români, sai cel

puţin de aşi pregăti un punct de ragim, de unde şi prin

mijloce

româneşti să râdice imperiul bizantin, pre care plan Vaii făcut pe
deplin vădit în timpul lui Ipsilant, la 1821, şi prin cunoscuta
zaveră, grecescă. Lucrul, e prea adevărat, a fost făcut cu skepsis;
şi de aceia cere mai multe lămuri:
Mai întăi Rusia îşi îndreptase privirile şi acţiunile sale pre la

sferşitul vecului al XVII-lea asupra Turciei ; de altă parte şi Austria,
fie provocată de cătră armatele musulmane, sai şi numai pentru
cuventul, de a sfărăma şi împărţi un stat vecinic provocător, ÎȘI

ascuţa sabia pentru dioa cea mare, pregătindu-se fără preget pentru
alungarea 'Tureilor din Europa; şi aici trebueşte să adăgăm, că
atât Franţa cu Anglia, cât kiar şi Regatul Prusiei dai mult de
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lucru diplomaţiei turceşti. Şi o dată pre cale confesională, iar cele
de mai multe-ori pre căi politice, ambasadorii puterilor europiene
făcuse din Constantinupol un adevărat cara-cazan turcesc, unde

toţi erai în ferbere, dorind nimicirea, Turciei, şi unde acţiunile se
împoncişaii aşa, că unii paralisaii
grec din imperiu, cel mai rafinat

pre ceialalți; numai elementul
şi mai inteligent, se punea în

serviciul tuturor, incurcând pre toți, şi căutând a trage folose din
tâte. Mai pe urmă, vădendu-se de cătră Greci, că acţiunile lor sînt
paralisate

in Constantinupol,

pre gi ce merge

locul,

îşi skimbă

şi

îşi aşagă centrul lor de acţiune în ţările române; şi astă-di în
calitate de vistiernici ai ţărei, mâne ca esploatatori de moşii, mai

pe urmă ca Mitropoliţi, şi în sferşit ca Domnitori ai ţărilor ajung
stăpâni preste Români, îngrijind tot-o-dată, ca pre boieri şi cocânele
lor să-i atragă prin măestria medecinei, iar pre copii acestora în
calitate de pedogogi şi profesori să-i grecizeze cu desăvârşire,
făcendu-i, dacă nu se putea aşi despreţui n6mul, cel puţin a privi
la Greci, ca la poporul ideal, menit de ale păstra religia, şi singurul
capabil de ale aduce civilisaţiunea, după carea cu mult dor umbla
Românii. Ast-feliii era starea politică şi socială de pre timpul lui
Constantin Brâncovânu, care ne aduce Evanghelia pentru ritual
greco-românsscă, şi el, fiind singur grecisat prin cultură, şi ținut supt
înriurirea grecâscă prin ecsploatatorii greci de moșii şi de tot
feliul de averi, dar de altă parte, neputend să nu ţină socotelă
care era masa cea mare a
şi de dorurile poporului românesc,
naţiunei, şi care, dacă voiţi, îi sătura pre toţi, tipăreşte Evanghelia,

grec înlocueşte pre cel slavon din

din 1693, unde tecstul

cărţile

ritualului românesc de mai nainte, iar cel românesc arată că se
face parte şi poporului românesc, care în număr şi puterea vitală,
întrecea, pre cel de la oraşe.
Acest popor mai avea de conducători pre unii din kiriarhii

satelor, eşiţi

țărei şi pre preuţii
apoi acum
Cantacuzin,

şi r&maşi

în sinul poporului,

şi

se bucura şi de Evanghelia dela 1682 alui Şărban
carea arătase Românilor, că nu este păcat ase citi in

Biserica lor de pre o Evanghelie românescă.

Aceştia sînt

curenţii

politico-sociali ai Românilor, cării înriuresc asupra formei Evangheliei

de la 1693, dar ea are mai

întăi

o îns&mnătate

generală ; fiindcă

cu acâsta se vine în ajutorul creştinilor din Imperiul turcesc, dupre
cum şi Matei Basarab a tipărit cărţi pentru ritualul Bisericelor
slavone, jar Vasile Lupu, ajutorând băneşte tote Bisericele ortodocse,
a mai îngrijit, ca aceste Biserici să aiba «Marturisirea» credinței

lor, deosebită de aceloralalte confesiuni. Şi în sferşit cu
s'a pus

în

Biserica

română

din

1693

mai

pe urmă mult de lucru.
Incă de pre timpul lui Radu

basele

unei

Evanghelia

literaturi

grece,

cu stăruința de a ajunge dominătore, şi carea iarăşi a dat Românilor
XVI-lea

Românilor

le-a

fost dat

cel mare

de

Pronia

şi începutul vâcului

al

ca

cu

dumnegdesscă,
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braţul, averile

şi

dărnicia

lor să

mântuiască ortodocsia

de tâte

primejdiile. Luptând armatele române pentru stavilirea urdiilor
turco-tătare; găsind la Domnitorii Românilor Patriarhii Bisericelor
ortodocse

ospitalitatea

şi dărnicia

cea

mai

lungă,

întru.

desrobirea

Bisericilor lor; toți Domnitorii Românilor n'ai uitat, că în Biserica
creştină învăţătura credincioşilor ţine locul întâi. De aici acele mari
şi bogate

tipografii

din

ţările

Românilor,

care

tipăriait

pe

lângă

cărţile româneşti şi greceşti, dar şi pre cele ale Arabilor, Copţilor

şi Kiar Georgienilor. Şi pentru ca să punem aici numai o singură
dovadă despre cele pentru ortodocsie ale Domnitorilor români, Şi
în particular ale Domnitorului C. Brâncoveanu, vom aduce un loc,

luat la intâmplare din prefața cărței greceşti «Tilcuirea şi slujba, sfir-

țirei templului», tipărită în Bucureşti la 1708 Dekemvrie, de cătră
ieromonahul Antim Ivir6nu, unde P. S. Editor, Acsentie, fost al

Sofiei, dice:
semn

al

«Mai ales ca un adaus de laude la cunună,

preacucernicei

dumnedeeşti,

şi ca

şi

o

fără

amintire

margini

a îngrijirei

vecinică şi

şi ca un

pentru

mulţumirea

cele

cea

mai

mare a Prea luminatului, prea cucernicului, prea blândului Domnitor
şi prea măritului stăpânitor al t6tei Ungro-Valahiei, D. D. Ioan

Constantin

Basarab

voevod şi a bine făcătorului nostru, şi obştesc.

Fiind că acest; fericit şi de D-deii păzit Domnitor, care pre tote le
jărtveşte pentru Hristos şi Biserica lui, pentru ca să câştige pre
Hristos, şi între altele a făcut, şi 0 halcotipie, de unde s'a impărţit

credincioşilor un număr nu mic de cărţi sfinte, tipărite din filosofia
(înţelepciunea)

n6stră.

Nu

numai

atâta,

are grijă de tâtă darea

şi

înfrumusețarea bisericescă, dând cu cea mai mare plăcere trebuitorele
„Şi întreţinerea lor, urmând lui D-geii cu marele dăruiri, şi cu binefacerile cele nesferşite şi de multe feliuri, şi nesăcând izvorul cel
nesferşit al tuturor bunurilor». Aceste pentru îngrijirea obştâscă de
ortodoxie. Dar. Scoţindu-se din Biserica românescă Evanghelia
slavonă cu ajutorul triglosismului elenic, şi înlocuindu-se acâsta cu
Evanghelia românescă a lui Şărban Cantacuziv, literatura română

din Biserică işi iea avântul ei, încet şi nu fără greutăţi, dar mergând

tot înainte, iar triglosismul grec câştigă oraşele prin întroducerea
la străni şi apoi şi în altare a, teesturilor greceşti cu litere elenice,

incependu-se, se

înțelege,

dela paraclisele boerilor

tot-d6-una

greci,

sai

dela

Bisericele

grecisaţi,

şi nu

domneşti
sint

uitate

şi
în

acestă, operă de desnaţionalisare nici Bisericele dela sate. E prea, ade-

v&rat, că kvanghelia nu se tipăreşte mai mult dela, C. Brâncovânu în
tecstul grec, dar ea tipărită la 1693 într'un număr de ecsemplare
enorm de mare, ajunge ase găsi până în dilele n6stre la tot pasul;
și apoi noi trebue să mai ştim şi aceia, că elementul grecesc,
făcendu-se pre fie-care di tot mai puternic în țară, el după grecisarea
oraşele işi îndrepteză privirile şi asupra, satelor nâstre, şi neputend

să

introducă cărți de

ritual

cu litere

elenice, el scrie

cărţilor ritualului grecesc cu litere kirilice,

tecsturile

şi ast-felii caută

a face
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şi din satele Românilor ceia, ce acum făcuse din oraşele lor. Dar
impulsiunea, dată de Matei Basarab şi Vasile Lupu era eşită din
adincul inimei româneşti, şi înriurirea lui Şărban Cantacuzin cu
Evanghelia, Apostolul şi Biblia sa se paralisază întru cât-va, dar nu
încetâză de a fi un mers continuu, deşi încet, al propăşirei literaturei nâstre bisericeşti.
De aceia, noi privim la Evanghelia lui C. Brâncovânu din 1693,
ca, la un produs fenominal al literatureă ritualului nostru. bisericesc,
care duce moi departe paşii de propăşire literară românescă, punând

tot-o-dată şi basele unei literaturi de grecisare a Românilor.
Porta cărţei.
«Sfânta şi dum'nezăiasca Evan'ghelie.
|
« Elin6scă şi rumănâscă, acuma, întăiu alcătuită 1) întramân'doao

limbile, şi după grecâsca, ai?) bessricii orân'duială aşegată.
«Cu a blagocestivului şi prea luminatului şi a mare cuviinţatului 5), Dom'nu şi oblăduitoriu a toată Ugru-Vlahia $). Ioan 5)
Costandinii băsărabii voevodii, porun'că şi kel'tuială $) spre cea de
opşte a pravoslavnicilor folosin'ţă.
«Indirep'tândiă cărma pravoslavii 7) prea sfin'țitul mitropolit kyr

Theodosie.
«In anul măntuirei 1693.
«Şi sau typărit în'tru sfânta, Mitropolie a Ugru-vlahii 8),

Pe faţa adoa a foiei întâia:
«Stihuri politiceşti 8, asupra stemii a prea luminatului
cestivului Dom'nu Ioanni Constan'tinii B. B. voevodiă.
1) Vorba

a/căfută

priveşte

mal

mult

pre

tecstul român,

nu

şi pre

cel elin;

blago-

căci

cel

elin a

fost numai reprodus. Prin urmare pentru amândoă tecsturile cum este ea întrebuințată, vorba trebueşte luată cu înțelesul de orânduită, aşăgată.
2) Sămn limbistic, că revizuitorul tecstului a fost Ieromonahul Atanasie Moldovânul. Moldovenii, neconcordând pronumele al, a, af, ale cu substantivele, sînt tot-dE-una în încurcătură faţă
de acest us gramatical al Muntenilor,
5% Mare cuviin'țat; traducere literară şi nemerită

a

lui

peyalorgentoraros.

Not

întrun

studiu, presentat Academiei române, am dovedit, că Ierom. Atanasie a fost un măestru de frunte al
timpului sei în traducerea şi formularea terminilor teologic din limba românâscă a vecului XVII-lea,
4) A toată Ugru-Vlahia, în loc deal

tâtei Ungro-Vlahii ; adecă trebuea concordat cu oblăduitor,

dicându-se al toatei şi Vlahia trebuea pusă în genitiv, adecă al totei Vlahii, Yar Ugru trebuea Ungro.
5) Pre timpul lui C. Brancovânu streinismul este mult mai puternic, de cât pre timpul lui
Şărban Cantacuzin.

Dar ce să qicem?
6) Poruncă

Şi acesta, cum vedem,

traduce

pre

Ja

din titulatura

Domnitoior

cu

noștri

Ioan.

Ktar curentul nostru şiinţific de astă-di este pentru Ioan.
şi keltuială,

ngoreosziire ni dvaliuaat:

Traducere

prea

literară

şi neobicinuită

în

româneşte

a

|

dativelor

7) Ecspresie figurală şi în totul canonică, 'Asămănată Biserica în deobşte cu corabia, acăria
cârmaci este Mântuitoriul, Biserica românâscă avea de îndreptătoriăi, sait cârmaciii al pravoslaviei

et pre Teodosie Mitropolitul țărei, se înţelege, că în numele lui Fristos,
3) Ieromonahul Atanasie este, cum se vede, supt înrîurirea numelui de Ugri în loc de Ungri,
sati Unguri româneşte. Acâsta provine de acolo, că unii Bizantini numesc mai ales la ivirea lui
pre poporul Maghiar Ugri, în loc de Ungri, dupre cum tot ei îl mai numesc și Turci.
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Pre cele patru laturi ale stemei stă scris greceşte :

«Cu mila lui Dumnegeii loan Constantin
Domnitor şi ocărmuitor a t6tă Ungro-Vlahia.

Basarab

voevod,

Sub stemă, stai versurile aceste opt păreli :
Fericiţii Dom'ni ai ţărei rumâneşti,
Luminat Doamne firâște tsi născută,
Iară D-dăi ceresculă împăratii,

Arme de biruinţă, încă îţi dăruiaşte,
Şi putâr'nica armă cea domnâscă,
Cu acâstea, dară, Doamne

Costandine,

Stăpâniaş 9) vrâdnic, pre buni miluiaş,

Ca Domnul cerescu să te învredniciască,
Vestiţii aceia, mari băsărăbeşti.
Şi podoabă, ţării aceşti t6i făcut,
Cu domnie, însuşi tâii corunati.
In potriva vrăjmaşilor biruitor te văznisiaş
Prea cinstita, cruce, ca să te păzescă.
Bine te întăreşte, că Domnul e cu tine,
Şi spre folosul ţării, pururea nevoiaşi
După aciastă viaţă, şi la cerâscă.
Al măriet tale mică și plecată slugă

Şărban v. logfo)făt 1).

Pe fața întăia a foiei adoa:

«Tuturor celor ce sorii întăm'pla a ceti pravoslavnicilorii şi
ai noşti fraţi întru Dom'nul bucurie.
«O grădină de va vedea neştine şi va avea cumintea lui să
O cunoască de iaste frumoasă şi roditoare, şi din'traste sem'ne

poate

să o cunoască

desăvăr'şit, iar mai

v&r'tos de va vedea

că în

grădina acâia iaste mul'ţime de ape curătoare din'izvoare Şi din riuri,
cari ape să adape

pre acea

fericită

grădină,

şi dâcolea

săs&

facă

roada şi frumusâţea, în pomi şi în copacii aceii frumoase şi roditoare grădină. Vă&dendi acestea okiulii omului îndată cunoaşte
min'tea lui că iaste frumoasăşi vrâd'nică de multe laude grădina
acâia. Aciastă afară dinu ce o adeverâză socotâla fir6scă, iarăşi

9) Stăzânlaș, mibulaș, văznis
= taș
înălțaşă, nevodași. Flecsiuni arhaice ale trecutului nehotărit
(aoristul), şi conjugate dupre dialectul macedo-român, Acestea şi alte ecsemple ne dovedesc,
că
traducătorii Evangheliei din 1693 n'a fost streini de tecstul Evangheliei învățătoare, sai Kiriaco-

dromion din

1642

de Belgrad, izvodit

de Ierom. Silvestru,

care

pare

a avea

aceiași patrie,

cași

Me-

letie Makedon€nul dela Govora, cel cu cazania respectivă şi prăvili6ra.
10) Şărban Logofttul este fratele lui Radu logofătul, cei ce ait lucrat şi la traducerea Bibliei
Domnitorului Şărban din 1688. In cât se poate gice, că Şărban era ispravnicul lucrărei
acestia
din partea Domnitorului,
.
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dumnedăiasca

dicendi, că D-găi

scriptură (o adeverăză)

cândi ai

facutii raiul, întracea grădină a fericirii, ai pusă în lăun'tru şi o
fân'tină, împărtin'dusă în 4 încâperi, adecă în 4 riuri, ca să adpe
mai

riuri făcea

şi câle
pre

roditoriu

şi mai

frumoase

acâia

făn'tina

raiul. Deci s& cunoaşte că

din'sa

dintru

rain.

Blagosloviţi

creştini, grădină ca acâia aste besâreca lui Hs. Pen'tru carea, Ezikiil
proroculii dice (glav. 36, stih. 17)
stricatul, sai făcutii ca o grădină

şi vor dice; pămentulii acela
de hrană. stricati pămentii ca,

acesta aste besereca cea, pustiită, carea nici o dată n'aii dati roadă,
pen'tru carea, la împăraţiia 1) întăiu (glăva II) gice scriptura, că mulţi

săn'ti coconii cei pustii, mai vârtos de câtii aceia ce are băr'bati. Iară

când aii bine vruti lucrătoriul spre ia, făcutusau grădină de hrană,
nici o roadă de faptă bună nu iaste, ca să nui facă şi să nul
nască 12) grădina aciasta pen'traciasta, ca, cum sarii mira gic păme ntul
acela, stricatului sai făcută

grădină

hrană,

de

grădină

ca aceia şi

sadii ca acela iaste besâreca, întru carea sati sădit graun'țul celii
de muştarii pre carele luân'dul omuli, lau s&mănată în grădina, lui,
şaii crescutii şi sau făcuti copac mare. Blagoslovită e grădina, carea
are grădinariii ca acesta, carele samenă mici şi s& facil mari, gră-

un'ţii

de

muştariii, aii fostu

credin'ța

cea

întru Hs,

carea

săm&natii în Beserecă, şi saii făcutii copaci mare, ca şi
vedea, Prorocul Daniil (glav. 4) carele ajun'gea pănă în
trupina lui la marginile a toti pământul, şi fierile şi
sălaşluia pre elit 15), şi să hraniia din' ceriii, adecă limbile

sai

cela ce
cerii, şi
paserile
celea ce

nu avea l&ge şi nu cunoştea D-Qi. Iarâ după acela, aii cunoscutii
şi sai făcutii împărăție sfinţitoare şi limbă sfântă, grădină dară,

numâşte duhulii sfântii pre bes6recă, ai căria frumusâță şi podoabă
o cunoaştemi dinii mulţimea apelor, acelor 4 riuri, care izvorăsci
întru din'sa, carele sin'tii 4 evanghelii, carele facii pre lume mai

frumoasă,

şi o

fericese, adâpân'duo

nein'cetatii cu dum'negbiasca

dăscâlie, ce să află întru iale, şi fiin'dă ape, lumin6ză mai văr tosi
de- câtii toată lumina: lumâscă, pre totii omulii ce vine în lume.

Căci că de vrâme ce toată dum'nedăiasca scrip'tură să numeşte de

sfăn'tul Av'gustinii învățătură deplină tuturorii măestriiloră, adecă
meşter'şugu meșter'şugurilor, şi maestrie măestriilor, şi a înţelepciunii pan'dora şi a thina 14), şi de jaste după cumi dice marele

Vasile, lăcaşii sufletelorii şi vistierie er”burilor, şi a curăţeniilor sufle11) Impărăţia în loc de Impărați; adecă cartea I a Impăraţilor.
12) Să nulă facă, să nulii nască; în loc de să nu-o, sâi să n'o. Aceste neregularități limbistice nu S'ar putea prescrie de cât unui streîn, ca Antim Ivirenu, care venise de curând în ţară;
dar

pâte

Sărban.

logofătul,

autorul

şi a acestei

predostovii,

deşi

român

dupre

nume,

își

făcuse

educaţiunea prin Constantinupol, Parisul Românilor din vâcul al XVII-lea,
13) Traducere literară și greșită a lui xazeoxivouv 270 aur = sălăşluia pre elii, în loc de
întru el. S'a ademenit logofătul Şărban de preposiţia 'Fx:= pre, şi n'a băgat de samă, că în ro
mânește

urmează

dativ şi nu

acusativ.

14) Athena, deița mitologică a înţepciunei, și Pandora a tuturor darutilor. Logofătul Şărban
voieşte cu acâstă comparaţiune să dică, că Evanghelia a înlocuit înţelepciunea vekie a Atenei cu
toate darurile Pandurel.
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teşti, cu adevărații

cuvăr'şaşte între toată sfân'ta scrip'turâ, prea,

cin'stita, evanghelie, de vreme ce Evanghelia iaste prorocie deş'kisă.
lavă prorocia, evanghelie acoperită, acâste patru riuri ale evanghelii împreunân'duse faci o mare, precumii o numâşte marele
am'vrosie, întru care s8 află plinirea darurilor. Marea a duhovniceştilor taine, întru care înoată tainicul peşte 15) Is. Hs, a lui

D-deii fiii mântuitoriulă, după cumi

scrie la începutului stihurilorii

a, sivilii 16), apostolul vartholomeii, ai disii: evanghelia

in stat, lar mare şi largă

întru

lăţimea

să vâde mică

gân'durilor să

cunoaşte,

pen'tru aciasta, sfântul Jeronim numâşte pre evanghelie, cuprindere
a toată, bogoslovia, (teologia), n'aii greşit cine ai numit pre sfinta

Evanghelie,

temeii

şi

inimă

a, vekiului

testament,

şi

soare

ascripturii ceii noao, şi orighen care au numit Evanghelia începătură a t6tă scrip'tura, la aciasta, foar'te aii adevărat, căci că foar'te
covăr'şaşte glasul evan'ghiei, pre tot glasuli al serip'turii veki.
Cân'dă să ceteşte evan'gheliia să aprindi lumînările spre sănnu
de bucurie, după asămânarea acelor cinci fecioare înțelepte, şi să

scoală şi în picidre toți, după cum dice Sozomenii, şi mai vâr'tos
ar'hiereii cei îmbrăcaţi îşi scot omoforul lor, după cum învaţă,
Isidor. pilosiotul şi Simeon
mai marele păstorilor Hs.,

a toată lumea

de Soluni. Căci că de faţă
pen'traciasta şi al' şaptelea

săbor porun'câşte,

că

tot

cu

un felii

să află
sfântul

de

cin'ste

trebue săsă cinstescă stăpânescul kip alui Hs. şi sfânta evaghelie. Va Zlatausti, că ori cine are evanghelie in casa lui întracâia

casă dracii

nu

întră,

deci

şi

fecioara şi

măcinița

kekilia

ţinea

Evangheliia de asupra ei, pen'tru apărarea, şi paza ei. Preotul martiană cân'dă au văzut, că sait apropi6t focul de besâreca sfintii
anastasiă, sai suitii cu sfân'ta evan'ghelie pre acoperementii, şau

păzitii pre besereca acâia ne arsă. (dice citeţuli Theodor, şi nekiforii Calistii Csanthopol). Marele Con'standin evanghelie împo(do)bită 17) cu pietri scumpe, şi cu aur aii trimisi dar marelui

Nicolaii,

şi împăratul Theodosie cu mâna lui aii scrisă evangheliia. Iară
prea luminatulii blagocestivulii şi de Hs. iubitoruli Domnu, şi

15 Alusie la emblema creștină a seculului al II, dupre care literele, ce compun
vorba

pește,

adecă

'7/9us,

represintă

creştini vol€i a pronunţa titulatura:

inicialele

titulaturei

«I(pvods), X(ororos)

fiiul lut D-geii mântuitoriul» qicâi, săi 161ă
multe ori punâă kiar un pește, ca emblemă
16) Aici Şărban este supt înrîurea
emblematica creștină. Emblema peştelui se
interpretațiunile mistice ale ideilor creştine,
Şi Şărban, trăind pre la sfârşitul seculului

Mântuitorului;

O(e05) * Ytos)

și de acela,

în greceşte
când

aceşti

Zoro)
= lisus Hristos,

titulatura, s6ii numai numele 2/9us, == peşte, iar de
a titulaturei.
ideilor timpului săă, şi el confundă misticisinul cu
găsește în creştinism încă din secuiul al II-lea, iar
cu proteţii de ale Sevililor, sînt cu mult mat posteridre.
al XVIl-lea şi începutul celui al XVili-lea, când în

țărele române se întrodusese din Aton usul Sevilelor, adecă
ai Bisericelor cu Sevile şi cu profeţii de ale lor, a credut,
se datorește unei Sevile. (Vegi pentru Sevile prefața de
în 1891).
17) În text este împobită; adecă lipsește silaba do.
am pus'o în parentesă.

începuse ase decora pereţii de din afară
că și emblema peştelui din crestinism
la cartea nâstră «Iconografia» tipărită
Privind acâsta ca greşală de tipari, noY
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oblăduitoriu a toată ţara Ugro-Vlahii, Ioanni 1%), Con'stan'dinii Băsărabii voevodii, nu trimite sfânta evan'ghelie la unu sfân'ti numai, ce

la toţi pravoslavnicii. Nici o ai scris cu mâna lui, ce o au scrisă în
l6spedi 1%), nu înkidân'dii marea, bogăţie în pietricâle mici, precumii
ai fostii acâlea, în carele Mosii aii scris l6gea, dinit carele, unele

sau sfărămat iară altele sau înkisii în kivot, ce in tablele sfintului

tipariii20), ca săs folosiască toată besâreca
mai înainte saii fost tiparit -evan'ghelia
ară

Măriia

sa singuri

rumânâşte şi pricina
vr6me ce orighen au
akila, şi Theodotionii
şi încă ati mai aflati
Pamiilă, şi sfăntulu

o au

lui Hs, şi măcar

că şi

în limbă rumânâscă
21).

tipărit acum

întâiii

greceşte

şi

foar'te minunată şi mân'tuitoare. Căci că de
luat tâlcurile scripturii veki, carele leau făcut
şi Simmahonă, şau aflatii şi altulă la Ieriho,
şi alta precumii mărturisesci Evsevie a lui
leronimă şi leau pusi aceste 5 tâlcuri, după

as&menarea limbii jidoveşti, pentru înţel6gerea, sfintei scripturi, şi
o ad numiti pre aciastă alcătuire, înşesită, 22), iară, după acâstea au
pus numai pre câle trei adecâ alui akila, şi alui Theodotioni şi a
lui Simmahi, iarăşi după as&mănarea ceii jidoveşti, şau făcutii, celea,
ce să numesci

împătrite2).

Luatau

învăţătură

vred'nicile

n6muri

ale creştiniloră, precumă ai fostii evan'ghelia în limba a tuturoră
n6murilorii să o scrie, şi să o tipăriască după as&mănarea limbii
eleneşte 24). Ca, de s'ar intâmplă ceva greşală, saii îndoire la, evangheliia, carea iaste tălmăcită în limbile lor, săsă dez'l6ge îndoirea
şi săs îndrep'tâze greşala de pre cea elinâscă, precumii şi noul testa-

mentii

saii scris de

apostoli în limba elin6scă?5). Deci

mariia

sa,

18) loan în loc de Ja. Deşi nu pretutindenea pre timpul lui Brâncoveanu începe a se da
acestă interpretaţie lui Ic. Şi skimbarea acâsta se întâmplă, credem noi, că unii din literați!
vEcului al XVIl-lea uitase adevăratul înţeles românesc al lui Jo — Crai, Rege,
15) Alusie

la tablele

paginelor,

formate

din

culegerea

literelor,

saii a vorbelor,

s'a tipărit Evanghelia.
20) Nu ştim, dacă pe fața globului se va mai găsi un popor, care
pună tiparul între obiectele sacre, ca Românii. Ei numai după. tipărirea
bine facerele, şi apoi tiparul le realisa vekiul lor dor, de a avea cărți
cea vorbită, Cu un asemenea popor propăşeşti într'o decime de ant, ca
21) Alusie la Evanghelia lui Șărban Cantacuzin din 1682, şi

şi

de

pre

care

din

-

prin seculul al XVIl-lea să
a câtor-va cărţi Y-a înţeles
la îndămână pe limba lor
într'o sută.,,
pâte şi la Tetravanghelul

16şI,

22) Traducerea termenului grec zEaxidoros, = înșesit.
23) Idem a termenului zergazidoros, = înpătrit.
24) Şărban logofătul aici, ca mai în tâte comparaţiunile s€le, cam silâste înţelesul ideilor,
pre care el le alătură între dinsele. Dacă alte popore, saii mai drept, dacă Origen a adunat mat
multe testuri sfinte şi le-a comparat între dinsele, făcând ast-feliii, tetraple, pentraple, și kiar ecsaple,
apoi scopul unei asemenea lucrări era studiul,şi nici de cum înjghebarea unui tecst de ritual, Fenomenul acesta, de a tipări un tecst de Biserică alăturea cu tecstul original al traducerei, nu se
întâlneşte, de cât numai la Români, carii supt felurite forme ai căutat să facă pace cu triglosismul

giec. Causele acestui fenomen, care se repetă și cu alte tipărituri în secului XVill-lea, sînt politicoliterare; este lupta, ce o dă triglosismul grec tetraglosimului slav şi pentaglosismului românesc,
Şărban Cantacuzin, cum am vădut mat sus, făcuse pentru timpul săi un pas îndrăzneţ, iar
Constantin Brâncovenu, om mai mult de calculul, și nu mărginit numai în sentimentul naţional,
găseşte

acest

mijloc

de împăcare

în tipărirea

Evangheliei

atât

româneşte,

cât

și

elineşte;

şi cu

kipul acesta el îndeplinește dorul Românilor, de ale da cărţi pre limba lor, astupă gura tetraglosiştilor slavi, iar triglosiştit eleni văd în acâstă măsură putinţa întroducerei treptate şi pe nesimţite
a limbei

elenice

în Biserica

românâscă.

25) Aici Şărban logofătul
greceşti.

Nu

t6te cărţile noului

este

sub

Testament

înriurirea
s'aii scris

culturei evului
d€dreptul

mediu a literaturei teologice

în elinește,

Aceia,

stă întru acâsta; că ele tote forte de timpuriu s'aii tradus în limba elenică.

ce este

adevărat,
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prea, luminatulii Domni fiin'di răv'nitoriii pravoslavnicii credinţe, şi
aven'du, precumii marele Athanasie scriia, împăr atului A(Dovian 26),
acâia să cade Domnului, iubitorii de D-gău, şi iubitoriu de învă-

țătură voei şi poftă acelori cereşti 2%), o au tipărit grecâşte şi ru-

mânâşte, pen'tru pricinile ce sai disii mai sus, şi măcar că să află
măriia sa, ca nică odininară altă dată, în multe, şi unele după

al'tele ale politicii griji 28). Iară urmân'qă sin'gurii biruitoriului împă-

rat, lui Markian, ce scrie cătră sfântul săbor deni halkidonii, mai
cin'stiti de câti toate politiceştile lucruri, socotimii şi ţinemă pre
grija a sfin'tei şi a pravoslav'nicii credinţe. Toate lucrurile câle
denii afară, iubitoriul de D-d&ii Domnu lăsân'dule pre urmă, au pusii
inain'tea tuturorii acestii sfintii lucru, nădăjauin'di cum că pentru

maă multă cin'stea ce face celorii dum'negăeşti,
şi pre cei supuşi

va kivernisi D-dău,

măriei sale provoslav'nici, precum

scriia, sfân'tuli

a toată lumea alu şaselea, săborii, sin'guri biruitoriă lui Con'stan'dinii
pogonatului,

carele era ajutătoriii pravoslavii

aciaştia,

dar” ce iaste

mai cuviin'ţat pravoslav 'nicului stăpânului; Decâtii, a infrumuseţa pre

cei de sup'tu ascultarea lui, mai nain'te de toate, cu blagocestiia,
prin” carea, şi înru câlialalte lucruri, bine petrece politiia. Deci
întracesta kipă, şi pentru acâstea au porun'cit prea luminatuli
Domnu săst tipăriască sfăn'ta Evan'ghelie, şi săsă dea la, pravoslav!-

nici în dar), in'tru slava lui D-d&i, şi intru adaogerea sfin-tei pravoslav'nicii credin'ţe, carea primin'duo fraţilor, cetiţi cu socotelă şi

cu plecăciune. Plecân'du-vă, sfintului Zlataustii ce gice, rogumă, şi
rugân'dumă nu părăsesc, ca nu numai să ascultați sfân'ta evan'-

ghelie, ce şi in casele voastre cu cetaniia ei adâse să vă îndeletniciţi. Şi de nu nici puteţi să îinţelegeți cele scrise, numai dinu

sin'gură cetania multă, să face sfin'ţirea, scrie şi origheni, că în
ce kip şerpii, măcar că nu ințeleg limba fermăcătorilorii, Lari audindii

25) E curi6să greșala acâsta din tecstu! românesc; căci în cel elen este Iovian și nu Aovian.
P6te că e numa! greşală de tipariii.
27) Dupre construcția regulată românescă lipsește verbul a avea, mat ales că în greceşte şi
este

acest verb.

Şi nu credem,

în sine înţelesul şi aluf
ne conduce

acusativul

că

pe timpul

avea. In dativul
«poftă»

de

după

logofătului

c<voek> trebue

Şărban

să

fie

unipersonalul

o

greşală;

«se cade>

și la

să fi avut

acâsta

dinsul.

bănuială

.

28) Alusia la răsboele dintre Turci şi Austriaci, care ş'aii avut locul între anii 1690 — 1693,
şi prin urmare tocmai pre timpul tipărire! Evangheliei aceştia.
2%) Constantin Brâncovenv, ca şi Şărban Cantacuzin, tipăreşte Evanghelia și o dă în dar. Tipă-

rirea unei cărți, şi mal ales a unei Evanghelii în doă tecsturi întrecea puterile Bisericei românești
din seculul XVIi:lea, carea, deși avută în proprietăţi fonciare, nu dispunea pre acele vremuri de

depreciare a pământului de mijl6cele, trebuitâre pentru o asemenea lucrare, Şi apoi, numai pe
C. Brâncoviu, ca Domnitor cu vederi întinse, îl prindea, ca, după ce se va îngriji de supuși! săi,
săse gândiască și la trebuinţele religi6se ale altor popâre creştine din Orient, tipărind pentru Arabi

Liturghi!

şi 'Lestamente,

alte cărţi, şi cartea

iar

pentru

Greci

pe

lângă

intitulată: Bifios dviavorov

acestă

Evanghelie

precum

meprizovoav Tiv d'navav

şi

o

mulțime

de

droiovăiav
= carte

anuală, ce cuprinde t6tă slujba (bisericâscă). C. Brâncuvânu, Antim Mitp. 1709. Târgoviştea. Noi
am citat aici un singur esemplu, ca ceia ce este o carte rară la noi, și din care se pot găsi ma!
multe prin Bisericele Peninsulei balcanice, tipărite „numai în grecește și destinate pentru acele
Biserici. In deobște acum este ştiut, că pre timpul lui C. Brâncovenu Biserica Orientului întregă avea

în Târgoviştea Tipografii, care tipăriaii mat ales cărți de ritual în limbele grâcă, arabă, coptă, georgienă, dupre cum pre timpul lui Matei Basarab se tipăriaii asemenea cărţi în limba slavică pentru
trebuinţele Bisericelor din Liov, Bulgaria, Serbia, etc.
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numai glasulii lori amor'ţesci şi rămânii făr mișcare. In'tracesta kipit
şi cela, ce cetâşte sau ascultă sfânta Evan'ghelie, măcarii de nu
cică 3%), întelâge c6le scrise iară patimile, şi pofta ce să află în trupulii omului, şi îndemnările satanii, numai dini cetanie şi dinii au-

dire să

omoarâ.

nostru Is. Hs.

Şi faceţi rugăciuni şi molitve3t)

ca să apere

şi să păzască

cătră

pre luminatulă

Domnul

şi

de Hs.

iubitoriulă Domnu, împreună cu toţi ai casii mariei sale cu sănătate,
şi cu pacinicii aşăg&menti. Iară după îndelun'gate bătrânâțe să le
dăruiască lori daru de învred'nicie, carele iaste, după cumi scrie
fericitulu Pavel cătră Colasiani, ca să-i pule pre ei sfinţi şi negreşiţi
şi nevinovaţi înain'tea lui întru moştinire neputredă, şi curată şi neveştejită, păzăn'du-se întru ceriuri, după cum dice fericitulă Petru, unde
au mersi Hs. înainte sirguitoriu pentru noi. Căruia iaste slava

nesfăr'şită întru nesfâr'şiți veci. Amin.
«In oraşi în Bucureşti, lstu ot rojdesva Hirist) a. 52) 1693.
Intru toti cel mai mici şi plecati Şărbani, v = mare msţa
Septemvrie 3), log. 34).
Pe faţa adoa a foiei apatra:
«Viiaţa sfân'tului şi Evan'ghelistu loannă, după cumii a scrisii sofronie.»

Şi pe faţa întăia a foiei a cincea altă biografie, tot în amandoă
limbele.
«A acestuia Evan'ghelistu viiaţă, den'trale lui Dorothei muceniculi, Epis'copulă Tyrionului.
Dela fața un-spre-decea şi până la 45 merge
Ioan, unde se înkeie aşa:

Evanghelia

lui

«Pentru aciasta dară, toți Preoţii şi Diaconii, iaste să, ştie
aciastă rân'duială, şi acestui numării ali s&p'tămânilorii cumii arată,
30) Aici este o greşală de tipar, tipărindu-se cici, în loc de nici.
31) Şărban

logofătul,

având

a traduce

pe

îprevseee
== cereri,

rugăciuni,

şi îxcolas
= rugă-

ciuni, pune în locul celei întăia vorba românescă rugăciune, far în locul cele! de
nescul

adoua pe

slavi-

molitvă.

32) Letu ot rojdesva Hirist)a
— anul

dela nașterea

literați! seculului a XVII-lea încă cuvinte sacramentale,
33) Din însămnarea lunci lui Septembrie aici de

lut Hristos,

şi de aceia şi
cătră logofătul

Aceste

vorbe

erati

pentru

Şărban nu le traduce,
Şărban, putem ști, că tecstul

Evangheliei, ce ne ocupă, sa pus supt tipar la începutul anului bisericesc 1693.
34) Acest Şărban este tot acela, ce a scris și versurile de supt stema Domnitorului, și prin
urmare vegi şi nota de mat sus No. ro. Dar noi în fața celor din acâstă predoslovie putem adiuga,
că Şărban era o pers6nă, cunoscătâre adânc de înțălepciunea cea din lăuntru, precum şi cea din
afară a Scripturei ; adecă era un erudit atât în ale Bisericei, cât şi în ştiinţa profană. El pâte, că
a fost

tovarăș

de

sc6lă

cu

Constantin

Brâncovenu

Domnitorul,

rând, lucrând şi la traducerea Evangheliei din 1682.

care

avea

şi

el

o

cultură

nu

de

35

înainte, ca să nu se smin'tâscă după num&rulă
sloveneşti, pen'tru că nu se potriveşte 35).»

izvoadelorii celori

Tot pe acâstă faţă:

«Viiaţa sfân'tului şi Evan'ghelistii Matthei de Sofronie».
Pe

fața 47 începe

Evanghelia

lui Matei

faţa 118, unde se înkeie:

şi merge

pănă

la

«Sfer'şitulii Evan'gheliilorii lui Matthei, pănă întru aciastă Dumi:

necă a şap'te spră dâce, ce să kfamă a hananeii. Iară de aici inain'te

să începi ale Lucăi 56) Evanghelii spre a opta spră dece s&p'tămănă

după Rusalii, precumi iaste îns&m'natii începân'dust s&p'tămăna
Luni pănă duminecă sara, cumii iaste scrisii şi pănă aică 57)».

Pe aceiaşi față în amândo&

de

limbele.:

« Viaţa, sfân'tului Evanghelist Lucsi, după cumii scrie Sofronie.
Pe faţa 119:

«Viaţa acestulaşi Evan'ghelistii Luca, den” istoriia lut Dorothei

măciniculi

şi Episcopulă

Tyrului».

Pe fața 121 începe Evangheliile dupre Luca, şi merg
fața 213 inclusiv.

pănă

la

Pe faţa 214 este:

«Viaţa sfân'tului Marco Evan'ghelistii de la Sofronie».
«A

acestulaşi

Evan'ghelistii

Viaţă

măciniculii Episcopul Tyrionului 38)».

Luca,

pre scur'ti, dela Dorothei

35) 'Tipicul întrebuinţărei Evangheliilor cu nota de mai sus sînt numai în româneşte.
35) Evanghelia din 1693 declină unele nume proprii, ca şi cea din 1682.
31) Acâstă notă în tecst este numai românsște, far tipicul întrebuințărei Evangheliei
dela

care

stă de-asupra

notei,

este

româneşte

38) Şi aici Atanasie Ieromonahul
Tugiov=

al Tirului,

românesc,

43483

saii al

Tirelor,

şi greceşte.

este supt înrlurirea tecstului din 1682; căci traduce pe
cu Tirion-ului ; adecă face din genitivul plural un singular
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«Evangheliile

La fața 289

la utrăne,

voscresne

11».

până

Minologiul şi merge
se tituleză aşa:

începe

până

şi merg

Pe faţa 216 începe Evangheliile dela Marcu
la faţa 280, unde se citeşte :

şi

la fața 360,

«Inceputulii lunilor cu ajutoriuli sfin'tului D-q&u».
Dela

faţa 361 —363

sînt arătate Evangheliile

la deosebiți

sfinţi.

Dela paginele 363—366 se arată Evangheliile la desebite
trebuințe bisericești, iar de aici pănă la pagina 370 sînt Evan-

gheliile sfnţirei untului de lemn, saă ale maslului.
Pe fața 370 şi parte

din

371 este acestă prefață

în

amândoă

limbele:
«Iubitoriului cetitoriă sănătate.
«Inceputii luân'di aciastă dum'neg&iască

carte,

acelui

de pu-

rurea, curătoriii şi de viiaţă izvoritoriă, şi nemuritori izvoru. Din'tru
carele ca din'tral'tuli oare carele ali Raiului, întăriti izvori, cea a
lui Hs, iubitoare de blagocestie, şi dinu 4
râţa tur'mă adăpân'duse nu va însăta în
a lui făgăduin'ță (glava 4 loan). Iară
carea eii îi voii da lui nu va însăta în

păr'ți ale Lumii cuventăveci, după cea adevărată
cela ce va bea dinu apa
veci, ajutândă întru tot

putâr'niculii D-g&u a luati şi sferşit. Cu porun'ca şi keltuialele a,
blagocestivului, şi pre luminatului Dom'nu, şi oblăduitoriui Ţărăi
rumâneşti. Ioan, Costandinii Băsărabi Voevodi. Iară nevoin'ța,
şi cu cea după putâre amăndurorii lim'bilori îndereptare. A prea

micului întru ieromonahi,
39) lerom.

Atanasie

Moldovânul

Muntenia dela mânăstirea Agapia,
hala.

Atanasie

este

unul

Athanasie moldovânulii 59. Rogumă dară

din

sa

numit

mai

nainte

Popa

bărbaţii

cet mai

cu învățătură

ax vEcului

dupre t6tă probabilitatea studiile în Academia lui Vasilie Lupu,
Episcop

de [luși,

recomandat

care

la

1687

Atanasie;

unde se vede, că după mârtea soţiei sale
s'a râdicat

pe Atanasie lui C. Brâncovânu,

pe

tronul

şi el este

venit

în

aprimit shima mona:

al XVII-lea,

şi el, făcându-și

a fost cunoscut lut Mitrofan, fostul

Episcopiei

de

Buzeii,

și

care

trebue

să fi

ca specialist în limba elenică, Că Atanasie era cunos-

cut de cătră Mitrofan, o ştim acâstă dinirun manuscris, întitulet <Albina»
pre care Laii tradus
amândof, şi pre care studiindu-l noi, lam oferit Academiei române, Pre Atanasie noi îl cunâştem,
ca ştiutor adînc de limba elenică, şi kiar ca specialist în teologie, şi dintr'un alt manuscris, care
cuprinde un discurs la S-ţii Impărați Constantin şi Elena, lucrat de cătră Gherasim Patriarhul Alec-

sandrie! pentru C. Brancovânu

cu ocasiunea

sfinţiret

Bisericei

din

mânăstirea Hurezii,

şi pe care

Ieromonahul Atanasie Va tradus și scris pentru Domnitor. Aici Atanasie ni se înfăţișază, ca un
cunoscător de aprâpe al literaturei teologice, şi kfar ca un literat de întăia mână a timpului săi;
pentru că el crează o terminologie teologică românâscă,
fârte bine nemerită pentru starea limbei
din vâcul al XVII-lea. Tâte aceste date, precum şi altele, care privesc pe acest bărbat de valdre

sciinţifică al secululut de renaştere al Românilor, noi le-am grupat într'un studiu special,
pot vedea în opera <Dok manuscrise> din analele Academiei române seria Il, Tom. XII;

care se
1892.
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şi poftescu pre ata, cin'stită şi frăţască dragoste o iubite cetitoriii,
de vei nemeri

(pen'tru

că

nescare

unile

dini

greşale, au ale orthografii, au ale tăl'macirii,

puţina

ştiinţă

şi dină

nesocotială. Iară

câlialal'te din'tru cea cu greu al'cătuire 40) sau făcutii). Ce dară
ajutân'dumi mie greşitului iartămă cu duh blân'dă, pentru celt

ce

neu

poruncitii

noa0

de

şaptedăci

ertămă unii altora greşalele, că de vomi
Căci că fiinţa omenâscă ca o purtătoare

laste pre
săn'gur

lesne

lunecătâre.

Iar cea

lui D-d&i sau dat 41). Acăruiai

Şiții vâci. Amin.

de

ori

desăver'şit
slava

şapte,

să

negreşală,

numai

şi puterea intru nesfer-

Pe faţa 371 şi parte din cea următoare
epilog în do& limbi.
«Iubitorule cetitorii

câte

er'ia, er'taniseva noao.
de trupi şi a greşirea

este acest

sănătate.

«Ca şi cor'horulii 42) între alte verââțe precumă dice pil'da, mă

arătu şi ei o iubiţilorii cetitori, cătră cei meşteri, şi iscusiţă şi în-

ţelepţi, şi nevoitori tipografi. Cu aciastă de bogoslovire cu patru
strune, şi cu toată alcătuirea de dulcele glasi alăută, aceii în trei
staturi dumnegăiri, capulă ceii fără prihană ai noastre credin'ţă, sfânta,

dic, şi dum'negăiasca, evan'ghelie. Din'tru carea noi, luminân'dune
prenă dum'nedg&eştii şi ai duhului propoved'nică apostoli, şi sin'guri
vădători, a infricoşatelerii a domnului taine, cea întreită şi nedespăr'ţită aceii desăver'şitii şi necuprin'să troiță. Ami cunoscutii, pre
tatălui nenăscutii, şi pre fiiulu din părin'tele născut, şi pe dum'neg&-

esculii Duhii dela, Părin'tele purcedătoriu, o dum'negăire de o fiinţă
şi de împărăție în trei feţe necunos'cută. Deci vădendi ei smeritulti
adăn'culă bogoslovii, mă stidiami 43) a mă apuca de acesti lucru,
însă dân'dumă

pre mine

cu credin'ță

curată

şi

cu

nădâjde,

cătră

dul'cele Hs. carele gice, (la Math. XXI), De veţi avea credin'ță, şi
nu v& veţă îndoi, veţi dice mun'telui acestuia, râdicate şi te aruncă
în mare, să va, face, şi toate oare câte veţi câre creden'dii veţi lua.
Deci sprâcestea căutân'di cu tot sufletul şi inema, prin'trudă şi
osten€lă ru puţină mamii atinsă de acestii folositorii de sufletii lucru,
al căruia, întăiii cea lui D-dei plăcută voin'ţă şi aflare, şi kel'tuialele ai fostii. A prea luminatului şi pravoslav'nicului creştini şi
49) Un sămn de rusism în voba dankzw$ipt. Rușii, voind a avea pe i mâle în mijlocul
vorbelor, îl adaug vocala n feri, ca la Atanasie, Şi apo! trebue să mat ştim, că acesta este singurul
.
loc la Români, unde n se pune la mijlocul vorbei şi cu sonut de ! scurt,
41) In tecstul acestei prefețe este «datat> în loc de dat. De sigur că din greșală,
12) Cor'horul o plântă amară, pentru a căria amărăciune grecii o întrebuinţaii
ca prototip

de amărăciune, și gicâii e! în formă de proverb: camar ca corhorul>.
43 ME stidiam=— mă ruşinam, mă sfiam. Dela slavinescul CTiiAHTica=
a

vată acestă vorbă numai de limba cărturarilor, căci noi pănă acum
întâlnit în graiul popular al vâculuf al XVII-lea.

nu ne

mă

aducem

rușina. Conser-

aminte să o fi
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mare cuviin'țatulii Dom'nii şi oblăduitoriu, a toată Vestitei şi blagoces”tivei Ungro-Vlahiii Ioanni Costan'dinii Băsărabi voevoda. Iar tipărită

de mine prea, micul în ieromonahi, Antim dela Iviriia, 4%) roguvă dară,
îndreptarea, greşalelor, neştiin'ței şi ale nesocotslei mâle cu blân'dă
şi frăţas'că voin'ţă, şi nedefăimân'du, făcen'duo, rugaţivă pentru mine
smeritul

pururea

întru Dom'nul.

In sferşit tecstul acestei Evanghelii
«Scara

pe fața 372

se înkeie

cu:

a patru Evan'ghelişti».
+
*

*

Arătând pănă aici cuprinderea cu paginaţia respectivă a Evangheliei din 1693, noi o spunem dela început, că în ornamentaţia
tipăriturei Ieromonahul Antim Ivirenul este coverşitor leromonahului
Kiriac, «tiparnicul» Evangheliei din 1682. Aşa porta Evangheliei
din 1693 este tipărită intr'un kenar, format din trei col6ne şi şâse
ic6ne, din care trei icone sînt aşedate în fruntea paginei, iar alte

trei sub col6nele, încădrătore ale tecstului grec şi român al porţei.
Sus este icâna Mântuitorului cu mânele bine-cuventătdre, întinse în
spaţiu, avend şi Evanghelia, deskisă pre pept. La drâpta acestei
ic6ne este Evanghelistul Matei, şi la stânga Ioan, fie-care cu emblema proprie. De desupt, la, drâpta paginei Evanghelistul Marcu şi
la stânga Luca cu emblemele lor, iar la mijloc sub col6na, despărtitorea, a tecsturilor porţei, este icâna, S-lor Impărati Constantin şi
Elena, sprijinind crucea, ce este înfiptă în mijloc. Nu fără de scop,
credem noi, este pusă aici icâna patronilor Domnitorului Constantin
Brâncovenu, şi se înţelege, că ea are menirea, de a-i aduce o răsplată morală pentru keltuele, depuse la, lucrarea şi tipărirea, acestei

Evanghelii. Aceia, ce întruneşte mai multă măestrie din ornamentaţia acestei foi sint colGnele, care despărţesc tecsturile, şi care cu
sine formâză do& portice, umbrite de doi serafimi, ce stai de-asupra
fie-cărui tecst. Capitelurile celor trei col6ne, care despart tecsturile

şi le încadreză
14) Despre

Antim

tot-o-dată,
Ivirenul

P.

sînt lucrate
S.

Melhisedec,

fost

în

foi de arbori

Episcop

de

Roman,

cu

a publicat

multă
nişte

note

biografice dupre Delkiaro prin opera, întitulată <Didahiile» lui Antim Ivir€nul. 1886 pag. XVIII—
XXXIX. Despre Antim se mai pote ceti în «Condica sântăs 1886 pag. 98—103. — Apol noi mai
avem acum
al Bisericel

şi alt material Ja îndămână, precum
românești, pre care așteptăm numai

şi stamba contimporanăa acestui mare Arhipăstoriii
ocasiunea, spre a le pune la îndămâna tuturor, şi

ale da în cunoştiința Românilor.
Mai dăm aici şi data biografică următore despre marele Antim; că el adecă la 1703 luna
Dekemvrie era tot icromonah, şi se ocupa de măestria tipografiei în Bucureşti, Acestă dată o avem

din opera, tipărită în grecește tot de

Antim

şi de cuprinderea:

«Tilcuirea

şi rândutla

prea'noirei

templului». Hărăzită întru tot Prea sfințitului şi divinului Stăpân, Domnului, Domnului, Gavriil Patriarhului icumenic. Fiind oblăduitor prea înălțatul, Domnitor, Domnul Domnul, loan Constantin Bassarab

voevod al tâtei Ugro-Vianii.
fost al Sofiei Domnului Domn

In

anul mântuirei

1703

Şi acum întăi s'a dat în tipar. Cu keltudla Inalt Prea Sfinţitului Mitropolit
Afesentie.

Spre

luna Dekemvrie,

a se da în dar

De Antim

Arhiereilor,

In Bucureștii

ieromonahul cel din Iveria.

Ugro-Vlabiei,
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măestrie, iar pe cele doă col6ne

de pre margenea kenarului, ca, ele-

ment de ornamentaţie, este întrodusă o flâre, care s&mănă cu vâzd6ga, saii crăiţa desvoltată,.

Pe faţa a doa a foiei întăia. este stema ţărei, lucrată din foi,
flori şi ramuri, care plâcă din gura unei figuri de lei, se rădică în
sus pănă la corână şi ţin pe dinsele doi îngeri, din carii cel dela,
drepta stemei ţine în stânga sa sabia g6lă şi cu drâpta rama, în
care este încaurat corbul, iar îngerul dela stânga are în drâpta buz-

duganul şi cu stânga
domnâscă, ţinută de
incununeză o platoşă
aşedată într'o ramă,
ale unui copacii, şi

ţine rama cu corbul. Sus de tot este corona
doă figuri omeneşti cu code de delfini, şi carea,
de ostaşi. La mijlocul stemei este marca țărei,
şi compusă dintr'un corb, ce stă pre doă crăci
ţine în ciocul săi crucea cu şâse colţuri, la,

drepta, căria este s6rele şi la stânga luna in pătrarul din'tăiu, eşită
din nori.
Ic6na Evanghelistului Ioan de pre faţa adoa a foiei a cincea
de o înfăţişare tinără este pusă într'o ramă ovală, formată din linii,

Jar în cele patru colţuri ale feței şi margenea ramei este câte un capitel,
care să îmbină între dinsele câte dos, doă. La mijlocul ramei stă Ev.
loan în picăore şi în porticul unei case, având la drâpta o masă cu

calimare şi o carte deskisă, şi la stânga jos este vulturul emblematic.

St. Loan ţine cu drepta condeiul de-asupra călămărilor Şi cu stânga
evanghelia întredeskisă, iar pe margenea de sus a kenarului este
gravat: c0 âpoc, 'Iocdkwwms, 6 Qeoidyo
= sfintul
s Ioan teologul». In de

obşte vorbind, icâna are o înfăţişare espresivă, cu neasămănare mai

măestrit lucrată, de cât aceiaşi icână din Evanghelia dela 1682, şi
apoi aici cesilograful Antim, nu ca Kiriac e«tiparnicul» a ştiut, ca
cu dalta sa sculpturală să dea, figurei Evanghelistului şi cucernicia
trebuitâre.
In fruntea tecsturilor Evangheliei lui Ioan este o vignetă, carea
cuprinde ic6na învierei, aşegată într'o ramă rotundă şi compusă din

linii subţiri. La drepta şi la stânga icânei sint ornamente, formate
din do5 rămuri, care es din do& buciume, de desuptul icânei, şi se

compun din foi şi flori desvoltate. Kipul Mântuitorului din icână,
precum şi acelor doi str&jari, ce staii pe laturele mormântului, sînt

de o măestrie mai de rând, şi nu corespund în fineţă cu ornamentele,
formate

din flori.

Ie6na Evanghelistului Matei este aştdată pe faţa 46 atecstului

şi figura sfintului în starea de bătrin, care, ţinend condeiul în arâpta,
stă în picidre dinaintea unui portic şi vorbeşte cu îngerul emblema:
tic. La stânga Sfintul are o masă, pe care stă cartea deschisă, Şi
călimarea, iar la drepta este ingerul, care, întors cu faţa spre Evanghelist, îi aduce aminte despre cele, ce are de scris, şi ecsecutând
cu mânile gestul indicațiunei, pune pe Matei în posiţia de nedu-

merire. Rama,

încunjură,

în care

sint, identice

este gravată

ie6na, cu ornamentele,

cu cele dela icâna Evanghelistului

ce o

Ioan,

şi

40

în fruntea ramei csilograful Antim a gravat: «6 &yros, Mar9aiog= Sfintul
Matei» dând şi acestei icâne o espresiune, care lasă în urmă ic6na,
aceluiaşi sfint din Evanghelia, dela 1682.

In fruntea tecsturilor Evangheliei dela Matei este aşădată icâna,
Mântuitorului de o înfăţişare tinără, carea, înkipueşte pre Emanuil.
Rama

icânei

ornamente,
căumuri,

este tot rotundă,

compuse

dispuse

do&

iar la drepta

şi la stânga ramei sint

din flori, foi şi rămuri, care esi din şâse busub icână

şi câte dos pe de lături. Icâna acesta,

cu ornamentele ei are o înfăţişare mai măestrită,

de

cât cea dela

Evanghelia lui Ioan, şi pe rămurile ornamentaţiei sînt gravate şi
patru păseri, iar de-asupra ramei icânei la drepta şi la stânga sint
săpate aceste doă s&mne, care par a litere; la drâpta m, la stânga
n; şi care pote că înkipuesc inicialele numelui sei, adecă 49.
18. =Antim Ivir6nul, şi de aceste s&mne sint pline tote tipăriturele

şi manuscrisele lui Antim.
Pe

faţa

121

Antim

a pus

icâna Evanghelistului Luca, dispusă

ca şi cele de mai sus, şi încunjurată de acel6şi

ornamente,

iar fi-

gura, sfintului pănă la briu este gravată pe o planşă, în forma unui
cadru. Evanghelistul cu figura gânditore şi cu înfăţisarea de bătrin,
ţine in mâna drâptă, lăsată în jos, condeiul, iar pe braţul mânei
stângi are Evanghelia, deskisă. La picidrele sfintului stă boul emblematic în genunki, şi la drâpta are o masă, pe carea se află o

carte deskisă, calimarea, un cuţit şi un câs de nisip, şi in firida unei
ferestre dela, drepta un vas cu flori, s&mnul disposiţiei estetice a
Evanghelistului Luca, ca zugrav, în 6re-ce pe ferâsta, dela stinga se

v&d turlele unei cetăţi cu arbori împrejur. Ornamentaţia acestei icâne
este în totul semină cu cea dela ceialalți Bvanghelişti, şi pe un
ruloii, dispus

pre margenea, de sus a ramei, stă scris:

co &yiog, 4oixaş

= Sfintul Luca» şi în sferşit în s&mn de ornament final este altă
inicială a numelui lui Antim, făcută aşa: A: = 43. = Antim.
Infruntea

tecsturilor

acestei

Evanghelii

este un trimorf cu trei

icone, şi cu ornamentaţii, formate din rămuri şi foi. Icna Mântuitoriului, aşedată la mijloc într'o ramă de linii rotunde, ce are înfa.țişarea, unui lanţ, îl presintă în posiţiunea de arhierei cu mitra pe
cap, îmbrăcat

în sacos şi cu omoforul

în spaţiu bine-cuvinteză.

mare,

La drâpta este icâna

jar cu mânele întinse

Maicei Domnului

şi

la stânga, asfintului loan botezâtorul, aşedate în rame, formate din
rămurile ornamentației. Tote kipurile iconelor sint eşite din nori groși

şi ai înfăţişarea unei lucrări de măestrie, datorate geniului lui Antim.
Apatra
a tecstului,
unui portic.
stă pe labe,

iconă a Evanghelistului Luca este tipărită pre faţa 215
şi figura sfintului, stând în picidre, este aşedată, în faţa
La drâpta Evangelistului leul emblematic, dar întraripat,
iar la stânga pe o masă esteo karte deskisă, călimarea

cu un condeiii şi un cuţit. Tot pe masă este o adoa carte înkisă
şi ţinută de Marco, iar cu drepta ţine condeiul. Figura are înfăţişarea
unui om ca de 50 ani, încă viovii, şi pe o panglică, ce este întinsă
pe marginea ramei celei rotunde, formată, din linii, stă scris: «6 &yios
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Maexos
= Sfintul Marcu». Şi în sfârşit pe panglică este şi iniciala lui
Antim, înfăţişată mai sus.
Tecsturile Evangheliei dela, Marcu aii în fruntea lor icâna Mântuitorului, carea este şi la Bvanghelia lui - Matei.

In deobşte Ornamentaţia şi iconografia lerom. Antim

din Evan-

ghelia dela 1693 este cu mult mai covârşitore în măestrie, decât icono-

grafia şi ornamentaţia Ierom. Kiriac, cel care a tipărit Evanghelia
din

1689.

Iar kenarele,

cu

care

este brazdat

tecstul

Evangheliei,

şi care înkeie un şir de Evanghelii şi deskide altul, sînt lucrate cv
rămuri, flori şi foi, s6ii cu arabescuri, având tot-d6-una un grad înaintat de măestrie. Şi înkeind descrierea ornamentatiei din Bvanghelia dela 1693, adăugăm, că tecsturile sînt tipărite în doă col6ne,

despărțite printrun spaţiu alb, iar litera atât cea grâcă cât şi cea
românâscă este măruntă; şi acesta numai aşi putut face, ca tecstul
a doă Evanghelii, adecă cea elin6scă şi românescă, să incapă pe

372 de feţe s6i 186 foi.
*
*

Evanghelia

din

16983,

*

studiată

din

punctul

de privire

literar,

este un pas înainte, dar nu putem să dicem, că este şi un pas îndrăzneţ

pe calea

propăşirei

literare a Românilor. Logofătul Şărban,

şi mai ales Ieromonahul Atanasie, cel însărcinat cu colationarea tecsturilor, se supune legei propăşirei literaturei poporului românesc,
dar în mergerea sa de propăşire este ţinut de sfiala, marturisită

kiar de logofătul Sărban,

când ice:

«Ca de sar întâmpla ceva gre-

şală, saii în'doire la Evangheliea, carea este tâl'măcită în lim'bele lor,

(şia Romanilor), săse dez'l6ge îndoirea şi săs îndrep'tâze greşala de
pre cea, elin6scă». De acum îndată vom vedea, că asociaţiunea, ŞărbanAtanasie merge pre urmele tecstului Evangheliei din 1682, având
între dinsele nu numai as&mănări de traduceri nemerite ale tecstului,

dar şi greşâle comune.

De

as&m&narea

vom

tecsturilor,

aceia

noi

aici vom

cita locuri,

aduce

de unde

esemple de

se va vedea,

că

amândoă tecsturile sâmână şi în erorile lor, şi în sferşit vom pune
în evidenţă, şi înaintările literare, realisate prin Evanghelia din 1693.
Incepem a arăta asămănările Evangheliei din 1693 cu cea din
1682, plecând tot dela Evanghelia dupre Ioan, şi anume tot dela

versetele 1 şi Il-lea ale acei Evanghelii,

avend, se înţelege, şi aici

de basă tecstul originalului grec:
(

|

Teostul original

Tecstul Evanghețiet din 1692

Tecstul Evangheliei din 1693

Dinceputi era cuvân'tuli şi cuvân'tuli
era la D-qăi şi D-qău
era cuvân'tul.
Acesta era din ceputii la D-dăi.

De'nceputii era cuvân'tul şi cuvân'tul era

|

i
li

Ev
aa

coyi mp, d A0yos
9

1uyos

4jv

7rgo0s

| zov Beov ua Qeos 1
€ Ao0yos.
Oros dv îv coxi
77008

7ov

80».

la, D-qău şi D-Q5iu era

cuvân'tul.

Acesta era den ce-

putii la D-dsă.

|

i
|

|
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Perfectă asămănare

de traducere şi deosebiri

scrierea preposiţiunei din,

mai aducem

îns8 un esemplu

din Evanghelia

de Luni

Tg xcugd
âxsivp,
Howons 0 rerecoyrs,
2

<

7

2leygouevos Yo
roă
"Iodwvov, mrsol '189w9.dos,

zis yuvoixoş

roi

ddsiyoă auroă xai regi
Tăvrov

wv

drroiqoev

7r0vn0tăv 6 10450us-

care

după

In vrâmea acâia, Irodiă
al patrulea, biruitorii,

aprâpe

traducere

desăvârşită,

trecut

în loc
a

de

termenului

amânduror tecsturilor. De aceia noi stabilim
Atanasie

la revisuirea tecstului

din 1682.
Incă un

anul noă.

In vremea acâia, Irodii
al patrulea biruitoriii
fiindă dojeniti de
Ioannă, pen'tru Irodiada muiarea frăţinisăi,
şi de t6te relele carele
ai făcută Irodi.

Însuşi

din 1693

nu

|
şir de dovedi.

în

jos. Să

Taestul Evangheliei din 1693

timp

de

mai

Teestul Evangheliei din 1682

întrebuințarea unui
greșala

vorbi

din Evanghelia dela Luca, şi anume

<

Şi aici asăm&nare

se văd numai

noi vom

întăia săptămână

Tecstul original

c

despre

Cele mai multe

fiindi dojeniti de Ioan,

pentru lrodiada muiarea, fraţin'esău, şi de
toate rlele carele făcuse Irodiă,.

cu

deosebire

d6ră

de

altul la verbul a face.
reredyms este comună

aici,

că, Ieromonahul

s'a depărtat de tecstul

din

greşalele,

făcute

la traducerea, tecstului original de cătră logofătul Iordake Cantacuzin, se r&sfrâng şi asupra tecstului lui Atanasie. Şi noi aici vom
fi mai sistematici, aducând dovedi din tus-patru Evangheliştii, şi

incepem cu versetul al VII-lea din Evanghelia, dela vecernia Paştelor.
Testul original

“063 sirev adroig, 2âv

ui do îv Tis seo
&uroi 70v runov zuv
>

-

Miov,

7

ue

Bio

-

iv

Xeioa mov eic cijv misBow euroi,0U ui) 7iioTEU00.

Teestul Evanghetiet din 1682

Teeslul Evanghelie! din 1693

Iară eli dise lorii, de
nu voii vedea, în măinele lui ranele piroanelor, şi să bagii degetul miei în ranele piroanelor, şi să bagil
măna mea în coastele

Iară elii gise lorit, de
nu voiii vedea, în mânile lui ranele piroanelor, şi să puiu d6getuli mieii în ranele
piroanelori şi să puiu
măna mea în coasta,

lui, nu voii crede.

lui, nu voiii crede.

Indreptâză Atanasie pe Iordake Cantacuzin în vorba rcs Boâv =
costă, pe care acest din urmă, o tradusese ca, şi Coresi, cu pluralul,
costele, dar merge dupre Cantacuzin, primind şi Atanasie un pleonasm din tecstul dela 1682, la care s'a supus în româneşte tecstul
grec. In greceşte se dice: <dâcă nu voiii vedea, în mânele lui sămnul

pirGnelor şi voiii pune mâna

cu tâte aceste în tecstul din
tecstului din 1682 şi pentru

mea

în costa lui, nu voii

crede»

şi

1693 Atanasie primeşte pleonasmul
acâsta'dice:
«să puii degetul miei
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în ranele piroanelor»

şi traduce

cu ranele, adecă cum

şi pe zirov sămnul din tecstul elenic

era şi în tecstul din 1682, şi cel din 1561. Şi

tote aceste greşale se fac de cătră Atanasie cu tecstul elenic, tipărit
alături... Dar pote, că tot el tradusese şi pe cel din 1682.
Prin Evanghelia de Luni întăia s&pt&mâna după Rusalii dela

Matei amândoă tecsturile se as6mănă în greşalele, făcute la, traducerea preposiţiunilor, şi noi aici vom aduce versetul de pre urmă

din Evanghelia

amintită.

Teostul original

Teostul Evanghelie! din 1682

Ov yde slo do î)
| ocs ovwnyutvot sig 10
îuov dvoua, îxei sii
îv utog

airăv.

Aceiaşi traducere

Că unde
sau

săntii

trei adunati

Taestul Evanghelie! din 1693

doi
întru

numele mieu, acolo
săntii pre mijlocul lor,

Că
sai

unde

sănii

trei adunati

doi
întru

numele mieu, acolo
sân'tipremij'loculiilorii

alui 2 cu pre în amândot tecsturile, Şi dacă,

se văd mici deosebiri între tecsturi, apoi acesta se face numai din
ortografia deosebită.
La Luca, Evanghelia de Luni întăia săptămână după anul noi,

greşala amânduror

pe, preste,

cu spre,

tecsturilor este în traducerea preposiţiunei îm =
carea

Tecstul original
Kai

rgogewxoutvov,

dveozYva
vov, xa)

10v oiga-

xarafiva

10

TEVEĂUA TO GyLov, 6ouaTi ele, dos negiOreoav rc atrov.

nu arată,

de

cât

direcțiune

spre ceva:

Teestul Evanghelie din 1682

Teestul Evanghelie! din 1693

Si rugân'dust, s8
deş'kise ceriulă, şi să
pogori Duhulii sfinti
cu kip trupescii ca un
porum'bi spre dăn'sul.

deş'kise ceriuli, şi să
pogoriî Duhul sfintii cu
kip trupescii ca unii
porum'bii spre dânsul,

Din Evanghelia dela, Marcu, şi anume

Şi rugân'dusă,

să

cea din Sâmbăta întâia

"a postului, citim mai multe locuri, de unde se vor vedea adunate
la un loc mai multe greșale, comune amânduror tecsturilor.
Taestul original

Testul Evangheliei din 1682

Tecstul Evangheliei din 1699

Oydtnore avtyvore
zi Enoimoevdlad (ad),
Ore xosiav toye, xal

Ai nică o dată naţă
cetitii ce aii făcutii Da-

Aii nică o dată naţi
cetită ce ai făcuti Davidi cân'dui trebuea, și
flâman'di eli, şi cei ce
era cu eli.

vidii cân'dui trebuea, şi

ârreivagsv avroş xai oi

flâmân'di el şi cei ce

cos fEroauntvmv tyav
zav xeioa, xal magerii-

era cu eli;
Şi era acolo un omă
având măna uscată şi
lua, aminte pre eli,

WET airoi;
Kai qv îsi &vYooQouwv cUrov.

Şi era acolo unii omii
aven'ndi mâna uscată
şi lua aminte pre eli.
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Eca, după celelalte şi locurile din Luca, unde se vede jarăşi, că
greşalele textului din 1682 aii intrat şi în tecstul din 1693, şi că dacă
Cantacuzin a tradus pe ze gesiav Zoye= când avea trebuinţă cu «cândui

trebuea», tot aşa a făcut şi Atanasie,

supunendu:se

kiar

şi unei

greşale de construcţie gramaticală a verbului cu predicatul sei. In
grecește verbul zagarneă
= observ, mă uit, fiind activ în grecește,
cere compliment direct, iar Cantacuzin, traducend verbul cu ici
aminte, i-a pus contra firei limbei româneşti, complimentul în acu-

sativ; şi tot aşa a făcut şi Atanasie.
Nu putem să dicem pănă
o decopiare acelui din 1682, şi
fătul Şărban n'aii făcut nici un
„ Evangheliilor. Nu. Tecstul din

în capăt, că tecstul din 1693 este
că prin urmare Atanasie cu logopas pre calea propăşirei literare a
1693 este un pas inainte, aici se

întrebuinţaza, timpurile şi modurile verburilor cu cunoştinţă de val6rea lor, şi Atanasie corectâză pre Cantacuzin şi în înţelesul vorbelor. Să păşim şi aici întru aducerea dovedilor, ţinend acelaşi şir
al Evangheliştilor, şi de aceia vom începe cu Evanghelistul
Juându-ne întăi esemple din Evangheliile Paştelor:
Teestul Evanghelie din 1692

Tecstul original
Kai

To

+

«

guis

tv

Ă

a

rii

OxouG gaive
ou î
Oxori GCUTO 0v xattAa fe.
„Ev "Ev 1516 x60up
z00up
1,
1, xctxa
9 xdouoş dl euroi îytvero.
+

+

Ko) 1oizo ein v, dve-

gvOmoe.

Dacă

vedem

întrcem

i lumina, întru întunsreci să lumineză,
şi întungreculii nu o
cuprinde.
In lume era, şi lumea cu dînsul fu.

Şi acestea

Tecstul Evangheliei din 1693

|

Şi lumina,

întru în-

i tunereciiluminză şi întunerecul pre ea nu o
cuprinse.

In lume era, şi lu-

mea prinii elă să făcu.

Şi

dicendi,

.

aciasta, dicândii,

suflă.

suflă,

privirile

Ioan,

tecsturilor

de mai sus,

cu uşurinţă, că Atanasie este mai corect când

n6stre

asupra

traduce pre

verbul geivo= arăt, luminez, cu activul e«lumin6ză» decât cu reflecsivul «se lumin6ză> ca Cantacuzin; de asemenea este în margenile
originalului Atanasie, traducend pe xaztlafe cu trecutul şi nu cu
presentul istoric, ca Cantacuzin. In traducerea preposiţiei din espresia,

dlatroi
= prin trânsul, Cantacuzin este în obicinuitul seii defect, de a
nu înţelege raportul, stabilit de preposiţie, şi pentru acesta traduce
«cu dinsul> în loc de «prin trinsul» sâii «prin eli> cum a tradus
Atanasie. In sferşit pre singularul zoizo = acâsta numai Cantacuzin
îl traduce cu pluralul <acâstea».
Să trecem la Evanghelistul Matei, şi anume la Evanghelia de

Luni întăia S&ptămână

după

aici, că Atanasie pricepea
modurilor de la verburi:

Rusalii,
mai

bine

pentru
de

cât

ca

să

vedem

Cantacuzin

şi de
valdrea
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Tecstul original

Teestul Evanghelie din 1682

"Ia în) or6patos

“ Taostul Evangholie! din 1693

Ca întru gura a

Ca întru

gura a

dvo ueeriewv îi rerâv | doao sau a trei măr- | doao sau atrei mărtuGrad râv Gijua.
turii să stă tot graiul. | riisă stea totii graiulii.

Cu un
să traducă

present
un

istoric

subjonctiv.

. .

şi apoi şi reflecsiv Cantucuzin voieşte

Să înkejem în sferşit esemplele de corecţii

ale

lui

făcute în tecstul dela 1693, cu citate din Evanghelistul
anume dela Evanghelia din Sâmbăta întăia a postului.
Testul original

Tecstul EvanghelieT din 1682

Atanasie,
Marcu,

şi

Taostul Evanghelie! din 1693

|

Ko) Atye tu &wŞI dise omului ceŞi dise omului ceS0urg, 75 îtmoauut- | luia ceavea mâna us- | lui ce avea mâna usvw ixovzu Tu yeiga, &- | cată, scolă, de stăi în | cată,scoalăte în mijloc.
yerpar sis 10 utoov.
mijloc.
„+ Suflet a mân'+ + Wugij 0âocu
„.. Suflet a pi- | tui ai ali pifarde?

jarde au amân'tui ;

1 Groxretvou ;

Şi din aceste locuri se vede, că Atanasie traduce tecstul ori:
ginal cu mai multă băgare de samă, şi kiar cu mai multă pricepere, de cât Cantacuzin.
Inkefem şi acâstă parte în marginele constatărilor de mai sus,
şi pentru acâsta, stabilim, dicând, că Atanasie în corectarea, tecstului Evangheliei din 1693 a avut de basă originalul grec, imitând
tecstul din 1682 pănă şi în unele din erorile acestuia; şi de altă parte,
trebue să o spunem şi acâsta, că în istoria literaturei Evanghelii-

lor româneşti propăşirile trebuesc privite,
calea desfăşurărei

ca

un

mers sfiicios

pe

literare.
+
*

Mai r&mânem

în tecstul

+

Evangheliei

din

1693,

şi aici voim:

al privi în ortografia, limbei lui. Ieromonahul Atanasie, revisuitoriul tecstului, saii pâte mai mult Antim Ivirânul, ea tipăritoriti al

tecstului, ni se înfăţişază în istoria, literaturei un gramatist de mâna
întăia

a seculului

seii.

Pentru

dînsul,

nu ca

pentru

Cantacuzin,

fie-care son al limbei își are sămnul sei, care este intrebuințat; în
mod

regulat pretatindenea.

cu sonul de ea, şi noi
deskis şi la sferşitul lor
buinţat, ca de Cantacuzin
în locul +. Litera A=— ia,
diftong se formseză din i

Litera k este

întrebuințată

tot-dâ-una,

la mijlocul vorbelor am înfăţişato cu 6
cu ea; p=î, nici o dată nu este întreîn locul lui m=ă şi nicim nu este pus
se pune tot-d6-una în locurile, unde acest
şi a, iar n =ieri are tot-d&una, sonul lui
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U saii este fără son, şi se pune numai la sfârşitul vorbelor de gen
masculin, fie 6le articulate, sâi şi fără articul; o singură dată
Pam găsit la mijlocul vorbei aankw'rSipe. Atanasie, dar mai drept
Antim Ivir6nul, cum vom vedea şi în Evanghelia următ6re, are ca
şi tiparnicul Kiriac semnele s şi y tot-â6-una asvânlite, cele de mai

multe ori puse la mijlocul vorbelor şi une-ori şi la sfârşitul lor.
Sonurile acestor semne pare a oscila între i şi i, şi de aceia noi

la mijlocul vorbelor lam înfățișat printr'un apostrof, iar la sfârşitul lor cu i si

i scurt.

In punctuație Fvanghelia din 1693 pste fi luată ca model.
Aici fie-care sămn este pus la locul lui. Virgula desparte numai
vorbele şi proposiţiunile unele de altele, iar punctul frasele între

dinsele cu peri6dele. Aici pentru întăia dată se înlocueşte

sămnul

grecesc al întrebărei, adecă virgula punctată, (;) cu ? s&mnul întrebărei din limba latină.
In deobşte vorbind, Evanghelia din 1693 este un pas hotăritor pre calea propăşirei literare, şi semnele gramaticale cu punctuaţia, se ficsază, rămânând oprope acel6şi pănă astă-di; şi dacă în
viitor s'a mai făcut progres cu limba românâscă a Evangheliilor,
apoi acesta, o spunem de acum, priveşte numai pe morfologia şi
flecsionarea vorbelor, deşi multe din formele arhaice ale vorbelor

Saii

skimbai

şi prin acestă Evanghelie.
+
*

*

Şi predosloviile, ce însoțesc tecstul Evangheliei din

1693,

ne

arată, că epoha lui Constantin Brâncovânu pâte fi considerată, ca
un moment îns&mnat în istoria literaturei n6stre teologice. Dacă,
Matei Basarab este între Domnitorii Munteniei capul încoronat,
care a dat primul avânt şi a pus basele unei culturi româneşti bine
kibzuite, Constantin Brâncovânu pste fi privit, ca Domnitoriul, care,
fiind singur adăpat de cultura grecă, a lărgit basele culturei româ-

neşti, şi leteratura mai ales din îngustele rame literare ale ep6cei
lui Şărban Cantacuzin întră în nişte norme mai generale. Tipărirea tecstului Evangheliei în do limbi la un loc dovedeşte acâsta,
dupre cum ne spune şi logofătul Şărban prin predoslovia sa, gicend:

«Jară măria sa sin'guri o au tipăritii acumii întâiii greceşte şi rumân6şte, şi pricina forte minunată şi mântuitore»>. Şi acestă pricină

minunată

şi

mântuitore

aceia, că C. Brâncovânu

dupre

Şărban

logofătul

tipăreşte acest tecst în amândoă

stă

întru

limbele,

pentru ase asăm&na acelor pers6ne, care aii lucrat teestul scripturei, în ecsaple <inşesite» s6ă tetraple <împătrite». Şi apoi adaugă:
«de s'ar întâmpla ceva greşală, saii îndoire la Evan'gheliia carea
este tălmăcită în limbele lor (poporelor) săse dez'lge îndoirea şi
săs indrep'teze greşala de pre cea, elin6scă». Adevărata pricină a
tipărirei în do& limbi a Evangheliei, carea, este destinată pentru

ritualul Bisericei, stă în alt ceva; şi anume

întru aceia, că însuşi
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Constantin Brăncovenu

era unul din bărbaţii

culţi ai vâcului

seii,

primindu-şi educaţiunea, dela dascălii greci, carii căutaii a dreprinde
pre toţi creştinii, dar mai ales pre Români, cu o cultură generală,
adecă cea elenică, şi cu kipul acesta a paralisa avântul culturelor

naţionale. Şi în sfârşit,
Evangheliei

sale în

dacă primim,

limba

românescă,

că Brâncovânu
alăturea

voit să aducă la îndeplinire şi dorul Românilor,

cu

tipărirea

cu textul

elenic,

a

desvoltarea, litera-

turei lor, atunci o Evanghelie românescă, destinată ritualului Şi
tipărită cu tecstul elenic alăturea, nu pote avea, alt înțeles, de cât,

cum am mai dis, paralisarea triglosiştilor elen şi a tetraglosiştilor
slavi, carii pe atunci în ţară eraii puternici şi susținuți kiar de

cătră unii din kiriarhii ţărei45)

Dovegi despre generalisarea culturei româneşti de pre timpul
lui C. Brâncovânu avem mai întăiii în lucrările din Evanghelia
n6stră, scrise de cătră logofătul Şărban. După ce prin «stihurile

sele politiceşti>

nu ne vorbeşte nimic din aceia, ce înfăţişază stema,

ţărei, prin predoslovia sa, face cu pana unui om cult Şi cunoscător în ale teologiei istoricul s-tei Scripturi, fără ase ocupa şi a

ne da amărunțimi mai multe asupra ediţiunilor româneşti a, Evangheliei. Dar însuşi logofătul Şărban este destul de lămurit, când
vorbind numai în trâcăt despre ediţiunile româneşti

ale Evangheliei,

ne arată cu de amăruntul scopul ediţiunei lui C. Brâncovânu,
când dice: «Iară prea luminatului blagocestivuli şi de Hs. iubito-

riul Domnu,
şi oblăduitoriu a toată ţara Ugro Vlahii Ioanii
Con'sta'ndinii Băsărabii voevodi nu trimite sfân'ta Evan'ghelie la
uni sfânti numai ci la toți pravoslavi'nicii» ; cu alte cuvinte, că C.
Brâncovânu se îngrijia de creştinii de alte naţionalităţi. Apoi după
ce arată, cum s-ta Scriptură a legei veki s'a scris de cătră Moisi
pre table de piatră, despre Evanghelia din 1693 adaugă; «ce în

tablele sfântului tipari, ca săs folosâscă toată Biserica
măcar

că şi mai

înainte

sau fost tipărit Evanghelia

lui

în limba

Hs, şi
rumâ-

n6scă. lară măriia sa singur o au ţipăritii acumiă întăi greceşte şi rumâneşte». . . Şi mai jos: «Deci intracesta kipă, şi pentracâstea, au

poruncitii prea luminatului Domnu săsă tiparâscă sfân'ta Evan'ghelie
şi săse dea la pravoslav'nici în dară, întru slava lui D-zeii, Şi întru
adăogerea sfintei pravoslav'nicii credinte, carea primin'duo fraţilorii,

cetiți cu socotâlă şi cu plecăciune».
Al doilea mădular lucrator în asociaţiunea pentru tipărirea
Evangheliei din 1693 este şi Ieromonahul Atanasie Moldovânul. Acesta,
primindu-şi educaţiunea împreună cu Episcopul Mitrofan, acum al
Buzeului, în Academia Vasilisnă din Trei-ierarhii (Trisfetiteli) dela,
Iaşi, unde cultura limbei româneşti sta pe al treilea plan în ordinea, culturei eleno-slavice, ni se înfăţişază prin predoslovia sa dela,

Anul

15) Vegi întru acesta bigrafia Mitrop. Teodosie, tipărită de mine în Revista Bis,
V, pag. 24, 47 și 78—110, şi puţine citate în precuvântarea acestei cărți,

ort, română
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sfârşitul Evangheliei n6stre un om

de o cultură generală şi iarăşi

cunoscător de aprâpe în ale teologiei. El, după ce as&mă&nâză cele
patru Evanghelii cu patru riuri, care <adapă din 4 parți ale lumei
cuvăn'tărâță turmă» ; şi după ce spune cu Evanghelistul Ioan, că
cel ce va bea, «din apa carea ei îi voii da lui, nu va însăta în
v6ci» ; adaugă numai, că «cu porun'ca şi kel'tuialelea blagocestivului,

şi pre luminatului Dom'nu, şi oblăduitoriu ţărăi rumâneşti. Ioannii
Costan'din Băsărabii voevodi. Iară cu nevoin'ța, şi cu cea după
putere amăn'duroră limbile îndrep'tare. Aprea micului întru Ieromonahi Athanasie Moldovânuli». După aceste, vorbind despre greşalele, ce a putut să facă la traducerea tecstului, atinge greutăţile;

literare, întimpinate, şi dice: «pentru că unele (greşale) dinii puţina
ştiin”ță şi dinu nesocotelă. Iară celia lal'te din'tru cea cu grei alcătuire
(saii făcut)». In sferşit în restul predosloviei sale, rugându-se de
ertăciune în sensul bisericesc, nu ne spune nimic din cele, ce noi am
întâlnit în Evanghelia, de pre timpul lu Şărban Cantacuzin; adecă

ecspansiuni

ale

sentimentului naţional, cel atât

tură românscă.
Însuşi tipograful

nahnl

Antim

tipăritor

al

Evangheliei

Ivir6nul, ni se înfăţişază

de doritor de culdin

1693,

leromo-

şi el prin predoslovia

sa

mai mult ca un teolog consumat, care trece cu mult preste cunoştinţele mecanice ale măestriei sâle de tipopraf. Având în mintea

sa disele Psalmistului: «rudă întârtă şi amărâtâre> sai cum am
dice noi astă-di, om ca ne6menii, şi care aduce numai nemulţemiri,
întră cu smerenia

sa în literatura grâcă, şi aici se găsâşte pre sine

ca un

plântă

«cor'horu»

amară,

«intre cei meşteri

şi

iscuşiţi, şi

înţelepţi şi nevoitori Typografi>. După aceste, asăm&nând Evanghelia
cu o alăută cu patru strune, arată raporturile dogmatice âintre
pers6nele S-tei Treimi, şi apoi punându-și nădejdea în D-dei, care
prin Fiiul seu cel unul născut a arătat puterea credinței, dice:
«Deci

spre acesta

căutân'dii

cu

totii

sufletul

şi inema, prini

trudă,

şi ostenslă nu puţănă mami atinsi de acesti folositoriii de suflet
lucru, al căruia, întăiu cea lui D-dei plăcută voinţă, şi aflarea şi
kel'tujalele ai fostii. A prea luminatului, şi pravoslav'nicului creştină

şi mare cuviin țatulii Dom'nu

şi oblăduitoriu, a toată vestitei şi bla-

gocestivii Ungrovlahii loanni Costan'tină Băsărabii voevoda,. Tarii
tipărită de mine prea micul în eromonahi An'thim dela Iviriia».
Din cele arătate pănă aici se vede, că trei ai fost lucrătorii

Evangheliei din 1693; adecă, Şărban logofătul, ca ispravnic din.
partea Domnitoriului C. Brâncovânu, Ieromonahul Atanasie, care a
îndreptat

tecstul şi a îngrijit de kibzuirea, «izvâdelor> pentru tipărit,

şi în sferşit Antim Ivir6nul, cel însărcinat cu măestriile grafice ale
tipărirei. Şi voind a înkeia studiul nostru asupra acestei Evanghelii,
atragem luarea aminte acetitorilor noştri asupra predosloviei lui
Antim,

carea. esceleză în regularitatea limbei şi a ortografiei, şi carea,

se opune în totul neregularităţilor din cartea, atribuită de P. S. Mel.
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hisedec tot lui Antim şi tot din timpul, când el era, ieromonah ; adecă
din anul 1690, când el abia, cum se dice, venise în ţară, 46).
In manuscrisul publicat de cătră P. S. Melhisedec, în acelaşi
timp mai Antim se titulză: «.p'rp iepmmonayio Anmoiias> far prin
predoslovia din Evanghelia dela 1693, el îşi dice forte regulat, din
punct de privire limbistic şi ortografic: cpu epomonarm, "Aionm Acaa
'Igupia». Noi nu putem înclina cătră părerea, că Antim a fost

adus în ţară pe la 1690
ani, şi la

o

vârstă

şi că

înaintată şi

prin

putut să înveţe atât de curând şi

legală

urmare

el, în timp

pentru

de bine

de trei

a fi ieromonah,

limba

românâscă.

a

Nu

putem să primim nici înkipuirea, că limba şi ortografia din predoslovia lui Antim a putut să fie îndreptată de cătră Ieromonahul
Atanasie; fiind că Antim singur, şi nu mai departe de cât la 1697,
face o ediţie a Evangheliei, şi, dupe cum vom vedea în studiul, ce
urmâză, de o valdre literară nu mică. Noi mai curând am primi
ideia, că elementele biografice adevărate ale unei biografii complecte
a lui Antim Ivir6nul încă nu sint tâte la îndămâna n6stră. ...

pe

SEL a

4%) Didahiile de A. Ivirenu,

1888, pag. XVIII—XIX,

III.

GVANGRELIA
DIN

1697.

41348.

EVANGHELIA

"Iu
maj

Evanghelia,

ROMÂNESCĂ

ce ni prestă, este un produs literar cu insămnătatea

particulară. Pusă pre sfinta masă
după patru

Brancovânu;

DIN 1697.

ani dela, Evanghelia,

din Bisericele româneşti nu-

greco-română a lui Constantin

şi nu dată în dar ca aceia;

Evanghelia acâsta a lui

Antim Ivirenu, ce era încă ieromonah, se tipăreşte la mânăstirea
Snagovului, numai cu voia prea luminatului Domn Şi cu porunca, Pur-

tătorului pravoslaviei_
Curentul

ajutat de cătră
câtşigă

teren

cu desăverşire,

româneşti.

grecesc,

stabilit

Domnitorul

Sau

în

cu cuvinte mai

C. Brâncovânu

pre gi ce merge,

amarunţite:

ţară pre căi deosebite,

cu

şi acum

cărturarii timpului,

şi Bucureştii ajung în stăpânirea lui

mai ales că tonul era dat dela palat şi din curţile

boereşti. Alăturea cu acest curent era cel românesc curat, purtat
de cătră sufletul poporului, şi condus acum de cătră Mitropolitul

Teodosie, care avea mai multe înclinaţiănr-spre limba slavonă din
Biserică. Pers6nele de activitate din acestă lature se împuţinat pre
fie-care gi în Bucureşti, şi ieromonahul Antim, cel cu merite lite-

rare alese, se aşadă in monăstirea Snagovului de lângă Bucureşti
cu o tipografie românsâscă, lăsând tot materialul tipografic, dic grecesc,
românesc şi arab, la tipografia domnsâscă din București, şi unde tot An-

tim venea, de tipăria cărţile, când era trebuinţă, dupre cum șe vede şi
din slujba

sfinţirei

Bisericelor

dela

1703,

pre a căria portă

în în-

tregul ei noi am adus'o mai sus. Aşa că la acestă dată ieromonahul
Antim este bărbatul de căpitenie al literaturei din ţara, românâscă,
Şi tot-o-dată şi tipograful, care are grija, de aşi inmulţi talantul
prin formarea de învăţăcei, carii, cum vom vedea în cursul acestor

studii, umplu ţara, mergend cu ingrijirea facerei de învăţăcei pănă
in Georgia, locul natal al ieromonahului Antim dela 1697, şi viitorului
Mitropolit al Ungro-Valahiei.
Adus fiind din Constantinupol ieromonahul Antim Ivirânu cam
pre la 1690 de cătră Domnitorul Constantin Brâncovânu, care adu-

nase în jurul sei pre Mitrofan al Buzeului şi pre ieromonahul Atanasie, cei veniţi din Moldova, şi pre ieromonahul Damaskin Herbest, venit din Transilvania, şi cu merite literaro-tipografice nu

mai

puţine, de

cât

ale

lui

Antim;

Antim,

ca

persână

mai

vt-
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dută, se pomeneşte
cătră

curentul

grec,

nu numai
pre

care

încunjurat,
el

dar

îl părăsise

kiar
cu

înăbuşit

desgust

de

pentru

despreţul, ce acest popor hrăneşte faţă de tot, ce nu ceste elen»
şi de care, venind în ţările româneşti, a credut, că pote să scape.
Aici venit, Antim mai întăi r&măne în margenele activităţei de tipograf, mai ales pentru tipăriturile, streine limbei românești, îar la
1693, cum lam v&dut prin studiul asupra Evangheliei din acest an,
începe, de o cam dată numai ca meşter pentru măestriile grafice,
să între între cărturarii româneşti. Dar se vede bine, că el strein
şi kiar antagonist al elementului grecesc în deobşte, apoi strein
dupre n6m kiar în ţara, românâscă, el după anul 1693 s'a supus
acelei operaţiuni psihice, care face din ivir6nul Antim un luptător
de frunte românesc, şi pănă la 1716, data morţei sale, lucreză,
fără preget şi kiar cu o activitate febrilă în tote ramurile culturei
românești. La acâstă dată însă, şi acum mai român de cât toţi Românii, şi în calitate de Mitropolit al Ungro-Valahiei, primeşte mortea
martirică de la 'Turci prin elementul grec din ţară, venit din Fanarul Constantinupolului, şi acâsta numai pentru cuventul Evangheliei,
că el cu activitatea sa românescă şi-a pus sufletul pentru oile, ce
ţara, îi încredinţase spre păstorie, iar D-dei îl adusese şi-l făcuse,
ca pre unul din cei mai aprinşi luptători în protiva elementul grecesc, care acum pre căile ştiute pusese mâna lui cea asupritore şi

preste tronurile române.

Da, numai

mulţemită acestei activități al

lui Antim, şi identificărei lui depline cu nemul românesc, putem
să înţelegem tipărirea Evangheliei din 1697, carea îşi are locul numai după patru ani dela tipărirea Evangheliei greco-române din

1698, şi prin urmare nu pâte fi privită ca impusă de trebuinţele
Bisericelor. Dacă însă putem bănui, că Românii nu pun6u voiloşi
pre sfinta masă

tuncă putem

o Evanghelie,

cea

cuprindea

un tecst

elen,

şi a-

dice, că dela, 1682, data Evangheliei lui Şărban Can-

tacuzin, pănă la 1697, data Evangheliei lui Antim, este un timp
de 15 ani, şi prin urmare putem să avem şi trebuinţa tipărirei unei
Evanghelii noui cu tecst numai românesc.
Ast felii pot fi resumate împrejurările istorice, ce au născut
şi aii adus cu sine Evanghelia, ce ni propunem a studia. De acum

să vedem

şi alte deosebiri istorico-literare:
Porta cărței:

«Sfânta şi dumnegăăiasca Evanghelie.
«Cu voia prea luminatului şi înălţatului Domni, şi oblăduitoriu,
a toată ţara rumănâscă,
1) Antim
latura

Ii 1), Constandin

B. voevod.

lvirânu, singur editor al acestei Evanghelii, este mai reservat faţă cu Ia

Domnitorului,

şi îl lasă așa,

cum

el era întrebuințat

în vekile

documente;

din titu-

adecă netradus cu

Ioan, dupre cum aii făcut învățații, cari aă tipărit Evanghelia din 1693, dar scrie pe 1 cu titla =
circumflecs ; caşi cum ar fi scurtatul lui loan.
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«Şi cu porunca purtătoriului Pravoslaviei prea sfințitulă kirii
„ Theodosie Mitropolitul a toatei ţări rumâneşti, şi ecsarhu plaiu-

rilor 2),

« Acumu a doaoră tipărită şi diorthosită mai cu multă nevoinţă 3).

«In sfânta moOnăstire în Snâgovii.4)
«La anul dela spsânia 5) lumii 1697,

«De smerituli

întru

ermonahi

Anthim

Ivir6nulă

6).

Pe faţa doua a foiei întăia.

Verşuri politice 10 asupra stemei prea lumnatului slăvitului,
şi blagocestivului ză Constandin 7) B. Băsărabii voevodiă.
Vâdese că Corbul, proroci ali hrănitii
Şi dumnegăiască poruncă ai pliniti %.
Preni care şi stema aciasta să arată

Cu darul celi de susi, înfrumusețată.
Aduc6ndu-i arma, cea de biruinţă,
De încoronsză pre cel de bună viţă.
Pre domnului Constandin, cei dicii Băsăbesculii, ?)
Nepoti lu Şărbani vodă, Cantacuzinesculii.
Ce acumii domneşte, ţara rumânsscă,
Domnulii celt putsrnici binelii întărâscă 10).

2) De acum termeniY IEaoyos mlaywâv == ecsarh al laturilor din titulatura Mitropoliţilor
Ungro-Valahiei încep ase traduce cu ecsarhul plaiurilor; adeca să skimbă în mod necoreci tradu-

cerea veke, Vedt întru acesta și nota de la Evanghelia din 1682.
3) Când

Antim

dice:

cacum

adoa

oră

tipărită»

înțelege,

că

Evanghelia

la care a lucrat şi el, şi tot adoa ediţie de pre timpul lut C. Brancovenu,
Apoi Antim aici mai înlocueşte vekiul şi arhaicul termen <îndereptată>
= îndreptez,
care vine dela $:o99%6vw
1) Nu

cunâştem

încă adevăratul

din mânăstirea Snagovul. Noi credem,

al

înființărei din

şi istoricul

cuvânt

că Antim,

numit fiind egumen

acesta

cu

este

adoa,

<diorthosită»,

noii a acestei

tipografit

la acâstă mânăstire, şi dispu-

nând de 6re-care venituri; apoi avându-se în vedere, că el era un om pasionat pentru măestria tipografiei şi se pâte dice kiar genial în artele grafice; şi în sfârşit că el, pe undea mers, a dus cu

sine și câte o tipografie; a credut de cuviinţă, ca, așădându-se în mânăstirea Snagovul, să înființeze
acest stabiliment de răspândire a literature românești. Şi în adevăr, că el în decursul vieţet sale
are înființate din noii dot tipografii, cea din Snâgov şi dela Rimnic, şi mat mult, a îmbogăţit cu
material tipografic și tipografia Mitropoliei Ungro-Valahiei,
Aici mal atragem luarea aminte a cetitorilor noştri şi asupra

numiei

mânăstirei

de

Snâgov,

care vine dela slavinescul crkrw — zăpadă, omit; în totul omătâsa, întroeniită.
5 Antim lasă pe vektul I6t, ajuns sacramental în literatura seculelor anteriâre, dar tot ma!
păstreză pe spăsenie
= mântuire. Apoi numa! Antim şi cu Atanasie la 1693, întrebuințată anul
mântuiret, Dovadă de înriurire a grecismulu!, care și în Constantinopol acum părăsise anul creaţie.
€) Antim îşi pune numele seii sub pârta cărțet; adecă de desuptul kenarului, ce încadreză

porta.

7) Antim

întrebuințază

1693,

numele

Constandin,

ca grecii;

și

nu

ca

Românii

Evangheliei

dela

Costandin,
,
5) Interpretare biblică și tot-o-dată mistică a corbului din stema domnâscă a Munteniei,
3) Antim face din Basarab adiciectivul băsărăbescul numai, pentru ași face o rimă cu Cantacuzinescul,
10) Verşurile politice ale lui Antim sînt superidre celor de acetașt natură din Evanghelia

dela

1693.

Aici avem

o rimă

tând aplica nici metrica,

și încă

regulată,

în 6re-ce

la Şărban

logofătul

rima

lipseşte,

nepu-
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Esplicarea

literelor,

16 = Crai, Rege, K =

vânu EA, = Voevod,

ce încunjoră

Constantin,

kk =

A, = Domnitor, 6) =

stema:

Basarab,

l =

Branco-

Oblăduitoriii, ||, = ţărei

P = româneşti.

Pe faţa întâia a foiei a doa:
«Viaţa, sfântului şi Evanghelistii Ioannii, după cumi
Sofronie.
NB. Acâsta,
mânâscă, noi nu

neavând nici o ins&mnătate
o mai reproducem.

Pe faţa adoa

pentru

aii scris

literatura

ro-

a foiei adoa:

«A acestuia Evanghelistii viiaţă, den'trale lui Dorothei muceniculi şi episcopul Tyrionului» 11).

Pe faţa întâia a foiei atreia este acest tipic, ce priveşte pe
modul împărţirei Evangheliilor :
«Cadese aşti, că la Evanghelia aciasta nu sai pusi zacialele
precumii au fostii întâi, ce capetele; pentru ca să poată afla
fieş'te cine mai lesne ce iar trebui la Tetravangheli. Şi pre unde

jaste stâoa, aciasta * să nu gân'dâscă neştine că sau pusii în toate
locuri pen'tru Soroacă
Tetravan'gheli 12).

desăvirşitii, ce pen'tru unirea stihurilor denii

Pe fața întăia a foiei întăia a tecstului începe Evanghelia dela
loan

şi merge

până

la foia 20,

unde

se

înkeiet:):

«Sfer'şituli Evangheliilorii lui Ioannii deni Paşti pănă la Dumineca Rusaliilori».

11) Tot Tirionului, Vegi nota respectivă la Evanghelia din 1693.
12) Şi în adevăr, bine s'a gândit Antim. In Evanghelia dela 1682 lordake Cantacuzin ne-a
spus, că a împărţit Evanghelia dupre zăcâle sâii pericope, sacrificând împărţirea pe capitule, şi cu
acâstă

a înlesnit

întrebuinţarea

ghelia din 1693. Când
în Evanghelia

pentru

ritual a Evangheliei.

Antim a întrodus şi

sa;
— întăi

s'a întrodus

împărţirea pe

posibilitatea

de

ase

Tot

acestă

împărţire

a ţinuto

şi Evan-

capitule s'a avut de o-dată dot
verifica

Evanghelia

cu

lucruri

Testamentul,

al doile s'a avut și împărțirea pe zăcele în însuşi pericopele Evangheliilor.
1%

Antim,

nu

ca premergătorii

sei, își numerot6ză

Evanghelia

cu

foile,

şi nu

cu

ieţele,

şi

5?

Pe

faţa adoa a

foei 20 este tipicul,

obicinuit

întrebuinţarea Evangheliilor, pe care noi lam
studiul Evangheliei din 1682.
Pe

necă

Apoi

în

fața întăia a foiei 21:

« Viaţa sfântului Evanghelistii Matthei,
Pe

pentru

reprodus

de

Sofronie.

faţa întăia a f6iei 22 incepe Evanghelia dela
şi merge până la f6ia 55, unde cetim:

Matei

«Sferşitulii Evangheliilorii lui Matthei, pănă întru aciastă Dumia şap'tea sprădâcea, ce să kiamă a Hananeii.

urmeză

tipicul, sc

rânduiala

pe fața

adoua

Evangheliei

de

la Luca,

a foiei 5ş:

« Viiaţa, sfântului Evanghelistii Lucăi 14),
Dela faţa întăia a foiei 57 începe Evanghelia de la Luca,
şi merge pănă la fâia 98, unde se înkeie aşa:
«Sferşitulu Evangheliilorii Lucăi, pănă in lăsatuli secului de săptemâna, Brânzii, de postul cel Mare.

Pe faţa întăia a foiei gg:
«Viiaţa sfântului Mar'co Evanghelistii dela Sofronie.
«A acestulaşi Evanghelistii Viiaţă pre scurti, dela Dorothei
măceniculii 15) Episcopulii

Dela

foia 100 începe

'Tyrionului».

Evanghelia
la foia

dela

Marco

şi merge

pănă

129.

Observăm, că Evanghelia dela Marco nu se înkeie, ca celelalte,
cu un sferşit, tipărit cu kinoros.

14) Antim sub înrlurirea literaţilor români de pre
cum

se vede

și la numele

timpul

săi

declină

unele

nume

proprii,

lui Luca.

15) Vorba mucenic, care este slavonă dela Msunrs == a osteni, a sufere, este întrebuințată de
Antim fără romanizarea ei, măcinic,

.
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Pe fața adoa
<Inceputulii Evangheliilorii

a foiei 129.
celor

La sferşitul feței adoa
«De

11 văscresne 16).

dela fâia 133:

aici înain'te să începe" orânduiala

Lunilori,

pre Praznice,

fieş'te care Praznicii cu Evangheliia lui, cumil iaste orânduiti şi în
cea Greciască,

nici mai

adaosi,

nici mai

lipsiti».

Pe f6ia 134 începe:
« Minologhionii i?) întru carele se cuprinde orăn'duiala Evanghe„liilori pre lună.

Se înkeiă minologiul pe faţa întăia a foiei 172 cu:
cumii

«Sfer'şitulii tuturorii Luniloră, adecă a
iaste orânduiala Evangheliei greceşti.

Pe faţa adoa

Minologionului,

după

a foiei 1g2:

«Evangheliile de obşte la gilele sfinţilorii carii nau Evanghelii
de rindă la Minologhioni, adecă la orânduiala Lunilor.
Dela

fâia 174:

«Evanghelii la sfinţitulii Besârecii, adecă
pote adăuga,

că aici sint şi Evanghelii

la îir'nosâlă>

la deosebite

trebuinţe

şi se
bise-

riceşti.
Pe

faţa adoa

a foiei

177:

«Sfir'şituli cu Dumnegău, ali tuturori Evangheliilorii, carele
sau aşădati după rin'duiala Evangheliei greceşti.

16) Romanizază pe slavinescul voscresnă cu văscresnă,
17) Vorba minologhion este tipărită în tecst cu litere grecești,
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Pe faţa întăia a foiei 178:
«Evangheliile

La

sfintului

Maslu.

sferşit de tot pe faţa întăia a foiei 180:

«Sferşitii şi lui Dumnegău

mulţămită

15),

Pe faţa adoa a foiei 180, la sferşitul Evanghel
iei
sint şi aceste:
n6ă

mai

«Slavă, cinste, şi înkinăciune celui în Troiță unuia D-geii
, carele

ajutati

după

începutii de ami

ajunsi

şi sferşitulu.

„«lară cel ce vă veti întâm'pla a ceti Bucuraţivă&
în Domnulii
şi v& rugati pentru mine, şi ce greşală veţi afla,
îndrep'taţi cu Du-

hulu blândsţelorii ne puin'dune în ponosi, că
precumii iaste cu neputin'ţă omului anu păcătui, întracestaşi kipi
şi typografului a,
rămân

ea fără de greşală.

Typăritusau

în anul dela spăsenia

lumii

De smeritulă întru er'monahi Anthim
“A tratajiloriă 19) rân'duită ur'mare.

«d,
WU

e, e,r,

1697.

Ivirânul,

Mp
SHI,
Ea, an, on, pe T, SS, d,
i, n, "kt, i, ă Vs, v, 4,s,8,r, A 6,
X.

« Acestea toate îndoite. 20).
« Precumii cei streini dorescii moşia să şi vagă cândiă sîntii
întraltă,

țară de nu potii să şază 21),

«Şi ca cei ces pre Mare bătuţi de furtună,
«Și roagă pre D-gi de linişte bună.
«Aşa şi typografulii, de a cărtii sferşire,

«Laudă, ne'ncetată dă lui D-gu şi mulţămire 22).
*
*

*

18) Eca o dovadă şi dela Antim, că Gdta— mărire,
se pote traduce şi cu mulțămită, nu numai de căt cu slavă, dupre cum am arătat prin
articulul meti special : ÎdEa, cant şi mărire. Revista
Bis. ortod. română.
19) Vorbă, întrebuințată de cărturari! veki
români, Vine dela grecescul reroaGetov sati
TergdOov== trataj, catet, dar tot-d&-una cu hârtia îndoită
în 40. -

20) Aici Antim ni se înfăţişază cam întuneca
t. Se vede, că el votfeşte a-ne arăta, că alfabetu
l
cirilic, înșirat aici şi apoi duplicat, cum dice
el, sînt literele întrebuințate la numerotaţia «trătaji
lor»,
Dar atunci ne lovim de o nedumerire, carea
stă întru aceia, că aici sînt litere, care nu
întră în
numerotaţia cirilică ca: 4, i, n, “k, a, etc. Dacă
de altă parte am înclina cătră înkipuirea, că el
a
voit să ne arăte scrierea sa cu litere kirilice,
întrebuințată în tecstul aceste Evanghelii, atunci
trebue
să mai ştim și acesta, că aici Antim n'a
înșirat literele ca: A A, precum şi p==uc
şi 5 =, care
sînt

asverlite, și pe care not în reproducerea tecsturi
lor le-am dat ca & scurt sc
In tot casul trebueşte stabilit, că aceste litere
arată numerotaţia câlelor, fără a fi
claritate.
21) Se vede, că Antim, ca mulți din cet ce trăesc
departe de fara lor,
nostalgie ; cu alte cuvinte îi era dor de locul natal,
32) Aceste versuri le întâlnim pe multe tipărituri
de ale lu! Antim şi de ale
cum vom vedea la locurile respective, cu 6re-care
skimbări,

cu () un apostrof,
înfăţişată ideia cu
suferea de puţină
altora, dar atunci,
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Evanghelia din 1697, privită în ornamentaţia ei, este un pas
de propăşire în măestria csilografiei, mai ales că aici totul este
lucru al mânelor lui Antim. Cei patru Evanghelişti, carii şi aici,

ca la tâte teesturile de mai nainte, stai aşăgaţi în fața tecstului
fie cărei Evanghelii, sint lucrări de măestrie al6să, şi ei sint in totul
semeni cu Evangheliştii din Evanghelia dela 1693. Când deseri6m
ornamentele tecstului greco-român, noi n'am îndrăznit a dice în

ale
mod hotăritor, că aceste lucrări csilografice sint tâte lucruri
mânelor lui Antim; şi acâsta pentru cuvântul, că în tipografia Mi-

tropoliei Ungro-Valahiei, înființată cu mult inaintea venirei lui Antim în Bucureşti, puteii să fie icâne lucrate de alţi csilografi, şi
mai

ales că acestă

aşedată şi în capitala ţerei, unde

tipografie era

pe lângă Brâncovânu

eraii adunaţi mulţi meşteri în deosebite mă-

estrii. Acum însă, când tipografia, ce tipăreşte Evanghelia din 1697,
este despărțită de cea a Mitropoliei, şi la tipografia din Snagov lu-

crător şi conducător al ei este numai Antim Ivirenul, dicem fără
şovăire, că icânele Evangheliştilor din tecsturile dela 1693 şi 1697

sint lucrări ale înkipuirei artistice a lui Antim, şi că el, lucrându-le
pentru Evanghelia din 1693, le-a dus cu sine şi la Snagov, făcendu-le

avere a acestui din urmă aşegămeni.
Acelaşi lucru esă şi din comparaţia iconiţelor, ce sint puse în

fruntea fie-cărui tecst, precum şi a kenarelor, ce brăzdeză tecstul.
Aceste ornamente, comune amândoror tecsturilor, nu numai că s6-

mănă între dinsele, dar ele sînt acel6şi, duse de cătră Antim
Mitropolie
de podsbe
Aşa că în
tipografia

la Snagov, şi dacă găsim vre o deosebire în
a măestriilor frumâse, apoi deosebirea, este de
privinţa iconelor şi a kenarelor dicem, Antim
Mitropoliei cesilografiile, lucrate de mânele ssle,

la Snagov,

dându-le

aici cu

mici

dela

acest soiii
tot mică.
a luat din
şi le-a dus

schimbări numai în ce priveşte

orânduirea arabescurilor.
Văgdând pănă aici icânele şi kenarele, pe care Antim, lucrându-le pentru Evanghelia din 1698, le-a întrebuințat şi la tipărirea
Evangheliei din 1697, să studiem de acum şi csilografiile, lucrate
tot de dinsul, dar anume pentru Evanghelia sa din Snagov. Aici
întâlnim mai întăi ca lucrare nouă o iconiţă, compusă din kipul
lui Hristos cu mânele întinse şi bine-cuvântând lumea, din kipul

Maicei Domnului la drâpta Mântuirului cu mânele aşădate pentru
rugăciune, adecă în formă de iketria =rugătorea, şi in sferşit kipul
St. Ioan Botezătoriul, având aceiaşi posiţiune. Ac6stă iconiţă, carea,

se mai numeşte în limba bisericescă trimort = trei kipuri, este lucrată în stil bizantin, şi sar putea, dice întru cât-va renăscut, aşe-

dată fie-care ic6nă într'o ramă
în spaţiurile

rotundă, formată din arabescuri, şi

de sus şi jos dintre

ramele

icânelor

şi liniile

drepte,

ce încadrâză trimorful, sînt flori eşite din patru buciume, aşegate
doă intre ramele icânelor şi dob îndărătul lor. Acest trimorf este
pus în kenarul, ce formâză porta cărţei, şi în fruntea, tecsiului E-

61

vangheliilor dela Ioan şi Marco, iar la tecsturile celoralalţi doi Evanghelişti Antim întrebuinţază iconiţa Mântuitoriului în formă qe

Emanuil,

pe carea noi am

descris'o în studiul Evangheliei dela, 1693.

Antim mai are o csilografie, lucrată din noi pentru Evanghelia
sa din 1697 şi acesta este stema ţerei. Având acestă stemă mai

acel6şi elemente, care ati întrat Şi în stema din Evanghelia dela, 1693,
adecă corbul cu crucea in cioc şi cu sdrele şi luna în dreptul ca-

pului, corona

imperială

în

verful

stemei cu sabia

şi Duzduganul.

la drepta şi la stânga, şi lipsând. din acâstă stemă platoşa de supt
coronă, stema Evangheliei dia 1697 îşi are elementele sale proprii.

Mai întăi totă ornamentaţia. stemei esă din doă figuri de tineri; care
țin în câte o mână o trâmbeţă, încolătăcită, şi din care trâmbiţază.
Aceste figuri, aşedate una la arepta kenarului, ce încunjsră corbul,

şi alta la stânga, aii partea de jos a corpului formată din rămuri,
învălite cu foi, şi care rămuri în partea, de josa figurelor
se bifurcă,
apucând câte una în susul fie-cărei figuri pănă la jumătatea lor,
şi
avend un boboc de flre mare cu alte foi, care se întind pănă
sub

cotul mănei, ce ţine trânbeţa, lar alte do5 rămuri

cu foi mari se

lungesc pe amândo& laturele kenarului cu corbul, râdicându-se
în
sus pănă în vârful cor6nei, unde se sferşesc în doă code de animal,
încolătăcindu-se una spre drâpta corânei şi alta, spre stinga ei.
Aceste
figuri de om cu trup de rămuri sînt înkipuiri imaginare ale
lui
Antim, şi el şi-a, dis de sigur, dacă mitologia a înkipuit pre om
cu
trup de animal, sai qe peşte, de ce n'aşi uni şi ei figura omului

cu rămuri de arbori? Dar Antim în stema acesta are şi un element
religios,

înfăţişat prin

doi Serafimi cu câte 40 ăripi, şi un altreilea,

care, avend de gât un lanţ cu o cruce atârnată,

nismul

cu înkipuirea

imaginei

sale.

Cei

doi

înfăţişază

Serafimi

creşti-

simpli

sint

aşedaţi unul la drâpta şi altul la stânga corbnei, jar cel cu crucea
de gât este pus în partea de jos akenarului cu corbul,
dămat pe capul seii pământul, din care creşte copacul,

corbul cu aripele întinse.
o făptură

mai

mare

Şi pus ca podbă

este

având răuride stă

In sferşit acest Serafim cu crucea

întrebuințat

şi

singur

de

cătră

la sferşitul deosebitelor materii din. tecst,

şi de
Antim,

*
*

*

Evanghelia din 1697 este un pas noii de propăşire şi pe calea,
literară. Dacă Atanasie Ieromonahul a apropiât cu traducerea vorbelor tecstul românesc de cel elen, Antim Ivirenu, primind tot ce

era, bine tradus dela Atanasie şi dela Iordake

prin traducerea,

numai

vorbelor

de cât la înțelesul

ada

inţelesu!

Cantacuzin, a căutat

lor dupre contecst,

literal; prin aşedarea

neţinend

verburilor in tim-

purile şi în modurile, corespungătâre celor elenice, s'a apropist mult

de înţelesul întrebuințărei lor; şi în sferşit a găsit şi în româneşte
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acele particule, care să esprime mai nemerit raporturile dintre vorbe,
în care a voit seriitoriul original ale pune. Şi mai întăiu verbul
— mă fac, şi numai une-ori sînt, Antim îl traduce dupre înyivoua

Idvra

Giavroi

îyt-

traducerei lui

Teestul Evanghelie! din 1693

Teestul Evanghelie! din 1697

Toate prin'trînsul
fură şi făr” de din'suli
nemica fu, ce fu.

"Poate prinii trînsuli
sau făcută, şi fără de
dinşuli nimica nu sau
făcută, ce sau făcutii.

Teestul original

sro, xol xw0is aoroi
2yăvero olde tv, 0 îytovev.

înriurirea

sub

țelesul contecstului, fără a rămânea
Atanasie, şi pentru acâsta dice:

Mai jos, unde acest verb are înţelesul lui a fi, Antim este
iarăşi servul contecstului, şi el aică concade în traducere cu Ata:
care a redat verbul

nasie,

Geoi

Teestal Evanghelie! din 1697

Teestul Evangheliei din 1693

Toostul originai

Eytvero &v9owros
_ âmooraiutvog
ag &

cu a fi:

tot-d6-una

Fu

omă

trimisi

de

la Dumnedgtu...

Fosta omu
de la D-Q&i...

trimis

...

în Evanghelia dela Luca, unde se spune, că diavolul, ispitind

pe Mântuitoriul în pustie, «terte aizg mdoag rs fagilsiag vii oixovptvIs

Atanasie a tradus:

—i-a arătat lui toate împărăţiile lumei»

le
a toată
lui toate îm'părăţii

dicend:

lumea»

iar Antim,

traduce

«îi arătă

foarte bine,

cl-aii arătatii lui toate împărăţiile lumei» ; adecă a tradus pre

= lumea, şi nu «toată lumea». Mai jos Mântuitorul, vădend
oixouputwg
îndrăzn6la Diavolului, îi dice: cizaye 6zioo nov varavâ? — fugi dela

mine satano». Atanasie traduce literal, perdend din vedere înţelesul

contecstului, şi pentru acâsta dice: «dute din dărătuli mieii satano»,
iar Antim, uitându-se şi aici mai mult la contecst, traduce: «fugi
dela mine satano>. La Marco Evanghelistul, vorbind de pânele din
templu, pre care le-aii mâncat David cu ai sei, dice: cxat zoug derovs

zis meo9tosos

tpaye.> Acest loc

în Evanghelia

din 1693 s'a tradus

liber, dicându-se: «şi sfintele păini le mânăncă» iar prin Evanghelia,
sa Antim se apropie mai mult de litera tecstului, şi având în vedere şi timpul, în care este pus verbul, traduce: «şi pâinele punerei

înainte ]6i man'cat».
Dacă Atanasie, cum am v&dut prin studiul Evangheliei dela,
1693, şi în comparaţiunile de mai sus, se pote numi un traducător
literal al originalului,.şi mai

mult,

un

terminolog de frunte, Antim
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este un traducător liber şi în deobşte o pers6nă,

care

cantăreşte

înţelesul vorbelor, ţinând în de aprope băgare de samă înţelesul
contecstului. Nu lipsesc greşalele de traducere nici în tecstul Evangheliei dela 1697, dar aceste greşale corespund direcţiunei literare,
ţinute de Antim, care merge cu liberalismul în traducere pănă ce

skimbă une-ori înţelesul vorbelor.

Nu vom

întârce băgarea nâstră

de samă asupra traducerei vorbei din Evanghelia lui Matei, unde
cuventul: « xaraggovqome» din tecstul original este tradus de cătră
Antim cu «să nu urgisiţi», şi unde el romanizază vorba slavonă
a lui Atanasie <obidiţi»; dar trebueşte să-i punem în ponos traducerea numelui propriu <exandleas=a decapolei, cu «din d6ce cetăţi», care pe româneşte însămnâză, că ati mers la lisus popâre

din Galileia şi încă şi din gece cetăţi.
Evanghelistul

Matei. Şi iarăşi nu vom

de înţelesul vorbei

«zzegizogos»

Lucru ce n'a voit

dice,

că Antim

s'a

să dică
depărtat

din Luca, când el a tradus'o cu «la-

ture» şi a îndreptat pre Atanasie, care o tradusese cu «împrejurul»
în loc de împrejurime; şi nici nu găsim neregulată traducerea lui
e7roguoei Tis xagdiac avâv» din Evanghelia dela Marco, cu <împietrirea, inimei lor» în loc de: «depărtarea inimei lor», dupre cum

tradusese Atanasie,

acelaşi loc pre:

ţinendu-se de litera tecstului. Dar a traduce din

<ovvayoyţ = eclesia, iudaică cu

a greşi în protiva înţelesului
precum

acestei

«sobor»,

vorbe,

îns&mnsză

privită, şi româneşte,

şi slavineşte. Apo! prea liberală este traducerea lui:

govw avsov =păzia
Atanasie

«lua

pre el: şi era mai

amin'te

bine să

pre el», corectându-l,

lasă

cragery-

traducerea lui

se înţelege,

în

servi-

lismul literei pre Atanasie, care Pa întins pănă şi la concordanța
verbului cu acusativul. Corectâză iarăşi Antim pre Atanasie şi dă

mai pe româneşte exspresia dela Marco: “iyapai sis 70 utoov> CÂNd
o traduce cu «stăi in mijlocii», în loc de: «scoalăte în mijlocii».
Si
cuventând în mod general asupra traducerei vorbelor din Evan- |
ghelia dela 1697, nu vom greşi stabilind, că Antim este un tra-

ducător liber al vorbelor, căutând şi la, geniul limbei româneşti, şi
conducendu-se în traducerele sale şi de înțelesul contecstului. De

aceia este kiar minunat
că în timp, pote, numai
româneşti atât de bine.

avedea pre acest om de obârşie georgiană,
de şepte ani, şi-a, împropriât geniul limbei

Cu timpurile şi modurile
omul,

care a înţeles valdrea

verburilor Ieromonahul
acestor flecsiiuni dintr”o

privința Evangheliilor româneşti el este cel întăi,

Antim
limbă,

care

este
şi

în

corectâză

pre toţi traducătorii, premergători lui. Aşa locul din Evanghelia
dela loan: “Iovvns uagrugei meg auroi ua) xtgaye 1tyov», Atanasie l'a,
tradus: «Ioană măr'turiseşte de dinsul şi strigă grăindii», iar Antim
la corectat aşa: Ioannti măr'turisiia de din'suli şi striga, grăindă».
Asemenea, şi la Evanghelistul Luca tecstul: exa dyayev airov sg
egouoaliiu ua tormoev atrov în 10 mregiytov zoă iegoă xo) eÎrev air».
Atanasie, şi cu dinsul cărturarii contimporani şi premergători. luj,
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dise lui», în Gre ce Antim

pre aripa Bisericei,

pre dinsulu

şili puse

pre el în lerusalimii,

«Şili duse

timpurile trecute, traduce:

între

deosebire

fără a face

a dis:

şi

«Şi laii dusi pre eli în Jerusa-

lim, şi laii pusi pre dinsuli pre aripa Bisericii, şi iai disu lui»;
adecă, tâte acţiunile, arătate prin aceste verburi, sint traduse de
Antim cu un trecut hotărit şi modernisat.
Partea, din limbă, unde Antim este superior şi kiar ficsază o
traducere şi pentru timpurile viitore, sint raporturile dintre idei cu
vorbele lor, eesprimate prin particule. Preposiţia «<> din versetul
întâiu al Evangheliei dela Ioan pentru dioa de Paşti, Antim pentru

întăia dată o traduce cu

ast-feliă până astă-gi.

«la» şi ea rămâne

La, sferşitul Evangheliei întăia de după Rusalii dela Matei prepositia i din frasa c2v utogp aiziv» de cătră Antim se traduce cu
«in» în Gre-ce Atanasie o tradusese cu «pre» şi pentru acesta,
dicea :«pre mijlocul lor». La Luca (Bvanghia Mercuri a 18 săptămână după Rusalii) Evanghelistul pune în gura satanei cuvintele:
cuc 270 werpâv dgoăoi 06, prirore 7c000x6Wys 700s idov cjv mida 00

şi Atanasie a tradus preposiţia 2m cu în, şi a gis

«şi te vori lua,

în măni, ca să nuţi înpiiadeci de piatră piciorulă tăi». Dar Antim
Ivir6nu, văgend că, preposiţia îm are înțelesul literal de pre, şi
apoi că însuşi contecstul îi impune acesta, trebuind a înfăţişa pre
Mântuitoriul dus pre mâni, şi nu în mâni, ca un obiect de rând,

a tradus locul de mai sus aşa, şi acâstă traducere este rămasă
neskimbată pănă astă-gi: «şi pre mâini te vorii lua, ca să nuţi înpiiadece de piatră piciorul t&u». Cu particulele zas, d, şi altele, care
ecsprimă unirea, despărţirea şi deosebitele raporturi dintre idei,
Atanasie este aprâpe nepăsător în traducerea lor, jar Antim caută
a da dupre putinţă nuanţa, pentru care autorii le-ai întrebuințat.

«xod> este tradus de Atanasie în deobşte cu «şi»

Unitorul

dar

de

multe-ori îl traduce şi cu despărţitoriul cară>. Matei, prin Evanghelia de Vineri a patra săptămână după Rusalii, istorisind întrevorbirea Mântuitoriului cu Fariseii asupra r&spectului Sâmbetei, şi
dând idei de acelaşi înțeles, adecă unite şi nu despărțite, se ecsprimă:

«Kai

şi Atanasie traduce:

aoreş tisyev airoie»

lor». Particula «d;

în deobşte

cu înțeles

de

«Iară el

dicea

despărţire a. ideilor

inte dinsele, Atanasie, dar trebue să o recunâştem, că de multeori şi Antim, o traduce cu «şi». Aceia, insă, ce face pre Antim să
nu cadă în nebăgarea de samă alui Atanasie, este, că la Antim
nu

găsim

următor

nici

o dată

acâstă

din Luca (Evanghelia

cugeg 98 sis tv mioiov

particulă tradusă

cu «deci»

din Duminica a XVIII

6 1 rod Zipovos

=

Deci

întrândi

ca în locul

după
întru

Rusalii)
0 co:

rabie, carea era, alui Simon». Şi tot prin aceiaşi Evanghelie dela Luca
«d» are un înţeles, vădit de oposiţie a ideilor, ce le 16gă, şi cu tote

aceste Atanasie nu întrebuinţază pre iar, ci pre şi, şi pentru acesta
aşa traduce locul următor: cos 9 iravoazo, Aaiâv = Şi cumiu conteni,
grăindu>, în loc de a dice ca Antim: «Iar dacă a încetat a grăi».
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Și aici putem adăuga, Antim a îndreptat pre Atanasie în partea,
cea mai grea a limbei elenice, adecă în traducerea, particulelor,
care exprimă raporturile dintre idei, dupre cum el a făcut acesta
şi în privinţa timpurilor dela verburi, precum kiar şi cu înţelesul

cel mai

nemerit

al vorbelor;

ţelesul contecstului.
Dacă am voi
valGrei literare a
adus de dinsul în
dacă lam compara
gheliei din 1693;

şi acâsta

numai

că

a r&spectat

Şi în-

acum să spunem cel de pre urmă cuvent asupra
lui Antim, şi în parte asupra contingentului,
traducerele Evangheliilor nbstre,; şi de altă parte
cu Ieromonahul Atanasie, corectătoriul Evandicem, că amândoi merg pre calea, trasă de cătră

Şărban Cantacuzin prin Evanghelia dela 1682, şi nu se abat

tecstul elenic, care acum

işi fac traducerea

era singurul

Evangheliilor

izvor,

dela

de pre care Românii

ritualului bisericesc.

Cantacuzin este cel întăii bărbat român, care din
nitorului întră în tecstul elenic ; leromanahul Atanasie
lucrarea sa ţine de aprope lângă sine tecstul elenic,
multe ori se supune înriurirei acestuia, gândindu-se

Dar

Iordake

porunca DomMoldovânul in
şi de aceia de
forte puţin la

geniul limbei româneşti. Antim, încă o dată, de şi nenăscut în limba

română, se gândeşte, că fie-care limbă îşi are geniul sei particular, şi înărmat de geniul limbei româneşti, întră în tecstul grec,
face un pas însămnat şi hotăritor pre calea propăşirei in corec-

tarea Evangheliei,
pănă

stabileşte

astă-di neskimbate,

cele

mai multe

fără a putea

păşirei este cel din urmă. . .

.

locuri,

să dicem,

că pe

care

rămân

calea

pro-

+
*

x

In privinţa ortografiei Evangheliei din 1697 Antim a ușurat
forte mult studiul nostru, păstrând o regulă pentru întrebuințarea
literilor alfabetului cirilic.
Fiind că în cirilică sint semne duple şi kiar triple pentru
unul şi acelaşi son, formulate atuncă, cânâ un son din limbele po-

p6relor slavo-române

dela

Dunărea

se nuanţa

în do& şi

kiar în

trei sonuri. De altă parte, fiind că alfabetul cirilic, lucrat Şi dupre
analogia, celui grecesc, avea semne duple pentru nişte sonuri, care
pre timpul lui Antim în limba română nu se mai nuanţa; de

aceia Antim în întrebuințarea literelor kirilice pentru transcrierea
vorbelor româneşti este nevoit să intrebuinţeze tâte literile ciri-

rilice, dar îşi impune nişte regule. Avem prin Evanghelia, dela 1697
trei ea, dar 'k =i6ti este întrebuințat regulat pentru diftongul, format,

din e şi a, ra pentru cel format din i şi a,şi numai A = ea este

întrebuințat cam neregulat la unele vorbe. Antim
întrebuințază numai pe 4 şi pentru silaba cîn»

pentru sonul î
dela începutul

vorbelor pe A, iar pre w =i din alfabetul cirilic, care se pune totdeuna, la mijlocul vorbelor, nu'l întrebuințază. Asemenea, nu întrebuințazăpe s = zalo în tecst, dar îl ţine numai ca numeral. Sem-
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nul n = ieri se întrebuinţază ca i (scurt) la sferşitul
tot pentrn

ui mai

are Antim

şi pe

Y = ucu,

pe

vorbelor;

şi

care îl întrebuin-

ţază tot-d6-una la sferşitul vorbelor, şi cele de mai multe-ori asverlit. Semnul S este întrebuințat şi de Antim, dar tot-d6-una la
mijlocul vorbelor, şi mai ales de-asupra consânelor ], m, n, 7, adecă
a labialelor, şi pre acest sămn noi lam transcris cu () apostrof.
Cu punctuaţia Antim în Evanghelia de la 1687 este supt înriurirea punctuaţiei elenice, şi se depărteză de punctuaţia, stabilită de cătră Atanasie prin Evanghelia, dela 1693. Numai punctul,

care este înldcuit cu (*) = steluța, se pote dice, că se întrebuințază,
regulat

de către Antim.

Do&

puncte

rea cea mai neregulată. Ele sint
puncte ale n6stre, şi pentru
disii:>. Se mai întrebuințază
scrie:

«Că

acesta

Irod):

acela

puncte

pentru

sau

iaste

(:) la

are întrebuința

întrebuințate mai întăiu

ca

doă

acâsta scrie: «Şi audindi Irodi ai
şi în locul virgulei punctate (;) şi apoi

Ioannii,

pre

carele

sculatii denii morţi».

virgula,

Antim

şi aiurea

ele

In

ami

alte

taiati!

locuri

eu

(dice

găsim do8

se întrebuințază kiar

fără de

rost, dupre cum se vede şi din locul, adus aici: «Alţii dicea, că
lie iaste: iară alţii dicea, că Prorocii: iaste: sau ca unulu denii
Proroci>. Virgula, punctată este întrebuințată de Antim tot-dâ-una
pentru s&mnul (?) = întrebărei. Aceste neregularități ale punctuaţiei
nu se pot pune în ponos lui Antim, din pricină, că literatura română pe timpul lui se afla in primele evoluţiuni ale desfăşurărei
sale, şi noi atâta am avea de împutat lui Antim, că în privinţa

punctuaţiei
Ieromonahul

el a greşit,
Atanasie

skimbând

direcţiunea,

prin Evanghelia

începută

de

cătră

de la 1693.

+
*

+

Intorcând în mod general privirile n6stre asupra Evangheliei
din 1697, stabilim, că Antim Ivir6nul, încă dela 1697, data Bvangheliei de Snagov, este îndeplină competenţă, de a lucra şi tipări
Evanghelia, ce ne ocupă. Fiind acum egumen la monăstirea Snagovu, şi avend la îndămână veniturile acelei case, el înființază o
tipografie bună în monăstire, îndăstrând'o cu îste cele trebuitore
măestriilor grafice. Fiind singur tipograf şi csilograf eminent,
dupre cum am vădut şi prin studiul Evangheliei dela 1693, Ieromonahul Antim culege şi tipăreşte singur Evanghelia, ce ne ocupă,

ajutat de sigur de cătră fraţii de sub ascultarea sa. Apoi tot
în studiul Evangheliei dela 1693, noi am vădut, că Antim vi:
r6nu era şi un teolog din cei de irunte, şi prin studiul Evangheliei
din 1697 noi am arătat, comparând tecstul Evangheliei cu originalul

şi cu tecstul lui Atanasie, că Antim are merite literare, că ela,
tradus vorbele, particulele şi îlecsiunile, ţinând socotâlă şi de contecst,
şi în sferşit, că multe din locurele Evangheliei, stabilite de dinsul,
aii rămas neskimbate şi pănă astă-di. Mai are Antim un merit în
privinţa măestriilor grafice, despre care ne vorbeşte şi P. 8. Mel-
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hisedec,

biograful

lui, cu Delkiaro,

când

dice: «Era dotat cu talente

aşa de rari, că ştia să imiteze într'un mod admirabil ori ce felii
de manufactură, mai cu s6mă în genul săpăturilor, desemnurilor

şi a brodăriilor. Aduse

tipografia în cea, mai bună stare» ; 25) iar aici

şi acum cu siguranţă noi adăugăm,

grafia

din

Evanghelia

dela

1693

că ornamentaţia t6tă cu icono-

şi cea

dela

1697

sint

lucrări

csi-

lografice, eşite din mânele măestre ale Ieromonahului Antim Ivir6nu.
Da, Antim Ivir6nu este unul din bărbaţii de frunte ai litera-

turei şi ai măestriilor grafice atât româneşţi, cât şi ale altor popore
ortodocse. El cu ştiinţa sa limbistică, fiind cunoscător, cum ne spune
şi P. S. Melhisedec prin biografia respectivă, de limbele grâcă, română, slavă 24) şi arabo-siriacă, pre langă limba sa natală, adecă cea
giorgienă, a lucrat în tâte direcţiunile pentru cultura omenirei din

jurul seii; şi traducând,
mai

apoi

ales în limbele română,

tipărind cărți bisericești,

georgienă

şi arabă,

greceşti şi

el cu acâsta a sfă-

rămat cu totul barierele triglosismului din Biserica, creştină ortodocsă, a,
lărgit basele tetraglosismului, început cu frații Metodie şi Kiril, şi a
arătat lumei cu tipărituri,

că în Biserica ortodoesă tâte popsrele sînt

alesele lui D-deii, şi că Bisericele ortodocse, fiind instituţiuni emina.minte naţionale, ele ai nu numai dreptul, dar şi datoria de a întrebuinţa, limba

poporelor,

din care este

pre

ELI

formată

Biserică.

e

25) Didahiile de Antim Ivirânu, 1888. Bucureşti pag. XXI.
21) Noi credem din protivă ; că Antim nu numal că n'a cunoscut limba slavă,
dar kiar a
urit'o. Dovadă pipăită avem la tiparirea Octoihului slavo-român dela 1706, despre care
în studiul
următor.

43483.

6

ae
ZICI
înce pt

IV.

,

GVANGRELIA
DIN

1705.

DI:

EVANGHELIA ROMÂNESCĂ DIN 1705.
Eca, o evanghelie, carea, după ce ne aduce buna vestire a Mântuitorului lumei spre mântuirea nâmului omenesc, ne mai vesteşte,
că ieromonahul Antim Ivirenul este la acâstă data Episcop al Rim-

nicului,şi tot tipograf și aici, ba kiar înființ
de 0 fouă
ător
tipogra-

fie.Şi pentru noi acesta este o vestire de cea mai-mare'
îns&mnătate;

fiind că la inceputul

celui al XIX-lea,
casă.

Dar

vscului

înţelepciunea

se vede,

că

Pronia

cu

al XVIII-lea,

mari

ca

greutăţi

dumnedeâscă

şi

îşi

îngădue

la sferşitul

zideşte sieşi
asemene

ne-

orânduele cu țeluri ne'nţelese noi, şi pentru ca săse pliniască,
cuventul, că Biserica este ca o corabie, carea, având de cârmaciii

pre Mântuitorul lumei, nu se pste nici o dată afunda, dar nici
să fie biruită de porţile Iadului. Mai mult. Ea, dic Pronia, îngăduind

valurilor

lumei,

cei nepricepuţi

se

înțelege

ca

să

bântuie

Biserica

şi tot-o-dată răutăcioşi,

pentru

alor

mântuire,

lui Hristos,

lasă

şi pre

ca să între şi ei în Biserică,

dar

intre

dinşii

aduce

câte

unul, sai doi din cei mai cu merite, şi acestia sint prea de ajuns,
„ca, ascultând de poveţele capului spiritual al Bisericei, să o ducă,
la propăşirea cea înăscută membrilor, ce o compun, iar răută-

cioşii să fie din când în când rușinaţi, pentru ca săse vagă, că
D-geiu i-a făcut şi proşti. Păna când în sferşit tot D-qeu, şi după
lupte înverşunate dintre bunătate şi r&utate, dintre ştiinţă şi
ignoranță, îi aşadă la locul, ce lise cuvine. Aceste împrejurări ale
propăşirei Bisericei universale, şi dacă voiţi
ale propăşirei omeneşti în deobşte, se repet cu o punctualitate, vrednică de luarea

n6stră

aminte, şi

în

Biserica românescă

dela

inceputul

vâcului

al XVIII-lea.
Având Biserica, românâscă încă dela 1669—1708 de «purtător
al pravoslaviei» pre Mitropolitul Ungro-Valahiei, Teodosie, Pronia
dumnedesscă ingăduie, ca păstorirea acestui vrednic şi iubitor de
nem Kiriarh să fie nu numai turburată, dar kiar întreruptă pre
timp de şese ani; şi agentul r&utăţei şi al ignoranței timpului este
Mitropolitul Dionisie, de n&m din Fanar, care, împreună cu curentul
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grec din ţară,

după

ce cucerise

Bucureştii,

a dat navală

şi asupra

citadelei româneşti din d6lul Mitropoliei în anul 1673... D-dei
însă bine voieşte, ca tot în anul consumărei păcatului, să-şi aibă
loc şi răsplata; şi Dionisie să fie dus dintre vii, iar în locul, acum
golit de fiiul păcatului, nu pâte încă reveni Mitropolitul Teodosie,
ci elementul cotropitor îşi găseşte o unâltă între fiii ţărei, dic
Episcopul de Rimnic Varlaam, care face pre voia st&pânitorilor
Bucureştilor pănă la 1679 Aprilie 15, când Mitropolitul 'Teodosie
reluându-şi tronul răpit «pârtă provoslavia» cu totă dragostea de
părinte sufletesc al poporului pănă la 1708 Ianuarie 12, în care an
el depune în mânele Domnului amărâtul săi suflet, . .
Da, era grea, şi kiar f6rte grea viaţa românâscă la începutul
vâcului al XVIII-lea; şi Bucureştii, ajunşi pre mânele Grecilor, fac

pre Antim

încă dela sferşitul

vâcului al

XVil-lea

săse

aşede

în

Snagov, şi de aici să ingrijască el cu Mitropolitul Teodosie de
candela românismului. Dar se vede, că D-deii, lăsând curs liber îm:
prejurărilor istorice din Bucureşti, trimite pre Antim în anul 1705
Ja Episcopia de Rimnic, şi aici el se duce cu o tipografie întrâgă,
pre carea el, meşterul cel mare al timpului, o înavuţăşte şi o face
şi mai vrednică de pizma celor r&utăcioşi. La Rimnie D-dei prin
geniul tutelar al romanismului dela începutul vâcului al XVIII-lea

îşi face sieşi casă plăcută, şi astă-Qi

Evanghelia, din studiul, ce ni

prestă, mâne Octoihul, apoi alte Evanghelii cu Antologiul, dupre
cum vom vedea, în viitor, după care vine rândul Mineielor, care

în do&

ediţiuni fac,

ca, cultura

românescă

din

centrul,

unde

o

dusese Episcopul Antim, să ajungă afi infloritore, şi să ţină pept
curentului grecesc din Muntenia şi Moldova, ba mai mult, să ajute
şi Românilor de preste Munţi, carii avâă a lupta cu nevoile, proprii

ţărei lor. Aceste sint împrejărările istorice ale
propunem

a, studia,

şi voind

să resumăm

Evangheliei,

ce

ni

cele petrecute la, incepu-

tul vecului al XVill-lea cu literatura românâscă, vom dice: la
Bucureşti literatura bisericescă a Românilor este înăbușită de grecism,
şi ea îşi înfiinţeză un nou centru cultural preste Olt, la Rimnicul
Vâlcea; în laşi literatura românescă, suferind tot de greutăţile din
Bucureşti, se adăposteşte în mânăstirea Nemţului, unde, ajutată de
un, noi, curent rusesc, luptă tot împrotica grecismului; iar în Transilvania literatura bisericescăi este aprope totă romândscă, dar numai cu
deosebiri confesionale. . .
Dusă fiind de cătră Episcopul Antim literatura bisericâscă a Ro-

mânilor din Muntenia la Rimnic;

şi aici înființându-se tot de cătră

Antim şi kiar în anul alegerei sale de Episcop al Rimnicului, 1705,
o tipografie; el începe şi aici, ca şi la Snagov a tipări Evanghelia,
sau mai drept, fiind Episcop, face şi pe tipograful, căutând a deprinde şi pre cei dela Rimnic, ca re când pre Românii din Bucureşti, cu «sfintele table ale tiparului». Şi în adevăr, că din anul
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alegerei şi a venirei lui Antim la Rimnic, ca Episcop, avem tipărită Evanghelia dela 1705.
Mai "nainte de a începe studiul literar al Evangheliei din 1705,

vom spune cetitorilor noştri, că în t6tă colecţiunea n6stră de cărţi
bisericeşti, şi în particular de ale ritualului, carea, mulţumită lui
D-geii, este destul de avută, nu avem de cât o singură Evanghelie
dela, 1705, anul reînfiinţărei tipografiei din Rimnic, apoi şi acâsta,
este defectudsă, lipsindu-i porta, prefeţele şi kiar începutul; sati

mai drept având numai
mai

câte-va foi. Tâte

găsi şi un alt esemplar,

stăruinţele n6stre, de a

aii fost zădarnice; şi de aceia sintem

nevoiți a ne mărgini cu studiul în materialul Evangheliei, ce avem,
îmbrăţişând pentru acâsta şi alte cărţi, ca să putem ajunge țelul
urmărit.
La aceste vom

|
mai

adăuga,

că urme

de ale tipografiei, înfiin-

ţate de cătră Antim la Rimnic, avem destule, şi noi ne vom mărgini aici, de a comunica, cetitorilor noştri elementele esenţiale ale
unui <Octoihos, adecă Osmoglasnicii» slavon, tipărit în «sfinta Episcopie a Rimnicului» şi la 1706; adecă după un an dela înfiinţarea
tipografiei şi tipărirea, Bvangheliei nostre. Porta cărţei octoihului,
ce are să ne complecteze întru cât-va lipsurile Evangheliei n6stre,
sună: «Octoihos, adecă Osmoglasnică, care are în sine toată slujba

ce să cuvine a Văscresnelori. Impreună şi o săptămână cu toate
ale ei rânduiale. Acumiă întăiii într'acesta kipii aşezată şi tipăriti.
In dilele Prea luminatului şi înălțătului Domni şi oblăduitoriii a
toată Tara Ruminâscă. Ioannii Constandini B. Basarabi Voevodi.
Cu osirdia şi cu toată kieltuiala preacinstitului de buni şi mare
nemi

alui

Mihai

Bessricilor

lui

Cantacuzino

Hristosi

Vel

Spatari,

trebuință, şi al

spre

cea

deobşte

pravoslavnicilori

a

folosă.

Cu blagosloveniia Presfinţitului Mitropoliti Kyrii Theodosie. In sfinta
Episcopie a Rimnicului. La anul dela zidirea lumei 7214 (1706).

De Mihai Iştvanovici Ypodiaconulii Typografulii. Dăm

aici

şi

esti-

huri politice 12, asupra stemei prea Luminatului, slăvitului, şi
Blagocestivului 16: Constandinii, B: Basarabii Voevoda» care se

află

supt

mistică

stema

ţărei, şi care ne mai

a rebusurilor

pograful şi

stemei

şi

o

esplicație

de pre timpul ipodiaconului Mihai,

csilograful, venit, pâte, din

viciul tipografiei lui Antim

înfăţişază

Banatul Timişrei

din Rimnic:

Corbuli ţiindii Crucea 'n gură.totii omuli să cr6gă,
Că, buna credinţa Țărei Rumâneşti însămnâză.
„ Ins6mn6ză şi putârea ce are de păzeşte,
Pre Constandini Basarabi care acum domnsşte.

Copaciul înrădăcinatii pre care Corbuli şade,
Ili arată spre cei supuşi cu milă cum

se cade.

Iară soarele şi luna strălucindi cu mari rază,
Bunele Măriei Sale fapte adevereză,

ti-

în ser-
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Aşijderea Buzduganul împreuna, şi spat(d)a,
Ii arată vrăjmaşilorii cu răsplătire gata.
Păzăscălu dară Dumned&i ani mulţi ca să domnâscă. Şinii Ceriu cu sfntulii Constantinii parte să dobândescă.
Al

Mihai

Măriei

tale

plecati

Ijtyanovizi ppodiaconulă

Trebueşte luat în băgare de samă,

robi

typografuli.

că Octoihul acesta, are tro-

parele slavineşte, far tipicurile cu Evangheliile dilelor, întrate în
servicii, sint româneşti. Şi apoi ce este aici pentru noi mai vrednic
de luarea aminte, că litera tiparului cu cele florate, precum Şi arabescurile Octoihului sâmănă în totul cu cele aflătâre în resturile Evangheliei n6stre, ba adaugăm, că sint acel6şi. De unde se vede, că
Antim, înființând tipografia, şi luând pre ipodiaconul Mihai, ca tipograf 1) in tipografia, sa, a pus'o la îndămâna Spătarului M. Cantacuzin, ca să tipăriască Octoihul, menit, cum se dice prin pârta

cărței «spre cea de obşte a Bessricilorii lui Hs. trebuinţă, şi al Pravoslavnicilorii folosii», dar mai mult dicem noi, pentru ase începe şi la
Rimnic literatura bisericâscă, a ritualului nostru eu cărți slovo-roma-

nești; şi acesta, credem noi, spre ase aduce la, tăcere gurele Românilor

din Oltenia, din carii unii erai slavisaţi
din Banatul Timişorei, între carii, cum se
cel-ce, după ce şi-a ungarisat numele
a adaus şi serbescul vici. Mai mult.

mai ales prin tetraglosiştii cei
vede, era şi ipodiaconul Mihai,
de familie, gicendu-şi Iştvano,
Octoihul lui M. Cantacuziii,

tipărindu-se în Episcopia de Rimnic şi kiar în tipografia
lui Antim,
se tipăreşte, cum am văgut din pârta cărței, cam neregulat, cu
blagoslovenia Mitropolitului Teodosie, fără a se vorbi de Episcopul
locului, care, dupre cât putem judeca din activitatea lui Antim de
tipograf, Episcop şi Mitropolit, nu favorisa, ca, Mitropolitul Teodosie,

tetraglosismul slavic din Biserica rumânsscă,

şi nici

nu

privia cu

frică la <îngustimea, limbei româneşti» ci lucrând ca tipograf, la
1693 tipăreşte Evanghelia greceşte şi româneşte, la 1697 numai

româneşte,

şi la 1705 iaraşi numai româneşte.

Şi când Spătarul M.

Cantacuzin din punctele sale de privire se hotărăşte a tipări Octoihul numai cu tipicul şi Evangheliile în românește, atunci Antim
Tvir6nu, acum în calitate de Episcop, nu voieşte a da nici binecuventarea sa la tipărirea cărei, şi lasă onrea, «spre cea de obşte
a Bessricilorii lui Hs. trebuință» Mitropolitului Teodosie, care făcuse

tot aşa cu liturghia sa dela 1680; şi apoi, ce să mai dicem? O
carte, menită, cum dice Cantacuzin, pentru: «trebuinţa şi folosul»
tuturor ortodocşilor, trebuea să pârte pre dinsa, «blagoslovenia»
1) Ipodiaconul

Mihai, care se numeşte singur

pre

sine

tipograful,

adecă

cunoscător al a-

cestei măestrii, când a întrat la Antim era şi csilograf îndemănatec. Acâsta se vede din stema
lucrată cu destulă măestrie de dânsul la <1700—IV», adecă cu do! ant înaintea Octuihului,

veleităţi transilvanice ale

la drepta.

timpului,

unde

IV este gravat latinește şi la

stînga

stemei,

fiind

țărei,
și cu

1700
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Mitropolitului ţărei. In tot casul Octoihul lui Cantacuzin are pentru
studiul Evangheliei nâstre acea valdre grafică, că cu dinsul putem

să lămurim

să începem:

tim

multe din lipsurile Evangheliei nâstre dela 1705. Deci

Foile, dupre care noi ni propunem a studia Evanghelia lui Andela 1705, sînt în număr numai de patru şi ele cuprind «Evan-

gheliile dela utrenie a celor 11 voscresne». Sai mai amărunţit: pre

foia 403 stă «voscresna 1 dela Mathei, voscresna II dela Marco,
voscresna III dela Marco, voscresna IV dela Luca, şi voscresna V
dela Luca; pre fâia 404 voscresna VI dela Luca, voscresna VII

dela loan şi voscresna, VIII dela acelaşi loan; pre f6ia, 405 voscresna

1X

dela Ioan, voscresna

X tot dela Ioan

celaşi; după care pre f6ia, 406 urmeză
laudă»

far de desuptul

Evangheliilor

şi voscresna

e«sferşiti

avem

XI

dela a-

şi lui Dumnegeii

acâstă

iînkeiere:

«Slavă, cinste, şi înkinăciune celui în Troiță unuia Dumnedeii,

care nâu

ajutati după

începuti

de amii ajunsi

şi sferşitulii.

«Iară, cei ce vă veţi întâmpla a citi Bucuraţivă înii Domnuli,
şi v& rugaţi pentru mine, şi ce greşală veţi afla îndreptaţi cu Du-

huli blândeţeloră
putință omului a
rămânea fără de
“Typăritusai

ne puindune în ponosă, că precumi iaste cu nenu p&cătui, întracestaşi kipi şi Typografului a,
greşală.
în Anulă dela spăsenia lumei 1705.

«Prină ostensla iubitoriului de Dumnegei Kyri Anthimii Ivir6nulii
Rimnicului

Episcopulii

2).

*
*

*

Dacă am lua de temeiii numai asămănările literare dintre tecsturile Evangheliilor lui Antim dela 1697 şi 1705, am putea forte
uşor să credem, că Antim, avend c6le rămase şi stinghere din Evan:
ghelia dela Snagov, aici la Rimnic nu a făcut alt-ceva, e cât a

cules c6lele, ce-i lipsiaii, şi le-a lipit la, cele avute; mai ales că el

în anul, în care s'a ales Episcop de Rimnic, a înființat tipografia
din Rimnic, şi tot în acelaşi an, nu numâi a tipărit, dar kiar a
cules şi a tipărit el singur acestă adoa asa Evanghelie, având pte
de ajutător în partea mecanică a lucrarei pe ipodiaconul Mihai Iştvanovici cel cu Octoihul de mai sus. Intre cele do& Evanghelii ale
lui Antim, dic de Snagov şi de Rimnic, avem în totul comună
partea literară alor. Antim cu t6tă activitatea cea, nemăsurată a
intregei lui vieţi n'a skimbat întru nimic prin tecstul Evangheliei

dela 1705 pre cel dela
2) Acâstă înkelere
din

1697,

fiind

deosetire

dupre

1697, şi aici întilnim acelaşi

cuprinderea ei sâmănă în totul

numa! în iscălitura

dela

sfârşit.

Din

tecst

cu bu-

cu cea dela sfârșitul Evangheliei

Evanghelia

n6stră însă lipsesc literele

alfabetului, cu care Antim prin Evanghelia dela Snagov arătă numerotaţia, câlelor, de asemenea și
cele tre! păreki de versuri, unde el compară dorința upografului pentru sfârşirea cărței cu dorul celor,
ce locuesc

departe

de

locul

lor natal, și cu acelor,

după ce-s «bătuţi de furtună».

ce, călătorind

pre

marea,

așteaptă

«liniște buni»
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nurile

şi neajunsurile

tecstului

de la Snagov,

păstrând

Antim

ar-

haismii acestuia cu însuşi greşalele de traducere. Așa în tecstul din
1705

avem

aceiaşi

arhaismi,

spăsiseva, vorovia»

ca

«denii,

direptii, dedirâpta,

dentru,

etc. sai acel6şi greşale de traducere, ca:

«întru

una de sâmbeşte, iară după acâia a doi deni triînşii mergendi»
etc. Şi în deobşte vorbind, prin tecstul dela 1705 nu avem nică o

deosebire de limba Evangheliei dela 1697, şi tecstul dela Rimmic este
0 copie supusă

acelui dela Snagov.

Dacă in privinţa literară nu avem nimic de deosebit în Evangheliile lui Antim, avem însă, pe lângă alte particularităţi, despre
care vom vorbi mai jos, şi acelea, că prin Evanghelia dela 1697,
Evangheliile voscresnelor se pun între Evangheliile patimelor Dom-

nului şi Minologiu, adecă pre foile dela 129 —134, mai urmând după
aceste şi alte Evanghelii pănă la f6ia dela sferşit, 180, în 6re ce
voscresnele din Evanghelia, dela 1705 înkeie tecstustul, ocupând
foile 402 — 406 3). Mai avem o particularitate, carea deosebeşte

amândoă
Antim

ediţiunile

lui Antim;

a pus de asupra

şi ea stă întru aceia, că la

fie cărei Evanghelii

capitolul,

1697

de unde este

ea, luată, în Gre-ce la 1705 numai zăcâla. Aşa, că Evanghelia dela,
Rimnic a avut o shimbare în aşedarea materiilor şi a împărţirei
lor pre zăcelele dilelor.
x
*

Avem

*

deosebiri între tecsturile Evangheliilor lui Antim şi in pri-

vința măestriilor grafice. Mai întăi formatul ediţiei dela Rimnic este
mai mare, de cât cel dela Snagov, atât în privinţa hârtiei, cât şi a îablelor tipografice. Tecstul Evangheliei dela 1697 este încadrat în linii,
şi apoi despărțite col6nele tecstului prin câte do& linii, în 6re ce

Evanghelia dela
numai

1705 îşi are numai colonele

prin spaţiuri

albe.

In sfârşit mai

despărțite, şi aceste

avem

vinţa, ornamentaţiei acestor do8 tecsturi, precum

deosebiri

şi în pri-

şi a literei. Letera

bună 6ră din tipografia Rimnicului, cu care sa tipărit Evanghelia n6stră, precum şi Octoihul dela 1706, este mai grosă şi mai
dreptă în fl6re, de cât cea dela Snagov, şi apoi ea este turnată
aşa, că are puţine litere, de a putea îi puse de-asupra altora şi între
rânduri. Apoi literele mari şi iniciale, precum şi cele florate, privite cu
fineţele măestriei, sint mult mai simplu csilografiate, de cât cele
dela Snagov, unde Antim pre fie-care literă a lucrat'o în parte,
încolotăcind'o

cu

rămuri,

şi căutând

a face

din

dinsa

un

obiect de

artă, în 6re ce literele florate din tipografia dela Rimnic sint nişte
maiuscule simple, aşedate intr'un kenar de mici arabescuri. Arabescurile, ce despart materiile, precum şi ornamentele de pre feţele
%) Tâte

Evangheliile

vâcurilor

al XVII

și al XVIII-lea nu

Evanghelia îns& dela 1705 îl rădică, cum vedem,
tecst complect o enigmă.

trec

cu numerul

foilor

peste 200;

pănă la 406. Acâsta rămâne pănă la găsirea unui
:
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neumplute

cu literă,

dela Snagov,

se

deosebesc

şi trebueşte

şi

ele

să recunâştem,

de cele

ale

Evangheliei

că în privinţa măestriei

sint mai inferidre, fiind în deobşte compuse dintr'o ghindă, sai un
juvete =j cirilice. Numai trimoful din fruntea materiilor dela Octoihul

din 1706 semănă în totul cu trimorful, întrebuințat prin Evanghelia,

dela 1697, şi acâsta dovedeşte, că tipografia dela Itimnic a fost înfințată de cătră Antim cu material tipografic not, aducând dela Sna-

gov numai unele iconiţe.

*
+

x

Copiind Antim prin Evanghelia dela 1705 pre cea dela 1697
în privința tecstul, el, prin acăruia <ostenâlă» s'a tipărit Şi cea,
dela Rimnic, a mers şi pe urmele ortografiei din Evanghelia sa

cea dintăi. Mai întăi a lepădat steluța (*) cu desăvârşire din Evan-

ghelia acesta, şi în locul ei a primit numai

nea a păstrat pre y =,

punctul

(.); de aseme-

s =i sai n şi » =i, întrebuințându-le nu-

mai la sfârşitul vorbelor cu sonurile, arătate aici. Acela, ce se pâte
privi, ca un pas spre romanisarea lui Antim, este neîntrebuinţarea
mai mult a semnului Ss =i, pus în deobşte de-asupra labialelor,

pentru

arătarea,

skimbabilitătei

lor din limba grâcă, şi une-ori şi

între doă cons6ne ordinare, ca în vorba cniiratp
= septămână
ut etc.
Cu punctul (.) însă, virgula (,) şi do& puncte (:) Antim prin Evanghelia dela 1705 este tot aşa de neregulat, ca şi prin cea dela
1697; şi apoi, ce să dicem? Ortografia românescă de pre timpul

lui Antim încă nu avea
de a se găsi regulele
timpuri.

orânduele

aşegate, şi de aceia este grei,

întrebuinţărei semnelor

ortografice

a acestor

*
*

Ajunşi

la sferşitul studiului

şi la sferşitul carierei

de

*

Evangheliei

din 1705, şi tot-o-dată

tipograf a lui Antim,

trebueşte

să

cum

la în-

ni.

arătăm mirarea, și deosebita nâstră stimă pentru acest mare ŞI
preste fire neobosit bărbat al culturei nemului românesc. Fiind de
n6m din Georgia; făcendu-și cultura în Constantinupol; şi adus în

țara românescă de cătră Constantin Brâncovânu,

pare

ceputul ultimei gecimi a vâcului al XVIIlea, pentru țeluri de politică înaltă în ortodocsie; Antim se identifică întru atâta cu nâmul
românesc, că Românii nu se sfiesc de a-l fac6 Episcop de Rimnic,
ajungend mai pre urmă şi Mitropolit al Ungro-Valahiei dela 1708—
1716, când D-dei pentru ale lui mari fapte l'a. invrednie şi de
cununa martirică, câştigată pentru națiunea sa adoptivă. Aceia,
ce a rămas încă nu în totul desecat în cultura n6stră, este acti-

vitatea cea, peste măsură de

mare alui Antim

faţă

de

literatura

românescă, şi dragostea lui pentru «sfintele» cum se numiai ele
pre la sferşitul vâcului al XVII-lea, table ale tipografiei. Tipărind,
ca un tipograf muncitor, in tipografia de pe lângă Mitropolia, din
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nurile şi neajunsurile

tecstului

de la Snagov,

păstrând

Antim

ar-

haismii acestuia, cu însuşi greşalele de traducere. Aşa în tecstul din
1705

avem

aceiaşi

arhaismi,

ca

«denă,

direptii, dedirpta,

dentru,

spăsiseva, vorovia» etc. saii acel6şi greşale de traducere, ca: «întru
una de sâmbeşte, iară după acâia a doi denii trinşii mergendi»
ete. Şi în

deobşte

vorbind, prin

tecstul dela

1705

nu avem

nică o

deosebire de limba Evangheliei dela 1697, şi tecstul dela Rimnic este
0 copie supusă

acelui dela Snagov.

Dacă in privinţa literară nu avem nimic de deosebit în Evangheliile lui Antim, avem însă, pe lângă alte particularităţi, despre
care vom vorbi mai jos, şi acelea, că prin Evanghelia dela 1697,
Evangheliile voscresnelor se pun între Evangheliile patimelor Domnului şi Minologiu, adecă pre foile dela 129 —134, mai urmând după
aceste şi alte lvanghelii pănă la. fâia dela sferşit, 180, în 6re ce
voscresnele din Evanghelia dela 1705 înkeie tecstustul, ocupând
foile 402 — 406 5). Mai avem o particularitate, carea deosebeşte

amândoă
Antim

edițiunile
a pus

lui

Antim;

de asupra

şi ea stă întru aceia, că la

fie cărei Evanghelii

capitolul,

1697

de unde este

ea, luată, în Gre-ce la 1705 numai zăcâla. Aşa că Evanghelia, dela,
Rimnic a avut o skimbare în aşedarea materiilor şi a împărţirei
lor pre zăcelele dilelor.
x
*

Avem

*

deosebiri între tecsturile Evangheliilor lui Antim şi in pri-

vinţa măestriilor grafice. Mai întăi formatul ediţiei dela Rimnic este
mai mare, de cât cel dela Snagov, atât în privinţa hârtiei, cât şi a tablelor tipografice. Tecstul Evangheliei dela 1697 este încadrat în linii,
şi apoi despărțite col6nele tecstului prin câte do& linii, în 6re ce

Evanghelia, dela 1705 îşi are numai colonele despărțite, şi aceste
numai prin spațiuri albe. In sferşit mai avem deosebiri şi în privinţa, ornamentaţiei acestor do8 tecsturi, precum şi aliterei. Letera
bună 6ră din tipografia Rimnicului, cu care s'a tipărit Evanghelia, n6stră, precum şi Octoihul dela 1706, este mai grosă şi mai
dreptă în fl6re, de cât cea dela Snagov, şi apoi ea este turnată

aşa, că are puţine litere, de a putea fi puse de-asupra altora şi între
rânduri. Apoi literele mari şi iniciale, precum şi cele florate, privite cu
fineţele măestriei, sint mult mai simplu csilografiate, de cât cele
dela Snagov, unde Antim pre fie-care literă a lucrat'o în parte,
încolotăcind'o

cu

rămuri,

şi căutând

a face

artă, în 6re ce literele florate din tipografia

maiuscule simple,
bescurile,
3) Tâte

aşedate

ce despart
Evangheliile

intr'un

materiile,
vâcurilor

al XVII

tecst

complect

o enigmă.

dinsa

un

obiect de

dela Rimnie sint nişte

kenar de mici

precum

arabescuri.

Ara.

şi ornamentele de pre feţele

şi al XVIII- lea nu

Evanghelia însă dela 1705 îl rădică, cum vedem,

din

trec

cu numărul

foilor peste 200;

pănă la 406. Acâsta rămâne pănă la găsirea unul
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neumplute

cu literă,

dela Snagov,

se

deosebesc

şi trebueşte

şi

ele

să recunâştem,

de cele

ale

Evangheliei

că în privinţa, măestriei

sint mai infericre, fiind în deobşte compuse dintr'o ghindă, saii un
juvete =j cirilic. Numai trimoful din fruntea materiilor dela, Octoihul

din 1706 semănă în totul cu trimorful, întrebuințat prin Evanghelia,

dela 1697, şi acâsta dovedeşte, că tipografia dela Itimnic a fost înfințată de cătră Antim cu material tipografie noii, aducând dela Sna-

gov numai unele iconiţe.

*
*

+

Copiind Antim prin Evanghelia dela 1705 pre cea dela 1697
în privinţa tecstul, el, prin acăruia <ostenâlă> s'a tipărit şi cea
dela Rimnic, a mers şi pe urmele ortografiei din Evanghelia sa

cea dintăi. Mai intai a lepădat steluța (*) cu desăvârşire din Evan-

ghelia acesta, şi în locul ei a primit numai

nea a păstrat pre y =i,

punctul

(.); de aseme-

s =i sai n şi » =i, întrebuinţându-le nu-

mai la sfârşitul vorbelor cu sonurile, arătate aici. Aceia, ce se pste
privi, ca un pas spre romanisarea lui Antim, este neîntrebuinţarea
mai mult a semnului S$ =i, pus în deobşte de-asupra labialelor,

Tm

ri

pentru

arătarea

skimbabilitătei

lor

din limba grâcă, şi une-ori şi

între do& cons6ne ordinare, ca în vorba cni'apn= s&ptămână etc.
Cu punctul (.) însă, virgula (,) şi do& puncte () Antim prin Evanghelia dela 1705 este tot aşa de neregulat, ca şi prin cea dela

1697; şi apoi, ce să gicem? Ortografia românescă de pre timpul
lui Antim încă nu avea orânduele aşegate, şi de aceia este greu,
de a se găsi regulele
timpuri.

întrebuințărei semnelor

ortografice

a acestor

+
+

Ajunşi

la sferşitul studiului

şi la sferşitul carierei

de

*

Evangheliei

din 1705, şi tot-o-dată

tipograf a lui Antim,

trebueşte

să

ni.

arătăm mirarea, şi deosebita n6stră stimă pentru acest mare ŞI
preste fire neobosit bărbat al culturei nemului românesc. Fiind de
n&m din Georgia; făcându-și cultura în Constantinupol; şi adus în

țara românescă de cătră Constantin Brâncovânu, cum pare la începutul ultimei gecimi a vecului al XVII-lea, pentru țeluri de poli-

tică înaltă în ortodocsie; Antim se identifică întru atâta cu n&mul
românesc, că Românii nu se sfiesc de a-l fac6 Episcop de Rimnic,
ajungând mai pre urmă şi Mitropolit al Ungro-Valahiei dela 1708—
1716, când D-deii pentru ale lui mari fapte l'a invreânie şi de
cununa martirică, câştigată pentru națiunea sa adoptivă. Aceia,
ce a r&mas încă nu în totul desecat în cultura n6stră, este acti-

vitatea cea peste măsură de

mare alui Antim

faţă

de

literatura

românâscă, şi dragostea lui pentru «sfintele» cum se numiaii ele
pre la sferşitul vâcului al XVII-lea, table ale tipografiei. Tipărind,
ca un tipograf muncitor, în tipografia de pe lângă Mitropolia din
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Bucureşti, cărți în limba arabă, grâcă şi românâscă; înfrumuseţându-le cu ornamente şi iconiţe, care de care mai măestrite; el,
aşedându-se

în Snagov,

mai la o distanţă de o

înfiinţază

palmă

o

de

nouă

loc

tipografie,

dela

şi

Bucureşti.

acesta

nu-

Venind

la,

Rimnic ca Episcop, face același lucru, şi acâsta kiar în anul întăiii
ale venirei sale, aşa, că am putea dice, că el umbla cu tipografia
în buzunar. Aici zideşte local pentru tipografie, dupre cum
vom
vedea, mai jos, aduce t6scuri, literă şi ornamente, şi apoi cu ale

sale mâni culege

şi tipăreşte

acâstă bvanghelie,

carea este

sim-

burele literaturei româneşti dela Rimnic de după anul 1705. Mare
aj fost Antime! D-gei te-a răsplătit pentru dragostea ta! Rogă-l ca,
mergând şi noi pre cărările, bătătorite de piciorele tale şi lucrate

cu

sfintele tale

mâni,

mângiitorul cuvânt
şi credinci6să. . .

al

n

să ne
prea

e

învredniciască

la ultimul

iubitului seii Fiii:

«Bine

pi

Dă

—.

————

judeţ

de

slugă bună

vV.
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EVANGHELIA

ROMÂNESCĂ

DIN 1723

Poporolui românesc, talpei românismului, românului Mitropolit Daniil, şi lui Popa Stoica, eşit şi rămas în poporul românesc,
datorim Evanghelia dela 1723, ce de acum are să ne ocupe. Şi
dacă dorim a şti, cu ce se indeletniciaii Domnitorul Nicolai Ma-

vrocordat cu boerii fanarioți, precum şi cei fanariotisaţi pre la începutul vecului al XVIil-lea, trebue să o spunem drept Şi fără
şovăire, că toţi aceşti mai mari după vreme ai poporului românesc plănuia şi lucrau Kiar pentru cucerirea Constantinupolului,

avendu-şi ca ragim in lucrările lor ţările române

cu tot avutul lor.

Infrinţi 'Lurcii supt zidiurile Vienei, acâstă împrejurare a dat naştere
în imperiul Habsburgilor ideiei, de a face un pas spre Constantinupol,

şi s'a şi făcut acest pas prin

ocupaţiunea Olteniei

de cătră arma-

tele austriace, lar cuceririle Ruşilor din Crimea aii făcut şi pre
Imperatorii acestui popor să-şi pună ca ideal politie alungarea
Turcilor din Europa, şi numai Grecii, popor mic şi cu aptitudini
isteţe, căuta, ca lucrând când cu Ruşii, când cu Austriacii, pe

rând să dejoce planurile şi ale unora, precum şi ale celoralalţi, şi
căutând în ţările române săse facă apți pentru a primi moştenirea
Bizanţiului, a căruia grecisare în mod artificial a început încă de
pre timpul

Imperatorului

Leon.

Românii

însă, fiind

inundaţi

de

grecism în ţările lor, şi impinşi de Austriaci şi de Ruşi în tâte
părțile, nu uitaii modestul lor ideal, de aface din ţările, frământate
cu sângele părinţilor lor, patria şi avutul lor. Dar

pentru

realisa-

rea acestui ideal românesc şi kiar natural trebui lupte, şi încă
lungi şi crâncene; fiind că opera desnaţionalizărei Românilor era

la începutul

ei, şi Grecii

prin

isteţimea

n6mului

ocupase

tâte

ora-

şele, şi începuse
comună lor şi
pre Români din
trai în familiile

a se întinde şi prin sate, iar prin Biserica, ortodoesă,
Românilor, şi cu ajutorul Domnitorilor înlăturat
tote ramurile vieţei publice, şi prin căsătorie înRomânilor, şi cu acesta desmoşteniai pre locui-

torii autohtoni

şi de proprietatea

solului.

Aşa

că în măsura

întin-

derei armatelor turceşti ce întindea şi se imputernicea şi domina-

82

ţiunea grâcă în ţările Românilor, şi unde aceste armate dispunsi
dupre voinţă de o localitate românescă, acolo elementul grecesc era
stăpân pre Biserica şi apoi şi pre viâţa politico-socială a Românilor.
Incă din vecul al XVI-lea Turcii înţelesese, că, pentru a st&pâni mai bine ţările românești, şi cu dinsele a avea la disposiţia

lor şi Europa centrală, trebuea

şi erea în înteresul lor de acuceri

cetăţile dela gurile Dunărei, şi din stânga ei, după ce ei ocupase
pre cele din drâpta; şi pentru acesta în istorie avem o sumă de
lupte dintre Domnitorii bravi ai Românilor cu armatele turceşti,

care erai maj întăi alungate din ţară, şi apoi scose din Ismail,
Kilia, Akerman etc. Dar puterea Românilor cu a Domnitorilor lor
faţă de Turci se inkeie în mortea lui Mihai bravul, şi Turcii de
acum, avend înaintea lor pre Românii îngenunkiaţi, şi de -ajutor
pre Grecii corupți şi corupători, încep o cucerire mai sistematică a

țărilor. Din cetăţile dela gurile Dunărei,
malui

drept al ei Turcii ocupă

precum

pre rând Brăila,

şi din cele de pre
Giurgiul

şi Turnu-

Măgurele cu tâte domeniile lor, şi ar fi trecut cu aceste ocupaţiuni şi preste Olt, dacă Austria nu-şi întindea ocupaţiunea sa
preste

Oltenia.

mai preste

In urma

locurile,

însă a armatelor turceşti cuceritore, şi nu-

cucerite de

dinsele,

se râdică

o instituţiune

nouă, bisericâscă, formulată de cătră elementul grecesc din Fanar
kiar împrotiva, canbnelor, şi ast-felii alăturea cu Mitropolia UngroValahiei

din

Bucureşti,

polii, precum

sai, mai

şi în partea

bine

dis, în

diecesa

acestei

de jos a diecesei mitropolitane

Mitro-

din Iaşi

se vede Mitropolia Proilavei, sai a Brăilei, carea se naşte fără cuvent canonic, şi fără vre un precedent istoric, şi trăeşte pănă
atunci, pănă când elementul grecesc ajunge st&pân desăvârşit preste
tronul Mitropoliei Ungro-Valahiei. Cu alte cuvinte, Mitropolia Proilavei, îşi are un început curat; politic, şi trăeşte numai în puterea

acestui raţionament.
Incercările

E

de a se ajunge

cu stăpânirea

fanariotă

preste

tro-

nul Mitropoliei Ungro-Valahiei nu lipsesc şi inaintea, vâcului al
XVI-lea; şi încă la 1673, pre timpul Domnitorului 6 Grigorie

Ghica, Dionisie, Egumenul dela, viohăstirea Văcăreşti
de lângă Bucureşti, r&stornă pre Mitropolitul Teodosie, şi-i ocupă tronul timp
nu mai mult de un an, când îşi dă obştescul sfârşit. Avântul ro-

mânes6,
dat vieţei Roniănilor în Miinteăiă, de cătră Matei Basarab,

impune Grecilor, ca pe tăremul bisericesc din Bucureşti să lucreze
,

„Gu

mal

mult

tact, şi după

mârtea

lui

Dionisie :tronul

Mitropoliei

seo 141" ngro-Valahiei se vede ocupat pe rând numai de Români; şi anume
“de cătră Episcopul Rimnicului Varlaam, apoi iarăşi de 'Teodosie,
de cătră Antim Ivir6nu, Mitrofan, Daniil, cel Byanghelia
cu
dela
1723 şi Ştefan. Dela 1738_însă_Mitropoliă_Ungro-Valahiei
intră cu_.
desăverşire

pre mâna

Grecilor, şi in pers6na

Mitropolitului

Neofit

dela Crit, acestă Mitropolie ajunge, ca tste Mitropoliile
din drepta
Dunărei, supusă. cu desăvârşire Patriarhiei din Constantinupol,
.ba__
Dr a

ar

e
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şi administrată

de acesta.

Limba

românescă din Bisericele mai ales

dela oraşe este înlocuită

cu cea grecâscă, şi numai

cea ecspusă

Dunărei mai

prin

mahalalele depărtate se mai uude cea românescă,
şi acâsta numai la,
strana mică, ocupată fiind strana drâptă, adecă
cea de ondre, cu
limba grecă, iar boerii cu preuţil oraşelor
se pun pre alfa, vita,
Şi lasă dascălilor şi preuţilor de la sate grija
de ase mai îndelenici
cu az, buki. Totul se grecizază şi încă cu
paşi repedi înMuntenia,
din partea

mult armatelor

turceş

ti, şi
numai satele cele depărtate de capitale mai
stăruesc în romanism,
dar element grecesc, cedend numai nevoiei
în oraşe, are grija, ca

incetul şi cu timpul să lucreze cărți greceşti şi
pentru sate, unde
trăişte masa cea mare a poporului, tipărind
tecsturi greceşti cu
litere cirilice, şi împărțindu-le pre la sate ca
cărţi de ritual. . ...
Un lucru însă bun aduce şi pentru Români acâst
ă activitate febrilă de desnaţionalisare, Ştergerea dic de pe
fruntea Bisericei
Ungro-Valahiei a petei anticanonice, numită
Mitropolia Proilavei;
Şi acâstă Mitropolie desparte cu incetul şi
în măsura, întărirei
elementul
Dar

fanariot pre tronul Mitropoliei Ungro-Valahiei.
D-gei nu a părăsit pre poporul sei, cel-ce
avea, din MOŞĂ

strămoşi îmbrăţişată cu ttă inima, şi cu

tot sufletul

sei

religiunea, cea revelată de cătră Mântuitorul lumei
. Strins din tâte păr-țile în vi6ţa lui politică de cătră elementul
grecesc, mâna drâptă
a armatelor turceşti; alungată fiindu-i limba
. din Stat şi Biserică,
ba depringend pre pruncii familiilor româneşti
a pronunţa ba-ba în
loc de ta-ta, şi pre copil cu. babacă în loc
de tatucă ; poporul ro-

mânesc cu vi6ţa lui bisericâscă începe a resuflă
pentru Muntenia în
Rimnicului, carea tot pre aceste vremuri
se mai numeşte
Noul Severin în amintirea vekei Mitropolii a
Severinului, Şi tot-odată ca un protest improtiva cotropirilor
din restul ţărei, iar pentru Moldova în mânastirea, Nâmţului. Din
aceste do focare de
acum avem să avem monumentele literare român
eşti cele mai însemnate. Pentru Muntenia, literatura românesc
ă răsare Şi creşte în
Oltenia, la adăpostul 'armatelor austriace, care
nu dai cel puţin
pentru un timp pas armatelor turceşti,
şi cu acâsta feresc Şi pre
elementul românesc din Biserică de desmoşte
nirea Grecilor, adăugându-l tot mai mult cu elemente
vânj6se din Transilvania. Tot
aşa şi în Moldova Mânăstirea Nemţului,
cea populată pe aceste
vremuri de restrişte pentru Români de mulţi
transilvaneni, numiţi
Eparhia

acolo și ungureni,

şi

de un

număr

mai mulţi cu stariţul Paisie, şi

ajutați de cătră

fiind

nu mic de

ruteni,

veniţi

mai în urmă păziți

cei

şi kiar

Rusia, tipăreşteîn decursul vâcului trecu
t şi cel
curgător cele mai multe din cărţile ritualului
Bisericei româneşti. Şi
întăi vedem pre Oltenia, rEvărsându-şi bine
facerile ei literare asupra tuturor Român

ilor, dic din Muntenia, Moldova Şi Trans
ilvania,
ba şi din Serbia, şi Bulgaria, mai pe urma
vine rânqul monăstirei N6m-

jului, carea, clătinându-se între românism

şi slavinismul rus, aduce
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serviciile sale literaturei: din Biserică românâscă. Şi cu Kipul acesta
grecismul este mai întăi împedecat în mersul sei de desnaţionali-

sare a Românilor, şi apoi primeşte la 1821 lovitura mortală, carea
la 1864 a adus desrădăcinarea lui cea, deseverşită. . .
Aceste sînt dupre vederele n6stre împrejurările istorico-literare
ale Evangheliei din 1728. De acum să întrăm în materie.

Porta

cărţei:

«Sfinta şi Dumnegessca Evanghelie 1).

«Cu voia prea luminatului,

şi înălţatului

şi oblădui-

Domni,

torii. a, toată ţara rumân6scă.
«ră. Nicolae. Alecsandru voevodii Mavrocordatil.
«Cu blagoslovenia şi cu toată keltuiala, purtătoriului pravoslaviei prea sfinţitulii Kyrii Daniil2).

«Mitropolitul a toată ţara rumânâscă şi ecsarhu
întracestaşi

«Acumi

|

în Bucureşti.

Domniei

«La anulă

plaiurilorii,

kipii tipărită şi diortorită3), în scaunuli

dela spăseniia

lumii

1723.

«De cucernicul întru Preoţi Popa Stoica, Iacovici $).
Pe faţa adoa a foiei întăia:
«Versuri politice 10, asupra stemei prea luminatului slăvitului,
şi blagocestivului 5 Nicolae Alecsanâru Voevodu.
1) Acâstă
Snagov de cătră
2) Daniil
ierarhia Bisericet

Evanghelie este aprâpe o retipărire a Evangheliei. dela 1697, cea tipărită la
Antim Ivirenul. Amărunte în cursul studiului,
în
este unul din Călugerii românii, cari! cu greutăți mai putâii acum. străbate
al
egumen
din
Daniil
1717
La
XVIll-lea.
al
vâcului
începutul
dela
româneşti

la acâstă data şi-a dat obştescul
Mânăstiret Anin6să se face Episcop de Buzei, în locul lui Iosaf, care
În calitatea de Mitropolit.
sfârşii, şi la 1720 August 21 el trece la Mitropolia Ungro-Valahiei.

în privinţa literară
Daniil zideşte Biserici şi prenoteşte paraclisul Mitropoliei din Bucureşti, far
sântă. 1886 vol.
Condica
(vedi
Evanghelie
acestă
şi
Triod,
de
parte
o
tipărite
dinsul
la
avem de
.
I, pag. 118—123).
şi în privinţa mă3) Puţină diortoselă s'a făcut la tipărirea acestei Evanghelii. Tecstul nostru
Şi dacă Popa Stoica în
estriilor grafice este aprope semin cu al lui Antim dela 1697 din Snagov.
tecstul dela 1723
stambele acestei

lut Antim;
nu întrebuința o altă literă mai puţin răsfirată, de cât acea a
și colea;
Evanghelii cu elementele ornamentative nu se skimbai pe ici

Gacă
şi în

care în tecstul lui
sfârşit, dacă în privința literară nu se adăugâi la Evanghelii şi găcelele,
din 1723 este o
Evangheliei
tecstul
că
gicem,
să
dreptul
tot
în
fost
Antim lipsesc; noi am fi
simplă retipărire a tecstului Evangheliei din 1697.
Evangheliei
4) Judecând dupre timpul cel aproprist dintre Antim şi Popa Stotea, tipograful
dela

1723;

apoi luând

în băgare

de

samă,

că Popa Stoica

merge

păstrând nu numai paginţia, dar şi numărul rândurilor de pre
dintr'un rând ; aceste elemente grafice ne fac să afirmim, că
Antim în meșteșugul tipografiei, şi înci un învățăcel din cet
că Popa Stoica nu a fost numai el tipograf, dar a organisat
ca şi dascălul

mai jos.

seii Antim,

şi el între învățicei are și pre

în înșirarea

literelor

şi atecstului,

fie-care față, precum kiar şi literele
Popa Stoica este un învățăcel al lui
mat devotați. Apoi vom mai adăugă,
o întregă scâlă în măestriile grafice,

fiiul seii Iacov

Stoicovici,

Despre

acesta
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Literele de pre laturele stemei:
Iu = Crai, Rege, Hi=— Nicolai, Aa = Alecsandru
Sub

stemă

aceste

Es = voevod.

versuri:

<Doao înkipuiri cenii pecâte sau însămatii
Domnului Nicolae dela Hs. isau dati
Bourulii stăpânii Moldovei îlii adevereză
Corbului al Vlahiei Domni îlii încredinţeză,
Amândoao Steme de Domnie încoronatii

Pre acesti de bunii N6mi

Mavrocordatii 5)

Pre Domnul Nicolae celii de bună Viţă,
Pazescălu Dumnegăi cu multă biruinţă.
Ce acumii Domnâşte ţara rumânâscă,
Domnulii păzascăli ca so stăpânâscă»
Pe

fâia

adoa:

« Viaţa sfăntului şi Evanghelistii Ioanni,
sofronie.

după cumii ai scrist

Pe faţa adoa a foiei adoa:
<A acestuia Evanghelistii viaţă, dentrale lui Dorothei muceniculiă

şi Episcopul
Pe

'Tyrionului.

foia atreia

începe

şi merge

pănă

a foiei a patra:
unde

pre faţa întăia

«Inştiinţare pentru cetaniia Evangheliilori preste toti anul de
se încâpe,

şi unde

să săvârşăşte.

6).

Pe f6ia acincea începe tecstul Evangheliei dela Ioan şi merge
până la foia do&-decea, unde se înkeie cu:
«Sferşitul Evangheliilorii
lui Ioannii, den
neca Rusaliilorii.
2) Nicolai Mavrucordat,

fiiă al

lui Alecsanâru

Muvrucordat

Paşti, pănă la Dumi-

Escaporitul,

iar

dupre

mamă
decoboritoriă din Petru Rareş, a fost născut de cătră Domnița
Sulana, fata Casandret, fiicei Jui
Alecsandru
Iliaș. Acest Domnitor,
dupre
tată și dupre educaţiune fiind cel întăi Domnitor,
care a deskis tronurile române Fanarioţilor, este unul din cei
mat buni Domnitori, caril ni-ai venit
din Fanar,
Invăţat și înţelept, el capătă întăt tronul Moldovei mat mult pentru
meritele sale personale

şi pentru încrederea, de care se bucura la Porta
In acest an 1711 Mavrucordat Nicolai reocupă
25, când este strămutat în Muntenia, Aici stând
morţei sale, deși avea o administraţie lăudabilă,

otomană, și întăia Sră îl ocupi dela 1709—1711,
tronul Moldove! şi-l ţine pănă la 1716 Dekemvrie
Mavrucordat dela 1716 pină la 1730, adecă data
şi se purta cu mult tact, s'a făcut însă urit po-

porulul pentru sentimentele sale cele fâră margine, pe care le
avea cătră Grecii din Fanar, și în
folosul cărora despoia pe Români de averile şi privilegiile lor,
precum și pentru devotamentul sei
cel nemărginit faţă de Imperiul otoman,
:
8) Acest tipic general pentru cetirea Evangheliilor lipsește din
tecstul Evangheliei dela Snagov.
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Pe fața adoa a foiei 20 tipicul Evangheliei dela Matei,
care se înkeie cu:
«Pentru acâsta dară, toţi Preoţii şi Diaconii, iaste să ştie aciasta rânduială şi acesti numări ali s&ptămânelor cumii arată
înainte, ca, să nu să smintâscă după numărul izvoadelorii sloveneșşti,
pentru că nu se potriveşte. 7)
Pe
«Viaţa

sfintului

foia do&-deci

Evanghelist

şi una:

Matthei,

de

Sofronie.

Pe foia do&-deci şi trei începe Evanghelia dela Matei şi merge
pănă la f6ia cinci deci şi cinci, unde se dice:
necă

«Sferşituli Evangheliilorit lui Matthei, pănă întru aciastă Dumia şaptea sprădece, ce să kiamă a Hananeii.

Pe foia cinci deci şi şepte începe
deia

Luca

şi merge

pănă la foia noă
înkeie cu:

«Sferşitulă Evangheliilori
săptămâna Brânzei, de Postulă

Lucăi, pănă
celi Mare.

Pe foia no&

Evanghelia

deci

şi opt,

la lăsatulă

Episcopul

se

secului

de

deci şi nos:

« Viaţa sfantului Marco Evanghelistii dela, Sofronie.
«A acestulaşi Bvanghelistă Viaţă pre scurti, dela
muceniculi

unde

Dorothei

Tyrionului.

Pe foia una sută începe Evanghelia
pănă la foia una sută do&

Pe fața a doa a foiei una

sută două deci şi noă:

«Inceputuli Evangheliilorii celorii 11
Pe f6ia una

sută

dela Marco şi merge
deci şi noă&.

văscresne.

trei deci şi patru:

« Minologhionii, întru cavele să cuprinde orânduiala evangheliilorii
pre lună.
7) Nota acesta este împrumutată

din Evanghelia dela

1697.
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Iar pe f6ia una sută şepte geci şi doă se
dice:
«Sferşituli tuturorii Lunilori, adecă a Minologhio
nului,
cumi iaste orânduiala evanghelie! greceşti.

după

Dela fața a doa a foiei una sută şepte deci
şi dot pănă
la foia una sută opt deci sînt:
«Evanghelii
Pe

fața adoa

Carele

de toată

trâba.

a foiei una sută opt deci se pune acestă
înkeiere:

«Slavă cinste şi înkinăciune celui în 'Troită
unuia
5
nsu ajutati

după

incepuţi

de ami

Dumnegău,

ajunsi Şi sferşitulă,

«Iară cei ce vă veţi întâmpla a citi Bucuraţi
vă în Domnul
și vă rugaţi pentru mine, şi ce greşală veţi
afla îndreptați cu Duhuli blândețelorii ne puindu-ne în ponosii.
Că Hu îaste lucrare de
îngeri

ci taste lucrare de mână de tărenă,'8) Că precu
miă Yaste cu neputinţă anu gusta cineva ini moarte,
intracestaşi kipi şi Typografuli a scăpa fără de greşală,
Typaritusau în Anulă dela spăsenia lumii
1793.
De

cucârnioulă

întru

Preoţi

%)

Popa Ptoica, Jacovici.

3) Partea, subliniată de nof, este un adaus
Evanghelia lut Antim dela 1697.

dupre

al luY Popa Stotca,

în Gre-ce

restul

este

reprodus

:
2) Vorba preot este pronunţată şi scrisă de cătră
Munteni preot şi priot, de cătri Moldovent
preut şi de căiră Macedo-român! prevt, saii
preft.

Acestă vorbă în tâte dialectele româneşti vine
dela
cuvântul grecesc rotofus, — sia, — vs= bătrîn,
respectabil. Prin rădicarea lut zptofvs în gradul
comparativ, ceofireg= os
mat bitrin, mat respectabil între membrif
Biserice
i, Creştini! ai formulat numirea preutului din Bisericele grece încă
în timpurile primitive ale creştinătăței. Dacă
comparăm
numirile româneşti ale preutului cu original
ul, descoperim, că Macedo-românit sînt cet
mai apropisţi
de originalul zoe (03) v7 (£9os), înlăturând
întăt terminaţiunea comparativelor grecești
2gos şi apoi
pre o, în sfârşit scriind şi pronunțând Brevt,
sa preft; adecă ai făcut, ca toți latinif,
din un Y,
unu și din V un f, şiaii mat strămutat accentu
l pre vocala e, Moldovenii pre calea transfo
rmărilor
limbistice a mat

făcut un pas, skimbând tot cu latinii pre V în
u și ai dis preut. Muntenii însă ai
elementelor aceste! vorbe pănă în capă,
și aii făcut din grecescul , sati
moldovenescul u, 0, ca în populu
= popor,
s
și din grecescul «, aii făcut. i, ca din regat, rigat
Să arătăm aici și originea vorbei popă. mat
ales că tipograful nostru se numeşte pre sine
«popa

mers

cu

transformările

Stoica».

Vorba

popă

este arhaică

elenică,

vine

dela

cuventu

l zrdzras, și se atribuca Iul D geti.
ne spun Eustaţie despre acâstă vorbă; <6
manâs... es ravră ăyewv găgera 15 ăn...
02 nas... Veia xiors tlagev elvar 0 uai Deâ
2— Papă...
a
ajunge a fi
(vorbă) cu păpa... Pâpa este totul,., intimplându-se Enixeatra roivou
să fie numire dumnedescă; de aceia nufost dat lui D deii». Prin urmare la Elinit veki
Jiza însămna D-deii; la grecii de astă-di
Însămneză preut, adecă omul lui D-geii; Bizantin
ii ai dat acestă numire Arhiepiscopului de
Roma și Alecsandria, numindu-i Ildxus;
Yar Românii, skimbând pre a, din rădăcina
vorbei în 9, ati
făcut numirea preutului lor de papă.
.
.

Eca ce
Ilanas
aceiaşi
mele a
7ramâs
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«Atrătajilori rânduită urmare.
4,

ă Wor.

i

E

hi

ua

T,

SHERMAN

466%

$, $,%,

46%.

ERP

«Aceste toate îndoite 10).
«Precumii cel de călătorie supărată, Si de zăduhii îngreuiatil
Dorindii a ajunge la locii umbrosii desfătatii, Cu apă îndestulati.
De

călătorie

să odihnâscă,

săsă

de zăduhit

răcorâscă,

Lipsa de călătorie săși pliniască. La odihnă săşi sosâscă
Intracestaşi kipi şi Typografulii, de acărţii sferşire,

11)

Laudă neîncetata, lui Dumnedăii dă, şi mulţemire.
*
*

In

ornamentaţiei

privinţa

*

din

1723

dela

Evanghelia

_puţine

avem de dis faţă de Evanghelia lui Antim din 1697. Popa Stoica,
tipograful şi învățăcelul lui Antim a ţinut tote disposiţiile ornamentelor din Evanghelia dela Snagov, şi kiar a întrebuințat pe acele,
ce mai rămăsese dela Antim; aşa că, judecând în margenele orna-

mentelor şi a stambelor din aceste dob Evanghelii, se pote presupune, că ornamentele şi stambele tipografiei din Snagov ai fost
împrumutate pentru tipărirea, acestei Evanghelii, s6i că în deobşte
avutul acestei tipografii a trecut la tipografia din «seaunuli Dom:
piei în Bucureşti» unde s'a tipărit Evanghelia, ce ne ocupă. Dar

|
mai amănunţit:
Evande
tecst
Icânele Evangheliştilor, puse în faţa fie-cărul
ghelie, precum şi trimorfele din fruntea Evangheliilor, sint însăşi
stambele Evangheliei lui Antim, tipărite de cătră Popa Stoica cu

o cernâlă mai n6gră, şi stringendu-se cu tâscul mai mult, pentru ca
să corespundă mai bine cu înfaţişarea totală a tipărirei literelor,
avend pănă şi ornamentul dela tituluşul Evanghelistului Marco, pre-

cum şi monogramul

lui Antim.

|

Iconografia Evangheliei din 1723 are şi particularităţile ei; şi
anume aici avem o stemă a ţărei, deosebită de cea a Evangheliei

dela 1697;

deosebită

gic

ei. In stema

csilografarea

în elementele ei constitutive şi kiar în

lui N.

Mavrocordat

trebuea

să între cor-

bul Munteniei şi bourul Moldovei, ca, elemente ale domniei lui din
amândoă ţările; lucruri ce nu putâii să între în stema lui Constantin Brâncovenu. De asemenea mai avem deosebiri şi în fineța
esilografiilor, ce înfăţişază amândoă stemele. În Gre-ce lucrarea mâ-

nelor lui Antim
“şarea obiectelor

totul umbrele,

dă umbrele întrun mod aprope perfect, şi înfăţidin stemă este naturală, la Popa Stoica lipsesc cu

şi mulţimea liniilor din

arabescurile stemei fac din

lut Antim, şi cu dinsa se
10) Rândulla atâsta a tratajilor este împrumutată din Evanghelia
arată numărul -c6lelor,
14) Antim compară osten€lele tipografului la tipărirea unet cărți cu suferințele nostalgioşilor
şi a călătorilor pe Marea; în 6re-ce popa Stoica, nefiind strein dupre naștere, ca Antim, și de altă
parte,

negustând,

se vede,

nici odată

neplăcerile

călătoriei de pe

Marea,

se slujaşte de o asămănare,

cunoscută lui; adecă, de 'ostenâia călătoriului de pre uscat, ce este supus zădufului dilef.

89
acestă

pod6bă

a Evangheliei

dela

1723

o figură

întunecată,

şi fără fineţă măsstrită. Luna şi sorele, care la Antim

grede

se aşadă Ia,

drepta şi la stinga corbului, în stema lui Popa Stoica sint scâse
afară din stemă, şi puse dâr numai în rama ei. Incă o deosebire
se vede la icâna Evanghelistului Luca, carea nu ssmănă cu icânele
lui Antim. Csilograful Ursu, care şa gravat numele jos în partea
drâptă a: ienei, înfăţişază pre Evanghelist înaintea, unui templu, care
pare afi a Ierusalimului, şi de una din col6nele templului nu uită a,
atârna icna Maicei Domnului, în amintirea tradiţiunei, că Luca a,
fost întaiul zugraf al acestei icâne. Statura sfintului din icâna lui
Ursu este naltă şi membrele corpului delicate şi subțiri; şi în acâsta lature a csilografiei Ursul întrece pe Antim, pâte kiar dascălul sei, şi figura sfintului capătă o înfăţişare inteligentă. In deobşte
vorbind, Evanghelia in 1723 este în privinţa. stambelor aprope o
reproducere

a Evangheliei

din 1697,

esceptând

numai

stema

Dom-

nitoriului şi icna Evanghelistului Luca,
Ornamentaţia, propriu disă, din Evanghelia, dela 1723 este tâtă

compusă
mentaţia

numai din arabescuri, lipsind de aici cu desevârşire ornaEvansheliei dela 1697, unde în mare parte acestă ramură,

a măestriilor

din vâzd6ga
buinţază

frumâse

se compunea

Românului. Şi Antim

arabescuri,

ca

din rămuri, foi şi flori, şi anume

în Evanghelia

elemente

de

dela Snagov

ornamentaţie

generală

întreşi fără

caracter naţional, dar la dinsul aceste ornamente erati împestriţate
cu rămuri. foi şi flori; în 6re-ce la Popa Stoica tâte ornamentele

dela începutul şi sfârşitul unei 'serii de Evanghelii, saii de pre părțile de pagine netipărite, sînt tâte pănă la unul compuse numai

din arabescuri, sămnul skimbărei direcţiei culturale a vâcului al
XVillea. Şi la începutul Minologhiului, unde Antim pusese o frumâsă

gravură,
ic6na

compusă

din rămuri,

Mântuitorului

în

posiţia

foi şi vâzd6ge, Popa Stoica, tipăreşte
de

Arhiereii,

încunjurată

tot

de

ră-

muri, dar numai de o măestrie mai rudimentară. Aşa, că în privința ornamentaţiei, propriu disă, Evanghelia din 1723 lasă ase vedea
o emancipare

alui

Popa

Stoica în

măestriile

grafice,

o

skimbare

a, direcţiunei culturale şi o înclinare cătră o cultură mai generală,
fără a se putea
de propăşire.

dice, că pe calea apucată s'a atins un grad 6re-care
+
+

Privind

la Evanghelia

n6stră

ce ne-am obicinuit pănă acum
punctul

în aceste

*

şi din cele doă puncte de privire,

astudia celelalte Evanghelii, dic din

de privire literar şi ortografic,

privinţe un

fenomen

literar

noi o găsim,

mai

mult

că

ea este şi

staționar.

Popa

Stoica Iacovici este un simplu tipograf, care s'a, mulţemit tot-dâ-una
de a imita pre Antim în măestria tipografiei, fără ca să aibă pu-

tinţa, de a face vre o skimbare în privinţa limbei din Evanghelie,

fie kiar şi în privinţa

ortografiei

vorbelor.

Lumea,

pricepută

în a-
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semenea materii, pe la începutul vâcului al XVIII-lea îşi îndreptase
indeletnicirea, ei asupra literaturei grece, şi Evangheliile româneşti

şi alte cărţi, mai ales cele de ritual, se tipăriaii numai pentru trebuinţele poporului, şi de Gmeni, carii prin cultura şi posiţiunea, lor
socială trăiau în popor. In privinţa ortografică, Popa Stoica între-

buinţază acelsşi litere, ca şi Antim, şi el pune pe
multe consâne, de cât Antim; şi litere m=t, p=r,

deasupra mai
î=l,â=m

le găsim forte des asveârlite; semnele y = i, n=i, »
mesc sonuri constante, jar s&mnul s, care la Antim
de i saii n, la Stoica mai ales la 4 primeşte sonul de
cum el continuă a avea şi mai pre urmă un asemenea

=i, priare sonul
n, dupre
son.

*
+

Evanghelia

din

datorată lui Antim

1723

*

este o retipărire a Evangheliei din 1697,

Ivirânu, şi Evanghelia nostră semănă

cu aceia

atât în privința măestriilor grafice, cât şi în cea literară. Dacă Mitropolitul Daniil a pus keltuâla pentru tipărirea acestei Evanghelii,
dupre cum el pusese o asemenea keltuslă şi pentru tipărirea a
unei părţi din Triod, Popa Stoica tipograful a pus ostenela, şi -ne-

avend destulă cultură pentru a face o ediţiune nouă şi în adevăr diortosită, el lea, tecstul lui Antim şi îl reproduce, cum am vedut
aprâpe în tote privinţele; şi nici că putea face alt-feliii Popa Stoica,

faţă de

genialul

Antim şi al

seii

dascăl

în privinţa

măestriilor

grafice. Dovedind Antim prin Evanghelia dela 1693
genialitatea
spiritului seu ca tipograf şi csilograf, mai creând şi şcâle în aceste
măestrii ; apoi prin Evanghelia dela 1697 arătând lumei, că el este

şi un literat de mâna întăia; în

sferşit, mai

luând în băgare

de

samă, că tipărirea Evangheliei din 1723 se face numai cu şepte
ani mai târdiu după mârţea martirului Antim, care nu numai în pri-

vinţa, culturală, dar şi în cea politică se afla în fruntea celor, ce
aşteptau mântuirea ţărilor dela Creştini; tipărirea Evangheliei
nostre

în modul,

cum

ea s'a făcut,

este un fenomen

cultural, tim-

brat de împrejurările istorice ale ţărei, şi eşit numai din trebuinţa,
ce se simţia pela Bisericele laturelor, locuite de Români.

e
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EVANGRELIA
1742.
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la rândul

lor storeâii în tâte modurile

tând a face

din dinsul

o maşină

pre poporul

de

îmbogăţire

românesc,

a acelor,

cău-

ce pre

tote căile lucrau, pentru ca, făcând din ţările româneşti o nouă
«patridă», să mergă o dată la cucerirea şi a Constantinupolului.
Eca pentru ce, credem noi, Evanghelia din 1742 este o tipări-

tură fără valdre literară românscă

deosebită.

Dar mai amârunţit:

Porta cărţei :
«Sfinta, şi dumnezeiasca Evanghelie.
«Care sau tiparitu acumiă în dilele prea înalţatului

«oblăduitoriii a toată ţara rumânâscă
«Cu blagoslovenia

şi

cu toată

Domni

şi

/ă. Mihaiu Racoviţă voevodi.

keltusla

purtătorului

«viei prea sfinţitulii kiri Neofiti dela Criti 2).
«Mitropolitulu a toată ţara rumănscă şi ecsarhu

pravosla-

plaiurilori.

«Acumii întracestaşi kipă tiparită şi diorthozită
2), în scaunul
«Domniei în Bucureşti, în tipografia Mitropoliei.
«La anului dela spăsenia lumii 1742.
«De

cucârniculi

întru

preoţi,

Pe fața adoa
« Verşuri

politice

Popa

Stoica

Iacovici 3,

a foiei întâia:

10, asupra stemei prea luminatului slăvitului,

şi blagocestivului 7, Mihai Răcoviţă voevodi.

era

1) Cu Neofit dela Crit
şi tronul ţărei, şi aict nu

Mitropolia Ungro-Valahiei este supusă elementului grecesc, dupre cum
mai vedem nici acea sfială de ași ascunde locul naștere!, carea se

vedea la alți Mitropoliţi. Despre Neofit vedi «condica

sântă»

pag.

127

etc. şi Revista

«Bis, ort.

rom. An. Îl pag. 315—327: 632—640; 735 - 744; An, LII, pag. 6—22; 176—183.

2) La data acestei Evanghelii, 1742, clericii şi laicit Bucureştilor nu se mai ocupaii, cum
vom vedea îndată, de diortosirea, saii corectarea cărţilor bisericeşti române; ei aveaii de cultivat
literele elenice, şi Românii, ca și Grecit, eraii duşi de curentul elenic aşa de departe, că acum o credâii aprâpe toţi, că ajunge limba grecă pentru cultivarea omului, jar limba români
este proprie

numai

neculților ciobani.
Cu tâte aceste, masa poporului români cerea cultură proprie, și neputând

sele diriginte, Români! remântii în Biserica lor, şi 'aict făcâii totul,
încet, dar tot înainte, pre urmele, aşezate de Şărban Cantacuzin şi
Românii vedâii, că cultura generală elenică îi înăbușia la București,
tipărire, dupre cum fac şi cu Evanghelia din 1742, şi o adevărată
tecstului Evangheliei se face, cum vom vedea îndată, la Rimnic;

pătrunde

în

cla-

ca literatura română să mârgă
Constantin
Brâncovenu. Când
ei se mulțumiaii aici cu o re«diortosire» saii îndreptare a
adecă mai departe de capitala

țărei, ce se eleniza pre fie-care qi. La Rimnic Românii avâi la îndămâna

pre bărbaţii Coziei, cei-ce

încă din vecul al XVI-lea cultivaii literele române, şi pre cei din Hurezit lut Brâncovenu, carii,
adăpaţi și ef la cultura elenică, nu perduse încă simțul naționalităței, şi ştiaii să întrebuinţeze normele

unei

culturi

universale

pentru

cultivarea

limbei

româneşti,

3) Popa Stoica lacovici este nu numa! tipăritorul,
fiind ct

Mitropolitul

Neofit,

deşi

cult,

dar

care

şi notele

dar şi diortorisitorul acestei
sale

casnice

şi le ţinea în

Evanghelii;
limba

grâcă,

nu se ocupa de limba română. Şi apoi o spunem kfar dela început, că Evanghelia din 1742 este
o copie fidelă de pre Evanghelia dela 1723 și acâsta nu numai în privința tecstului, dar Elar şi
a tipărirei lui. Mat mult, Că tipograful «Popa Stoica» este acelaşi, care tipărește amândot Evangheliile ; adecă cea dela 1723, şi acesta dela 1742; şi aceste amândoă dupre Evanghelia lui Aritim
dela 1697, dascălul lui Stoica în măestriile grafice.
-

|
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Pe

laturele

stemei:

Iu = Crai, Rege, Mu = Mihai, Pm = Răcoviţă,

Bo = voevod.

Supt stemă:
«Doao

înkipuiri centi pecste sau însămnatiă
Domnului Mihai dela Hs. isau dati
Buuruli stăpânii Moldovei îl adevereză,
Corbulă ali Vlahiei Domnii îl încredinteză
„ Amândoao steme de domnie încorunatii 4)
Până la adânci bătrângţe i le-ai dati.
Pre Domnul Mihail cei gicii Răcoviţă,
Păzascăl D-dău cu multă biruinţă,

Ce acum domnâşte ţara rumânâscă

5)

Domnulii păzască ca so st&pânescă €).

Pe fâia adoa sînt viețele Evanghelistului Ioan, scrise una
Sofronie şi adoa de Dorotei al Tirului ).

Pe f6ia atreia şi faţa întăia a

de

foiei apatra:

« Inştiinţare pentru cetaniia, Evangheliilorii, preste toti anuli
de
s8 începe, şi unde să sferşesci» 8),

unde

NB. Nu avem

mai mult nevoie a mai înşira aică cefalaltă cu-

prindere a Evangheliei, ce ne ocupă. Evanghelia din 1742
este o
copie semină de pre cea din 1793, şi acâsta de pre cea din
1697,
şi popa Stoica, care a tipărit şi Evanghelia din 1728, a făcut,
ca,

pe faţa şi kiar pe rândul, unde începe sait se sferşeşte o
materie

) Buurii în loc de bour, şi mat jos încorunată în loc
de încoronat,
5) Domnitoriul Miha! Racoviţă este moldoven de n&m, şi
încă o ramuri din vekil căpitani
ai lui Stefan cel mare. El a putut în vâcul al XVill-lea
să râdice treptele tronurilor din amândot
țerile numai pentru

cuvântul, că în cele de pre urină se făcuse, ca unul dintre Domnitori

t fanarioți
în tie apuciturele sale de domnire. Mihai Racoviţă domneşte
întăi în Moldova dela 1704—1705,
când este răpus de cătră Antioh Cantimir, care a ştiut
mai bine să mulțămtască nesaţiul Musulmanilor. In adoa domnie tot din Moldova dela 1797—170
9. M. Racoviţă râdică atâtea dări asupra
țărei, ca el sperie lumea.

ține

pănă

la

1727,

dă

ţara

În sfârşit în

caril o puștiază cu totul. Cu
mulţi

antagoniști

af set de

pe mâna

domnia atrefa

Grecilor

uneltirile sale

domnie,

și dela

din Moldova,

şi a rudelor

de la Constantinupol
1730 —1731

carea

se

sale, aducând mat

ocupă

Mihai

începe

în urm*

Racoviţă

tronul

Munteniei

Al.

Mavrucordat,

la

1716 şi

şi pe

r&pune

'Tatari,

pe mai

, asemenea şi dela
1741 —1744 ţine acest tron, în care răstimp se tipărește Evangheli
a nâstră.
$) Ca dovadă, ci acestă Evanghelie este o simplă retipirire,
şi încă'a Evangheliei d:la 1723,
avem
mai

și aceste
acomodate

versuri, care acolo
la Domnitoriul de

aii fost făcute pentru Nicolae
la 1742, Mihai Racoviţă.

far aici sînt nu-

7) Observăm, că tecsturile acestor biografii, nu numai că sînt semine
în cuprindere cu cele din
Evanghelia dela 1697 alui Antim lvirânu, ediţia de Snagov, dar
popa Stoica a mers pe urmele
măestrului tiparnicilor vecului XVII-lea până a culege mai același
număr de litere într'un rând, şi
tot-dâ-una același număr de rânduri pre o faţă. Şi dacă n'ar fi mici
deosebiri de forme ale verburilor şi ornamente
,

precum

și mici skimbiri

în ortografie,

tipat Evanghelia din 1697, iar popa Stoica la 1723 şi

ca t6șcul

să calce

mai

cu

putere,

pentru

ca literele

am

1742

săicsă

5) Acest tipic este împrumutat din Evanghelia dela
şi în acea Evanghelie,

ma

putea

să

numai
negre.

binuim,

că Antim

a retipărito,

a stereo-

facând şi acum,

1723, şi pus tot în locul, unde

este pus

96

in Evanghelia

lui Antim,

să se

pună

acâstă

materie

şi în

Evan-

ghelia, dela 1742 tot în acel loc. Şi acâsta a putut să o facă cu
atâta mai uşor, că el avea înaintea sa pote kiar litera din tipografia dela Snagov, saii o literă, carea a fost lucrată în aceiaşi
turnătorie şi cu acel6şi matrițe.
Pe fața adoa a

foiei 180:

«Slavă, cinste şi înkinăciune celui in Troiță unuia Dumnedău,
Care neau

ajutatii după

începutii

de ami

ajunsii şi sferşitulu.

«ară cei ce vă veţi întâmpla a citi Bucuraţivă în Domnuli, şi
vă rugaţi pentru noi, şi ce greşală veţi afla îndreptaţi cu Duhulu
blândsţelorii nepuindune in ponosi. Că nu iaste lucrare de Ingeri,
ci jaste lucrare de mână de ţărină, că precumi iaste cu neputinţă
a nu

gusta

cineva

dinii

moarte,

ascăpa fără de greşală.
«Typăritusau în anulu

9) întracestaşi kipi Şi Typografulu

dela, spăseniia

lumii
De

1742.

cuesrniculi

între

preoţi

Popa Ştoica Jacovici.
Cu

celii dinti preună

Raduli

ostenitorii

şi

frate

Log. Jacovici 1)

<A tratajilori rân'duită urmare.
]

0,

Er
Apex, Ss,
i
i,
tor, Ă V
«Acâstea toate îndoite. 11).

mo,
v, Î,

n,pe,
rpm

8,

„Precumii dorescii să sosâscă la vaduli cel cu adăpostire,
Carii săntii bătuţi
de valurile Mării cu neodihnire,
Intracestaşi kipii şi Typografuli, de a cărţii sferşire,

Laudă ne-încetată lui Dumnedeu dă, și mulțămire

12).

+
+

*

9) Partea din acest tecst: «că nu iaste lucrare de Ingerii»,
din

moarte»

lipseşte

din

tecstul

19) Fraţii Stoica şi Radu
Evangheliile

din

1723

şi 1742

dela

fiind că ei,

la

1742

dar se află în

şi pănă ia: <a

cel dela

nu gusta

că ei privesc

ei aii învăţat kiar

putâi

la Antim

dela dinsul

fi bărbaţi înaintați în vârstă,

dela 1697 şi pănă la 1705, când Antim s'a dus Episcop la
atelierele din Mitropolia Ungro-Valahiei și acel din Snagov,

nu

numai,

ca la un

acestă miăestrie.
dia

maestru

sebite

mărimi,

Popa

Evanghelie,
Stolca

are

Dacă Antim

carii Stoica şi preul;

şi anume

Rîmnic, putei fi copii şi învăţăcei în
la 1723 puiti a avâi vârsta dintre

n'a păzit o regulă din

înaintea sa, o hârtie, din care

de

Şi acâsta era cu

35 — 40, iar la 1742 erai între 5o
— 60 ani.
11) Popa Stoica prin Evanghelia dela 1742, cași prin cea dela 1723, ne desl6gi
acestor litere, care aii fost întrebuințate întăi de Antim, spre a arăta cu dînsele numărul

întrebuințate întro

cineva

1723.

Lacovici, tipografi ai jumătăţei întăia a seculului al XVIII-lea, prin
adeverâzi,

frunte al tipografiei, dar pote, câ
putinţa,

1697,

pricină, că hârtia

face patru

enigma
câlelor,

era de deo-

foi, şi apoi însemnâzi c6la

întăia faţa întăia cu A, fGia adoa Aa, câla Il. E faţa întăia, t6ia adoa Fus etc.
12) Antim înkeie Evanghelia. din 1697 cu trei păreki de versuri, în Gre-ce popa Stotca pune
numal doi păreki, și compară greutăţile tipografului numat cu ale călătoriului de marea. Antim mat
compară aceste greutăţi şi cu suferinţele celui, ce
lipsesce din Evanghelia dela 1642, pentru cuvântul,
nostalgia lui Antim,

locuește
că popa

într'o țară streină, care comparaţiune
Stoica triia în ţara sa, şi nu suferia de

97

Ornamentaţia, Evangheliei din 1742 este şi ea semină cu ornamentaţia, Evangheliilor din 1697 şi 1723; şi dacă sint şi aici mici

deosebiri,

apoi

ele privesc numai

pre kenare,

făcend

popa

Stoica,

ca ornamentaţia lui Antim, compusă din rămuri cu foi şi flori, să
fie inlocuită cu o ornamentaţie, lucrată în arabescuri, şi de o măestrie

mai

puţin

fină. Dar

mai

amărunţit:

|

Pe porta, cărței este acelaşi trimorf, ce am vădut şi la Evan-

ghelia din Snagov, cu deosebire numai că kipurile Mântuitoriului,
ale Maicei Domnului şi ale St. loan Botezătoriul sint mai negre;
adecă Ja, tipărire valul cu cernslă, tras preste litere, a fost mai încărcat, şi placa tâscului a fost mai apăsată peste litere. Kenarul,
care încadreză tecstul porţei dela carte, este compus din arabescuri
csilografice şi de o măestrie fârte rudimentară. Stema ţărei, carea
cuprinde Corbul şi Bourul, sint lucrate anume pentru acestă Bvanghelie, şi popa Stoica nici putea face altmintrelea ; fiind că el aici

avea aface cu Domnitorul M.

ţările, şi apoi stema

Racoviţă, care domnise în

lui C. Brâncovânu

nu se

mai

amândoă

potrivea

aici,

dar iarăşi n'a întrebuințat nici stema lui N. Mavrocordat din Ev.
dela 1723. Stema acâsta, deşi lucrată din noii, işi are tote moti-

vele împrumutate

că aici lucrarea

dela

stema

Evangheliei

este mai puţin

din

1697,

cu deosebire,

măestrită, de cât în acea

lucrată

de cătră Antim.
Icânele Evangheliştilor cu trimorfele, puse în fruntea tecsturilor,

sint tot acelea, ce le-am vădut şi în tecstul Evangheliei lui Antim.

Tecstul şi aici este tipărit în do& col6ne, şi despărțite col6nele cu
linii, dupre cum era şi în Evanghelia protomăestrului dela 1697.
Însuşi litera tecstului se vede a fi acelaşi, şi popa Stoica întrebuinţază dela sine numai câte-va, iniciale, care pote că-i lipsiau, per-

dendu-se din cele rămase dela Antim. Kenarele, ce despart; tecsturile,
sint tote, cum am mai dis, lucrate în arabescuri şi cu mult mai

pe jos, de cât ale lui Antim. Şi voind a vorbi în mod sumar, dicem
că t6te ornamentele, ce în acestă Evanghelie arată o măestrie 6recare, se datoresc mânei cei indemănatece a lui Antim, iar ce este
mai puţin măestrit, priveşte pe un csilograf al timpului, dacă nu
kiar pe popa Stoica; fiind că Ursul, cel cu icâna din Evanghelia,
dela, 1723, aici nu are nici o piesă.

Ne aşteptam, ca P. S. Neofit, Mitropolitul Ungro-Valahiei dela,
1742, om cu ştiinţă de carte elin6scă, să fi luat parte la îndrep-

tarea tecstului Evangheliei, cu acăruia keltu6lă s'a tipărit acestă
Evanghelie. Dar P. S. Sa se vede, că avea alte doru pre tronul

Mitropoliei, dupre cum

puri de pe tronurile

şi Domnitorii fanarioți urmăriaii acel6şi sco

domniei,

iar tipărirea, aceştei Evanghelii

a fost
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„lăsată cu totul pre mânele lui popa Stoica, om cu puţină cultură,
dar cu sentiment românesc. Şi în adevăr, alăturând tecstul acestei Evanghelii lângă cel al lui Antim, îl găsim în totul semin în privinţa lite-

rară, şi dacă popa Stoica a îndrăznit să facă prea puţine şi kiar mici
skimbări

de vorbe

şi de formele ale timpului trecut, apoi şi în aceste

skimbări nu ise pâte da un merit ştiinţific, ci mai.mult el a fost
înriurit de cerințele graiului românesc, vorbit de contimporanii sei.
Aşa

în kvanghelia

dela Ioan găsim

vorba

pir6ne

înlocuită cu cuie,

particulele căce, ce, inlocuite cu căci, ci; arhaismiilui Antim,

ea

„_pren, dereptate, înlocuiţi cu prin, areptate etc. Trecutul nehotarit,
ca, fu, dise, este dat tot-de-una în formă aueseliată, şi pentru acesta popa Stoica dice: aii fost, ai dis etc. Eca aprope tote skim-

bările de tecst din Evanghelia

dela 1742, şi ele, cum am mai gis,

nu aii nici o valdre literară.
*

sebit.

*

Şi în privinţa ortografiei popa Stoica nu are vreun merit deoMergând pre urmele Erangheliei din 1697, el a întrebuințat

aceleşi litere ale alfabetului cirilic, pre care le-a întrebuințat şi Antim,
când avea, de-a esprima un son de al limbei româneşti. Tot, ce pare
propriu lui popa Stoica, este neregularitatea întrebuinţărei lui a
(=), pre care el îl pune une-ori în locul lui t=ea şi alte-ori în
locul lui sa. Apoi popa Stoica întrebuinţază pe Y (==uc) asvânlit
la mijlocul şi la sfârşitul vorbelor, punându-l şi acolo, unde Antim
întrebuinţază pre s (=n) asvânlit; de aceia noi şi aici la mijlocul
vorbelor lam înfăţişat prin ” = apostrof, iar la sferşit prin ui = scurt,
In s&mnele punctuaţiei popa Stoica este iarăşi cu Antim Ivi-

rânu, făcend şi aici mici abateri, care tot-o-dată sin şi neregularităţile lui. Aşa

punctul

este tot steluța (*), ca la Antim,

punctată semnul intrebărei, dar acest smn

mai este

de popa Stoica şi în locul virgulei simple,
dupre cum Antim întrebuința do& puncte.

tot

aşa

şi (;) virgula

întrebuințat
de neregulat,

*
+

+

Din tâte punctele de privire, din care am studiat acâstă Evan:
ghelie, esă, că la editarea acestei cărţi nu s'a avut în vedere alt
ceva, de cât trebuinţa ei practică pentru Biserici, şi de aceia la
tipărirea ei j6ii parte numai doi tipografi, popa Stoica Iacovici cu
fratele seii logofătul Radu, purtând keltuelele tipărirei Mitropolitul

țărei. Metropolitul
din

întăia jumătate

Neofit,

precum

şi toţi literaţii ţărei

a seculului al XVIII, nu se mai

româneşti

îndeletnicâi

cu

literatura românâscă, ei cultivau literele elenice, şi de aceia tipăriturile
româneşti

se îngrijiau de preuţii poporului cu puţinii călugări

români,
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carii mai rămăsese prin monăstirile româneşti ne'nkinate.

De altă

parte, trebuinţa, retipărirei Evangheliei se impunea,
şi de durata, cea, îndelungată a timpului, ce trecuse dela, editarea
Evangheliei din
„1723 pănă la 1742, timp, în care nu se mai tipări
se altă livanghelie la Mitropolia Ungro-Valachiei, de unde trebui
ase îndestula,
trebuinţele Bisericelor din Eparhiile acestei Mitrop
olii, Bisericele
Moldovei, unde încă nu se începuse tipărirea Evangheliilo
r, şi kiar
cele mai multe din Bisericele ortodocse ale Transilvanie
i.

e PET PR

43487.

e

8

VII.

EVANGREELIA
DIN

17486.

MR

EVANGHELIA ROMÂNESCĂ DIN 17486.

i:
i

Am

v&dut mai

sus, că cu cât curentul grecesc ajungea mai apă-

sător pentru viţa românescă din Muntenia
ales din Bucureşti şi Iaşi, cu atâta curentul

Şi Moldova, şi may
românesc căuta aşi

găsi un alt centru de acţiune, de unde să pstă.
dacă nu paraliza
cultura grecâscă, apoi cel puţin să se desfăşure în parăle
i cu” avâsta-—

Incălziţi Tuptatorii peritru românitoț,sii
Ja TOGul”
i sacr
a] * patrio
ugrecesc din
capitale ; ba mai mult, aceşti luptăt

tismului

ori adăpătidu-se kiar din normele culturale ale clasicismului elenic,
şi întru
cât-va şi de cele ale clasicismului latin de prin academiile
din Bucureşt
i şi laşi; ei nu puteii din princina grecismului apăsăt
or

aceste centruri mari ase specializa,

universale

ale clasicismului

cu ale ei fenomene

de

şi aface, ca din

normele

prin

cele

să r&sară Şi să crâscă cultura românescă,

desfăşurare

şi de propăşire.

cultura românâscă cu a ei luptători
în munţii Valcei, unde la adăpostul

Şi

de aceia

se retrage pentru Muntenia,
Episcopiei de Rimnic, Şi cu

colucrarea a mai multor purtători al ortodocsiei
din acestă lature
începe
0 eră nouă, plină de vigore, carea încetul cu încetul
duce
cultură FOrmanescă- Ja propașiret” 61; Şi când a venit plinirea
vremei,
0 proaduc_tuturor Românilor, Şi fac, ca din vi6ţa culturală
oltenâscă
să_r&sară, şi să Crescă visța politi
de că,
6âr6 ne bucurăm astă-di.

Dar măi amărunțit
Incă

de

pre

la 1640

Oltenia,

alăturea

cu

Muntenia,

propri

u
disă, își aşagă în monăstirea Govora prin Ieromonahul
Meletie Ma-

kedonenul

de

acest

dovedi

începutul unei culturi româneşti. Şi «prăvilidrea»,

Ieromonah,

pipăite,

cu

«Evanghelia

că românismul

învățătâre»

dela

tipărită

1643

sint

işi râdică capul şi în Oltenia, Şi [ace

incercarea, de a pune temeliile unei culturi româneşti
cu un centru
de acţiune noii. Dar se vede, că la Govora totul era
particular

şi mărginit

sau

pote

la mijlâcele

peisonalminte_numaj.

meindunie

de acţiune

ale fraţilor din acestă kinovie,

kiar, că acel
ce ,
face „acest început d8 cultură, este

pre

Jeromonahul Meletie; şi gicem acesta. întecă după

împrejurarea,

tipărirea Evangheliei

învăţă-
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ba pare,

nimic,

târe tipografia dela Govora nun mai produce
dispare de pre arena activităţei culturale.

că

Cu ducerea însă la Episcopia de Rimnic a leromonahului
Antim Ivir6nu de la Snagov se pun temeliile nestrămutate şi tari
ale culturei oltenești, şi nu mai mult în Govora, dar de acum în
Rimnic, şi lângă reşedinţa Episcopului Antim se încep la 1705
doă clădiri în partea despre M6dă-di a oraşului, dupre un stil arhi-

tectonic
pâtră,

deosebit,

unde foişârele

caselor, susținute

avâii o înfăţişare forte plăcută.

Aceste

de

col6ne de

do& cladiri,

una

în

fața, celialalte, astă-di ajunse proprietăţi particulare, ba kiar modernisate în stilul

lor

cel

vekiă,

slujiai

o

dată

una

ca

tipografie,

şi

ceialaltă ca locuinţă pentru lucrători, şi aici anume cu Evanghelia,
dela 1705, apoi cu alte tipărituri, între care şi Evanghelia nâstră

dela 1746,

se tipăreşte acea literatură mai ales

în timpurile

de pre urmă,

şi anume

prin

bisericâscă,

adoa jumătate

carea

a vâcului

XVIII-lea, ajunge a împodobi cu cărţile de ritual şi cu precuventările lor cele savante tâte Bisericele româneşti şi din tte laturele
românismului.

Aici,

în jurul

tipografiei

de

la Rimnie

se

adună

toți cei, ce hrăniai în sufletul lor simţimentul românismului, şi
întăi Antim, venit din Iberia, prin Bucureşti şi Snagov, apoi Damaskin din Transilvania, prin Buzeii, cu Climent din Vâlcea, ajutaţi
de Ieromonahul Lavrentie, popa Mihai Atanasie-Vici şi alţi mulţi
se pun pe lucru, şi, începend cu Evanghelia din 1705, tipăresc
mai multe Evanghelii, cum vom vedea în cursul acestor studii, şi
aprâpe

Kesarie

tâte

cărţile

ritualului

şi Filaret în frunte,

sfintei

n6stre

ajungând

pănă

Biserici,

cu

Mineile

lui

la Gramatica lui Văcă-

rescu, carea arăta Românilor şi «canoanele» =(regulele) limbei lor. Da.

a fost
urmaş

mare

Rimnicul

al acestor

figuri

rugat şi rog ferbinte pre

Rimnie,

pentru

n6mul

măreţe, ce

D-deii,

să

ca

românesc!
dic?

să-mi

Nu

altă,

ajute,

Și

eii, smeritul
de

de

cât

a

dacă nu ceia, ce a fost el în vâcul al XVIII-lea

că

am

face

din

şi în în-

taia jumătate a vâcului curgător, apoi aceia, ce se pote astă-di
face în margenele împrejurărilor hotăritore. . . Dar să ne întârcem
la epoha Evangheliei din studiul nostru.
Climent, Episcopul Rimnicului, pre timpul şi cu ajutorul căruia
se tipăreşte Evanghelia din 1746, vine canoniceşte la tronul episcopal în
anul 1735, deşi el începe a se titula de Episcop al Rimnicului încă
de pre la 1729, când încă trăia Episcopul Inokentie. Ac6stă anume
pretenţiune a lui Climent, de afi Episcop încă dela 1729, îşi are
esplicaţia ei în împrejurările istorice ale timpului; adecă în ocuparea Olteniei de cătră oştirile austriace, şi stăruința Turcilor de
a-i alunga. Alungați fiind Turcii de supt zidurile Vienei, Austriacii

se iei Gre-cum

după dinșii, şi prela 1718 ocupă Oltenia milităreşte,

şi tin provincia într'o ocupaţie alternativă pănă pe la anul 1747, în
care timp şi Episcopia de Rimnic este turburată. Dicem, că Epis:

copia de Rîmnic este turburată în acest timp ; fiind că după mortea
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Episcopului Damaskin,

petrecută la 1726,

şi

care

a pregătit

şi

acestă Evanghelie pentru tipar, Episcopia este ocupată de Ştefan
al Buzeului, care are linişte numai pănă la 1729, când de o dată
Episcopia este ocupată de Inokentie, pus, cum se pare, de oştirile
turceşti, şi are de pretendent şi pre Climent, care vine în mod regulat
la episcopat, ajutat de oştirile austriace, tocmai în anul 1735. Cu tot
sgomotul armelor turco-austriace, literatura română din acest timp pare
a nu fi suferit de loc Ja, Rimnic; şi acesta, credem noi, pentru cuvântul,
că literaţii Rimnicului nu se ocupă de o cam dată; de cele ale politicei,
şi de altă parte, că elementul grecesc, cel ce r&sboia cultura româ-

nescă, nu se putea, așăda în Oltenia din pricină, că oştirile turceşti
nu avi o ocupaţie permanentă a provinciei, iar oştirile austriace
aduc6u cu densele elemente nous şi prâspete din Transilvania. Da,

Transilvania,

cu

scdlele şi instituţiile ei culturale

ai

colucrat

la

propăşirea literaturei românești, şi kiar în Evanghelia, ce ni prestă
spre studiare, pare că avem aface cu doi transilvaneni, carii, împreună cu Episcopul Damaskin tot din Transilvania, ai depus

munca

şi ostenâla lor întru tipărirea ei. Dar mai
Porta

amărunţit:

cărţei:

«Sfinta şi dumnedeâsca Evanghelie,
«Acuma Intăi 'Typărită, ) Intru al Doilea Anii, Dinii Apatra
Domnie a 'Ţărăi Rumăneşti, a prea luminatului şi Prea Inălţatului
Domni.

«Iă Constantiniu Nicolae voevodii 2).
«Cu Blagoslovenia

Kyrii Neofiti 3).
«Şi cu toată
D-gei,

Kynii

prea Sfinţitului Mitropolitii al Ungro Vlahiei,

osârdia

şi keltuiala sfinţiei Sale Iubitoriului de

Climentă €) Episcopulii

Rîmnicului.

-

1) Vorbele de «întăi typărită> trebuesc luate în înţelesul, că acestă Evanghelie nu este o re-

tipărire, ca cea dela
Episcopul Damaskin,

1705, ci tipărire din noii dupre un tecst,
şi cu menirea, de ase tipări mat în urmă.

2) Trecând domnia țărilor pre mâna

Grecilor din Fanar,

anume

lucrat

la Rimnic

de

cătră

carit se arătaii mat dispuşi pentru

mulțămirea lăcomiei turcești, domniatele române ajung ase mărgini la durate de timp 'fârte
scurte,
şi de aceia vedem Domnii domnind de mat multe-ori în același țară. Aşa Constantin Mavrucordat
domneşte în Muntenia la 1430 numai o lună (Ist, Românilor de A. D. Csenopo!, Iaşi 1892, Tom.
V
pag. 66); adoa domnie tot în Muntenia dela 1731—1733 (îb. 68); a treia domnie, în Moldova,
dela 1733 — 1735; apatra domnie, în Muntenia pentru atreia oră, dela 1735 — 1741 (ib. pag. 73);
acincea domnie, în Moldova pentru adoa Gră, 1741—1744 (ib. pag. 109); aşesea domnie, în Muntenia pentru a patra Gră, dela 1744 — 1748, de când avem şi acâstă Evanghelie; şi în sfârşit domnia
atreia din Moldova, și a şeptea din vita sa, dela 1748— 1749.

3) Mitropolitul Neofit, de loc din insula Creta, este grec de origine, şi cu dinsul Biserica
Munteniel ajunge a fi o Mitropolie a Patriarhiei din Constantinopul, carea rândueşte Mitropoliţi tot

streini de

când

Biserica

românâscă.

Neofit

a ocupat

tronul

Mitropoliei

Ungro-Valahiet dela

1738

—-1754,

i
mâre pe tron (Revista Bis. ort. română an. VIII 1884 pag. 916).
) Climent este unul din Episcopii de Rîmnic, care era din satul Petrarii de Vâlcea, şi a

lăsat multe urme de activitate pastorală. Nefiind cărturar, era un bun iconom al averelor Episcopiei, şi lui se datorește Biserica bolniţei din curtea Episcopief, cea zidită la 1746,
pre carea
noi am restaurat'o în anul trecut; Biserica cea mare a Episcopiei cu kiliile din prejur, zidită cam
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«In sfinta Episcopie a Rimnicului 5).
«La anii dela facerea, lumei 7254, iară dela Hristosi 1746.
«De cucernicul între Preoţi Popa Mihai Atanasie-Vici 6) Typografulii Riîmnicânulă.
|

pe la 1741, carea s'a prefăcut la 1857 de cătră Episcopul Calinic, Yar kiliile s'a ruinat de not la
1888, nefiind de nici o tr&hbă, şi ajunse într'o stare de ruină totală. Tot e! a zidit la 1741 şi Clo-

potnița Episcopiet, carea s'a: prefăcut la 1883 de cătră Episcopul losif Bobulescu, predecesorul
nostru, Climent a întrebuințat averile Episcopief și la tipărirea de cărţişi dupre cum se ştie pănă acum,

el a tipărit la 1743 Triodul și la 1746 acestă Evanghelie, lucrate amândoă

maskir, supra-aumit
românești,

Dascalul,

și urmaș

al luf

Antim

atât la Episcopie,

de cătră Episcopul Da-

cât şi

în

cultura

literelor

Motivaţi de prefața Evhologiulut dela 1730, publicată de cătră D. C. Erbicânu prin Rev.
St. Sinod «Bis. ort. română» an. XVII (1893) pag. 319 — 325; şi având în vedere cele publicate

de no! prin condica sfintă (pag, 153 — 155), unde stabilem cronolcgia
dem nevoiți a reveni asupra acestor date, ma! ales că acum ne afim

Episcopului Climent; ne veşi în posesiunea a doă di-

plome; care lămuresc cronologia mult mat bine. Diploma Imperatorului Carol al Austriei dela 1726
Octomvrie 15 stabileşte mârtea Episcopului Damaskin, și tot dela acâstă dată se pune şi începutul
Episcopie! lui Ştefan, fost egumen la Govora. Cât timp a fost Episcop la Rîmnic Ştefan nu ştim,
dar din prefața Evhologiului dela 1730 se vede, că la acestă dati era Episcop Inokentie. Despre
Inokentie avem şi alte date, pe care le vom arăta, când vom tracta în special despre Episcopiile
din Mitropolia Ungro-Valahiel; aici ne mărginim a stabili, că Episcopul Ştefan, ca şi Inokentie,
nu-şi ali actele de alegere în Condica sfîntă, și că Ştefan, fiind confirmat de administraţia austriacă

în tronul episcopal, a mers cu acâsta pănă pe Ia anul 1729, când a trebuit să facă loc lul
Inokentie,
care se impunea Oltenief cu oştirile turcești, dupre cum şi Climent făcea acâsta cu oştirile
austriace
încă dela 1729. Dicem, că Climent se pretinde pre sine Episcop al Rîmnicului dela 1729, fundân-

du-ne pre nota din pomelnecul Episcopiei, publicată de not prin Condica sfintă (pag. 154), care
notă, având data 1753, pare afi scrisă de Episcopul Grigorie, ucenicul
lu Climent. In totcasul, stabilim

acum

pe

baza

unor

cunoștințe

ma! întinse,

că

Climent

din

egumen

al Bistriţei se confirmă Episcop

de Rîmnic la 1735, când mâre Inokentie, dupre cum se dovedeşte din diploma respectivă din citatul an a lui Carol al Austriei, aflătâre în posesia nâstră. Așa că cronologia acestor patru Episcopt, aşedată pre datele oficiale, trebueşte stabilită așa:
a) Damaskin, numit mat nainte Ieromonahul Damaskin Ggherbest, vestit tipograf de pre timpul
lut C. Brâncovânu, şi apo! traducătoriul celor mat multe cărți de ritual, ce s'aii tipărit la Rîimnic,

ocupă tronul Episcopiei de Rimnic dela 1708 Aprilie 16 pănă la 1726, când more, şi este înlocuit
cu Ştefan, după ce Damaskin ocupase tronul Episcopiei de Buzeii dela 1705 Octomvrie 3 pănă
Ja
1708

Aprilie

16;

b) Ştefan ocupă
1729,

când

tronul

se face Episcop

Episcopiei de Rimnic la 1726 şi continuă a fi Episcop

Inokentie,

fiind aspirant

și Climent, care prin pomelnicul

pănă pe Ja

Episcopiei este

titulat Episcop de Rimnic, ba mai mult, se dice, că are dela acestă dată și diplomă imperială; (vegi
întru acesta pomelnicul, publicat prin Condica sântă, pag. 154— 155).
c) Inokentie, rădicat, cum presupunere, Episcop de Rimnic prin oştirile turceşti, nefiind însă
trecut în condica sfîntă, rămâne pe tronul acestel Episcopi! pănă la 1735. când mâre, dupre
cum
se dovedeşte din diploma aceluiași Imperator pentru alegerea luf Climent. In sfârşit:
.
Mat

d) Climent se suie pe tronul Episcopiei de Rimnic la 1735,
7, când se retrage, și este înlocuit de Grigorie, ucenicul seii,

5) Tipografia din

Episcopia de

Rimnic,

şi rămâne

care pare a fi aședată de cătră

aict

pină

la

1748

Antim

Ivirenu la

cari! pe rând ai tipărit, Antim

Evanghelia

1705, nu în cuprinsul Episcopiet, ci pâtela începutîn Govora şi mai pe urmă
întrun local, zidit
nume în partea despre M6dă-di a orașului Vâlcea şi în faţa grădinei Zăvoiii,
a fost înavuţită de

cătră Episcopii Antim,

Damaskin,

Inokentie și Climent,

cunosentă din 1705, Inokentie Evhologiul dela 1730, Climent Triodul dela 1743,
precum şi acâstă
Evanghelie dela 1746 şi altele, despre care vom vorbi în mod special întrun
tractat despre tipografiile cărţilor ritualului nostru, Aici acum vom mai adăuga, că administraţia locală
a permis în tim-

purile de pe urmă, ca vek!a tipografie Vâlcenă să fie transformată în locuință privată.
€ Popa Mihai, judecând dupre numele de Rimnicânu, s'ar părea afi original dia Rimnicul
Vâlcea. Terminaţiunea însă Vici dela iscălitura sa c< Atanasie-Vict> şi întrebuinţarea literelor iniciale
la t6te cuvintele, şi kiar la numele neproprii, dupre cum se vede şi din pârtia acestei cărți, ne
face
să bănuim,

că el era român

din

Banatul

Timişorei,

cel înrîurit de

cultura

sîrbâscă,

amestecată

cu

cea germană, și că măestria tipografică trebue să o fi învățat aici sub înrîurirea acestor doă culturi,
Yar
în ţară trebue să fi fost adus de cătră Damaskin Gherbest, care era tot din acele laturi româneşti.
Pentru

noi

nici numele

seii de

familie

«Rimnicenu>

nu

este o pedică,

de a ne mănţinea

opiniunea

despre locul natal al 'lui Popa Mihai; fiind că pănă astă-di multi români din Transilvania
îşi gic
RimnicEnY ; și acest calificativ însămnâză nu locul natal, ci al primei lor locuinţe la venirea
în ţară
saii, dupre eespresia fraţilor transilvaneni, la venirea lor «înuntrus.
:

.
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Faţa adoa a
«Stihuri poetice 7) 10,

asupra

tului, şi Blagocestivului 1

stemei prea

Luminatului

Constandinii Nicolae Voevodi.

pr

Pe

foiei întăia:

laturele

Slăvi-

stemei:

15 = Crai, Rege), K> = Constandin, HK = Nicolai, 1
= Alecsandru

Boat = voevod.

Sub

stemă:

Doao înkipuiri, ce în pecste sau însămnatii:
Domnului Constandinii dela Hs. isau dati,
Bourulii stăpânii Moldovei îli adevereză,
Corbulă al Vlahiei Domniă îlă încredinţază.
Amândoao Steme de Domnie încorunati,
Pre acesti de buni Nâmi Marvrocordati,
Pre Domnul Constandină celii de bună Viță,
Păzescălii Dumnedei cu multă biruinţă,
Ce acumii Domnâște țara, rumânâscă,
Domnulii păzască ca so st&pânescă ?).

Pe faţa întăia a foiei adoa

începe:

«Pre blagocestivului, Prea, luminatului, Prea înălţa
tului, şi
oblăduitoriului a toată țara Ungro-vlahiia, Domn
ului Domnului
nostru 19) 75 Constandinii Nicolae voevodi, sănătate,
viiaţă înde-

lungată, Pace Şi Spăsenie dela, Dumnedeu, Ca
să dăruiască Mariei
tale, Rugămi.
“Toti lucrulii faste mai bună, şi mai lăudati
întru aciastă

lume. Luminate şi prea, Milostive Doamne: folosultt
Şi facerea binelui deobşte, și iară ași câștiga cineva nume
nemuritoriă. Şi
pentru
şi

ce sântii mai

binele

melui

deobşte

nemuritoriii,

lăudate

iaste lucru

aceste doao,

încă să vâde

Pentru

căci că folosuli

Dumnedăescii

Iară

a fi lucru

d&pururea

câştigarea

nu-

lăudatii,

şi

1) Vorba verşuri s'a înlocuit aict cu grecescul stih-uri
şi politice cu poetice.
8) Şi popa Mihai pstr&ză pe Je fără al traduce,
dar numa! îl scrie pretutindenea cu
accente, saii accentul grav cu aspirațiunea m6le,
2) Aceste versuri, credem noi, se datoresc Episcop
ului Climent, şi ele sînt compuse
idei şi vorbe împrumutate de

doă
din

la alte cărți, şi numa! potrivite la rimă de cătră
Climent.
Pe lâagă aceste, Episcopul Climent, deşi Olten
de origine şi locuitor al Olteniei, crede şi
el, ca toți Românii din Muntenia, că «Corbul
Vlahiet Domni îl încredințazi»., Cu alte cuvinte,
că stema țărei muntenești este corbul şi nu
vulturul, întru cât acestă țară s'a identificat
cu familia

Busarabilor.
19) Traducere a grecescului Kvgio, Kvoi
= Domnulu
p i, Domnului, Acest bizantinism este
întrat în obiceiurile românești faţă de capetele Încoron
ate cu mult Înaintea vEcului al XVIII lea.
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câtii vieţulaşte omuli întru
mută dintru acasta, vifaţă.
dinii faptele oamenilorii

aciastă lume, şi încă şi după ce să
Şi de aciasta avemii bune dovediri

celorii veki: Căci că ei sau dusit din lumea

aciasta, Iară numele lori şi istoriile lori săntii pănă astă-di
mii de cărţi. Pentru aceia dice Is. Sirah. Omule câţi eşti pre lume
silâştete pentru nume, că numai acesta rămâne după moarte: ca o
mie de comori de aurit. Deci de aceste doao lucruri, vedemi pe
Măria ta că pururea te nevoieşti ale câştiga. Intii cu folosulii face-

rei binelui deobşte, şi multaţi sirguială şi nevoinţă ce arăţi:
să, crâscă şi săs& lățască cuvântului sfintei scripturi, nunumai în țara
Măriei tale: Ci în toate ţările şi ţinuturile ce vorbesc în limba ru„mân6scă
11). Poruncindi asă scrie şi asă tipări multe f6liuri de
cărţi, spre folosuli atotii sufletulii Creştinescii. Aciasta iaste câştigarea

numelui,

care rămâne

nemuritori

după

moarte.

Deci

şi ei

smeritulii Episcopi ali Rimnicului: Noului Severini 12): cu buni sfatulă şi voia Măriei tale, ami dati înii typari, Aciastă Dumnedeiască şi podoabă mai alesii a sfintei Bessrici Sfănta Evanghelia
(diciă) pre limba Rumânsscă: spre folosuli a toti sufletul creştinescii : şi întru nemuritoare pomenirea numelui Măriei tale. Iară ce
iaste Bvangheliia ; care cu plecăciune ca uni multi îndatorată, şi
smeritii Rugătorii, ce aducii Măriei tale dări. Singură vredniciia

ei o laudă. Pentru că Domnulii nostru Is. Hs. aşa cu sfinţii Apos
toli de faţă vorbindi, Şi daruli Duhului sfinti învățătorii I6u tri
misii. Iară de vrâme ce după acâia era să răsaie Bresuri, şi obiceiurile noastre

s&se strice. Bine au voitii ast scrie Evangheliile:

dintru acâstea invăţândune adevărului, să nu ne amăgimi

ca

de min-

ciuna Bresurilorii. Insă 4 Evanghelii n6ai datit noao. Pentru că patru
stâlpi sintii acâstea lumii: şi patru părţi ale lumii fiindu. Răsări-

tului, Apusulii, Miadă noapte, şi Miagă di, cu cuviinţă iaste a fi şi
stâlpi patru, şi Evanghelie se dice căci ne vestâşte noao lucruri
bune,

adecă

de fii ai

ertarea păcatelorii,

lui

Dumnedei,

luati 15). Nu
11) Ecă

o

şi vestâşte

că noi doară
dovadă

şi dela

dreptatea,

nâmii

Episcopul

Suirea la ceruri,

cumi

Luarea

că l6sne acestea, lemii

ostenitii întru câştigarea acestorii

Climent,

că în literatura

bisericescă

Români!

nu

șticii

de hotarele politice.
12) Climent dintre Episcopii Rimnicului este cel întăi, care în titulatura sa întroduce vorbele «Noul Severin». Aceste vorbe, bisericește vorbind, aduc aminte de vekia Mitropolie a laturilor de dincolo de Olt, şi de titlul Mitropoliţilor Olteniet, carit dela 1370 pănă la 1401 ai avut
reşedinţa

în Severin,

Yar dela

1401

acâstă

Mitropolie

rămâne

Episcopie.

Climent, pentru a îalitura ori-ce bănutlă cu adausul din titulatura sa, şi pentru a arăta, că
Rimnicul este tot Episcopie, dar numai o Episcopie, carea are în sine continuitatea vekei Mitropolii a Severinului,

pune

vorbele

«Noul

Severin»

ca

cuvinte

adaus la titulatura sa; adecă nu lel€gă cu conjunctia şi. Apoi

interpretative

la

Rîmnic,

şi nu

ca

noi mai credem, că și un cuvânt po-

litic a colucrat la formularea acestei titulaturi de la începutul seculului al XVIII
a Episcopilor
de Rîmnic. La 1735, când Climent se sue pe tronul Episcopiei de Rimnic, Nemţii încă discutati
Turcilor acâstă parte a țărei, şi kiar eraii în răsboiii pentru Oltenia,

Calculele politice, întemeiate pe vekile pretenţiuni de dominaţiune asupra Severinuluf,
tărât pe

conducătorii

politice! de

a reînviea

vekia

«hănie

a Severinului»

«Craiovei» Yar pre Episcopul Climent, l'a ademenit de aprimi
15) Interpretaţiune mistică acelor patru Evanghelii.

carea

în titulatura

sa

se mai

aii

numia

hoși a

pre «Noul Severin».

-
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bunătăţi, sai dintru ale noastre fapte bune acestea ami luati ;
Ci prini daruli şi iubirea de oameni alui D-deii a atâtea bunătăț

nemi învreânicitii. Patru Evanghelişti
şi loannii,

săntă

din

ciata

celor

sănti

dinti care doi, Matthei

doisprăgâce.

Iară

doi

Marco

şi

Luca dinii cei 70. Și Marco au fostii Ucenicii lui Petru, Iară
Luca lui Paveli Ucenici, Insă Matthei mai întii de cat toţi au
scrisă Evangheliia pre limba jidovâscă: Cătră cei ce creduse din
Jidovi, după 8 ani, ai Inălţării lui Hs. şi o ati Talmăciti Ioannii

de pre limba jidovâscă în
Marco după, 10 ani dela
Petru fiindă învățată. Iară
bogoslovii după, 32. Şi să

cea elin6scă 14): precumii spună. Iară
înălţare au scrisii Evangheliia sa, de
Luca după, 15. Iară Ioannii celt maj
asâmănă aceşti patru Evanghelişti: Cu

patru Heruvimi: ce au vădutii Iezekiili, şădendii Dumnedeu pre
ei, şi fieşte care dinti Heruvimi. Unuli avea faţă as6menea cu
Leulii. Iară altuli cu omul,

Viţelulii. Deci Evanghelia

Iară altulii cu Vulturulă,

cea dela

Ioanni

are

față

şi altulii cu

de Leu:

că

Leulii împărătâscă, putere şi stăpânire are, As6menea şi loannii,
de acea împărătâscă şi stăpânâscă vrednicie a, Dumnedeirei cuvântului,

au inceputii dicendi: La începutii era cuventuli,

şi Dumnedeu era,

cuventulii 15). Iară cea dela Matthei are obrazii de omii: Că de
naşterea cea după trupi alui Hs. ai începutii. Iară cea dela Marco,
cu vulturului se as6mănă, Că dela Proroculi Ioannii au începutii şi

darului Prorocesci mai nainte văditorii fiindii, şi curândi

cele de

departe vedândule ca Vulturul iaste: că dicii că vulturulu prea,
limpede vădătoriii iaste, că elă din alte păsări, s& poate uita,
drepti la soare ne clipindi 16). Iară cea dela
Luca cu Viţelulii,
iaste asemene, că eli de Preoţiia Zahariei ati începuti : cândii au
Tămiiatii eli pentru păcatele norodului, şi Viţelulu era jârtvinduse
atuncea. Pentru carii ne ajungândune cuvântulă a scrie de lauda
Sfinţiloră Evanghelişti, şi Apostoli, pre carii îi laudă toată lumea,
vomi veni la cuventulii celi dinti tii. Căde vrâme celi întocma
cu Apostolii: Constantinii Impăratiă: căci au poruncitii de sau

scris

sfânta

Bessricile

dioa

scriptură

csle

aciasta: cu

dinii

la o s6mă

Țarigradi,

câtii mai multi

14) Puţină ştiinţă teologică
dus în elineşte ru de Ioan, ci de
15) Evanghelistul Ioan are
ideilor din Evanghelia sa. Acâstă

de

să

cărţi.. Ca să se cetâscă la

laudă

şi

să

vrednici de mii

citeşte,

de

pănă

laude

în

ești

avea Episcopul Climent ; fiind-că Evanghelia lui Matei s'a tra.
Luca Evanghelistul.
de emblemă nu leul, ci vulturul, şi acesta pentru sublimitatea
erâre însă a Episcopului Climent se îndrepteză în stamba Evan-

ghelistului Ioan, unde este vulturul şi nu leul.
Pus leul ca emblemă a Evanghelistuluy,

interpretarea

Evangheliei

lui Ioan

în astămănare cu

puterea leului este neobicinuită, și în oposiţie cu toţi interpretatorii premergători lui Climent. Şi
acesta dovedeşte puțina științi de carte acelor dela Rimnic de pre timpul Episcopului Climent.
16) AL:4 întrepretare greșită, care s'a făcut din pricina skimbărei emblemelor,: punendu-se

leul luf Marcu

la Ioan

şi vulturul

lui Ioan

la Marcu.

Pe lângă aceste. Episcopul Climent face pre vultur săse ufie drept la s6re, în 6re-ce naturaliştii cei veki găsesc asemenea proprietate numat la șoim. (Vegi eEraldica vekie a Românilor

pag. 85—89.
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Mariia ta: că în gilele Măriei tale cu
duse şi Typărinduse

nu

numai

0 s6mă

multe

fâliuri

de norodi:

ce făclie fiindi nu pusă

suptii

Luminataţi

de cărţi,

ci

poruncă

cu care

să

scriin-

lumineză

toată pravoslaviia 17). Ca

acoperemântă

ci

oare

în sfeşnici,

şi lu-

minândii nu numai celorii din casă, adecă din ţara măriei tale ci
tuturoriă celorii ce vorbescii în limba rumânâscă. Laudăsă sfintul
loannii Zlataustii: căci ai Botezată şi ai Iluminatii pre rumâni. Și

iau învăţat l6gea. 18). Iară Măriia ta îndemnândă şi învățând, nu
numai pre rumâni, ci a toate noroade să cugete dioa şi noaptea
în l6gea lui Dumnedeu. Marele împăratii Constantină ospătândii pre
oare

care Episcopi,

precumii

Eusevie

scrie, nau

vrutii săs laude de

coroană şi de diademă, 1?) şi de înălţimea împărăției, şi de biruinţele r&sboaelori. Ci să lăuda cătră acela şi să bucura; căci să
afla împreună

cu Apostolii

lucrătorii

la Evanghelia lui Hs: pentru

acâia au isi voi sinteţi Episcopi creştinilorii pre taină lucrândi,
iară ei însumi sintă Episcopi lucrândi câle denafară înoindi şi
ajutorăndi Bessricilorii, şi odihnindă cata, Preoţilorii: 20) ca, mai
multi Cuventuli lui Dumnegeu săse laude şi săsă lăţască şi săsă
înmulțască spre noroade. Ca acâstea săntă şi ale măriei tale laude
şi îndreptări: care înțelepciunea lui D-gei tâii născutii şi tâii crescutii

umplendute

de

Duhul

sfinti:

ca

pre unii

ali

doilea

Veseliilă,

şi oki t6u arătatii vădândă şi luminândiă pre cei de supt ascultarea.
măriei tale. Deci priimeşte prea Inălţate Doamne, şi aciastă osten6lă asmereniei

msle,

precumi

şi st&pânulii Hs,

au primitii acelii

puțină dară alu văduvei, aşa şi măriia ta, încă şi inima mea carea,

pururea dorâşte, să te întăriască prea puternicul Dumnedeu; ca
pre marele Impăratii Constantin asupra luptătorilorii împrotiva lui

D-deu, şi
nătăţii şi
de acum
împreună

a sfintei lui Bessrici. Şi să te încoronâze cu daruli să:
alu păcii, întru norocită şi îndelungată viiaţă, în vr&mea
iară în vâculi viitorii, să te învredniceşti Vieţii vecinice,
cu toţi drepţii împărați şi sfinţi.
Alit

Măriei

tale

câtre

Dumnedei

fierbinte

“Climenti, Fpiscopuli. Rim.
17) Acestă

dela
"multe

1693,
limbi

unde

comparaţie

C.

cu «sfîntul

alui C.

Brâncovânu
tipariiis.

Mavrucordat

este
Acolo

lXudat,

că

se potrivia.

ci

Constantin

împarte
Dar

Rugătoriti

21)

cel mare este luată din Evanghelia

Evanghelia în

multe

esemplare

și în

aici?

18) Episcopul Climent confundă pre Români cu Goţii, carii, în ţările nâstre fiind, ai primit
creștinismul dela predicatori bizantini, între carii era și Ulfila, supra-numit gotul, care anume a fost
pregătit în Constantinupol pentru acestă misiune. Aici se vede iarăși înrturirea bizantinismului asupra
culturei lui Climent şi acelor din jurul lui,
19) Diademă dela Î.dârpza
— legătâre de cap, cunună, prototipul coonei,
20) Vorbele luf Constantin: cel mare, că Voi sînteţi Episcop! ut celor din liuntru, Yar eii al
celor

din afară,se înterpreteză

de cătra

Climent

în înţelesul

timpului

seii; adecă

cu

zidirea

serici şi aşedarea lor. Constantin pre lângă aceste mai înțelegea răspândirea creştinătăței
porele

de

hi-

între po-

barbarice, apărarea Bisericei de eretici, etc.
21) Din acestă prefață, carea este lucrare a Episcopului Climent, se vede, că el nu era om
anume cărturar, bună 6ră, ca Damaskin dascalul, Climent însă îşi are meritele s€le pentru acâstă
Episcopie. Fiind de baștină din judeţul Vâlcea, și anume din satul Petrarii, și dintre moșnenii

ll

Pe fața adoa a

foiei atreia:

ana

« Viiaţa lui loanni Dinnii Sofronie 22),
Pe faţa întâia a foiei apatra:
« Viiaţa lui loannii Evanghelistulii din
talcuirea cea prescurtii
alui Dorotheu muceniculiă şi Episcopu
lii 'Tyriloră 23),
Pe faţa adoa a

foiei apatra supt icâna

Evanghelistului:

<«loanne prea, fericite *
Ali lui Hs. apostole iubite.
Că Domnulii celii prea, putârnică *
T6ii alesii ca pre uni vrednici.
Ca, pre creştini săi întăreştă *
Şi pre eretici săi smereşti 24)

Pe faţa întăia afoiei întâia a tecstulu
i începe Evanghelia
Ioan şi merge pănă la foia I8, unde
se înkeie cu:

dela

«Sferşitulu Evangheliiloră lui loanniă, dela
Paşti pănă la DuRusaliilorii.

mineca

Pe faţa adoa a foiei 18:
*Tipiculi Evangheliilorii dela Dumi
neca, Rusaliilorii înainte... pănă
la lăsatulii postului de paşti.
acestui sat, el a tipărit mat multe
cărți de ritual, rămase în manuscrise
dela Damaskin, în asociaţie
cu cărturarii Eparhiei sale, dupre
cum a făcut şi cu tipărirea aceste
t Evanghelit, luând de colucrător pe Ieromonahul Lavrentie din
mânăstirea furezil. Meritele lut Clime
nt trebuesc căutate în

iar kiliile, fiind îngropate în pământ
şi neproprii pentru locuințe omeneşti,
şi înlocuite la 1888 cu altele în
aii fost dărîmate de noi
partea de sus a curței Episcopie!
(Vedi şi Condica sfîntă pag.
149 — 155.
22) Ac6sta este biografia S-luY Ioan
Evanghelistul, pre carea nu o 'mal
pentru not nici o însămnătate
reproducem, neavând
istorică. Intârcem însă luarea amint
e a cetitorilor noștri, că Climent,
dar nci credem, că mai curând diorto
sitoriul Lavrentie, face mici îndreptări
și în traducerea aceste!
biografi.
13) Şi în acestă biografie Lavrentie caută
a nu imita pe premergătorii sei,

?4) Aceste versur

i se datoresc de sigur lerom, Lavrentie.
Ele sînt caracteristice în feliul lor,
şi nu se mat întiinesc în alte ediţii ale
Evangheliilor românești,
.
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Pe faţa întăia a foiei 19:
« Viiaţa, sfântului Evanghelisti Matthei,

din Sofronie.

„Pe faţa adoa este icona Evanghelistului
supt icână sînt aceste versuri:

Matei,

«O Matthee Levitiiane 25).
Pergătoriulii dogmelorii celori vicl6ne.
ie

dintrale tale Matthee sfinte.
Acestii odorii aducemi cu sufletuli

fierbinte.

Pe faţa întăia a foiei 20 începe Evanghelia dela Matei şi merge
până pe faţa adoa a foiei 49, unde se înkeie cu:
« Sfârşitul Evangheliilori lui Matthei, pănă întru aciastă Duminecă a Hananiancii
Pe faţa

întăia afoiei 50:

« Viiaţa sfăntului Evanghesti lui Lucăi, 26) dinii Sofronie.

Evanghelistului

Pe faţa adoa afoiei 50 supt icâna

Luca:

«O Luco Prea, lăudate, întru toate ai pusi nevoinţă
«Ca să ne scoţi pre noi la credinţă,

Pe fața întăia afoiei 51 începe
pănă

la

fâia

«Șferşitulă Evangheliilori

săptămâna Brânzei,

Evanghelia dela Luca și merge

88, unde
Lucăi,

se pune:

pănă

înu lăsatulii Postului

de

de Postulii celui Mare».
Pe f6ia 88 fața adoa:

«Vilaţa sfintului Marco Evanghelistii dinii Sofronie.
25) Levitiiane

în loc de

Levite.

Adiectivele

in ian,

sai

En

arată

locul,

şi nici o dată

func-

țiunea. Dar Lavrentie îl întrebuințază, cum vedem, că s'a făcut și în dilele nâstre cu titlurele arhiereilor noştri, pentru a arăta ocupaţiunea unui
estân în loc de al Ploieștilor.

om;

şi de aceia avem Levitiian, în loc de Levit, iar Plo-

26) Fiind că numele propria s'a declinat, dicându-se «Lucăi> în loc de Luca, de uceia se
declină și cele dot vorbe premergătâre; adecă «sfîntului Evanghelistului» în loc de: Sfîntului Evanghelist Luca.
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Pe
lui

« Aluă Theofilacti
Marco. 28)

fâia 89:

Episcopulii

Vulgariei

tilcuire

de

viiaţa 27)

|

Supt icâna Evanghelistului

Marcu

pe faţa adoa a

foiei 89:

<O Marco Apostole prea Sfinţite
Nai pregetată prinii cuvinte».

Pe faţa întăia a foiei go încep Evangheliile dela Marcu
şi merg pănă la fața întăia a foiei 116, unde sînt cuvintele:
«Inceputuli Evangheliilori

celori

11

voscresne».

Pe faţa întăia a foiei 120:
« Minologhionii, întru carele se cuprinde orânduiala lvangheliilori
t
“pre lună».

Pe fața adoa a foiei 156:
« Evangheliile de obşte la dilele sfinţiloră, carii n'aii Evanghelii
de rândă la Minologhioni, adecă orânduâla luniloră.

Pe fața adoa a
«Evangheliile

Şi merg

la multe

până

foiei 157 încep:

trebi.

pe faţa întăia a

«Sferşitii şi lui Dumnegeu

foiei

163, unde

se dice:

mulțămită».

27) Ieromonahul Lavrentie nu numai că știa carte grecescă, dar era
ktar și înrturit de dînsa.
Ne avându-se încă ficsată concordanța românâscă a casurilor între dinsele,
el rămâne sub înrturirea
concordanţei greceşti, şi de aceia traduce literar pre Egurveta roi fio
== tilcuire
v
de viiața; adecă
cu genetiv

analisat şi nu

cu

dativ,

tilcuire la viața.

28) Se ţine de cuvântul dat lerom. Lavrentie; că el adecă a urmat în ficsarea
tecstului Evaagheliilor pre Teofilaci, Mat mult, EL cu. Teofilact dă prin acestă tticuire
genealogia lui Marcu, și
apoi ecsplică şi emblemele Evangheliştilor, de acărora neştiinţă, am
vădut, că suferiaii contimpuranii
sei, Acest adaus este numai în Evangheliile de Rimnic, şi el
înlocuește viața lut Marcu dupre Do-

rotei, carea este în ediţiile de București,

şi carea nu cuprinde atâtea iucruri, ca tîlcuirea lui Teofilact
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Pe fața adoa a

foiei 163 incepe tipicul Evangheliilor:

«Inştiinţare pentru Cetaniia Evangheliilorii Preste totii anulii,
de unde s8 incâpe şi unde să sferşescii.
Și în sferşit pe fața adoa a

foiei 164 acestă înkeiere:

«Slavă, Cinste şi inkinăciune celui în Troiță unuia, D-deu, Carele n6u ajutată după începutii de amii ajunsi şi sferşitulii.

«Typăritusau Ac6stă sfântă Evanghelie, printi ostensla diortho- sirii lui Lavrentie Ieromonahi dela sfânta Monăstire Hurezii.
Și
cu plecăciune mă rogi Tuturorii celorii ce vă veți întâmpla a ceti:

ori-ce greşală veţi afla, îndreptaţi cu Duhulii blândsţelori nepunându-ne în ponosii, Că precumi iaste cu neputinţă
tui. Intracestaşi kipi şi Typografului a rămânea

Şi aciasta iarăşi să, ştii o iubitoriule de

Hs

omului anu păcăfără de greşală.

Cetitoriti: că

de

vei

potrivi aciastă sfântă Evanghelie cu niscari izvoade Greceşti sau
şi rumâneşti, tipărite mai de nainte: să ştii că pe multe locuri,
nu să va potrivi la cuvinte: pentru că eii ami urmati Tălmăciturei Izvodului Părintelui Damaskin. Episcopulii, Dascalulă celt
mare, alcătuitii după Tilcuiala lui Theofilactii, şi pănă n'ami ce-

titu şi Tilculă nami
«Precumi

aşedatii fieşte care cuvântii 29).

cei streini dorescii moşia săşi vagă :

Cândiă sîntii într'altă ţară de nu potii să şază:

Şi ca cei ce-sii pre Mare bântuiţi de furtună:
Şi roagă pre Dumnedei de linişte bună.
Aşa și Typografuli de a cărţii sfârşire.

Laudă neîncetatii dă şi mulţămire 30),
%*
*

+

Ornamentaţia acestei Evanghelii se datoreşte lui «Popa Mihai

Typografi»

dupre

cum

se îns&mneză

el singur într'un ruloi,

aşe-

23) Ierom. Lavrentie este unul din monachii mănăstirei Hurezii cu Gre-care ştiinţă de carte.
El a colucrat cu mai mulți Episcopi la tipărirea de cărți pentru ritualul Bisericei Olteniei. Ştiinţa,
de care el dispunea, pare a fi câștigată mai mult pe cale auto-didactică, şi parte pote klar dela
Ierom. Atanasie, cel care a lucrat la corectarea Evangheliei din 1693, și care a trăit un timp și
în mânăstirea lui C. Brâncovenu, Hurezii.
Din acestă înkeiere a Evangheliei din 1746 noi mai ştim, că Episcopul Damaskin a lucrat

tecstul acestei Evanghelii dupre tecstul grecesc în alăturare cu esplicaţiile, date tecsturilor de cătră
Teofilact, Yar Lavrentie, învăţacel se vede şi al lui Damaskin, a făcut corecturele cu știința sa şi

condus de lucrarea lui Damaskin,
De altă parte vom mai adoga, că deși Lavrentie se dă pe sine aici de tipograf, nu pare
a fi el culegătorul literelor şi așegătorul ornamentelor, Acestă parte se datorește în Evanghelia dela

1746 lui Popa Mihai, iar Lavrentie
gicea pre acele vremuri.

a îngrijit

de

corectarea

tipăriturelor, sai

și a izvodului,

cum

se

30) Aceste versuri în conţinutul lor se datoresc lui Antim IvirEnul, şi el pentru întâia dată
le-a pus în Evanghelia sa din 1697, Reproducerea lor în această Evanghelie, după ce fusese lăsate
prin

Evangheliile

următâre

anului

1697,

ne

face să bănuim, că popa Mihai tipograful era sai un învă-

țăcel al lui Antim în cele ale tipografiei, sai strein de Oltenia, pote adus aici de cătră Episcopul
Damaskin din banatul Timiș6rel, unde și învățase măestria tipografiei; și aici îşt arată şi el nostalgia
sa,
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dat pe marginea de jos a icnei Evanghelistului Marcu. Că
acest
tipograf a putut să fie învățăcel şi al lui Antim Ivir6nu se vede
şi din aceja, că în lucrările ssle csilografice merge, cum vom vedea,
pre urmele lui Antim, căutând al copia pănă şi în amărunţimi.
Dar să intrăm în materie.
Pe porta, cărței este icâna St. Nicolai, patronul Episcopiei de
Rimnic, aşăzat pe un jăţ, larg de trei-ori cat este corpul sfintulu
i,

la drepta
nend

Mântuitorul,

Evanghelia,

stând

în picăâre inaintea sf. Nicolai

şi ţi-

pe carea voleşte a i-o înmâna, iar la stânga Maica

Domnului, ţinend pe mâni omoforul arhieresc. Inscripţiile dela, acest
trimort sint doă în greceşte, dupre cum obicinuia şi Antim, şi una
în slavineşte cea dela sf. Nicolai. In de obşte icâna acâsta are pu-

țină măestrie csilografică, iar popa Mihai era se vede lipsit şi
de
cunoştinţele arheologice, trebuitore csilografiei sale ; şi pentru acesta

el face pre sf. Nicolai în vestminte arhiereşti, avend mitră, omofor

şi Sacos, lucru ce se opune

datenelor

buitoriul şi cu Maica Domnului
picidre.
Kenaviul,

ce

încadrâză

trebui

nâstre arheologice, apoi Mân-

tecstul dela

din arabescuri csilografiate, dupre cum
ghelia

dela

să stea, pre nori şi nu

1697.

porta

cărţei,

le are şi Antim

este

în

lucrat

în Evan-

Marca ţărei cuprinde bourul cu stâoa, între cârne şi corbul cu
semiluna la stânga, fiind aşedate în doă rame, ce se compun din

câte doă linii şi împestriţate

incrucişate la

manere

cu puncte.

sub

corona

Buzduganul

domnâscă,

cu sabia stai .

şi susţinute

de

o

rămurică, ce se încolăceşte în jurul lor. In Sferşit ornamentaţia
din jurul bourului Şi a corbului este lucrată din doă rămuri, împodobite cu foi şi flori, care plâcă dintre stemele ţărilor, una, în sus,
ce incunjoră corona şi alta in jos, ce umple spaţiul dintre kenar
şi

steme. Însuşi kenarul, ce incadreză, stema,
rămuri

de arbori,

născânde

una

se compune

din foi cu

din alta.

Iec6nele Evangheliştilor, puse la începutul tecsturilor respective,
sint lucrate t6te dupre modelurile icânelor lui Antim. Ele
s6mănă
în elementele, ce le compun; în kenarurile, ce le încunjoră,
precum

şi în celelalte
a vulturiului

acesorii, ca, inscripţia,

emblematic,

liştilor n'ar fi skimbate;

etc.

In

grecâscă,

deobşie,

dacă

posiţia,

figurile

şi dacă în esilografiile lui popa

călimărilor,
Evanghe-

Mihai

nu

sar vedea mai puţină măestrie în mânuirea, dălţei csilografice;
noi am fi împinși a bănui, că aceste icone sint tot cele lucrate de

Antim pentru Evanghelia din 1693 şi apoi refăcute prin Evanghelia din 1697.
“ Trimorful, pus în fruntea tecstului fie-cărej Evanghelii, unul
singur pentru tuspatru Evangheliile, este lucrare a lui popa Mihai, -căutând şi aici tipo-csilograful nostru de a merge pe urmele
dascălului sei; adecă de apune înscripţiile dela D. Hristos, Maica,

Domnului
LEZ ATA

şi sf. Ioan în limba, grâcă, şi Kipurilor ale da înfăţişarea;
9
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unor icâne bizantine. In acâstă icână D. Hristos în posiţia, de arhiereii stă cu mânele întinse în spaţiu şi bine-cuventâză, Maica,

Domnului şi sf. loan Botezătorul ai mânele întinse spre Mântuirul,
în s&mnul rugărei, iar kipurile lor sint lucrate în bust.

Kenarele,

ce despart materiile tecstului, sint tâte formate din

arabescuri esilografiate,
mai ai şi neajunsul, că
valul cu cernâlă, şi tâscul
surile măestriei lui «popa

care, fiind de o măestrie cam rudimentară,
la tipărirea lor popa Mihai a prea încărcat
Va prea apăsat. Aceste asămănări cu neajunMihai Athanasie-Vici> îl infăţişază, ca pre un

invăţăcel stăruitor şi pricepător în măestriile grafice, învăţate dela,
genialul tipograf al seculului al XVII-lea şi începutul celui al

XVIII-lea, ori dela un al doilea dascal într'ale tipografiei, Episcopul
Damaskin, dar tot ele îl arată, că nu avea geniul dascălilor sei,
okiul îi era mai puţin perspicace, iar mâna nu se supuneau în

totul voinţei sale.

*
*

*

Ieromonahul Lavrentie în scurta sa înkeiere, ce o pune la sfărşitul Evangheliei, ne arată tecstul normativ, dupre care el a lucrat

izvodul Evangheliei din 1746, şi unde se esprimă cşi aclasta iarăşi
să ştii iubitoriule de Hs. cititorii: că de vei potrivi aciastă sfăntă

Evanghelie

mai

cu niscari Izvoade

Greceşti,

saii şi Rumăneşti, Typărite

de nainte: să ştii că pe multe locuri nu să va potrivi la cu-

vinte: pentru că ei am urmatii tălmăciturii Izvodului Părintelui
Damaskin, Episcopulii, Dascalul celi mare, alcătuită după Tilcuiala,

lui Teofilacti, şi pănă namu cetitii şi Tilculii nami aşedatii fieşte care

cuvântii. «Avend cu kipul acesta teestul normativ al Evangheliei
din 1746, să urmărim de acum lucrarea, lui Lavrentie, făcută dupre
izvodul Episcopului Damaskin, şi să o comparăm cu tecstul original, tecstul Evangheliei din 1693, precum şi cu tecstul Evangheliei din 1697, pentru ca să vedem îndreptările, făcute de Lavrentie
dupre tecstul Episcopului Damaskin. Ecă un tecst din Evanghelia

dela Ioan, şi din dioa de Paşti:

|

Teestul original

| Ev

TU 2004

|

Testul din 1693

Taostul din 1697

In lume era, și

In lume era și

Teestul din 1746

|

In lume era şi

| 1, ue 0 xdouos | lumea prenii elii | lumea cu dinsulii ! lumea priniă trindlauroi îytvero,
s8 făcu, şi lumea
sai făcutii şi lu- | sul saii făcut, şi ;
za 0 x00pLog
pre dinsul nulii mea pre elii nu | lumea pe el nu
aiztuv ov Eyvo,.
cunoscu.
laii cunoscut.
laii cunoscutii,
<

7

1

Dacă comparăm aceste tecsturi între dinsele, vedem, că Lavrentie în traducerea prepoziţiei ga =prin, a urmat lui Atanasie,

lăsând la o parte pre Antim,

care o traduce «cu», şi kiar fără înţe-
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les. In traducerea lui aozoă, «dzov, precum şi alui yo Lavrentie
înclină cătră Antim. Ac6sta kiar de la începutul comparaţiilor n6stre ne face să bănuim, că Lavrentie, s6ii mai drept Damaskin, trebue

să fi avut în vedere

«tilcul de Theofilac>,

nică tecsturile premergătâre; mai
tecstul din 1693, ca tipograf.
Tecstul original

|

Tecstul din 1693

dar n'a lăsat la o parte

ales că Damaskin

|

Teostul din 1697

|

a luat parte la,

Tecstul din 1746

Kai roiro sinuv, |
i acăastă diŞi acâstea, di |
Şi acestea di| -Zveyuonoe, xcd A£- | cănd suflă, şi qise | cănai ai suflati | cănai ai suflatii
! ya auroig, AaBere | lor, priimiţi Du- | şi l6i disii lori, | şi l6 disii lori,

mveâua Ejov.

| hulă sfinti,

priimiţi Duh | luaţi Duhiasfintii, |

| sfinti.

Dacă comparăm între dinsele şi aceste tecsturi, găsim, că
Damaskin cu Lavrentie este mai aprope de tecstul lui Antim, îndreptându-l şi pe acesta întrun loc. Şi anume Lavrentie traduce
pre singularul <zoiro
= acâsta» ca Antim cu pluralul cacâstea» Şi nu
«aciasta» ca Atanasie. Apoi presentul istoric din original c«Azye» Lavren-

tie îl traduce cu Antim «]6ii gisii», şi nu ca Atanasie «gise». In sferşit
Lavrentie

cu

îndreptză

«luaţi»

pune

pe premergătorii

şi nu cu <priimiţi»

sei, când traduce pe cidfere»

şi pre

mveiue=duh

fără

articul, îl

ca şi Antim.
Prin Evanghelia din Joia s&ptămânei luminate vorba, sizov = am

dis se intrebuinţază de mai multe-ori, dar în do locuri se traduce
de Antim cu arhaicul «<dişii» de Atanasie o dată «gisi» şi adoa
Gră «diseiu» lar de Lavrentie întâia dată «dişii» şi adoa 6ră cam
disă>. Și apoi aici putem să dicem pentru Lavrentie, sâii mai drept
pentru Damaskin, că el în mod kiar regulat întrebuinţază trecutul
aucseliat, ca «sai umplutii> «ai veniti: în locul celorlalte forme
de trecut.
Testul din Evangehlia dela Matei de Luni după Rusalii:
Teostul original

|

Teostul din 1693

Teestul din 1697

Teostul din 1746

Pircev
0 xueios, |
Dise Domnul, | Disaii Domnul,
Disaii Domnul,
i Goâre un xara- | socotiți să nu o- | socotiți să nu ur- | căutaţăsă nu de| pgovioqre £vos * bidiţi pre vre u- | gisiţi pre vre u-! făimaţi pre vre

| Tă> pixguv
| Za.

zoi- | nulă dentru
cești mici.

a- | nulă
"|

dentru

ceştă mici.

a-|

unui

dintru

a-

cești mică,

Incepând cu trecutul size =aii dis, găsim, că Lavrentie, nu cu
Atanasie,

ci cu Antim îl traduce prin trecutul aucsiliat, ca noi astă-di;

adecă «disaii>. Apoi verbul oeâre ==căutaţi se traduce de Lavrentie
literal şi bine, şi nu ca premergătorii sei cu înţeles transformat
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«Socotiţi».

In sferşit ecspresia:

«ur xaragoovonee=
Să nu desprețuiti,

se traduce de Atanasie cu slavinescul; «să nu obidiţi> de Antim
«să nu urgisiţi», iar de Lavrentie mult mai bine «să nu defăimati.

Vorbele din Evanghelia dela Matei de Marţi întăia săptămână
după

Rusalii:
Teostul original

Tecstul din 1693

Tecstul din 1697

|

Teostul din 1146

Maxăgio. oi
Ferice de cei
Ferice de cei ce
Fericiţi cei ce
mevYoiYec, ori ai- | ce plângi, că a- | plângii, că aceia | plângi, că aceia
zoi n ag axiqyi- | ceiasăvoriman”- | să vori mân”- | să voră mângiea.
covral.
giea.
giea,

Comparând
Damaskin

copul

aceste tecsturi între dinsele, descoperim, că Episcu Ierom. Lavrentie se deosebesc de premergătorii

lor în traducerea lui <uexderor» şi îl daă cu adiectivul «fericiţi», cum
este şi în original, şi ei apoi merg cu acâstă regulă la tâte fericirele.
In Evanghelia dela Luca din a 17-a săptămână de după Rusalii Episcopul Damaskin prin Lavrentie lasă tecstul lui Atanasie,
traducend preposiţia m = cu, şi nu de, precum Şi pe cudvg
= Singură, dar pe «troere, îl traduce cu «va fi viu»,tot ca Antim.
|

Teestul original

Tecstul din 1693

„..0rv ovx Er)
cere uova îs
Tai &vYguonos
ali.
2) navei 6 uari
Geo.
c

bă

>»

2

>

cd

„Că nu numai

de pâine va, trăi

?

>

Teostul din 1697

>?

omulu, ce de toti

graiulii lui D-qei.

„„.Că nu numai
cu sin'gurăpâinea
va fi viu omulii,
ci cu totii graiul
lui D-deii

Teostul din 1748

„Că nu numai
cu singură pâinea
va fi viu omulii,ci
cu totu graiuli
lui D-dei

Mai jos:
Ko)

avayayuv

&urov 6 duiBolog
sis dgos vwniov,
i0s5ev aur ră0os, ras Baoisias 115 olxouu&vns
2» ociyuii 400vov.

Şi sui'ndulii pre
eli diavoluli la
mun'te nalti, îi
arătă lui toate
împărătiile
atoată lumea
întru o clipă de
ciasi.

Aici, cum vedem,
traducerea preposiţiei
regulat întrun munte
Lavrentie se depărteză
vorba ocyufj
= clipă, o
mergătorii săi, pre carii

nu-l dă cu vreme,

Şi suinduli pre
eli diavolului la
uni munte naltă,
iai arătată lui
toate împărăţiile
lumei întru o
clipă de ciasii.

Şi suinduliă pre
elu diavolulă
întru munte

înalți,
tatii

iai
lui

ară-

toate

împărăţiile lumei
întru ominută de
căasi.

Damaskin îndreptâză pe premergătorii sei în
î, când dice «întru munte înalt» s6ii mai
etc. Cu vorba oizouutog
= de atâtă lumea,
de Atanasie şi odăca Antim cu lumea, iar
traducea cu minută, şi nu cu clipă, ca pre:
îi urmeză în traducerea lui Xedvou cu cias Şi

timp.
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Dorul lui Damaskin

de ase apropiea de tecstul original, îl face,

ca pre multe din preposiţii să le traducă aşa, că ele rămân în tecsturile nostre şi pănă astădi neclintite. Vorbele originalului din aceiaşi

Evanghelie: cr. zoîs dyytlorg atroă îvrelsirs reg. coi=Gă ingerilor sei
va porunci pentru tine», Damaskin le traduce: «că îngerilor sei aii
poruncit pentru tine» ; adecă traduce bine pe eg, şi greşeşte timPul lui zyredeire, şi nu dă ca Antim şi Atanasie preposiţia cu «de».
Asemenea Damaskin traduce bine cu Antim şi preposiţia îm

din frasa:

«xi îm Xergăv dgoioige = şi pre mâni

te vor radica»

Şi

nu ca Atanasie «şi te voriă lua în mâni». Dacă îns8 Damaskin prin
Lavrentie
dă bine preposiţia cv» din espresia: exal irtoroewev €
Iqo0is 2 rij Gvvăun 105 nveăuarog = şi sai intorsi Is întru puterea Duhului»

când

şi nu

traduce

ca

Antim

pre

şi Atanasie

acelaşi

şi sai dus de Duhul;

2» din

«cu

puterea Duhului», greseşte,

espresia al yero 2v 75 rveăuari =

căci acestă traducere, deşi rămasă

pănă as-

tă-Qi, pote să dea înţelesul, că Iisus, a fost dus in pustie de diavolul
şi nu de spiritul sei, şi acesta, se opune asemenea înțelesului acestei
preposiţii din locul de mai sus, unde se arată, că întârcerea lui
lisus din pustie s'a făcut «intru puterea Duhului» se înţelege, că,
al sei.

Credem în sferşit de prisos a mai înmulţi citatele, şi a mai
face şi alte comparaţiuni între tecsturile Evangheliilor din 1746,

1697 şi 1693 cu tecstul original; căci tot cuprinsul Evangheliei
din studiul nostru ne întăreşte în credința, că Episcopul Damaskin cu
Lavrentie a făcut un pas însămnat pre calea propăşirei, şi multe

din espresiunile Evangheliei din 1746 ai rămas şi pănă astă-di în

tecsturile n6stre, fără cea mai mică skimbare. Şi lămurit, valdrea
literară a Evangheliei din 1746, cu care se începe tipărirea. acestei
cărți la Rimnic, este, că prin ea se traduc mai propriu vorbele,
se dă mai bine înțelesul preposiţiilor, şi în sferşit, aici găsim şi o
întrebuințare de timpuri ale verburilor mult mai logică, de cât în
Evangheliile premergătâre. Şi dacă Atanasie cu Evanghelia dela 1693
întră mai afund în tecstul original; dacă Antim cu asa Evanghelie
dela 1697 merge pre urmele lui Atanasie, îndreptând întru cat-va
raporturile dintre vorbe, esprimate prin preposiţii; Damaskin cu
Lavrentie se foloseşte de i6te îndreptările logice ale premergs&torilor

lor, corectâză multe vorbe şi mai ales înţelesul preposiţiilor, ținend
forte mult samă de geniul limbei româneşti. Acâsta ne mai dovedeşte,
că alătureu cu

cultura

universală

a epocei

fanariote,

făşura mai ales la Bucureşti, în Rimnic se continua
tural românesc, carea după

Cozia,

acum

monăstire alui Constantin Brancovânu,

care

se des-

curentul

cul-

se rădică falnică în bogata

gic în Hurezii Vâlcei.

Lă
*

%

ȘI cu ortografia Ieromonahul Lavrentie întrece pre Atanasie şi Antira.
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Mai întăi el întrebuinţază numai

acele litere cirilice, care ai un son

propriu în limba românescă, şi din Evanghelia dela 1746 lipsesc cu
deseverşire semnele, care se punti la labiale pe de-asupra, când
după dinsele urma o cons6nă, spre a se arăta, că sonul lor spre afi
mâle aii trebuinţă de un i. Aici nu mai întâlnim vorbe, ca multi,
pumnii, dicân'dă, carpenii etc., pre care noi le-am înfăţişat cu un
apostrof, când am transcris aceste tecsturi. Lavrentie dintre sem-

nele fără son are numai pe n ieri, şi acesta tot dâ-una se pune la
sferşitul vorbelor, terminate cu cons6ne, şi are sonul fics de ii (scurt).
Pentru

i (scurt)

el

are

pe îi (i

duplu)

şi acesta

este

întrebuințat

atât la mijlocul, precum şi la sfârşitul vorbelor, tot-d6-una cu semnul scurtărei; şi pentru acesta scrie: npiimnri, a 48 etc. Pentru
diftongul ea, compus din e şi a, elare sămnul *k, pre careilintrebuinţază cu socotâlă şi dupre o regulă neskimbată, scriind atât la

sferşitul cât şi la mijlocul vorbelor: akac, jugaenusirt etc. Diftongul
ia, compus din i şi a, este întrebuințat mai numai la inceputul
vorbelor

şi de

aceia

serie:

rap,

este tot un ia, dar numai

lacre

etc.

Semnul

însă

a =

care

de o formă, că i este în mijlocul lui A,

se întrebuinţază numai la mijlocul şi sferşitul vorbelor, când pentru
ea, ca în vorbele: muri, Biawh, duta etc. şi altă dată pentru

diftongul ia, şi pentru acâsta, scrie: riamw, Tpaanm, dar şi Tpaiann,
Ilania; adecă

îl întrebuinţaza

pentru

diftongul ia, când mai ales nu-i

era cunoscută derivaţiunea vorbei.
In privinţa punctuaţiei Lavrentie este iarăşi mai regulat, decât
premergstorii sei; deşi nu-i lipsesc şi lui abaterele dela regulele, ce
şi le impunea la formularea izvodului, dupre care s'a tipărit acestă
Evanghelie. Aşa virgula (,) se întrebuințază la despărţirea vorbelor
între dinsele, când se face o enumerare, ca în: «Ali lui Enosii, al
lui Sithă, alu lui Adami, ali lui D-deă. Virgula se mai întrebuinţază
regulat şi când are de despărţit preposiţiuni între dinsele, şi atunci

scrie:

«Şi au disui

lui Diiavoluli,

pietrei aceştiia săs8

facă

pâine».

dâca eşti
Virgula

se

tu Fiul lui D-deii, di
întrebuinţază

de La-

vrentie şi pentru despărţirea fraselor între dînsele, şi pentru acesta
scrie: «Şi saii făcutii spaimă preste toţi, şi ai vorbitii unulii cătră altulă, dicend: ce iaste cuvântulii acesta, că cu volnicie şi cu
putere poruncâşte duhurilorii necurate, şi esii:.
Şi cu virgula punctată (;) Lavrentie îşi are regula sa, pre carea

o întrebuinţază şi cu bagare de samă. Aşa acest semn este întrebuinţat

de el în mod

regulat

pentru

semnul

întrebărei

(?), dupre

ortografia grâcă, şi pentru acssta scrie: «Ce e noao şi ţie I-se
Nazarin6nule; Venitai să ne pierdi pre noi; Dar găsim şi locuri,
mai ales în predoslovia Evangheliei, unde Lavrentie, sai mai drept Episcopul Climent, a scris d6-adreptul în româneşte, şi unde virgula punctată

este întrebuințată une-ori între frasele de înțeles opus, ca în locul:
«Nu că noi doară n6mi ostenitii întru câştigarea acestora bunătăţi, sau dintru ale noastre fapte bune acâstea le-amii luati; ci
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prinii darul şi iubirea de oameni alui D-deii a atitea bunătăți nemii

învredniciţi». Mai găsim punto-virgula întrebuințată şi între qoă
frase, din care cea de pre urmă înfățişază, o ideie de comparațiune
față cu ideia, premergătâre: «Deci priimâşte prea, Inălţate Dmne, şi
aciastă osten6lă a smereniei mâle, precumi și Stăpânul Hs, ai

priimită aceli puţini
inima
D-deii;

darii alti văduvei, aşa şi măriia ta,

mea, carea, pururea
ca

pre

marele

doreşte,

împăratit

să te întărâscă
Constantinii»

încă

şi

prea putârniculii

etc.

Do8 puncte (:) în mânele lui Lavrentie şi ale lui Climent par.
şi ele a avea o regulă, când se întrebuinţază, ca semne, ce vestesc

aducerea unui citat, ca în espresiile:

«gicea: că acesta iaste ade-

vărati Prreuli celii ce va să vie în lume»; sâi când este ase arată
un loc comun, adecă un argument, ca în vorbele: « R&spunsaii lori

Is, şi ai gisii: adevăr, adevăr, gicii voao, mă căutaţi nu căci aţi
văduti semne» ;. Dar şi în locuri ca, aceste: «mă căutați nu căci aţi
vădutii s6mne: ci căci ați mâncat din pâini: şi vaţi săturat».
Do& puncte ale lui Lavrentie înfrânge ori-ce regulă ; căci între celedo frase ele arată o oposiţie de idei, iar mai pe urmă o consecinţă, carea putea să fie despărțită numai prin virgulă. Do& puncte

sint întrebuințate de Lavrentie şi în unirea, fraselor, care înfăţişază, mai multe idei narative, ca în locul următorii: «Iară eli 16i
disi lori: nu vă spăimântareţi: pre Is. Nazarin6nulii căutaţi, nu

Jaste aici: iată şi locului unde

laii pusi

pre Elă».

Prin Evanghelia

nostră doă puncte se întrebuințază şi atunci, când se aduc

vorbe

sai preposiţii, ce interpretâză pre cele premergătore, dupre cum se
scrie în casurile următâre: Deci şi ei smerituli Episcopii al Rim:
„moulu Severini:>; sai: <amii dati în typari, Aciastă Dumnegeiască

și podoabă mai alsă a sfintei Bisârici sfinta Evlie (gici) pre limba,
Rumânâscă: spre folosulii a totii sufletulii creştinescii : şi întru nemuritoare pomenirea numelui Măriei tale».
Punctul (_), care în tecst este înlocuit

cu

steluța,

se

între-

buinţază forte regulat, și el se pune la sfârşitul fraselor şi al peri6delor, şi nu se mai confundă cu virgula, sat şi cu alte semne ortografice, ca în Evangheliile

premergătâre.

Evanghelia, din 1746 are, cum am v&dut, pentru istoria literaturei nostre importanţa ei. Mai întâi noi de acum ştim, că Epis-

copia de Rimnic ajunge a fi un centru cultural, şi încă de mâna,
întăia. Antim Ivir6nul, e prea adeverat, duce şi aici o tipografie,

dar lipsa bărbaţilor de ştiinţă din

acsstă

parte

a ţărei

Rimnicul să nu se pună în evidenţă prin tipărituri,
tirdiu. Nu mai este îndoială, că formarea tipografiei

trebueşte să aibă de patron şi pe

Episcopul

Damaskin,

face,

ca

de cât mai
din Riîmnic

cel

care,

122
înainte de a fi Episcop de Buzeii, era

un

adevărat

emul

al lui

Antim în măestria tipografiei, dar Damaskin era pentru acele timpuri şi cărturariul locului, şi prin urmare înainte de inceperea tipăriturilor el avea de pregătit şi <izvodele» dupre care urma ase face
tipăritura. Aşa că la Rimnic întâiul bărbat, care a lucrat la, tipărirea cărţilor bisericeşti de ritual, este Episcopul Damaskin, supra:
numit dascalul, care mai nainte de a fi Episcop, şi fiind numai
leromonah, se numia, Gherbest.
După Episcopul Damaskin, şi urmaşul lui Antim Ivir6nul în tronul
episcopal şi întru tote, trebueşte aici să ţinem socotâlă de Episcopul Climent, căruia cu dorul sei pentru înflorirea Episcopiei datorim şi
tipărirea acestei Evanghelii, dupre cum am vedut din pârta cărţei
şi din precuvântarea ej. Climent, venind la tronul episcopal după

Inokentie,

şi

anume

după luptele dintre

'Turci

şi -Austriaci

din

întăia, jumătate a secululuj al XVIII-lea, 1735, găseşte episcopia într'o

ruină deseverşită, şi venind din Transilvania cu oştirile

austriace,

aduce prin decretul seii de instalare dela Imperatorul Carol titlul
de «Episcop al Rimnicului Noul Severin», şi mai pre sus de tote
dorul de român, în puterea căruia se apucă mai întâi de restaurat
cele ruinate, şi apoi şi de tipărirea, de cărţi pentru ritual, ca Triodul
dela 1743, şi Evanghelia dela 1746. Şi după ce vom mai spune,
că Episcopia de Rimnic datoreşte acestui Episcop român din satul

Pet rarii de Vâlcea Biserica bolniţei,

care

este

în picidre

şi

pănă

astă-di, dăm aici inscripţia de pre piatra din fruntea Bisericei catedrale, reconstruită de dinsul pre temelile celei făcute de Episcopul
Mihail pe la 1586 şi pe carea la 1857 a refăcut'o din temelie P.
Ş. Episcop Calinic:
«Acâstă sfintă şi Dumnedeâscă Bessrică, episcopia Rimnicului
Noul

Severin:

hramul

de 2 archierei.

Vlădica

sfti Nicolae:

din

temelia

Ep(iî)thimie şi Mihail

ei

ai

fost

zidit(ă)

ep. iar când

ai

fost

la let 7243 (1735) viind Turcii cu r&sboii asupra Nemţi(lor) şi şi
iai scos din ţara acâsta, aii ars şi surpat Bessrica, aceasta cu toate
cele din prejurul ei: deci pre ac(6stă vreme fostaii) arhiereii scaunului (acestuia Episcop kir . . . . den ţara acâ(sta. . .) cu ajuto-

riul .. . cu asa Kel(tueală) înălțănă.

E

, 31)

Ieromonahul

Lavrentie,

cel care

a

pregătit

izvâdele

pentru

31) AcEstă pâtră a fost găsită de noi acum, unde ea era așădată ca pardosală în cuhnea episcopului ;
astă-di este pusă la păstrare în tinda Bisericei bolniţa, și aici va sta pănă ce D-deii ne va ajuta de
aface
din dînsa şi altele un monument. Ea se vede a fi fost compusă din dot
adoa lipseşte cu totul, Yar cea rămasă este lată de 1,78 ctm, și naltă de 0,78

lespezi,
ctm. şi

din care
tot-o-dată

ruptă în trei. bucăţi, de unde încă lipsesc unele părţi, Pira acestei inscripțil, ca mai tâte petrele
de val6re din episcopie, este luată din dâlurile comunei Pauşeștii Măglași, de Vâlcea.
Literele inscripțiet sînt încadrate întrun kenar, compus din rămuri cu foi şi flori, Yar pre
laturele

kenarului

se întinde

un

lanţ,

acăruia

sculpturi

înfățişază

medali6ne, alternate

cu arabescuri,

Vom mai adăoga, că în transcrierea inscripției literele din paranteze arată, roseturele petret,
dar care aii putut fi restabilite, în 6re-ce punctele ne spun părerea de reii, că nu numai litere, dar
cuvinte întregi lipsesc din pricină, că lespedea adoa nu s'a găsit pănă acum.
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tipărirea Evangheliei din 1746, este monah din mânăstirea Hurezii,
carea de la 1698, data fundărei ei, incepus
a atrage
e la sine pre toţi
bărbaţii de valdre, ca Ieromonahul Atanasie, supranumit Moldavenul,

acest Lavrentie şi alţii. Inainte de acestă dată
Olteniei şi tot-o-dată

românesc,

centrul cultural

al

era mânăstirea Cozia, carea, ne-a dat

mulţi bărbaţi de ştiinţă, şi mulţi kiriarhi îns&mnaţi. Despre Lavrentie
pănă

acum

nu

dispunem

de nici un

felii

de

date

privinţa, locului seii natal, a instruirei lui ete.

biografice

în

Ştim atâta să spu-

nem cititorilor noştri, şi acesta de pre Evanghelia din 1746, că
Lavrentie se vede a fi fost un bun cărturarii, că el cunoştea bine cel
puţin limbele grâcă şi română, şi în Sfirşit că avea la indămănă

şi cunoștințele gramaticale, trebuitre unei tălmăciri şi scrieri

co-

recte. De aceia noi am stabilit mai sus, ca Evanghelia din 1746
este un pas însemnat pre calea prepăşirei literaturei bisericeşti rituale
şi tipărite. Tot, ce putem bănui, este, că Ieromonahul Lavrentie
trebue să fi fost în legături de aprâpe cu Ieromonahul Atanasie, cel adus
de Mitrofan, Episcopul de Buzei, şi dat lui C. Brâncovânu, pentru
a-i traduce panigiricul Patriarhului Gherasim al Alecsandriej, Şi că

dela acest Atanasie Lavrentie trebue să fi învăţat multă elinâscă,
dacă nu şi slavin6scă, pre care şi el le învățase in Academia Vasi:

lienă din Trei-ierarchii Iaşilor.

In sferşit venind vorba şi despre

«Popa

Mihai

Atanasie-Vici

typografuli Rimnicianulit» vom spune, că şi acesta a fost la înălțimea dorinţilor Episcopului Climent. Trăind între doi tipografi, ves-

tiţi ai timpului, gic Antim şi Damaskin, ela putut să înveţe acâstă,
măestrie la unul din dinșii, dar pâte şi de la amandoi. Ie6na Evanghelistului Marcu din tecstul dela 1746, lucrată de cătră «Popa

Mihai

typografulii> şi mai

ales măestria

acestei esilografii,

cu kipul

sfintului şi elementele decorative ale icânei, ne face să dicem,

că

ornarea tecstului

In

el cel puţin măestria săpărei în lemn o avea învățată dela Antim.
Dar Popa. Mihai îşi are şi meritele sale proprii în culegerea cu
esactitate a literelor, în dispunerea lor pe «tablele» tipografice, în

cu

arabescuri

şi

în

alte

elemente

grafice.

deobşte putem afirma, că Popa Mihai a fost un bun tipograf şi un
csilograf destul de meşter, dar nu stim nimic positiv să dicem despre
locul lui de naştere şi alte împrejurări ale vieţei lui. Nu mai ter-

minaţiunea

«Vici»>

şi încă cu V inicial, şi adaus ca un

la iscălitura sa, ne face să bănuim,

că el pote,

supliment

că era român

din

Banatul Timişorei, unde supt înriurirea sirbismului din acest loc şi-a
aninat şi el un Vici la numele Atanasie al părintelui sei, întrebuinţat de dinsul ca nume de familie.

pe

EL

VIII.

EVARGRELIA
DIN

176860.

EVANGHELIA
Cu patru

spre

dece

ROMÂNESCĂ

DIN 1780.

ani înaintea acestei date, şi anume la 1746,

se tipărise la Rimnic o Evanghie, cum am vădut, de multă ins&mnătate, atât literară, cât şi de măestrie; şi cu toate aceste, E-

vanghia, ce ni propunem astudia, nu are nici cele mai mici legături
cu acestă lucrare de valdre. Dar care să fi fost 6re pricina, că Românii dela Bucureşti nu ţin socotelă de propăşirea, culturală dela,
Rimnic, cea începută de Episcopul Antim, desfăşurată cu multă
propăşire de dascalul Damaskin şi cei de după dinsul?
Vre o răcslă intre Mitropolitul Ungro-Valahiel Grigorie şi Episcopul
de Rimnical timpului, Grigorie, nu putem bănui. Fiind amândoi români

de nem, aceşti kiriarhi ai Bisericei româneşti

de pre la

1760

erati

într'aşa armonie, că la 1768, când Mitropolitul Grigorie s'a dus
la Peterburg cu Mihai Cantacuzin şi Nicolai Brâncovenu pentru a regula
protectoratul ţărei în favârea Rusiei, Mitropolitul Grigorie crede de
cuviinţă, ca să kleme pre Episcopul Grigorie dela monăstirea Go.

vora, unde trăia în retragere dela 1768, şi să-i încredințăze admi-

nistraţia Eparhiei sale pe timp de doi ani aprâpe. Acum, dacă la
1768 Mitropolitul Grigorie avea deplina încredere în fostul Episcop
Grigorie, nu putem nici întrun kip bănui, că la 1760, timpul ti-

părirei Evangheliei nostre, să fi fost 6re-care

animosităţi

între ki-

riarhi,

şi acesta să fi hotărit,

ritorul

acestei Evanghelii, să nu iea nimic in Evanghelia dela Rimnic,

tipărită la
Iarăşi.
dela 1746
subalternii
grecizați la
dela, Crit şi

ca tipograful Iordake Stoicovici, tipă-

1746.
Ne putend găsi pricina nebăgărei în samă a Evangheliei
între Capii acestor Eparhii, 6re nu o vom găsi între
lor? Este acum cunoscut, că Bucureştii erau cu totul
1760; şi că kiar în d6lul Mitropoliei Mitropoliţii Neofet
cu Filaret, urmaşul lui, făcuse atâtea skimbări in cele

ale Bisericei, că însăși sufletele subalternilur acestei Biserici eraii
desnaţionalisate, iar rânduelele bisericești ajunsese pănă în dilele
de pre urmă

ale nostre

Moldova, şi vi6ţa,

anu

bisericaşilor

se asămăna

Mitropoliei

cu cele ale Mitropoliei din

din

Bucureşti

avea

un
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colorit mult mai grecesc. Ast-felii fiind lucrurile în Bucureşti, la Rimnic
supt Episcopii Damaskin, Inokentie, Ştefan, Climent şi Grigorie

rânduelele bisericeşti erati maj româneşti, şi subalternii acestei ki-

riarhii

erai

depărtândui

crescuţi

supt

înriurirea

unui

curent

mai

sănătos, care,

de grecisare, şi fiind mai înriuriţi de curentul transil-

vanen, însferşit ajutaţi şi de oştirile austriace, ajunsese a respinge
înriurirea, capitalei, ca improtivitâre românismului, şi Gre-cum a
tinde, ca să facă din Rimnic un centru cultural românesc, menit
nu numai de a conduce pre cei din Oltenia, dar kiar de ada tonul

literar şi celor din capitala ţărei. Aici sintem în drept de a bănui, că animosităţile, resultate pentru literaţii românismului dela, Bucureşti

din ideia, că ei «sînt din capitală» şi pentru cei dela Rimnic, că ei
merg pre adeverata cale de propăşire a românismului, aii putut
să, aibă Gre-care înriurire şi asupra tipografului Iordake Stoicovici,
care a tipărit Evanghelia dela 1760, lăsat fiind, cum se dice, de
capul lui, şi având d6r din partea Mitropolitului Grigorie keltu6la,
tipărirei.
Aceia, ce ne ecsplică pănă în capăt lipsa de atingere dintre
Evanghelia, de Bucureşti dela 1760 şi cea de Rimnic dela 1746,

sint mai ales condiţiunile de măestrie ale tipăriturei; şi noi tot aici

vom găsi, credem, totă pricina acestui fenomen, reîntrând cu Evanghelia n6stră în tipografia Mitropoliei Ungro-Valahiei dela data E-

vangheliei lui Jordake Stoicovici tipograful. Mai întăi literaţii din
Bucureşti ai anului 1760, toți pănă la unul, Greci şi Români, se

îndeletniciai mai numai cu literatura grecă, mai ciupind câte puţin
prin Greci din literatura, italiană şi cea francesă, jar în tipografia,

Mitropoliei ţărei la 1760

Iordake Stoicovici,

ca şi Popa

Stoica

la

1742, era singur mare şi tare.... Pe atunci cine putea, citi, sai
mai
drept îngîna în Biserică, psaltirea, era cărturar, iar tipografii erati

şi literați Românilor; atâta eraii vremurile de vitrige pentru Români...

In privinţa, condiţiunilor de măestru şi măestrie ale tipăriturei
nostre, trebueşte să mai ştim şi aceia, că tipograful Evangheliei dela
1760 este dupre tâtă probabilitatea fiiul lui Popa Stoica, care la
învăţat acestă, măestrie grafică în tipografia Mitropoliei şi cu materialul, aflător aici. Apoi nu trebue să mai uităm nici împrejuarea, că
tipograful lordake Stoicovică era fiiul lui Popa Stoica, cel ce a

fost învățăcel al lui Antim Ivir6nu, care cu talentele, activitatea
şi mortea lui mărtirică pentru ţară şi Biserică trebueşte să fi avut atâta

înriurire asupra

sufletului

lui Popa

Stoica,

că

acesta,

cu cele aşedate

de cătră

Antim

în

ale tipografiei,

împărtăşind

fiiului seii măestria antimi6nă, trebue săi fi însuflat Şi respectul
pentru Antim, şi de altă parte să-i formuleze şi acea credinţă,

că alătura

cum

şi în literatură nu se pote nimic

face mai bun.

pre-

In sferşit, materialul tipografie din tipografia Mitropoliei Ungro.Valahiei dela 1760, adecă literă, kenare, iconiţe etc., este aprâpe

acelaşi, care era, şi la 1742, şi tipograful Iordake,

avend

inaintea

000000a
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sa, un. material, cu care se tipărise o Evanghelie,

şi mai mult,

cu

care el învățase măestria tipografică, era, fârte natura
l, şi kiar împunător, ca tipograful Iordake în culegerea literel
or Evangheliei

dela 1760, în inşirarea şi aşedarea kenarelor, cu arabes
curile Şi

iconiţele ei să mârgă pre urmele părintelui sei, care
la rândul sei
a urmat în totul lui Antim. Eca dupre noi adevăr
şi ata
întrâga pricinăa
as&mănărilor dintre Evangheliile dela 1760 şi
1742, precum şi ale
acestor doă cu Evanghelia lui Antim dela Snago
v. De aceia noi,
după ce am arătat în mod sumar asămănările dintre
Evangheliile lui
Popa Stoica cu cea a lui Antim, vom face aici
studiul Evangheliei
dela 1760 a tipografului lordake Stoicuvici, căutân
d potrivirile şi
nepotrivirile ei nu cu Evanghelia lui Popa Stoica
, ci cu Evanghelia,
prototip, dic a lui Antim Ivirânu dela Snagov şi
din 1697.
Porta cărţei:

«Sfintă şi Dumnegăiască Evanghelie.

«Care

sai typăritii acumi

oblăduitoriii a toată

Ţara

voevodii.
«Cu blagosloveniia

în dilele prea Inălţatului Domnii, şi

Rumânescă

1 Scarlat

Grigorie

Ghica

|

şi cu toată keltuiala, purtătoriului

laviei Prea, sfinţitulu Kyri Grigorie”).

provos-

« Mitropolitulă a toată 'Țara Rumânescă şi ecsarhu plaiurilori ?).

« Acumil întracestaşi kipii Typărită Şi diorthosită în scaunult
Domniei în Bucureşti în 'Typografiia Mitropoliei.
«La anul dela spăseniia lumei 1760.

De lordake Stoicovici typografii?).
Pe faţa adoa a foiei întăia:
« Versuri politice 10 asupra stemei prea, Luminatului slăvitului
şi blagocestivului 16 Scarlat Grigorie Ghica voevodii.
Pe

laturele

stemei:

H = ro = Crai, Rege, G = Scarlat, Carol, I = Ghica, R = voevod.
1) Mitropolitul Grigorie s'a suit pe tronul Mitropoliei în anul 1760 Iulie 28; şi
prin ur.
mare această Evanghelie s'a tipărit tocmai în anul întăiii al suirei sale pre tron,
Acest Grigorie a
fost Mitropolit pănă la 1787, râdicându-se la acâstă trâptă din Egumen al mânăstiret
sfânta Treime
din Bucureşti, supranumită Colţa, şi la data arătată a fost înlocuit cu Mitropolitul Cosma,
La 1763
ducându-se la Peterburg cu M. Cantacuzin și N, Brâacovânu pentru regularea
ţărei supt protectoratul Rusiei, Mitropolia Ungro-Valahiet a fost administrată de cătră Grigorie, fost Episcop al Rîmnicului,

care

încă

dela

1764

«prostindu-se

de

bună

voie»

trăia în mânăstirea

Govora.

*) Despre degenerarea lut zrinyevcov ==al laturilor, în' plaiuri, vedi mai sus,
.
3%) Tipograful acestei Evanghelii, Iordake Stotkovici, trebue să fi fost fiiul lui popa
Stoica
Iacovici, și care a învățat măestriile grafice de tatăl seii, cel-ce a tipărit Evangheliile
de la 1723
şi 1742, fiind şi acesta învățăcel al mareelui Antim.
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Sub

stemă:

«Doao înkipuiri cent pecâte sai însămnatii,
Domnului Scarlatii de la Hristosii i sait dati,
Buurulă +) St&pânii Moldovej îl adevereză,
Corbul alu Vlahiei Domni îli încredinţază,
Amândoao steme de Domnie încoronatii,
Pănă, la adinci bătrinâţe i Isi dati.
Pre Domnuli Scarlatii Grigorie Ghica,
Păzescălă D-dei cu multă biruinţă
Ce acumi Domnâşte Tara Rumânescă,
Domnului Păzescă ca so stăpân6scă,

Pe faţa întăia a foiei adoa:
«Viiaţa sfintului şi Evanghelistii Ioannii după cumi
Sofronie.
Pe fața adoa

a foiei adoa:

« Aacestuia Evanghelistii Viiaţă, Dentrale lui
niculi

aii scrisii

Dorothei

muce-

şi Episcopului Tyrionului.

Pe foia atreia şi apatra:
«Înştiinţare pentru cetaniia 5) Evangheliilorii Preste toti anulii
de unde să încâpe, şi unde să săverşăşte€).
Pe

f6ia întăia

a tecstului

merg

încep

Evangheliile

pănă la fâia 20, unde

«Sferşitulă Evangheliilori lui Ioannă,
nica Rusaliiloriă.

de

se înkeie

la

loan

şi

cu:

dela Paşti pină la Dumi-

Pe faţa adoa a foiei 20:
«Deci ?) să încâpe :dela Duminica Rusaliilorii înainte, Matthei şi
Luca, cumii arată înainte, Pină, la lăsata secului de Paşti, de săptămâna Brinzei. Decii ?) începe Evanghelia lui Marco.
1) Buurul în loc de bourul,
Moldove! ajunsese un dobitoc mai
curgător se prefăcuse în zimbru.
5) Vorba cetanie vine dela
nia se pronunţă și se scrie citinie,

Se vede, că pe la 1760 chiara»> luf Urekie din legenda boului
deosebit de boii, saii bour, dupre cum pe la începutul vâculuY
slovinescu unrarn==a ceti. Astă-di în toată Muntenia și Olteși mat mult citire, adecă mai apropitt de original, în 6re-ce în

Moldova ea apastrat vekia pronunţă românâscă 'cetire.
6) Pe la 1760 vorba slavinescă cos'kpunTa
= se pronunța

am

romanisat'o şi o scriem sfârși.
7)

Vorbă

compusă

a săvârşi,

contractat

din

de

aici,

din de și
sati de

Astă-di toți

|
adi, saii

aid,

Şi în loc

să se cetiască

contratat pănă a ajuns de-aci, apoi de-acii și în sfârșit deci, ca conjucțiunea
nu

săvârşaşte.

aci,

de

aci,

deci,

saii de aici,sa

carea
|

este

tot
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Pe fața întăia a foiei 21:

«Viiaţa sfintului Evanghelisti Matthei de Sofronie.

Dela fia 22 încep

Evangheliile

foia 55, unde

lui

Matei

se înkeie

şi

merg

pănă

la

cu:

Sferşitulii Evangheliiloră lui Matthei, pănă întru aciastă Dumia Şapte spre dece, ce s8 kiamă a Hananeii.

necă,

Pe faţa adoa a foiei 5:

«Viiaţa sfintului Evanghelistii Lucăi, după cumi scrie Sofronie.
Pe

faţa întâia a foiei

57

încep

Evangheliile

merg pănă la f6ia 98, unde

de

la

se înkeie cu:

Luca

şi

«Sferşituli Evangheliilori Lucăi, pină în lăsata, secului de stptămâna Brinzei, de Postulă celii mare.
Pe

foia 99:

«Viiaţa sfintului Marco Evanghelistulii dela Sofronie.
«A acestuiaşi Evanghelisti Viiaţă scurtă, dela Dorothei muce-

niculi Episcopuli

'Tyrionului.

Pe fâia 100 încep Evangheliile dela Marco
foia 129, unde se dice:
«ÎInceputulii Evangheliilorii
Pe

«Minologhionii
liilori pre Lună.

Şi merge

Intru

fâia

celoră

11

merg

pănă

134 începe:

orânduiala

la fâia 172, unde

Bvanghe:

se înkeie:

«Sferşituli tuturorii Lunilorii, adecă a Minologhionului
cumă

iaste orânduiala

la

văscresne.

carele se cuprinde

pănă

şi

Evangheliei

După

greceşti.

Pe faţa adoa a fâiei 172 :
«Evangheliile
43453

-

deobşte:
|

10
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Pe

f6ia

174:

«Iivanghelii la sfinţitul Bis6ricei, adecă, la 'Tirnoselă.
Pe

f6ia 177:

“«Sfărşitulu cu Dumnedăi alii tuturorii Evangheliilorii carele sati
aşădatii după rânduiala Evangheliei greceşti.
|
Pe

foia

178:

«Evangheliile sfintului Maslu.
Pe

faţa

întăia a foiei 180:

«Sforşiti şi lui D-gei mulţămită.
Pe fața adoa a aceliaşi foi:

«Slavă, cinste, şi înkinăciune celui în Troiță unuia Dumnegăii,
Carele n6i ajutată după începutii de ami ajunsi şi sferşituli.
«lară cei ce vă veţi întimpla a ceti Bucuraţivă în Domnulii,

şi vE rugaţi pentru noi, şi ce greşală veţi afla îndreptaţi cu Duhulii
blândâţelori ne punendune în ponosii. Că nu iaste lucrare de îngeri,
şi iaste lucrată de mână de ţărenă, că precumii iaste cu neputinţă
anu gusta cineva dinu moarte, intracestaşi kipi şi Typografulii a,
scăpa fără de greşală.
«<Typăritusaii în Anulii dela Naşterea lui Hs. 1760.
«De Iordake Stoicovici Typogratulii.
« Atrătajilorii 8) rânduită urmare iaste, după numără.
« Incependuse dela numărul A (=1) pănă la numărul M E (=45)

întrândă acâstea numere îndoite, Adecă Coală în coală ?).
«<Precumii doresci
Carii sintii bătuţă
Intr'acestaşă kipii
Laudă neîncetată

să
de
şi
lui

sosiască la, vadulii celii cu adăpostire,
valurile Mării cu neodihnire,
Typografuli, de acărţei sferşire,
D-deii Qă, şi mulţămire.
-

8) 'Trătaj— caiet, Vorba acâsta trebueşte săse fi întrodus la Români de cătră Greci, şi anume
când

ei făcâii

pre

dascalit. boerilor

noştri. Ea

vine

dela

zeroadov =

împătrirea, sati îndoirea

câlei

în patru,
%) Tipograful Stoicovici ni arată cu acstă notă, că câla întrebuințată de dînsul la tipărirea
acestei

Evanghelii

avea

numa!

împătrite în foi. Şi însimnând
punea

ME,

h—

45,

2;

adecă

dot

foi, dar el a băgat

colele cu numerul
c6la

adoa

din

doă

c6le

una

în alta, ca să facă trătaji, cole

ME=— 45, bună 6ră, et la fin adoa din câla 45

trătajul al patru

geci şi cincilea,

-]
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Ornamentaţia Evangheliei din 1760 are particularităţile ei, iar

în totalitate pote fi privită, ca o lucrare, care şi în acâstă privinţă
merge pe urmele Evangheliei din 1697 prin cea dela 1742. Nu
putem dice, că tipograful Iordake Stoicovici a fost unul din înv&țăceii lui Antim Ivir6nu, şi pentru acest
a mers
a în tipărirea acestei
Evanghelii pre urmele Evangheliei lui. Ştim însă positiv, că Antim
a format în Bucureşti o sc6lă întrâgă în privinţa măestriilor grafice,
apoi ne mai înkipuim, că Stoicovici este fiiul Şi înv&ţacelul lui popa,
Stoica, iar acesta a, inv&ţat măestria, tipografiei dela Antim ; pe lângă

aceste însuşi materialul tipografi din monăstirea Snagovului
a fost

în mare

a urmati,

parte adus

în tipografia Mitropoliei Ungro-Valahiei; de aică

ca tipograful

Iordake, având la îndămână

un

material

tipografic comun, şi mai mult măestria, luată dela Antim prin părintele seii, să mârgă pre urmele Evangheliei prototip. Dar mai
amăruntțit:

Pe porta cărţei şi la începutul tecsturilor fie-cărui Evanghelist
este un trimort, compus din D. Hristos bine-cuventând, Maica Dom-

nuiui şi St.

loan cu

mânele

întinse spre rugăciune.

Acesta

este

insuşi trimorful, lucrat de Antim pentru Evanghelia din 1697, pe
carel'a întrebuințat şi popa Stoica tipograful prin Evanghelia dela 1742.
Apoi tecstul din porta, cărţei mai este încadrat, ca şi la Antim,

între

linii,

skimbându-se

în Evanghelia

din

1760

arabescurile şi

o ghirlandă de flori, aşedată în partea de jos a porţei, şi carea aici
s'a înlocuit cu o vignetă, compusă din crucea bisantină şi un copăcel,

întrebuințat ca ornament.
Stema ţărei, compusă.
din bourul şi corbul tradiţional, este o
lucrare a unui csilograf de o măestrie de rând, şi dacă nu cum-va

kiar a lui Vasilie Dobromirski,

cel care şi-a gravat numele pe icâna

Evanghelistului
Ioan. Bourul, având stâoa cu şese rade între cârne, este
pus in spaţiu şi are de-asupra corona deskisă regală, şi la arpta s6rele,
iar

corbul

un

munte, având

cu

acelaşi

corona

la stânga

şi cu

crucea

în gură

sa luna în patrariul

este

aşedat

întăii. Totă

pre

stema

este pusă într'o ramă, a căria colțuri sint eşite, spre a face loc la

patru coltare, ce impodobesc rama.
Intrând anume în iconografia Evangheliei din 1760, vedem,
că icona Evanghelistului Ioan este lucrare a csilografului V. Dobromirski, om, care şi dupre nume, dar şi dupre stilul lucrărei sale,
pare afi dintr'o se6lă rusă, neavend nimic coniun, nici în înkipui-

rea, sfintului şi nici în accesoriile icânei cu icâna, respectivă a lui
Antim. Evanghelistul Ioan alui Dobromirski este aşedat în faţa

unei col6ne, ţinând pe piciorul stâng cu mâna drâptă Evanghelia
deskisă, iar cu degetul arătătoriii al mânei stângi arată cuvin:
tele în limba slavonă ale Evangheliei: «Intru început era, cuven-

tul şi cuventul era D-geii». Kipul sfintului cu barba mare stuf6să,
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cu părul

creţă, încunjurat cu aureoiă şi umbrit

care străbat rade de lumină,
rora, le arată

cuvintele

de doi nori groşi, prin

caută înainte, 6re-cum spre aceia, că-

din Evanghelia

sa. Jos la piciorul

stâng al

Sfintului şi pre nişte tablii de parket stă vultul emblematic cu aripele întinse, iar la drâpta, tot pre parket o altă carte deskisă şi cu
foi albe. Toată icâna este încadrată cu câte do& linii, din care una

gr6să şi adoa subţire.
Ic6na Evanghelistului Matei este o csilografie, deosebită în
toate privinţele de icna respectivă alui Antim, şi judecând dupre
stilul lucrărei, nu pare a fi nici a lui Dobromirski, care ştiea alu-

cra cu umbre, şi prin aceste ada o înfăţişare espresivă kipului.
Evanghelistul Matei din Evanghelia n6stră este aşădat într'un fotoliu bizantin,

lucrat în colonade,

cu

spătarul

înalt

şi

ornat

în

tote proeminenţele lui cu câte o fl6re, iar de la stânga icânei ese
vada inspirătâre din nori şi se pogoră spre faţa Evanghelistului.
Pe o taburelă simplă şi dinaintea Evanghelistului şâde îngerul
emblematic, care gesticuleză cu mâna drâptă, jar cu stingă sprijineşte ruloul de pre genunkele Evanghelistului. La gesturile îngerului Evanghelistul ţine mâna stângă deskisă spre înger, în s&m-

nul de a nu grăbi, jar cu dr6pta ţine condeiul, şi aşezat pe rulou,
gata

de scris.

Părul

Evanghelistului

este lung şi lăsat

barba mică, figura lasă ase întrevedea,

incordarea

pe

spate,

intelectuală,

şi

capul îi este încunjurat cu aureolă. În deobşte kipurile, accesoriile,
ornamentele, parketul de pre jos cu rama icânei ne arată pe un
csilograf, mai pe jos în măestrie, de cât Dobromirski, şi acăruia,

daltă nu ştiea a lucra cu umbre.
Ic6na

Evanghelistului

Luca

are comun

cu

icâna

tului Matei genul csilografiei, şi aceiaşi pers6nă,

Evanghelis-

necunoscută

noi,

le-a lucrat pe amândoă. Luca este pus pe un fotoliu mic şi în uşa
unui portic, perdut in spaciu, avend dinaintea sa un jedoii de casă,
din care curg trei riuri de apă, şi în vârful jedoului un vason mic,
în feliul vekilor opaițe, din care esă o flacăre. De-asupra flacărei şi

la stânga icânei sint gravați în mod

rudimentar norii de fum, eşiţi

din lumină, iar la drâpta, ic6nei şi eşind din portic, se pogoră preste
capul Evanghelistului trei rade înspirătoare. Cu mâna stângă Evanghelistul sprijineşte cartea de pre genunkele sale, în drâpta ţine
condeiul, în posiţiunea de ascrie, şi lângă piciorul stâng este gra.vat boul emblemctie cu capul intors spre figura sfintului şi avend
gura doskisă. Şi acestă icnă are kipul sfintului destul de espresiv
şi în posiţia, de încordare psihică, cu părul neregulat pe spate, cu

barba, mică şi aduce forte mult cu kipul Evanghelistului Matei.
Cu ie6na Evanghelistului Marcu lucrurile se skimbă cu totul,
Şi tipograful lordake, dispunend de icona acestui Evanghelist, rămasă dela Antim, a tipărit'o la începutul Evangheliilor respective,
avend

Evanghelistul

şi aică,

ca

în Evanghelia

dela

1697, inscripţia

în limba grâcă; adecă c€: pios Mdgxos
= sfintul Marcu».

'Totul, cum

A]
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am mai dis, aici s6mănă, şi numai tiparul se deosebeşte puţin, din
causă, că liniile csilografiei pre timpul lui Antim erai netocite, şi prin
urmare stamba în deobşte este mai fin eşită, în Gre-ce stamba din
Evanghelia n6stră are multe linii rupte, și în deobşte este mai
tocită, neputend da cu fineţă înkipuirile.
La începutul Minologhiului tipograful Iordake se deosebeşte de

Antim prin punerea, unui medalion, în loc de o ramură, care medalion infăţişază pe D. Hristos, ținend în stânga Evanghelia şi cu
drâpta bine-cuventând. Pe laturea drâptă şi cea stângă a Medalionului sint do& rămuri, eşite din doă cornuri, dar de o măestrie
mult mai inferiră, ca ghirlanda lui Antim, care în acestă speţă

de sculpturi era de mâna întăia, şi făcea,
a se vedea adevăratul maestru.

Celelalte ornamente, care despart Evangheliile deosebitelor servicii, ca Evangheliile dintro săptămână, lunele între dinsele etc.
sint mai tote lucrate din arabescuri, pre care tipograful Iordake
le aşadă în rânduri drepte, acărora căpătăie se unesc cu doă linii

verticale, iar une-ori şi în alte forme. 'T6tă acestă ornamentaţie cu
puţinele gherlande, întrebuințate tot pentru despărţirea materiilor
cu micii serafimi aripaţi, carii orn6ză fie-care faţă a tecstului, sai

sferşiturile materiilor, sint produse csilografice ale timpului Evangheliei n6stre, care, deşi caută a imita pe părintele csilografiei

române din vâcul XVIl-lea, remân

lucrate

de genialul

în fineţă cu mult în urma celor

şi într'ale sculpturei,

Antim.

*
*

*

In privinţa literară tipograful Iordake Stoicovici cu Evanghelia
din 1760 este şi mai aprâpe de Antim Ivir6nulii. Dacă poporul românesc sub înriurirea, desvoltărei limbei sale din adoa jumătate a
vecului al XVIII-lea skimbase multe din formele arhaice ale vorbelor; şi tipograful Iordake pare a ţinea întru cât-va socotelă de
acâstă skimbare; nu putem dice insă, că el merge pănă în capăt
cu observarea acestor skimbări. Așa preposiţia din, care la Antim.

se dă cu «denit> tot-d-una, Iordake ni-o înfăţişază în de obste cu
din, şi pentru acâsta prin Evanghelia de Joia de după Paşti tipăreşte :
«De nu s8 va naşte cineva din apă şi dinu Duhii», dar tot prin
aceiaşi Evanghelie dice: ciaste născutii denii Duhulii», şi prin Evanghelia din Sâmbăta de după Paşti avem: »Celă ce iaste denii pămentii, deni pământ aste şi deni pămentii grăiaşte etc.» Şi
numai vorba Biserică îşi perde pretutindenea forma sa, arhaică de

Bessrică, asemenea particulele «căci, nici» nu se mai întâlnesc în
formele de «căce, nice» tot ast-felii şi particula de oposiţiune ci nu
este înfăţişată,

ca la Antim,

cu ce.

Tot aşa face tipograful Iordake şi cu fleesiunile vorbelor, din
care pre unele le întrebuinţază, ca în Evanghelia dela 1697, iar

pre altele le skimbă dupre întrebuinţarea timpului sei. Aşa, vorba

mănâncă

0 întrebuințază,

ca Antim,

şi tipăreşte:

«dragostea, casei
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tale mă mâncă», asemenea mai întrebuințază: «de gişii voao cele
pămenteşti», dar tot; prin aceiaşi Evanghelie din Joia de după Paşti
el skimbă: «nu te mira căci dică ţie».
Numele propriu al lui Moisi îl întrebuinţază: «Moisy» dar şi
«Moisii» ca Antim, şi vorbele sferşite în a, ca Luca, Toma, se

declină
acesta

în

tote

tipăreşte:

casurile,

skimbându-şi

terminaţiunea;

şi

pentru

etc.

Thomo»

<Lucăi,

In de obşte vorbind asupra valdrei literare a Evangheliei din

1760, putem să dicem fără a greşi, că ea este o copie şi în acestă privință
a Hvanghelei din 1697, dupre carea s'a tipărit şi cea, dela 1742;
şi tipograful lordake Stoikovici, învățând măestria tipografiei dela

părintele seii Popa Stoica, a deprins dela acesta a cinsti

pre cela-ce fusese timp
măestriilor grafice.

de 26 ani

facla

Românilor

şi imita,

şi în

privinţa

%
*

Despre

Iordake

Stoicovici

tipograful

„ şovăire, că el a fost fiiul lui Popa
Ungro-Valahiei,

cum am

care la 1742

*

Stoica,

a tipărit o

putem

dice

tipograful
altă

acum

fără,

Mitropoliei

Evanghelie,

dupre

văgut mai sus. Evanghelia lui Popa Stoica din anul ară-

tat a fost, cum am vădut, o copie a prâpe intocmai de pre Evan:
ghelia lui Antim, tipărită de acesta la. 1697 în mânăstirea Snagovul, .
unde dupre t6tă probabilitatea
părintele tipografului
nostru a
început afi invă&ţăcelul lui Antim. Aceste anume legături dintre

fiu şi părinte, dintre învățăcel şi învățător ne-aii făcut şi pre noi,
ca, după ce am văgut, că Evanghelia dela 1760 s6mănă cu cea dela

1742, să ne râdicăm în studiul acestei Evanghelii. pănă la Evanghelia dela 1697, carea a slujit de prototip pentru părintele şi
inveţătorul în măestria tipografică a lui Iordake Stoicovici tipograful.
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Moldovenii, carii şai avut în decursul vâcurilor o visţă politică, deosebită de a Muntenilor, ba kiar cu lupte şi cu răsboie de
cucerire unii asupra altora în pers6na lui Ştefan cel mare şi a

lui Mihai bravul, precum şi a altor Domnitori mai mici; Moldovenii, carii pre calea literară, eraii emulii Muntenilor, şi Vasilie
Lupul, tipărind Vasilicalele, caută să întrâcă pre Matei Basarab, ce
tipărise «Indreptarea legei»>, iar Mitropolitul Varlaam al Moldovei
cu tipărirea Evangheliei sale învăţătore nu se lasă mai pe jos de
Mitropolitul Ştefan, care pusese la îndămâna Românilor «Bvanghe-

liile învăţătoare»
Evangheliei

de

dela Govora şi D6l; Moldovenii dic,

ritual şi de pre sfânta

masă

în

privinţa

rămân îndărătul Mun-

tenilor, şi ei se văd nevoiţi a întrebuința dela. 1682—1762 numai

Evangheli!,

tipărite în Bucureşti, şi pote

şi din cele tipărite la Rim-

nic în 1746, dupre cum aii făcut acesta

şi

Românii

din

'Transil-

vania, întrebuinţând Evangheliile munteneşti pănă la 1765, când
pentru întăia, dată tipăresc şi ei Evanghelia la Blaj. Dar ce să dicem?

Dacă politica vâcurilor trecute a căutat să facă din Moldoveni Şi
Munteni nu numai antagoniști, dar kiar vrăjmaşi; dacă kiar unii
dintre Români

au hrănit

şi au desfăşurat

aceste

patimi

pănă

la

ura, dintre fraţi; conştiinţa adincă şi curată spunea tuturor Romanilor de o potrivă, că ei sint de acelaşi n6m, că ai acel6şi .interese şi că, ei trebuesc a avea, şi acelşi aspiraţiuni. De aici între:
buinţarea Evangheliilor de Bucureşti şi de cătră Moldoveni, fără
ins8 aputea gice, că acâstă măsură de înfrățire a, Moldovenilor cu
Muntenii merge pănă în capăt. Când Moldovenii pot; când ei işi
fac o tipografie românâscă, carea, cum vom vedea, caută a intrece

pre a Bucureştenilor;

atunci îi vedem

mișcaţi, dacă nu de vrăjmă-

şie, cel puţin de o emulaţiune, în puterea căria tipăresc şi Evang&helia, de ritual la 1762, deşi de la Evanghelia, tipărită în Bucureşti la 1760, nu trecuse, de cât doi ani, şi prin urmare nu se

pote dice, că era lipsă, de o asemenea carte.

Nu.

Noi

nu putem
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să primim

o asemenea

înkipuire;

mai

ales că la acâsta ne împinge

şi kiar elementele tipărirei Evangheliei dela Iaşi din 1762.
Evanghelia

din

studiul,

rar cu menirea, de a pune

ce ni presentă,

este

temeliile unei epoce

un

fenomen

_lite-

în istoria Evanghe-

liilor româneşti, şi apoi mai are şi însămnătatea, că ea întemeiază
şi O şcolă de măestriile grafice, în unele privinţe deosebită de şcola
lui Antim Ivirenul din Bucureşti. Dacă Evanghelia din Iaşi are

merite literare, propriu dise, forte ne'nsemnate, în privinţa gramaticală, însă şi pre calea măestriilor grafice ea trebueşte privită, ca,
un pas de propăşire în istoria culturei româneşti. Nu putem
să

prescriem vre un rol deosebit Domnitorului, -precum

şi nici

kiar

Mitropolitului Gavriil, faţă de acestă Evanghelie, dar trebueşte să
o spunem de la început, că Grigorie Stanovici, tipograful şi unul

din csilografii

monahul

de frunte al acestei Evanghelii cu

Teofan,

fac din Evanghelia

lereul

dela, laşi şi din

Mihail

şi

1762 un pro:

dus literar de căpitenie şi cu ţinta, de a inaugura o direţiune nouă în
măestriile grafice,
nâscă a timpului,

adecă moldovenâscă, şi deosebită de cea munteşi apoi ne mai arată şi înriurirea rutenâscă în

acestă privinţă, carea nu s6mănă
multă

putere

la Bucureşti.

Da,

cu cea bizantină, ce lucra cu mai

noi găsim

în măestriile

grafice

ae

la Iaşi deosebiri pronunțate faţă, de acel6şi măestrii, cultivate Ja,
Bucureşti; şi deosebirile aceste nu numai că nu se perd în decur-

sul vecului al XVIII lea şi întăia jumătate a celui al XIX-lea, dar
merg crescend şi ajungând pănă la rusism; lucru, ce se observă

cam în tot ritualul Bisericei moldoveneşti,
Bucureşti înriurită mai mult de grecism.
Eca

dupre

Iaşi şi din 1762.

r&mănend

Biserica

din

noi şi în mod sumar particularităţile Evangheliei dela

De acum

să întrăm în studiul ei cel amărunţit:

Porta

cărţei:

«Sfinta şi Dumnedeiasca, Evanghelie.
«Carea, acumii

întăiu 1) saii typăritii

întru a, cestași kipu.

«In gilele prea Inălţatului Domni
Iv 2) Grigorie loanii Voevodi.
«Cu osirdiia, şi cu toată kieltuiala Prea Osfinţitului Mitropolitii
al Moldovii

Kyri

Gavriil 3).

1) Ediţiile cele multe și kiar tipărite în mod regulat ale Evangheliilor din Muntenia fac pre
Moldoveni, ca să nu se mai gândiască la tipărirea Evangheliilor pănă la anul 1762. De aceia Mitropolitul Gavriil este în tot dreptul să gică, că acestă Evanghelie este cîntâiii întru acestași kipi» ;
adecă

întăfa

la lași

şi aşa,

ca acesta.

2) Moldovenii, şi anum Grigorie Stanovici tipograful, culege pe Jă mai regulat; adecă îi
pune accentul grav şi aspiraţia subţire, şi nu titla, saii circumflecs în sămnul lui Ioan scurtat.
3) Mitropolitul Gavriil Calimah este privit de cătră P. S. Filaret Scriban (Ist. bis. a Românilor 1371. laşi pag. 170) de Grec, în 6re ce descoperirele următore aă dovedit, că el a fost frate
cu Domnitorul Cahmah și tot-o-dată român de nm. La 1758 s'a suit pe tronul Mitropoliei Moldovei din Mitropolit al “Tesalonicului și a rămas aict pănă la 1786, când a venit Leon. In tot ca-
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«Intru asa typografie,

în sfinta Mitropolie, Ia Iaşi 4).

«In anulă dela zidirea lumii 7270 5) (— 1762).
«De Grigorie Typografi 6).

Pe fața adoa a
«Stihuri poetice,
nului nostru.

foiei întăia:

10. asupra Peceţei 7). Prea

înălţătului

Dom-

Literele de pre laturele stemei:
1 5) = Crai, Rege,

Ip= Grigorie,

15 =10,. an=an,

Vo= voe,

BOA = vod,
«Buorulii *) carele Stema
Şi Domnia Moldovii
Mării

sale lui Grigorie

Ţării însemnâză,
luminat adevereză.

Domni

Slăvitii,

Carele din loannii Theodorii Voevodă ai odrăslitii.
Domnindi acumii cu putâre şi nădejde bună,
Patriia sa în pace şi dreptate plină.
Dei Domnulii asupra vrăjmaşiloră lui biruinţă,:
Ca să nu se uite n6mul lui cel de bună viţă. 19)
Şi la Ceresculii Impăratit Lăcaşi de moştenire,
Cu Domnii şi Impăraţii în Raiii sălişluire.
sul, deși român de nm, dar trebueşte să fi fost atât de grecisat, că el vine după Mitropolitul Iacov,
care a fost depus pentru sinodul dela Iaşi, unde s'a anatematisat venirea Grecilor la Miiropolia

Moldovel. Lut Gavriil se datoreşte Biserica veke din Mitropolia de Iași, acea cu hramul St. Gheor.
ghie, acăria hram astă-d! este întrunit în cea mare,
1) Dupre

datele

istorice,

de care

dispunem

pănă

acum,

tipografia

de

pre

lângă

Mitropolia

de Iaşi a fost înființată de cătră Mitropolitul Iacov I, supranumit Putnnul, şi între anik 1750—
1758, care a mal făcut dupre acelaşi plan arhitectonic case arhiereşti la Episcopia de Huși şi
la Mitropolia de Iaşi. Prin cuvintele lui Gavriil <întru aşa typografie> trebuește să înţelegem nu:
mai, carea se afla în Mitropolie,
5) Toţi Români! încep cronologia produselor lor literare și ma! ales a Evangheliilor cu anit
dela Adam, Muntenii se supun aceste! regule în respectul Evangheliilor pănă la Antim Ivir€nu,
care,

fiind supt

înrîurirea

calendarului

bizantin,

rupe

cu acestă

reguli,

şi calculez

ani!

prin

Evan-

ghelia de ta 1697 dela Hristos; Oltenii, tipărind Evanghelia la 1746, încep Yarăşt cu aoif dela
Adam. “Tot acest lucru fac şi Moldovenii, carii pentru întăta dată tipăresc Evanghelia la 1762, şi
calcul€ză anif tot dupre vekiul obiceiii românesc; adeci dela Adam, şi de aceia pun numâi a:
nul

7270.

mai jos,

€) Despre Grigorie şi ceialalți tipografi, carii aă luat parte la tipărirea
7) Pecete

în loc de stemă.

In Moldova se perduse, se vede,

Domnitorului se numește aici pecete,

5) Za din

,

aceste!
.

ideia de stemă,

Evanghelii,

şi de aceia stema

titulatura Domnitorului Moldovei este și aici forte corect scris; adecă cu aspira

ție subțire pentru Z şi accent grav pentru co.
9) Buor în loc de bour. Acâstă scriere fără rost atât la Moldoveni, cât şi la Munteni, vine
de acolo, că în mintea tuturor Românilor bourul Moldovei, ca tâte rebusurile din stemele ţărilor
române, avâii în dînsele acum ceva misterios și uttat de cătră cărturarii Românilor,
10) Eca şi aicl o dovadă, puţin cam acoperită, că familia Calimahilor din Moldova își trăgea

n€mul dintre pământeni,

și anume prin Duca

voevod, dar numai eraii acum

grecisați

cu desăvâr-

şire, ca şi domnitorul Munteniei Racoviţă. Calimabhii, fiind de loc din satul Calmaţuiu, şi-aii prefăcut numele pe grecește fără vre o regulă în Calimahi; adică buni luptători, saii cavaleri, Acâstă

modă a ros pre Românii din tâte laturile și din tâte timpurile,,.;
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Pe faţa intăia a foiei adoa:
«Viiaţa sfântului

Sofronie.

Evanghelistii

Ioanniă,

după cumi

o aii scristi

Pe faţa adoa a aceleiaşi foi:

«A

acestulaşi

Muceniculii

Evanghelistii

şi Episcopul

Viiaţă.

Dintru

ale

'Tyrionului.

lui Dorothei

Pe faţa întăia a foiei a treia:
«Inştiinţare pentru cetaniia Evangheliilorii, de unde să începi,
şi unde să săverşese.

Dela fâia întăia a tecstului pănă la 22 inclusiv sînt tipărite
Evangheliile dela loan, unde se înkeie:
«Sferşitul Evangheliilorilui
i Ioannii, dela Paşti,
neca Rusaliiloriă.

pănă

Ja Dumi-

Pe faţa întâia a foiei 22 jos:
«Deci 1!) s& incepe

dela Dumineca

Rusaliilori

înainte, Matthei

şi Duca, cumii arată înainte, pănă la lăsatuli s&cului de Brânză.
Decii să începi Evangheliile lui Marco.
|
«Insă săsă ştie, că de la Paşti pănă la aciastă Duminecă a

Rusaliilorii, să încâpe săptămâna, şi să numără de Duminecă pănă
Șâmbătă. Iară de aicea de la începutulu lui Matthei înainte, s&ptămâna s& încâpe de Luni, pănă Duminecă sâra, şi sferşinduse Du:
minecă, să face începătura săptămânei iară de Luni: după râu-

duiala Evangheliilorii celorii greceşti.
«Pentru acesta dară, toţi Preoţii şi Diaconii, este să ştie
acestă rânduială, şi acesti numării alu s&ptămânilorii prevumii arată

înainte,

ca să nu

se smintâscă

după

numărul

Slavineşti, pentru că nu se potriveşte 12),

t6rea

izvâlelori

11) Deci în loc de decii, şi acesta pentru de aici al nostru de astă-gi.
1*) Dela fia întăia a tecstului şi pănă la a dot geci şi opta este scrisă

notă:

de

celorit

mână

urmă-

Îs. | Fl. cAcestă sfintă şi DumnedYiască Evanghelie o aii cumpărato Dumnelul Ilie
Bol.
Wi|ea
descul mazil din ținutul Wiamțului ot selo Galtenit; dila diaconul Ilie si dila Va-

silie şi dila Andronic şi dila Zoți setenii ot selo FHociunsii, şi au dat pe
silința mult păcătosulul. Breotului Ursului căruia îmt este: numele drept

ful munte cel minunat al Athonulil.

la sfintul shit. unde este hramu:

dinsa seple del pol: prin
loan: și aii dato la sfin-

sfiniul şi slăvitul

Ilie pro-

zrocul căs fie în veri neclătită fomană : și înfrumsețare sfintel
biserică: șis fie priimită înainte la
Dumnegeii: şi aprecurătei maicii sfinții sale purure ficidrii mariii
care este acoperement tuturor creş-
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Dela foia 23 pănă la foia 58 merg Evangheliile dela Matei,
unde se inkeie:
«Sferşitulii Bvangheliilorii lui Matthei, pănă întru acestă Duminecă a şapte spră dâce, ce să kiamă a Hananeiancei.
«lară de aicea înainte să înc6pe Evangheliile Lucai spre a
opta spră dâce săptămâna după Rusalii, precumi iaste îns&mnati:
încependusă săptămâna de Luni până Duminecă sâra precumii este

scrisă şi pănă aicea.

Pe
«Predislovie

fâia 59—60

dela Luca

urmeză:

a sfintei Evanghelii.

NB. Acâstă predislovie cuprinde biografia Evanghelistului Luca, carea
este comună tuturor Evangheliilor, şi fără de vre o însămnătate pentru istoria, şi literatura românscă.

Pe foia 6o—ro5

urmeză Evangheliile
unde se înkeie:

dupre

Luca,

«Sferşituli Evangheliiloră Lucăi pănă în lăsata S&cului de
săptămâna Brânzii, de postului celi mare.
«lară de aici înainte să începu Evangheliile lui Marco, dinit

sâmbăta, lui Sftii Theodorii înainte, păna la sfinta şi Dumnegsiasca,
di a Paştiloră, precumii sintii îns&mnate toate pre rândii înainte.
Pre

fâia

106:

«Viiaţa sfintului Evanghelistii Marco dela Sofronie.
<A acestuiaşi Evanghelisti
Muceniculă Episcopul Tyrului.
Dela

f6ia

107-— 139 merg

Viiaţă

pre

scurtii

Evangheliile

dupre

dela Dorothei
Marcu,

iar

pre-faţa adoa a acestei foi este:
«Inceputulii Evangheliilorii

celorii

Pe faţa a doa a

11

Voscresne.

foiei 143:

«Sferşituli Voscresnelorii.
tinilor: şi vobulul bă Dumnegiii Ilie ertare de toate păcatele: și am trimiso Ze părintele :. Theodosie
dili Dragomirna ca sa so ducă la locul cel sfint mal sus numit și-precurata feidră săl ducă cu pace
supipocrovul (= acoperemântul) sfinții sale cel puternic : da locul cel dorit :: Ei preotul Ursul Joan
am

scris:-si mă voş sfinfiilor vâstre părinţi să mă pomenifi şi pre

(—1774)

Junie: qi: di (= ile).

„

,

mine preut păcătos,

,

,

vlet 7282—
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«De aici înainte se începe

orânduiala Lunilorii

fieşte care Praznicii cu Evanghelia

în cea Grecâscă:

nici mai

Pe

«Inceputuli

adaosii

foia

Synacsarului,

lui: precumii
nici mai

144-185

întru

pre

Praznice,

este orânduit

şi

lipsită.

este:

carele

se cuprinde

orânduiala

Ia, dilele sfinţiloră carii n'a

Evanghelii

Evangheiiilorii a fieşte căruia Lună.

Pre foia 186:
« Evangheliile

deobşte

de rândit la Sinacsariu, Adecă la, orânduiala 15) Lunilori.

De pre fața adoa a foiei 187—r91 sînt Evanghelii ia deosebite
trebuințe, care se înkeie cu:
«Sfârşituli Evangheliilorii celorii de toată treaba: carele 14) saii
aşedati după orânduiala Bvangheliilorii Greceşti.

Dela foia I9r fața adoa încep Evangheliile la alte trebuinţe
|
şi merg pănă la f6ia 194, unde se citeşte:

«Sfârşitii şi lui D-deii laudă.
De
d&i,

desupt:

«Slavă, Cinste, şi înkinăciune

celui

în Troiță

unuia

Dumne-

Care n6i ajutati după începutii de ami ajunsă şi sfârşitului.
“Typăritusaii în Anului dela mântuirea Lumii 1762.
«De Grigorie Stanovici Typografi. 15)
|
|
«Cu celi împreună ostenitoriii şi îndreptătoriii La totii lucrulii

Sandulii Bucureştânulii. 16)
|
«Şi diorthositoriii Evloghie Monah. 17)

13) Orândullă în loc de rânduclă simplu. Acestă vorbă, în forma de «orândutlă
» ca și «pre
o sfinţit» în loc de prea sfințit, sînt resturi ale înrîurirei ruşismului asupra Moldovenil
or.

14) Carele articulat în loc de care nearticulat. Neregulă gramaticală,

15) Grigorie Stanovici tipograful, care mai este și csilograf, și încă nu de
rând, se vede, ci
era întăiul tipograf din Mitropolia Moldovei, cea înființată de pre timpul Mitropolitu
lui Iacov, far
de Gavriil cel mult înavuţită,
.
18) Despre Sandul Bucureștânul ştim numai atâta să dicem, cât ne
spune despre dânsul Grigorie Stanovici; adeci, că el a fost <împreună ostenitor şi îndreptător
la totii lucrul» şi
pâte, că era dus la Iaşi din tipografia Mitropoliei Ungro:Valahiei, unde,
cum am vădut, erao şeslă
de tipografie încă de pre timpul nemuritorului Antim.
adecă

17) Insfârşit, tot, ce putem lice şi despre monahul Evloghie, stă
numai în nota de sus;
era «diortositoriii» adecă corector, Dar nu ştim cu siguranță,
dacă el a corectat numai

şalele tipografice, saii şi tecstul Evangheliei,

Acesta nu se pâte sprijini cu dovedi,

căel
gre-
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*
*

*

Din punctul de privire al măestriilor grafice, Evanghelia dela
Iaşi şi din 1762 pote fi privită, ca un produs măestrit, şi pare, că
are menirea, de a face epohă în acestă, privinţă. Csilograful Grigorie Stanovici, care a şi tipărit acestă Evanghelie, este un adevărat maestru în măestria sa; şi el nu pâte fi asăr&nat cu nică

unul din csilografii Bucureştilor şi ai Rimnicului, contimpurani lui,
şi apoi cu elementele liturgice şi cele artistice ale csilografiilor sale
semănă mai mult a român, care trebue să fi învăţat măestria prin
Liov, conducendu-se şi de csilografiile lui Antim. Dicem, că Grigo-

rie trebue să fi fost român, judecându-l dupre numele lui de familie Stan-ovici, şi mai ales dupre soiul ornamentelor sale, care, ca,
şi Antim

Ivirenu, lucreză

n6sca Văzd6gă.

Despre

cu

rămuri,

nele celorii patru Evanghelişti,
viciki şi Monahul

foi şi flori,

ceialalţi doi csilografi,

Teofan,

şi

se

numesc

ba kiar

cu

carii ati

Ierei

ştim

să spunem

numai

acesta

a fi rutân

de n6m,

romă-

lucrat

ic6-

Mihaile

Sla-

atâta, că ei, ju-

decând iarăşi dupre numele de familie al preutului Mihail, die Şla-

viciki, semănă
csilografiilor

cel puţin

îndrăznim

tria csilografiei în

una

a adăuga,

din

că ei amândoi

tipografiile

6r dupre stilul

ai

Liovului,

învăţat

dacă

nu

măes-

kiar

a

lavrei de acolo. Dar să studiem ornamentaţia kvangheliei n6stre
în mod mai amărunţit:
Porta cărţei este incadrată într'o vignetă, ce are forma unul

templu, compus dintr'un frontespiciu, doă col6ne pre amândot latuvele şi un pedestal, ce imbucă colânele. In frontespiciu este sculp“tat Mântuitorul în vestmintele tote archiereşti şi cu mitra pre cap,

avend amândoă

mânele întinse spre bine-cuvântare, şi ş&dend pre

un tron larg bizantin, care este umplut cu serafimi de cei cu Ş6se
aripi. Sus pre capitelul col6nei dela drepta stă în genunke şi îna-

ripat ingerul emblematic al Evanghelistului Matei, ţinend în mâni

Evanghelia. De desupt este un serafim cu do ăripi, şi supt acesta,
icona în mic a unui sfint, iar pre col6nă în jos sint icânele Pa.
triarhilor Gherman, Serghie !$) şi Sofronie şi a Arhiepiscopului
loan (?). Supt aceste icne, şi anum pe pedestal în partea despre
col6na drâptă este boul înaripat şi emblematic al Bvanghelistului Luca, ţinând Evanghelia. Pre capitelul col6nei dela stânga este
leul înaripat şi emblematic al Evanghelistului Marcu cu Evanghelia,
în labe, iar supt acesta serafimul cu Sfintul, corespundător dela,
drepta. In jos pre colonă Patriarhul Anatolie, Ioan Damaskin, Ioan
Mitropolit (?) şi Andrei Ieramit Patriarh (?), iar de desupt. pre pe:

destal vulturul emblematic al Evanghelistului Ioan,

ghâra

drâptă

Evanghelia

şi pre

cea

stângă

stă.

care
In

ţine

sferşit

în
supt

18) Incă un semn, că Grigorie Stanovici a învățat csilografia în Liov; şi anume
punerea în
Evanghelie a Patriarhului Serghie, cel forte cinstit de Ruşi, şi apoi înlocuirea
Apostolilor, dupre
cum fiicea Antim cu at săi, prin Patriarhi şi alți sfinți.
.
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Evanghelistului Luca

tecstul porţei dela carte şi între emblemele

i Ioan avem icâna întimpinărei Domnului, hramul vekiii al Mitronie ;
= întimpinare»
poliei din Iaşi, dar pre care este scris estrete
şi subit icnă mai avem scris Gligorie tlipograf). Acesta nu lasă
nici cea mai mică îndoială, că vigneta n6stră este lucrare a mânelor lui Grigorie Stanovici tipograful, şi apoi ea ne mai face să
vedem, că tipograful Stanovici era un csilograf de frunte, care, comparat cu Antim Ivir6nu, ne sileşte să o spunem, că el îl întrecea

pre acesta în înfăţişarea umbrelor şi a arabescurilor,

ce

în

intră

vignetă. Apoi Stanovici, fiind un csilograf înriurit de şceola din
Liov faţă cu kipurile, ce pune în vignetă, dispută lui Antim şi
csilografiarea florilor, judecându-l aici numai dupre fineţa florei compusă din foi şi rămuri, pre carea el o pune de-asupra, tecstului
din pârtă, şi care fl6re cu întrâga vignetă pare, că a lucrat'o în
anul tipărirei Evangheliei, 1762.
Stema, ţărei, carea este aşedată pre faţa adoa a foiei întăia,

este lucrare tot a mânelor lui Gligorie al nostru, şi ea

este pusă

întrun kenar pătrat, compus din arabescuri, a cărora frumuseţă
şi simetrie se descopere numai printr'un studiu stăruitor. In kenar
Grigorie Stanovici a gravat rebusurile stemei domneşti, adecă bourul cu s6rele la dr6pta şi luna la stânga, de-asupra steoa cu şese
rade, iar în vârf corona regală cu buzduganul la drepta şi sabia,
saii, mai drept, paloşul la stânga, ţinute de ciocurile a do păseri,
eşite din mijlocul rămărilor, ce încunjoră rebusurile. Apoi golurile
dintre rebuse sint umplute cu do& rămuri grse, ce merg la drepta
şi la stânga rebusurilor, şi's eşite din locul, unde se întilnese doă
gâturi de păseri, care ţin în ciocuri alte do& rămuri mai subțiri,
avend menirea, ca cu foile şi florile lor să umple golurile, lăsate
de rămurile cele grâse. Dacă, după descrierea stemei, ni propunem,
ca să o studiem mai de aprope, găsim, că csilograful Grigorie a
fost un maestru fârte îndemănatec în sculptarea văzdâgelor, a foi-

lor şi a rămurilor, ce umplu stema, lucrată de dinsul; şi aceste
fac din dinsul un csilograf de frunte şi tot-o-dată cu gusturi româneşti, şi noi mai
pre Antim Ivir6nul,

adăogăm, că el în acest soiil de gravuri bate
care iarăşi era forte indemănatec în sculpta-

vea acestui felii de ornamente. Grigorie are însă şi lipsuri simţite
kiar în stemă; mai întăi el ni se înfăţişază un sculptor de rând
în gravarea,

rebusurilor

stemei,

şi în

sferşit

de cunoştinţele eraldicei, lucrând numai

cu

este

lipsit

totalminte

imaginaţiunea

sa

şi

combinând gâturi de păseri cu rămuri de copac.
Tot dălţei csilografice a lui Grigorie datorăm o iconiţă cu
Hristos în kip de Emunue! tinăr şi cu mânele bine-cuventând, pus

de dinsul întrun medalion rotund, încunjurat de rămuri, foi şi vâzdoge, tot frumos lucrate, şi aşedat în fruntea Evangheliilor dela

Matei, Luca şi Marcu. De asemenea arabescurile, pre care el le
pune între tecsturi, spre a despărţi Evangheliile dela deosebitele ser-
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vicii, aşedarea lor, literele florate, precum şi liniile, ce încadreză
tecstul Evangheliilor, sînt lucrate:cu măestrie şi aşegate cu mult
gust. Și cu kipul acesta noi putem să qicem despre Grigorie Stanovici,

că el a fost un csilograf de frunte şi un tipograf de

mâna

întăia, disputâmd aceste măestrii nu învăţăceilor lui Antim,ci însuşi
dascalului lor şi al Bucureştilor:..
Iereul Mihail cu monahul 'Teofan sint alţi doi csilografi, carii

ai lucrat încă din anul 1761 icânele celor patru Evanghelişti, aşedate pre o faţă intregă, ce stă înaintea tecsturilor, precum. şi
iconiţa cu răstignirea, pusă in fruntea Evangheliilor dela Ioan. Di-

cem, că aceste icâne sint sculptate de aceşti doi esilografi, întemeindu-ne pre datele, că în icânele cele mari avem kiar numele lor

cu anul gravărei acestora, iar în cea mică avem florile, ce incunjră,
medalionul cu iconiţa, de soiii deosebit de florile, lucrate de câtră
tipograful Grigorie. Dar mai amărunţit.

Ic6na sfintului Evanghelist loan, ce are in aureolă gravat: «cr iniă
Ee. Iwannm
= St. Evanghelist Ioan» este cu înfăţişarea de bătrin, cu

barba mare şi cu păr la frunte şi pela timple, stând in picidre desculţ şi
purtând cămaşa iudaică, încinsă la, briu, iar pe deasupra o togă mare
şi largă. Intre degetele mânei drepte ține condeiul, Şi pe braţul stângei,

sprijinită cu degetele, este Evanghelia, cu foile resfirate, unde se
citeşte: «La inceput era, cuventul, şi cuventul era la D-gei». Capul sfintului este incunjurat de nori, şi în colţul de sus Şi dela
Stinga al iconei este un mic spaţiu alb şi rotund, unde stă scris:
9 Yea(ojs = D-deii, şi de unde plâcă multe rage, ce ai menirea de
a inspira pre Evanghelist. La drâpta iconei este o masă de o ecse-

cuţie cam

rudimentară,

pre carea stă o carte, un cuţit şi anul 1761,

iar la margenea mesei este gravat vulturul emblematic, ţinend în cioc
călimarea cu un alt condeiii în lăuntru. La piciorul drept al Evan-

ghelistulni este un ruloi mic, pre care stă gravat: «lerei Mihail»
iar în colţul dela stânga al icânei şi tot jos este alt ruloi cu in-

scripţia:

«monah Theofan».

In deobşte kipul sfintului are înfăţişare

ecspresivă, şi-l arată gânditor, iar dalta csilografilor noştri a ştiut
să întrebuințăze liniile cu punctele, spre ada bine umbrele, trebui-

tre

feţei, mânilor, picidrelor şi kiar hainelor, şi să facă din tota-

lul icânei

ca

un obiect

măestrit.

Ie6na Evanghelistului Matei, înfăţişată în faţă şi nu în profil,
alui loan, are o înkipuire lumin6să cu faţa şi oki forte viă,

şi stând

tot pre picidrele desculţe,

are părul

capului

plin, iar barba cu mustăţile cam stufose şi destul de

şi aici în aureolă scris:
ghelist Matei». La capul
ecsecutând

cu

degetul

<eriniă Ganca
Evanghelistului

arătător

al mânei

scurt

mare,

şi

de-

fiind

Marar —sfintuli Evaneste ingerul emblematic,
stângi „gestul

atenţiunei,

iar în colţul drept şi de sus al icânei spaţiul rotund, în care este

Scris: :6 Beu(o
= D-deii>,
)s de unde

apoi plâcă radele inspirătâre.

Matei de statură scurtă, îmbrăcat ca şi loan, ţine în drepta
42483.

con1
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deiul şi cu stânga Evanghelia,
pre carea este gravat:

«cap I. Zacâlo.

1. Cartea n6mului, lui Iisus Hs. fiiulu lui David, fiiulă lui Avraami.
Avraamii ai născutii pre Isaacii, Isaaci ai născutii pre Iacovii,
Iacovii ati născutii pre Iuda». Pământul, pre care stă sfintul, este
accidentat,

şi pre dâluri la drâpta

pirguri şi un templu,
mele

cu

anul

1761,

şi la stânga

şi csilografii, acum
nu uită, de

a grava

sint

gravate

case,

cunoscuţi, scriindu-şi nuşi fumul

unui

coş

dela

o

casă, numai

călimarea, obiect almintrelea trebuitor ic6nei, este în-

kipuită

mult

mai

ca

o

cutie

rotundă

şi gravată

langă

stîng al sfintului. In deobşte vorbind, şi compărând

piciorul

pre aceşti csi-

lografi cu Grigorie Stanovici, noi îi găsim mai pre jos de acesta,
mai ales când voiesc a grava plânte.
Evanghelistul Luca este înkipuit, desculţ şi păşind. Fiind îmbră-

cat în hainele, obicinuit întrebuințate de esilografii noştri, are trupul
pe jumătate între nori, fără de radele înspirătore. Sfintul cu privirea
înainte gânditore ţine condeiul în drâpta, de-asupra Evangheliei, ce o

are deskisă pre braţul stâng, şi avend în aureolă scris: ccrnii
Gan Asa
= sfintul Evanghelist Luca». La drepta icnei este gravat un templu în dosul unui d6l, care este presărat cu mai multe
plânte şi un copac, lucrat tot rudimentar, iar la mijlocul unei turle
pare a fi atirnată de un băț călimarea, şi lângă piciorul stâng al

sfintului stă bourul emblematic în genunke. Şi aici esilografii Mihail
şi Teofan aii lucrat o icână cu destulă măestrie, neuitând aşi pune
la, locurile

respective

numele

lor cu anul ecsecuţiei,

1761.

Icâna Evanghelistului Marcu cu picidrele desculțe este aşădată în faţa Evangheliilor respective, având statura înaltă şi fiind
încunjurată de nori pănă aprope de briu. Kipul sfintului este ecspresiv şi mai mult contemplativ, cu părul scurt şi deplin în cap,

cu mustăţile şi barba mică, împărţită în furculiţe, iar ca îmbrăcăminte are cămaşa
cu toga cea largă
stă scris: ceri
cu degetul: mânei
o ţine cu drâpta,
Evangheliei lui Is.

strimtă pănă aprope de glezne, și este invălit
şi mare obicinuită. Pre aureola Evanghelistului
Ga aicrm Maprs
= sfintul Evanghelist Marcu», iar
stângi arată spre Evanghelia deskisă, pre carea
şi unde este scris: «Capii I zacâlo 1. Inceputul
Hs. fiul lui D-gei, precumi iaste scris în pro:

roci». În colţul de sus al laturei drepte a icânei este

spaţiul

ro-

tund din celelalte icne, unde este gravat un triunghii, iar în
acesta este scris: <€ eds =D-dei». La drâpta, iconei după un d6l
este un castel cu pirguri, pre dsl şi intre picidrele gole ale Evan-

ghelistului flori şi arbuşci cu numele lui lerei Mihail,
nah 'Theofan,

iar lângă piciorul

stâng

inarmat cu ăripi şi cu faţa de om.
lare ei, are înfăţişarea

unui

liturgice ale unor. asemene
grafiă Mihail şi Teofan,

1761 şi mo-

al sfintului leul emblematic,

Şi acâstă

icână,

kip artistic, de unde

ca cele simi-

lipsesc atributele

icâne; adecă şi aici ni se arată

ca nişte bărbaţi

csilo-

abili în măestria sculpturii,

dar lipsiţi de cunoştinţele liturgice şi arheologice ale măestriei, lor.
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Sfinta

Evanghelie

dela Iaşi

şi din

1762

are

fără cea mai mică

indoială îns&mnătatea, ei în privinţa măestriilor grafice, şi noi adăugăm Kiar, că ornamentaţia ei cu deosebirea de stil face epohă în
istoria culturei româneşti. Mai mult. Când comparăm arabescurile
cu florile şi literele florate din acâsta Evanghelie cu corespundentele lor din Evangheliile

şi anume,

de Bucureşti,

că Grigorie Stanovici a mers

găsim ceva comun între ele;

pre

urmele lui Antim,

a

săverşire lucrul; şi în acâstă lature iconografia lui erei
. Mihail

şi

părintelui csilografiei româneşti din vâcul XVII-lea, căutând a pune
în ornamente florărie românâscă. Cu icânele însă se skimbă cu de-

a monahului

'Teofan întemeiază

o şcâlă nouă, deosebită de cea anti-

mienă din Bucureşti, şi cu inclinaţiuni spre rutenism

şi nu bizan-

tinism; se6lă, carea apoi s'a păstrat în mânăstirea, Nemţului,
spre sferşitul vâcului trecut începuse kiar ase rusifica.

Dacă Evanghelia n6stră are îns&mnătatea ei grafică,
acesta, dice şi despre valdrea ei literară. Antim Ivirânu
tatea lu] literară, după ce aşedase un curent puternicîn
merge cu înriurirea prin învăţăceii săi pănă la Iaşi în
in

tru

1765

este

îl vedem
o copie

ba

nu putem
cu activi:
Bucureşti,
1762, iar

înriurind kiar în Blaj. Evanghelia din studiul nos-

credincisă

de

pre

cea

tipărită

la

Bucureşti

în

1760 de cătră lordake Stoicovici, şi tâtă c<osirdia» Mitropolitului
Moldovei, Gavriil, cu diortosirea monahului Evloghie se mărgineşte,
cum

se vede,

în adunarea personalul, trebuitor tipărirei Evangheliei,

intre carii aici trebuesc amintiţi din
ovici cu Sandul

că a adus

cu

Bucureştenul,

noi,

românii

Grigorie

Stan-

din carii cest. de pre urmă pote kiar,

sine Evanghelia de Bucureşti dela 1760, şi a con-

vins şi pre Grigorie a urma acestui tecst. Că Sandul a trebuit să
aibă o mare înriurire şi asupra lui Grigorie tipograful se vede şi de
acolo, că acesta îl mai numeşte pre Sandul: «Impreună ostenitoriu
Şi îndreptătoriă la toti lucrulii». Dar noi vom arăta aici "raporturile dintre copie cu originalul, începând mai întăi cu asămănările:

În acestă privinţă vom

spune cetitorilor

noştri,

că amândoă

Evangheliile împart tecstul pre capitule Şi dăcâle. Apoi vom adăuga,
că tâte formele arhaice dela trecutul verburilor sint, lăsate cu desă-

verşire, şi Evanghelia dela 1762
I6u disu, sau bucuratii» ; sait

dice cu cea dela 1769: cati fosti,

<mâinele,de

nu

voii

mieu în ranele cuelorii, şi de nu voii băga mâna

lui, nu voii crâde».

Asămănările

dintre tecsturi

băga

degetului

mea în coastele
merg

pănă

la îm-

prumutarea şi de traduceri greşite. Așa Antim cu Atanasie traduce
literar tecstul: <0U07s Gwpias rii îutog îxeiv TĂ Mu ru caffătov=

fiind seră în gioa aceia întru una de sâmbete»,

in loc de:

<întru
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una, din sâmbete,

şi tot aşa îl dă şi Evanghelia

se înţelege pre urmele celei dela

traduce cu Atanasie
adecă merge

n6stră,

mergând

saii cAdfere mveiua ăpiov>

NU

«primiţi Duhi sfinti», ci «luaţi Duhuli sfinti»,

tot dupre

alu celui ce strigă»

1760;

Evanghelia

in loc de:

dela 1760; ori <eii sinti glasulă,

«ei sint

glasul celui», saii acesta

iaste mărturia a lui loanii» etc. Insuşi numele lui Vespasian din
viaţa Ev. Ioan de Dorotei este imprumutat cu greşală din Evanghelia
dela 1760, şi gis Vespesian. Nu putem să trecem cu vederea şi să
nu arătăm şi deosebirile Evangheliei din 1762, care sint mai mult
nişte moldovenisme, datorate de sigur lui Grigorie tipograful; şi
de aceia el cele de mai multe ori culege: <este» în locul lui ciaste»
al bvangheliei dela 1760, «indreptaţi» în loc de «îndireptaţi»,
«Petrii» în locii de «Petru» şi altele.

Privind la Evanghelia n6stră din punctul de vedere al ortografiei, o găsim iarăşi de o îns&ămnătate nu mică. Fie-care literă în
mânele lui Grigorie tipograful îşi are sonul ei propriu. Şi pe lângă

aceia, că litera kvangheliei dela 1762 este dreptă, maşcată în flore şi
cu forte puţine asverlituri, aici vedem mai ales cosivdia» Mitropolitului Gavriil,

sai mai “drept a lui Iacov,

de a avea

o tipogra-

fie, carea în material întrecea pre cea a Mitropoliei din Bucureşti,
cel ce acum se tocise. Aşa tipograful Grigorie intrebuinţază forte
vegulat pentru sonul î la. inceputul vorbelor pre 4, iar la mijloc Şi
sferşit pre x, şi pentru acesta culege: .prp$, „pmăineac, „răi etc.
Pentru sonul ă are numai pre m, jar în locul lui i scurt întrebuințază pre n =ieri, şi serie: cas docrh KiemaTi, BiHh, BennTh etc.
sau: ckh'rph, chăpiuiniaSci, craTSTy; pre y =uc, îl pune forte rar,

şi acesta numai la sferşitul rândurilor, şi încă când spaţiul nu-i dă
Io0 pentru

n, ca în:

crh'r$rY,

Susa.

Pentru

diftongul

ea,

are

pre

b =i6ţi la mijlocul şi sferşitul vorbelor, şi pentru acesta, scrie:
caukerk, avk, avkac, akyerSan, kaprk etc., iar pentru diftongul ia are
pre ta şi A, şi le întrebuințază pre ra la începutul vorbelor, şi pre
A la mijlocul şi sferşitul lor, şi acâsta

pentru

a arăta pre ia, când

el se formeză din i şi a, sai cel puţin când crede acesta, şi de acela
culege:

ctâpmh,

MaTph,

Frdât'b,

Bitau'b,

acre,

de

mai

multe-ori

ec're,

aut, „pere, umanaauii, KSpmiwuiă, etc. Pentru iare patru semne;
pre î lung la inceputul şi mijlocul vorbelor, mai ales când îi uim6ză 0 vocală, sai un i scurt: <IueSen, Suennuin, Kiemamn, Mle, uit,

Vaanacii, kapin; pre un duplu la mijlocul şi sferşitul vorbelor cu son
une-ori lung
pune,

au,

şi alte-ori
un,

aSanii,

scurt:
AS,

<3nuc,
Anul,

genu,
pură;

cdăpunnASch,
pre

s =i

BuHSAh,
numai

la

slerşitul vorbelorii frte rar şi asverlitii, şi tot-dâ-una cu sonul de
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i scurt:

«Smnaai; şi

»=i

tot rar, asverlit şi la sfârşitul vorbelor:

«rSpnau, etc. Pentru 0 are pre o mie şi w mare, întrebuinţându-l
cam neregulat: goaw, akoaw, wma, anawrSa, Boli, Bwwph, 40ph, Aa,
rwra. Pentru u are pre oy sai 8; adeca o cu v în cap, şi iarăşi le

întrebuințază

neregulat:

AomnSat,

SyuSan,

dar

Şi SnSan,

3uca$, ovuenu=

uiti, Snae etc. In deobşte ortografia, kirilică, a lui Grigorie Stanovică
este mult mai regulată, de cât a lui Iordake Stoicovici, şi se vede,
că el, fiind tipograf şi csilograf de mâna întăia, era tot-o-dată şi un
gramatic nu de rând.
Tipograful Grigorie are meritele sale şi în privinţa punctuaţiei.
El întrebuințază (*) steluța pentru despărţirea versetelor unul de
altul, și Jasă cu totul punctul de jos (.); şi pentru acâsta culege:

«.. li 48 aucn: Jaue Boaw + ASnn

aka

a5 anen

Oibmeli».

Apoi

doă

puncte (:) în deobşte se întrebuinţază mai regulat de cătră Grigorie,
dar tot nu în totul, şi pentru acesta pune do& puncte la tâte locurile, unde are de adus citate: eaneaS Inte: ue ecme ae in wie aSepe;
45 aneh MSma Asii khrpm aăneSan: etc. nu lipsesce însă dea culege
Şi așa: Gipuae epa cirueunuiii aSii apasa
nenrpS pna
XHAOBHAOph :
gennraS

nic,

win...»

Sali:

KA orh

Une

Ba Kp'kac ÎnrpS can cm Hi8 ulagn :

un cn ali pitama B'kunaop+. Virgula în mânele lui Grigorie are întrebuinţarea aprâpe regulată, fiind numai une-onă înlocuită cu dot puncte ; şi
nu maj virgula punctată (;), ca s&mn al întrebărei, este pusă în mod cu
totul regulat, şi de aceia culege: «um Ac u$ koto Rmhra AcueTSan atie8

A aokSan

KSeawph,

um

Ace u$

kp'kac + dar culege şi aşa:
45 crrSPa

„$ muaekSan

apr,

ere

Se

chennras
ui

atita

Inc,

Ark

inna

a$ auch:

sati:

A

Sera

AS,

n$

ore

Sumac AnSare:
<CGa$

ue du

un

fu

d BEAR; a8 Acaph Ilpopokn; etc. Așa că şi cu punctuaţia maestrul
nostru Grigorie are îns&mnătatea sa, şi e! înlătură-cele mai multe

din neregularităţile punciuaţiei tipografilor din Bucureşti.

datori

Ajunşi la sfârşitul studiului Evangheliei de la 1762, sîntem
să recunâştem, că Mitropolitul Gavriil al Moldovei, a depus

«osîrdia şi cu

toată

kieltuială>

nu

întru

întemeierea

tipografiei

dela, Iaşi, pre -cât în bine-cuvântarea pentru tipărirea Evangheliei.
Tipograful Grigorie Stanovici, fiind tipograf şi csilograf de frunte,
şi avend de costenitoriii> pre Sandul Bucureştânul, a tipărit Evanghelia, îngrijind mai ales de ortografia, şi regularitatea punctuaţiei,

şi lucrând multe din ornamentele Evangheliei, le-a aşădat cu mult
gust şi Kiar estetic; iar Iereul Mihail Slaviciki cu monahul Teofan

aii proadus

ie6nele celor patru Evanghelişti, lucrându-le întrun stil

rut6no-român. Numai despre monahul Evloghie
noi nu ştim, ce să,
spunem. Fost'a el «diortositoriii» al tecstului? Lucru, ce noi am

152

vădut, că nu şa avut locul. Corectat'a el tablele tipografice? Nici
despre acesta pănă acum nu ştim positiv. Tot, ce putem dice cu
siguranță, este, că Evanghelia din Iaşi dela 1762 pune aici temeJiile unei tipăriri temeinice a cărţilor bisericeşti, care apoi se con-

tinuă în mănăstirea Nâmţului supt înriurirea unui curent rusesc
mai pronunţat, care şi face deosebirea de stil în măestriile grafice
ale Moldovei.

pe

DEL PR a

X.

EVARGRELIA

1765.

EVANGHELIA
Evanghelia,

ROMÂNESCĂ

ce voim

DIN 1765.

astudia aici, este eşită

din Blaj,

centrul

cultural viitor al Românilor din Transilvania. Intrebuinţând Români
i

de peste munţi pănă la anul 1765 Evanghelii, tipărite în Bucure
şti
şi mai ales la Rimnic, ei cu acâstă Evanghelie pun începu
tu lunci
culturi bisericeşti de ritual, carea merge crescând din ce în
ce, luând

multă

vreme

aminte,

ca cu

tipăriturile

lor să

nu

ţătura bisericâscă, a. fraţilor lor de un sânge.

cadă

Deşi

dela

“Trica romană încă dela sferşitul vâcului al XVII-lea Blăjeni
i,
a tipări şi ei o Evanghelie, nu îndrăznesc, ca Românii
din

reşti şi cei din Rimnic,

să facă o nouă

să între de-aareptul

traducere,

Şi Antim la 1682,

dupre

cum

învă-

uniţi cu Bise-

în tecstul

voind
Bucu-

grecesc, şi

a făcut Cantacuzin, Atanasie

1693 şi 1697, saii Damaskin cu tecstul celei de

la 1746. Ei spun, ca Şi aceştia, aprope la tot pasul, că Evangh
elia din
Blaj este dupre cea grecâscă, dar, când ne uităm mai
qe aprâpe

în tecstul acestei Evanghelii, descoperim, că Evanghelia dela
1765
întru atâta este în tecstul grec, întru cât noi am vădut, că
a fost şi
Antim cu tecstul dela 1697; cu alte, cuvinte, că Evangh
elia din
Blaj dela 1765 este în privința, literară o copie de pre Evanghe
lia, luă
Antim din Snagov.
Blăjenii, căpătând un tipograf în persona lui Sandu, fiiul
lui
Ieremia, tipograful, şi de loc din Iaşii Moldovei; mai având
la, îndtmână şi pre alţi doi tipografi Rimniceni, adecă pre Petru
şi loan
din tipografia, Episcopiei de Rimnic; încredinţază tipărir
ea Bvan-

gheliei

mai

ales lui Sandu, dându-i ei, sati pote

împunându-şi

şi

însu-şi Sandu griia, de a nu trece peste traducerea lui:
Antim de
la Snagov, făcând îns& multe şi simţitore îmbunătăţiri
la, tipărirea
Evangheliei în ce priveşte măestriile grafice. Dacă
Antim Ivirânu

a înfiinţat în Bucureşti o şcâlă româno-bizantinăîn măestri
ile grafice, şi înriurirea, acestei şcdle întră, şi în adoa jumătate
a vcului
al XVIII-lea,

tipograful

Sandu,

noi vom

vedea,

întemeiază

şcolă tipo-csilografică în Blaj de un stil deosebit de

tenia,

şi noi înclinăm

al numi

moldavo-rutenesc.

cel

din

şi el o

Mun:

La cea întăia pri-
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vire ornamentaţia şi mai ales icânele lui Sandu din Evanghelia de

Blaj îţi dă o. impresie deosebită, şi când supui
câştigată, descoperi, că aici a preşedut un gust
vele icânelor cu amărunţimele lor te duc pănă
ghială din Liov, saii te vedi nevoit, să-ţi aduci
fia dela Iaşi a lui V. Lupu, carea era înființată

analisei impresia
deosebit, iar motila lavra stavropiaminte de tipogrape lângă Academia

vasiliână de pre lângă monăstirea Trei-ierarhilor şi cu tot materialul,
ba şi lucrătorii trimişi dela Kiev de cătră Mitropolitul Petru Movilă.

Aşa, că noi, în deobște vorbind, o spunem, că la Evanghelia din
Blaj dela 1765, privim, ca la cea întăia întreprindere a Românilor
din Transilvania întru tipărirea Evangheliei pentru rilualul bisericesc, şi că acestă lipăritură, neavând vre un merit tera, întemeiază

cu stilul ornameniaţiei sale o şculă moldavo-rutenescă în sinul biseri-

ceă umile din Blaj. Dar trebueşte să o spunem şi acesta, că insuşi
Blăjănilor uniţi mai bine le era pe plac o ornamentaţie moldovenâscă, carea era frământată cu elemente ruteneşti, şi prin ur-

mare şi poloneze,

de cât una muntenâscă,

ca a lui Antim, unde

măestria bizantină este aşa de bătătore la oki.
Şi pentru a dovedi şi mai bine aceste păreri ale nstre în
privinţa Evangheliei din Blaj şi de la 1765, să începem cu amă-

runţimele ei:
Porta

cărţei:

«Sfinta şi Dumnedăiasca.
«alui Isus Hristos Evanghelie !).
« Acumi întăii typărită, supti stăpânirea Prea Inălţatei
părătesei Rimlsnilorii Prințesei Ardslului 2) i proci 5).
«Mariei Theresii.

Im-

«Cu blagoslovenia Prea Luminatului şi prea osfinţitului 4, Kyriu Kirii 5)
« Athanasie Rădnică.
Vlădicăi Făgăraşului, i procă;
«In sfinta Mitropolie a Blajului.
«Anii dela Hristos 1765.

1) <a lut ]s. Hs. Evanghelie».
gheliei ; adecă

cu adausul

de

calul

Pentru întăia dată se întilneşte un asemenea titlu
Is.

al

Evan-

Hs»

2) Acum întăia dată se tipăreşte Evanghelia în Biserica Ardelului, menită pentru ritual; de
aceia editoriul acestei Evanghelii dice: cacumii întăiă typarită,
5) Espresia ci proci> este slavonă şi însămneză et caetera== şi celelalte.
o
1) «Prea o sfinţitului»> în loc de prea sfinţitului. Inrturire a slavismului de nord, întrodusă
în literatura nâstră bisericâscă prin Moldoveni, carii cu Ruşii dic: Preosfinţite, far în acestă
Evanghelie sînt puse asemenea espresiuni de cătră Sandul tipograful, care era moldovân, şi încă
in lași,
,

5) «<Kyriu

Kyrii

—a

Domnului

Domn»

în loci

sâii Kao = Domnul simplu, Acâsta dovedeşte puţina
kiriarhilor unei Biserici,

de:

Domnului

cunoștință

Domnului
= Kveio

Kvoig,

din titulatura bizantină,ce se dă
|
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Pe faţa întăia. a foiei adoa:
« Viiaţa sfintului
Sofronie.

şi Evanghelistii

Pe faţa adoa a

Ioannii,

după cumii aii serisii

foiei adoa:

<A acestuia Evanghelistii Viiaţă. Dintru a le lui Dorothei Mu:

ceniculii şi Episcopul

'Tyrionului 6),

Pe faţa întăia a

foiei atreia:

«Inştiinţare pentru cetaniia Evangheliilorii Preste
de unde să incâpe şi unde st săverşescii 7),

Pe faţa întâia a tecstului încep Evangheliile
merg

pănă

la faţa 45, unde

«Sferşitulii Evangheliilorii

nica, Rusaliilor,

toti

anulti

dela Ioan

se înkeie

şi

cu:

lui Ioannii dela Paşti: pănă la Dumi-

Pe faţa 46 este:

«Decil să încâpe dela Duminica Rusaliiloriă inainte, Matthei şi

Luca, cumii arată înainte, Pănă la lăsata s&cului de Paşti.
tămâna Brânzei. Decii începe Evangheliile lui Marco.
-

De săp-

Pe faţa 47:

«Viiaţa sfintului Evanghelisti Matthei, de Sofronie.
Pe faţa 49 încep Evangheliile dela Matei Şi merg
faţa 114, iar pe faţa 115 se înkeie cu:

pănă

la

«Sferşitulă Evangheliilorii lui Matthei, până întru aciastă
Duminică a Șaptea spre dece, ce să kiiamă a Hananeil.
«lară

6) Aceste

de aici înainte
titluri sunt

întocmat,

să începii ale Lucăi 5 Evanghelii

ca în Evanghelia

la Snagov.
7) Acest tipic lipseşte din tecstul Evangheliei
dela

lut Antim

dela

1697, și este

1697;

adecă

spre a
cea

tipărită

luat din alte Evanhelii, de cătră tipograful Sandu.
.
3) Numele propriu al Evanghelistulut Luca
se declină. și prin acestă Evanghelie ; dovadă
de
înrîurire a tecstului din 1697.
saii adaus

158
opta spre dâce săptămână după Rusalii, precumii faste însămnatii,
încependusă săptămâna de Luni până Duminecă sâra, cumii iaste

scris şi. pănă aici.
Pe faţa 116:
«Viiaţa sfintului Evanghelistii Lucăi, după cumi scrie Sofronie.
Pe

faţa

118 încep

Evangheliile

fața 209, unde
«Sferşituli

Bvangheliilorii

dela

Luca

şi

merg

pănă

la

secului

de

se înkeie cu:
Lucăi,

până

în lăsata

săptămâna Brânzei, de Postul celii mare.
«Iară de aici înainte să începi Evangheliile

lui

Marco,

din

Sâmbăta, sfintului 'Theodorii înainte pănă la sfinta şi dumnedăesca
di a Paştilorit, cumii iaste ins&mnatii toate pre rândi înainte.
Pe faţa 210:
«Viiaţa sfintului Marco, Evanghelistii dela, Sofronie.
« Acestuiaşi Evanghelistii Viiaţă
Muceniculii Episcopului Tyrionului.

Pe faţa 212 incep

Pe faţa 269 încep

«Sferşituli

Evangheliile Invierei şi merg
276, unde se înkeie cu:

celorii

aici înainte

Il

voseresne

să începe

3) Vorba

nici mai

evoscresni»

adaosii

Dorothei

şi merg

pănă

la faţa
E

?).

orânduiala!9) Lunilori,
pre Praznice

lui,

nici mai

cumii

iaste

orânduiti

în

lipsiti.

aici nu este nici cel puţin romanizată,

vascresnă.

19) «Orânduiala>

dela

faţa 277:

fieşte care Praznicii cu Evanghelia
cea grecescă,

scurtii,

Evangheliile dela Marco
pănă la faţa 268:

Pe
«De

pre

în loc de rânduiala ; înrturire rusescă,

ca în alte Evanghelii;

adecă
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Pe fața 278 începe

Minologiul şi merge

pănă la fața

unde se înkeie:
«Sferşitulău tuturorii Lunilorii,

adecă a Minologhionului,

cumii iaste orânduiala Evangheliei greceşti 11).
Pe
«Bvangheliile

283,
După

|

faţa 383:

deobşte.

Pe faţa 386:
“ «Bvanghelii la sfințitul Bisericii, adecă

la Tirnosslă.

Pe faţa 389;
«Evangheliile

Sfintului

Maslu.
Pe

faţa 393:

«Sferşită şi lui D-gei laudă.
Pe faţa 384:

«Slavă, cinste şi înkinăciune Unuia D-gei celu Slăviti în sfinta
Troiță, carele ai ajutati după inceputii de ami ajunsă şi Sferşituli.
«ară cei ce vă veţi întâmpla aceti bucuraţivă în Domnuli,
şi vă rugaţi pentru noi, şi ce greşală veţi afla, indreptaţi cu Duhulii
blândeţelorii nepuindune în ponosii. Că nu iaste lucrare de
Ingeri,
ci aste lucrată de mână de țărină, Că precum iaste cu neputi
nţă

a nu gusta cineva dinii moarte, întru acestaşi kipii şi typografuli

a scăpa fără de greşală.
«Typăritusaii în Anulii

dela mântuirea, 12 lumei

«De noi cei mai josii numiţi typografi: 13)

1765,

11) Avem aicio mărturie, că 'Evanghelia din 1765, tipărită în Blaj,
este dupre tecstul grec şi
dupre al Evangheliei cei corectate de Antim la 1697. Despre acesta
amărunţit mat jos.
12) Pentru întăia

anume
şi încă

bine,

cu

dată întâlnim
mântuire.

" 15) Din acestă Evanghelie

în şirul

acestor studii vorba

«<spasenie» tradusă pe românește,

lipseşte arătarea cu acut keltuâlă s'a făcut

tipărirea. Prin porta
nu se face nici o arătare despre acâsta, precum şi în
alte părți, iar din vorbele de ma! sus
ar €și, că tipografii, enumeraţi mai jos, ar fi tipăritorii acestei
Evangheli, și încă cu a lor keltu€lă,
Dar nu mai rămâne îndoială, că keluâla trebue să o fi purtat
Mitropolia din Blaj.

cărței
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«Sanduli typografii dela Iaşi, sinii Ieremia typografă. 14) i Petru
Rimnicianuli Popo-Vici Cu Ioannii Rimnicianuli 15).
%
x

*

Ornamentaţia Evangheliei dela 1765 are, în deobşte
o înfăţişare

proprie,

şi

atât

iconele,

cât

şi

kenarele

vorbind,
ne

aduc

aminte de ornamentele cărţilor bisericeşti din Liov, care înfăţişază
kipurele
cularităţi,
cartei ne
îmbrăcat
lăsat pe

şi disposiţia ornamentelor în stil ortodocs, dar cu partinăscute în cultura polonă-rusă, adecă rutână. Așa porta
înfăţişază o vignetă, compusă din kipul Mântuitoriului,
în tâte vestmintele archiereşti cu mitra pe cap, părul
umere, barba mică şi despicată în furculiţe, cum se dice,

cu mânele întinse în spaţiu bine-cuvâentând, şi este aşedat pre norii
ceriului. În cele patru colţuri ale vignetei emblemele lvangheliştilor
cu leul, îngerul, vulturul şi boul aripaţi şi cu aureole rotunde. La
drâpta tecstului porţei Apostolul Petru cu mâna stângă aşedată
pe pept şi cu drâpta ţinend keile raiului, iar la stânga Apostolul
Pavel, având mâna drâptă la piept şi cu stânga ţine sabia, instrumentul martirisărei sale. Sub tecstul porţei şi intre emblemele Evan-

gheliştilor Ioan şi Luca este icâna Bunei-vestiri cu Maica Domnului
în genunke, cetind legea, şi îndărătul ei îngerul Gavriil cu crinul
binevestitor ; cu alte cuvinte icâna, ce emblemizază Evanghelia, adecă
buna vestire, adusă n6mului omenesc de cătră Domnul nostru Is.
Hristos. In deobşte acâstă vignetă cu inscripţia de sub picidrele vulturului <Sandul tipograf» ne arată pe un maestru, care şi-a făcut
înkipuirea, icânei şi a csilografiat'o dupre nişte modele cu totul
streine de cele, aflătâre pe alte Evanghelii, tipărite pănă acum de

Români, dar care vignetă în stil aduce cu cea dela laşi.
Icâna Evanghelistului Ioan cu ornamentele şi accesoriile, ce o
însoțesc,

ne arată pe tipograful

Sandu,

care

este iscălit şi aici, ca

pre un bărbat, care avea şi cunoştinţele arheologice, trebuitore măestriei sale, şi apoi era şi un

bun

csilograf,

îndemănatic

la

şarea, figurelor, şi destul de maestru în gravarea ornamentelor.

infăţi-

Com-

parat Sandu cu Antim Ivir6nu, noi îl găsim pre Sandu mai indemănatec in a reda starea psihică in momentele de cugetare, şi icona
Evanghelistului loan cu figura de bătrin şi cu fruntea increţită
arată pe omul gânditor, şi gata de aşi aşterne gândirea pe cartea
14) Sandul tipograf, fiind, cum vom vedea şi un bun csilograf, trebue să fie tot Sandul BucureștEnul, care a luat parte la tipărirea Evangheliei dela aşi 1762, şi a învățat aceste măestrii
dela părintele seii, Ieremia, lar acesta trebueşte să fi învăţat măestriile grafice în tipografia mânăstirei Adormirea

Maicet

Domnului

din

Liov,

care

mânăstire

era

ortodocsă pe atunci,

pighie, în relaţiuni continue cu Români! şi mai ales cu Moldovenii, (Vedi
Petru

Movilă

în opera

<Meșteru

Manoli

și Petru

biografia

şi încă slavro-

Mitropolitului

Movilă»),

15) Ceialalţi doi tipografi, carii se titulză pre sine rîmniceni, şi anume Petru Popo-Vici şi
Ioan, trebue să fi fost învățăcei de af lui Popa Atanasie-Vict, care a deprins şi pre Petru să-şi pună
la sfârșitul numelut seii de familie un Vici și încă cu V inicial; şi de aceia, acesta se iscăleșie ca
şi Popa

Athanasie-Vici

«Petru

Popo-Vict>,
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deskisă, ţinută cu mâna, stingă, şi cu condeiul din drepta, voind ascrie.
Ornamentele din icâna, carea este încadrată într'o ramă ovală, cu acce-

soriile de scris sint bine înfăţişate de cătră Sandul, dar

ecsecuţiei ele sunt

mai

pe

jos de lucrul mânelor

ales când acesta voia a, grava rămuri, flori şi foi.
Ic6na Evanghelistului

şi accesoriile ei semănă

Matei

în fineţa

lui Antim,

maj

din rama cea ovală în ornamentele

cu icna aceluiaşi sfint din Evanghelia dela,

1697. Sandul tipograful, care este iscălit şi aici, a avut în vedere
icona numită a lui Antim, şi a împrejmuit icâna cu aceleşi patru
capiteluri, ca şi Antim, a pus pre Evanghelist să stea în picidre

inaintea unui portic, ţinând în drepta condeiul şi cu stinga cartea

de scris, a aşedat în partea drâptă a icânei pre îngerul emblematic, esecutând cu mânele gestul atenţiunei, ca şi la Antim ; ba mai
mult lângă călimări a gravat şi cuțitul. Dacă ornamentele cu accesoriile din acestă icână s6mănă cu cele din Evanghelia dela, 1697,
Sandul tipograful are şi meritele sale speciale întru a reda kipul
Evanghelistului, care are o înfăţişare de bărbat, a îngerului cu posi-

țiunea sa, şi mai ales el îşi arată măestria, cănd ne înfăţişază, por„ticul cu col6nele, arcurele şi cu ferestrele lui, şi în sferşit când
reprezintă o cetate, ce este înkipuită în depărtare.
Icâna Evanghelistului Luca, pusă într'o ramă tot ovală, îi este
incunjurată rama cu capiteluri în totul semine cu cele dela icâna
respectivă din Evanghelia dela 1697. Mai mult. Accesoriile din interiorul ramej, ca cele do& cărţi, una pe mâna stânga a Evanghe.listului şi alta pe masă, un vason cu o fl6re şi boul îngenunke
lângă piciorul stâng sint tote imprumutate dela Antim, dar lucrate
de cătră Sandul tipograful cu multă acurateţă şi kiar mai măestrit.
Kipul insă a Evanghelistului din Evanghelia dela, 1765, faţa de pre
masă, porticul, lucrat cu arcuri, sint înkipuiri ale imaginaţiei lui

Sandu, şi ele tote intrec

în măestrie

lucrările

de aceiaşi

natură

ale lui Antim.
In sfârşit, icâna Evanghelistului Marco este o lucrare curata
lui Sandu, fâră vre un împrumut din icâna respectiavă
lui Antim.

Fiind şi acestă icână, aşăgată în ramă ovală, Sandu a primit

numai

accesoriile

Evanghelist,

dar

arheologice,

a dat

kipului

care

sînt

sfintului

comune
o

icânelor

înfăţişare

de

d6r

acestui

bărbat

cu

barba mică şi fruntea, încreţită, înfăţişând pre omul gânditor. A
aşedat pre masă o singură carte deskisă, pre carea o ţine Evan-

ghelistul

cu mâna

stângă,

şi în drepta i-a pus condeiul,

pre care,

ținendu-l în spaţiu, îl arată gata de a scrie. La distanță a gravat
vederea unei cetăţi, şi kipul leului emblematic este redat aşa, că

are fisiognomia de om, lar ramura, ce incunjoră rama, şi carea pare
a fi de trandafir, se incepe din partea, de jos a ramei ovale, umplând golul dintre rama cea ovală şi altă ramă pătrată, ce încadreză icona, şi apoi, mergând în sus, umple golurile de sus dintre

rame, sferzindu-se în dos flori de trandafir.
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“'Trimorful,

compus

in

ieâna Mantuitoriului

bine

cuvântând, a

Maicei Domnului şi a st. Ioan botezătoriul cu mânele întinse spre
rugăciune, este unul şi acelaşi, care stă pus în fruntea tuturor Evangheliilor,

şi kipurile

din dinsul sint înfăţişate în stilul Bisericei n6s-

tre, şi cu destulă măestrie.
La, începutul Minologiului avem
Stilpnicul, şi acâsta pentru cuventul,
Biserica,

s&rbeză

memoria

în frunte icâna St. Simeon
că în dioa de 1 Septemvrie

sfint.

acestui

Măestria

elementele

cu

an-

heologice ale acestei icâne sint cele întrebuințate de Biserica n6stră
în asemenea,

împrejurări;

de shimnic cu camelaucă

sfintul este îmbrăcat

adecă

şi aşedat

pre cap,

pre

un

în vestminte

pirg,

ţinend

în arâpta Evanghelia şi în stânga crucea. Ornamentele, ce încunjură icâna, sînt compuse din rămuri, foi şi boboci, lucrate cu măes-

trie, dar fără fineţă în înfăţişare. Tecstul celor 11 luni este despărţit de câte o cruce, pusă in câte o ramă mică ovală, iar pe de
lături sînt do& rămuri, care arată lucrul mânelor csilografului nostru
«Sandul typograful».
Tecstul evangheliilor este încadrat în linii drepte, care îl despart în do8 coldne, iar materiile tecstului, fețele gâle, şi jumă-

tăţile din feţe sint împodobite cu arabescuri, formate dintr'un omega
(o) cu trei foiţe în mijloc, aşedat în tote posiţiunile, şi dintr'un

copăcel mic, unde pământul este înfățișat; prin ceda copăcelului sucită la drepta şi intorsă şi la stânga, corpul printr'o linie dreptă
şi corona copăcelului prin trei foiţe. Aceste arabescuri sint singurele,
ce le întrebuinţază

al săi la mijlocul

Sandu în totă Evanghelia sa, şi el pune pe o mega

fie în rând

unei ornamentaţii,

drept, sait în altă

o
formă, iar cu copăcelul ornâză estremităţile.
In deobşte, ornamentaţia Evangheliei din 1765 este o lucrare

măestrită, care în unele privinţe dispută meritul lucrărilor de asemenea natură ale lui Antim. Dacă Antim este special în gravarea

plântelor cu rămurele, foile şi florile lor cele fin lucrate, Sandu îl
intrece în înfăţişarea kipurilor omenești şi de -animale, în gravarea
porticelor, meselor, şi în deobşte a obiectelor, ce se pun ca accesorii intro icână. Da, Antim este părintele csilografiei romăne din
adoa jumătate a vâcului al XVII-lea, iat Sandul tipograful pote fi
privit ca un reformator al acestei măestrii grafice dela inceputul jumătăţei adoa a, vâcului al XVIII-lea.
+
*

x

Sandu tipograful, având meritele sale în măestriile grafice, este
departe de ori ce merit literar, când mai ales avem în vedere Evanghelia dela 1765, unde Sandu pare a fi singurul om de acţiune.
Luâna Evanghelia lui Antim dela 1697, cea tipărită la Snagov,
Sandu a reprodus'o prin Evanghelia dela 1765 aprâpe în tote par-

ticularităţile ei literare, corectând numai puţine cuvinte, particule
şi flecsiuni, care îi impunea acum propăşirea limbei româneşti.
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Mai întăi Sandu păstreză, ca şi Antim prin Evanghelia dela,
1697, împărţirea Evangheliilor în capitule, dupre cum este şi în
cea, grecescă, dar apoi adaugă şi pericopa gilei, şi pentru acesta,
tipăreşte : «Sâmbătă după Paşti în sărbători, dela loannii. Cap. III
facâla 11; cu alte cuvinte adaugă pe lângă zacelă şi vorbele pleonastice dupre Antim «în sărbători».

Dacă, comparăm
în skimbarea

tecstul din 1765 cu cel din 1697, şi îl privim

vorbelor,

pre care a săverşit'o Sandu prin tecstul seii,

descoperim, că şi aici puţine skimbări s'aii făcut, şi tote aceste
skimbări eraii dictate acum de starea, limbei româneşti. Aşa, Sandu prin
Evanghelia din Marţa săptămânei luminate dice: «dini toate scripturele» în loc de «dintru...» al lui Antim. «Şilă siliră», în locii de:
«ŞilU nevoiră» ; «rămâi cu noi> în loc de «mâl cu noi», dupre
Antim. Prin Evanghelia de joi a aceliaşi săptămâni Sandu skimbă

tecstul lui Antim şi dice: «De nu se va naşte cineva adooa oară»
în loc de: «nu se va naşte cineva de sus» dupre cum este şi în

tecstul grec:

naşte

<2âv uj zis Yewm9T «voYev; şi mai jos: «cadesă voao avă

adoaoară»

în loc de:

«<cadesă voao a vă naşte de sus». In

Evanghelia din Sâmbăta aceliaşi săptămâni tecstul grec sună astfelii : cod Spara ăvYooroc daufivew otdiv» pre care Antim prin Evan:

ghelia dela 1697 îl traduce cu Ieromonahul Atanasie în mod literar şi

dice: «nu pâte omul a lua nemică» jar Sandu tipăreşte: «nu pote
omul avea nimici» ; adecă lasă înţelesul literar al lui cicpufâdvew> şi-l
traduce liber cu <avea»>. Asemenea tecstul grec: <5 ov cv viugr,
vuugios 201, 0 68 gilos roi vupugiov, € 2ocmuoc xcl Axoiov ctroi, xaog
paie di zi goviv roi vuugiou» se traduce de cătră Antim şi Ata:
nasie aşa: «Cela ce are nevastă ginere taste: iară priiatenulii ginerelui carele stă şi ascultă pre eli, cu bucurie se bucură de glasul
ginerelui» ; jar Sandu, lăsând înţelesul transformat al vorbelor, tra-

duce literal şi tot-o-dată mai aprope de limba, vorbită de noi astă-qi,
şi pentru acâsta tipăreşte: «Cela ce are miresă mire laste: iară

priiatenul mirelui carele stă şi ascultă pre eli, cu bucurie se bucură
de glasul mirelui». Vorbele cadere zveina &pov= luaţi duh sfint»
din Evanghelia dela Duminica Tomei Sandu le traduce nu bine,

gdicend: <luaţi Duhuli sfintii»; adecă ca Antim, şi nu ca Atanasie,
care nu axticul6ză vorba «Duh» fiind ast-feliii şi in tecstul original.
In

sferşit

pentru

a înkeia

cu

micile

skimbări

de

vorbe,

pre

care

le-a întrodus Sandu în tecstul Evangheliei din 1765, vom mai cita
un loc din

Evanghelistul

săptămână

după Paşti, unde Mântuitoriul arată învăţăceilor sei ra-

Ioan

şi din Evanghelia de Sâmbătă atreia

porturile dintre Sine, Părintele şi St. Spirit, şi prin care Evanghelie vorba «sinagogă» dela Antim se traduce cu <săboară: ; adecă,

cu înţeles literar de adunare şi tot-o-dată în plural şi nu bine.
Mergând

Sandu,

cum

am

arătat,

pre

urmele

lui Antim

în

ce

priveşte vorbele tecsturilor Evanghelice, trebue să mai ştim, că cu
particulele el este şi mai aservit tecstului lui Antim, făcend skim43453.

|
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bări

mai

multe în

flecsiunile

vorbelor,

care

se

impunâi

de mersul

skimbăcios al limbei româneşti. Aşa singură preposiţia 2» din Bvanghelia dela Ioan, cetită la liturghie în dioa de Paşti, se traduce cu
«întru» şi nu cu «la» ca Antim, dar şi acesta numai în locul acesta.
In privinţa flecsiunilor însă Sandu skimbă la tot pasul trecutul

arhaic cu trecutul aucseliat, şi pentru acesta, dice: «şi sait apropiiatu» în locii de «şi să apropiară»; deşi mai jos puţin are <şili
siliră»

în loc

de

«şi

lati

silit».

Apoi:

«disaii»

în

loc

de

«dise»;

«şi laii dusă» în loc de «şilii duse»; «nu te mira căci ami isi»
în loc de: «.... căci gişii»; «de ami grăitii voao cele pămenteşti»
în loc de: «de dişii voao câle pământeşti». Asemenea face şi cu
flecsiunile arhaice ale substantivelor, şi pentru acesta, tipăreşte:
«Moysi> în loc de <Moysii»; «lucruri» în loc de lucrure»; skimbă,
pretutindenea şi rădăcinele arhaice ale vorbelor, punând «Biscrică»
în loc de:

«Besrică»;

«dinit>

în

loc

de

arhaicul

coniucţia vekle de impotrivire o dă tot-d-una cu

«denit» ; «ce»

«ci».

Şi vorbind

în deobşte, cu tote că prin Evanghelia din 1765 se vorbeşte de
doă ori despre tecstul grec, şi anume că tipicurile sunt date dupre
greceşte, noi afirmăm, că Sandu nu a ştiut acestă limbă, judecând

dupre skimbările făcute, şi că el a întrat în tecstul original numai
cu aceia, că l'a retipărirea Evangheliei sale a mers pre urmele lui
Antim, reproducând aprâpe tecstual Evanghelia din 1697.
*
*

*

În privinţa ortografiei Sandu tipograful s'a condus de regulele
gramaticale tot ale lui Antim, pănă şi în greşalele acestuia. Aşa la
Sandu găsim în regulă generală, ca şi la Antim, pe ieri (n) cu sonul
de

u

scurtii

(i),

ca în

întrebuinţază pe
Pentru

i scurt

vorbele:

> =u
(Î) are

«fiindă,

disii,

locului»,

scurt şi asverlit. de la
pe

i duplu

(n).

Pentru

şi f6rte

sferşitul

diftongii

rar

vorbelor.

ea şi ia are

pe iati ('k) pentru ea, pe (ra) pentru diftongul ia, şi pe (4) tot
pentru același diftong, dar numai la mijlocul şi sfărșitul vorbelor;
şi pentru acâsta, dice: ckpm, kpkac, rap, racre, awka, ÎnSare etc. Şi
fără

a mai

lungi

vorba,

o spunem,

că întrebuinţarea

literelor

kiri-

lice din Bvanghelia dela 1765, este. aceiaşi, ca şi prin lvanghelia,
dela 1697.
Asemenea şi cu punctuaţia Sandu nu se depărteză de Antim,

kiar şi în greşalele acestuia. După ce are acel6şi sămne de punctuație,
le întrebuinţază ca şi Antim. Bună Gră doă puncte (:) se pun în
locurile de aduceri, dar nu lipsesc ase pune şi în locul virgulei,

dupre cum făcea şi Antim, şi de aceia scrie: «După acâia au disil
Thomei: aduţi degetul tăi încoace, şi vedi mâinile mele: şi ado
mâna ta şi bagă in coasta mea: şi nu fii necredinciosi, ci credinciosi».
*
*

Sferşind şi acest studiu,

*

noi în privinţa Evangheliei

din

Blaj
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dela 1765 nu putem alta să dicem, de cât că acâstă
Evanghelie
este o reproducere a Evangheliei din 1697, şi că Antim
a fost
povăţuitorul literaral lui Sandu tipogratul in tâtă întreprinder
ea lui.

Deşi prin porta cărţei se vorbește de Maria, Teresa

şi de

Vladica

Atanasie, şi de altă parte ni se mai spune, că Evanghelia
este tipărită în Mitropolia Blajului, totuşi aceste persâne, credem
noi, sint
pusă aici numai ca, autorități ale locului şi ale timpului
tipărirei
acestei. Evanghelii. Sandu tipograful dela Iaşi, fiiul
lui Ieremia
tipograful, care pare a fi invăţat măestriile grafice în monăst
irea
ortodocsă cu hramul Adormirea Maicei Domnului dela Liov,
sai
pote şi în Iaşi în tipografia Mitropoliei, este singura persân
ă de
acţiune în acâstă întreprindere, ajutat fiind în lucrarea, mecan
ică
a tipărirei de cătră tipografii Petru şi Ioan Rimnicenii. Iar
autorităţile bisericeşt-ale
i Blajului şi anume Vlădica Atanasie, pentru a,
nu lăsa loc de bănuială în acâstă Evanghelie, a trebuit, ca
el să
indatoreze pre Sandu, de a retipări tecstul Evangheliei lui
Antim,
care nu numai că nu puteafi bănuit de eterodocsie, dar el trecea
în

okii Românilor
mai

apropiât

Antim

vecului al XVIII-lea, de tecstul -cel mai

de cel grecesc,

şi apoi acest

tecst mai

tipograful, literatul şi martirul Bisericei româneşti.

Îi
e co

i

corect

era şi

al

şi
luj

XI.

GVANGRELIA
DIN

1775.

EVANGHELIA

ROMÂNESCĂ DIN 1775.

La data acestei Evanghelii vi6ţa politică a Românilor era
dusă de doi curenţi; unul creştinese şi al doilea era, cel filoturcese.

Incă de prin vâcul a] XVI-lea Românii înţelesese, că primejdia cea,
mare pentru visța lor politică nu venia din partea 'Turcilor, carii
acum se jucaii cu drepturile ţărei şi comitei tot feliul de abusuri

prin funcţionarii împărăției, mai ales că aceşti funcţionari avâi totdâ-una

la spatele lor pe un fiii al Fanarului. Grele, e prea adevărat,

ai fost vremurile din trecutul

ţărilor

româneşti.

skimbaţi cu cea mai mare uşurinţă ; capetele boerilor

Domnitorii erai
cu ale Mitropo-

liţilor sburaii la cea mai mică încruntare a unui Paşă,

iar poporul

era skingiuit,

ca să plătiască

sai Visir;

tote dările, care de care

mai arbitrare şi mai neomendse. Şi cu tte aceste, Turcii avi în

țările româneşti un
lui Bogdan, fiiul lui
credea, că mai bine
kiar s6rta ţărilor de

mare partid politic, care încă de pre vremea
Stefan cel mare, şi kiar ale lui Mircea cel mare,
este de a, trăi în armonie cu Turcii, de a lega
cea a Turciei, saii dupre espresia timpuluide

a nu «turbura pre Leul» de cât de ase încrede Polonilor Şi Ungurilor, n6muri necinstite şi viclene, care căutaii nu numai de a nimici
politiceşte aceste ţări, dar de ale îngloba în legea lor. Legea român6scă supt Turci avea libertăţile ei; Bisericele se râdicaii dupre

credinţa Românilor, care de care mai falnice;şi vi6ţa lor socială şi

religiose

avea

de îndurat

neajunsuri

trecătore,

mai

ales din partea,

Grecilor, carii ca nişte roi urmaii urdiile turceşti, aşa, cum vedem

astă-di

armatele

ruseşti

urmate

de antrepenori

ovrei.

In tot casul

insă, aceste suferinţe nu se păriai Românilor din tote timpurile
aşa de grele şi de amerinţătore, ca cele ce îi aşteptau din partea,
creştinilor, mai ales acelor de supt ascultarea Bisericei. romane ; şi

de aceia acest curent

dilele n6stre, şi anume
de

la

mânilor

1877,

când

în resboiul

merge

în paralel: cu. cel. opus

lui

legiuitâre,

întrarea

în camera,

ce

a

hotărit

ruso-romano-tur
-încă
e se mai

ai turcofilismului vekii.

pănă în

pănă la, neatârnarea ţărei de după resboiul

Ro-

văd: partidani de
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Alăturea

cu partidul

politic turcofil era şi al doilea partid

ţările române, pre care îl putem numi filocreştin, şi care
radimul mai pre urmă în Austria, şi în sferşit în Rusia.
pre timpul

lui Mircea

cel mare

şi al lui Stefan

în

îşi avea
Incă de

al Moldovei

Papii

Romei, audind ae repeţitele triumfuri ale Domnitorilor români asupra, armatelor turceşti, încercaii de a mai râdica cruciate împrotiva,

Musulmanilor, şi une ori prin legaţi, trimişi înadins la Români, cele
mai de multe-ori însă prin Regii Poloniei şi ai Ungariei lucrau, ca
Românii săse alieze cu Principii creştini din Apusul Europei pen-

tru alungarea, Turcilor, şi mai ales pentru eliberarea, locurilor sfinte.
De tâte aceste încercări din partea celor dela Roma şi al Ei Românii în totalitatea lor se feriaă forte mult, temându-şi legea stră-

moşescă,

folosindu-se

Principilor

însă de ajut6rele

creştini, dor

nu-

mai întru a mai înfrîna urdiile turceşti şi tătăreşti, făcend pre cei mai

mari ai acestora să înţelâgă, că la Dunărea este un popor, ale căruia
tractate trebuesc respectate... Şi aşa merg lucrurile pănă la Mihai
Bravul, carele de acum cu Austria, dar tot prin partidul filocreştin,
încep a lupta Românii împrotiva Turcilor nu atâta pentru alungarea acestora din Europa, pre cât pentru strămutarea suzeranităței

lor dela Constantinupol la Viena, şi Mihai cade sub ştiuta lovitură

politică anticreştină şi neomendsă, iar partidul filoturc îşi reia pre:
cumpănirea, scăpându-şi vi6ţa cei din partidul opus prin Austria,

Ungaria şi Polonia.
Cu începutul vâcului al XVIII-lea părtidul filocreştin din ţările
române râdică iarăşi capul, mai ales după ruşinea, 'Turcilor de supt

zidiurile Vienei, şi cu ocuparea_Olteniei
partid kiar se împuterniceşte,

avend

de

de acum

cătră

Austriaci

ragdimul

acest

de o parte

în Austria, şi de alta in Rusia, carea cu cuceririle, sale împrotiva
Tatarilor din Imperiu ajunsese un factor puternic şi în politica Româ.nilor. Dacă pănă acum un Antim Ivir6nu îşi perde capul pentru

politica filocreştină, fiind kiar părăsit şi uitat de cătră ai sei, partidanii
acestei politice din decursul vâcului al XVIII-lea aii destule cuvinte
de a nu-şi mai teme legea strămoşască, fiind ea acum întărită de
credința, seculară a Românilor, de ajutorul, ce începuse a le veni
dela Ruși, şi mai ales fiind că eraii sprijiniți în luptele politice de
acea, jumătate din fiii Fanarului, care întrase în acest partid, r&mânend ca ceialaltă jumătate să lucreze”cu partidul turcofil. Da, Grecii

aii lucrat tot-d6-una în ţările Românilor împărţiţi între partide, iar
preste hotare ei cu ajutore tot româneşti lucrau preste capul Românilor, şi anume la alungarea 'Turcilor din Europa, corupând pre aceştia

prin partidanii filoturei din imperiu, şi râdicând cu toţi streinii împrotiva, lor mai ales armatele ruseşti; se înţelege, că având cu toţii acelaşi
de ale moşteni Constantinupolul cu întrega împărăție turcâscă.
În ţările Românilor, politica fiind purtată de cele doă partide
veki, Românii mai avâii de luptat pre terenul social, precum şi cel
gind,

literar cu Grecii, carii hrăniai idealuri neromâneşti şi lucraii pentru
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interesele

nemului

lor

în

nişte

planuri,

cu totul

opuse

celor

ale

Românilor. Folosindu-se de averile ţărei, care trecâii pre fie-car
e di
la avutul lor, Grecii se cultivaii în țările Românilor, ca acasă
la
dinşii, grecizând familiile boereşti cu Bisericele şi instituţiunile
ţărei,
Şi pregătind ţara pentru ora supremă amarelui lor ideal.
In ace:

laşi timp îns tot partizani de ai filocreştinilor îşi îndrep
teză privirile spre Rusia, şi o deputaţie, compusă din Mitropolitul
Grigorie,

M. Cantacuzin şi N. Brâncovânu,

se duce în 1768 la Petersburg, şi

aici în timp de doi ani lucrză, ca să aşede ţara, supt protec
toratul
rusesc. Când partidul filocreştin curat românesc îşi pune
nădejdea,

in Ruşi, cel filoturcese cu Grecii din amândo partidele ţărei
zădăr-

nicesc

intreprinderea,

răţie bizantină,

şi Domnitorul

skimbând

pentru

Ipsilant

acesta

pre

începe

Corbul

a visa

stemei

o împ&-

româ-

neşti în Vultur, şi lăsând grija literaturei bisericeşti a Români
lor
altora. Şi dacă după Domnitor acel altul urma, să fie Mitrop
olitul

ţărei, Grigorie, nu trebueşte să uităm, că, şi el dela 1768
era afundat în politică, şi pote pre nesimţite atras şi în politic
a lui Ipsi-

lant, iar literatura românâscă, dela 1775,

bisericesc, este lăsată pre sama

şi anume cea a ritualului

subalternilor, şi a acelora, carii mai

av6i dor şi se mai îngriijai de trebuinţele Bisericelor române
;

vo-

Jesc să dic, că tiparirea Evangheliei dela 1775, pre carea
avem aici a o
studia, este lăsată în îngrijirea Ieromonahului Ioakim, iconom
ul Mitropoliei şi îngrijitorul tipografiei, dându-i Mitropolitul numai
voia, de a

întimpina keltudla tipăriturei

Da,

acâstă

Evanghelie,

ain

veniturile

de atunci ale Mitropoliei.

cum vom vedea şi în decursul studiului

acestuia, se datorește mai! ales Ieromonahului Ioakim,

el singur

prin

inkelerea,

ce o pune

aceştei sfinte şi Dumneg&eşti

la sferşitul ei:

Evanghelii fostam mai

saii cum dice

«La începerea

mult

îndem-

nătoriu şi sirguitorii». Pe lângă Ioakim, ca autor moral al
Evangheliei
din 1775, trebueşte să mai spunem aici, că şi tipograful
Dimitrie
Popovici cu un alt leromonah, csilograful Grigorie, aii
depus: ostenelele şi activitatea lor la tipărirea, acestei Evanghelii,
fie-care se
înţelege în ramura sa. Dar incepend de la, Ioakim şi
pănă la Ieromonahul Grigorie, tote pers6nele, ce aii colucrat la tipărirea
acestei Evan-

ghelii, eraii lipsite de cunoştinţele literare, trebuitore unei
ediţiuni
de valdre, proaducând, cum am vădut, Ioakim îndemnul şi sîrguin
ţa,

Popovici măestria tipografiei şi Grigorie pre cea a csilogra
fiei.
Aceste anume împrejurări ale Evangheliei din 1775 aă făcut,
ca cartea să fie aprope o retipărire a Evangheliilor premer
gătore,
ocupându-se de tipărirea ei numai cei ce avâi doruri române
şti,

i

şi carii nu erai încă duşi de curentul grecesc, şi nici absorbi
ți de
politica înaltă a timpului... Dar mai amărunţit :
Porta cărţei:

«Sfânta şi dumnegăiesca Evanghelie.
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«Care saii typăritii

acumi

în dilele prea Inălţatului Domni, şi

oblăduitoriii a toată Țara Rumânescă.
«76

Alecsanâru

Ioanii Ipsilanti

|
voevodiă.

«Cu blagosloveniia şi cu toată keltuiala Purtătoriului Pravoslavii prea sfinţituli Kyri Grigorie.

Mitropolitii

a

toată

ţara

Rumâ.

n6scă şi ecsarhu Plaiuriloril.
«Acumi întru cestaşi kipi typărită şi diorthosită în scaunulii
Domniei înii Bucureşti în typografiia Mitropoliei 1).
«La anuliă dela spăseniia lumii 1775.

«De Dimitrie Petrovici, Bucureşti.
Pe faţa adoa a foiei întăia:
« Versuri politice 10 asupra Stemei prea Luminatului Slăvitului, şi Blagocestivului 76 Alecsandru Ioanii Ipsilanti voevodi.
Pe

«o = Crai, Rege,
voevod.

laturele

stemei:

ist. = Alecsandru,

Yy = Ipsilant,
|

B29 =

Supt stemă:
«Vulturulii Evanghelii tuturoră ne arată.
A bogosloviei nălțime Minunată 2).
Vulturulit Ungrovlahiei acesti ce poartă Cruce 3).
„Arată Blagocestiia, prini semnulii ce aduce.
1) Cuvântul hotăritoriii în tipărirea unei cărţi bisericeşti, şi mai ales a unei Evanghelii, este
tot-d&-una îndestularea

trebuinţelor

ritualului,

trebuințele Bisericelor din cele not judeţe,
înființată încă, şi apoi lipsa de Evanghelii
rie îşi avea ocupată tipografia eparhială cu
îşi îndrepta cererele pentru Evanghelii tot

Pe

la 1775

Mitropolia

Ungro-Valahiei avea a îndestula

ce o compunâi la 1775, când eparhia Argeşului nu era
începuse afi simțită și în Oltenia, unde Episcopul Kesatipărirea între altele şi a Mineelor. Eparhia Buzeului
la Mitropolia Ungro-Valahiei, şi tot de aici se îndestulaii

trebuinţele Bisericelor din Moldova şi cele mat multe ale Bisericelor din Transilvania, Dacă între
anii 1693—1697 avem dot ediţiuni de Evanghelii, şi acesta în decursul numai a patru ant, îm-

prejurarea istorică stă întru aceia, că cea dinti! ediţiune cu tecst greco-român nu era destul de
îndemănatică pentru trebuințele bisericeşti, şi de acela avem ediţiunea dela 1697, unde tecstul
este numa românesc, şi prin urmare mai propriu pentru asemenea trebuinţe. Este mică durata de
timp

şi între

cele dot

ediţiuni

din

anif

1742

si 1746,

dar împrejurarea

şi aici stă întru

aceia,

că

cea întăfa ediţiune este făcută la tipografia Mitropoliei Ungro-Valahiei, iar adoa la Episcopia de
Rimnic, unde, cum am văgut, se începuse un curent nou literar. Numai între Evangheliile din 1760

şi 1775, care se tipăresc în decursul a cinci spre gece ani şi în acelaşi tipografie a Mitropoliei,
nu putem vedea alt cuvânt hotăritor, de cât cererile cele multe în Evanghelii, care se făcâii Mitropoliei din tâtă lumea românescă.

Ce se atinge de Evanghelia dela 1765 din Blaj trebue să recunâştem, că Românii din Muntenia şi Moldova, neavând pe acele vremuri 6meni cărturari de încredere, carii să li arate adevărata
valâre

a acestut

tecst,

se cam

feriaii de tecstul

blăjan,

şi preuţil

satelor,

afară dâr

de acel ce eraii

de loc din Transilvania, nu prea punsii bucuroşi pre sfânta masă un asemene tecst,
2) Alusie la emblema Evanghelistului Ioan, carea este vulturul.
3) Eca -corbul stemei rumâneşti prefăcut în vultur pentru întăfa dată în acest şir de tipărituri. A trebuit să vină pe tronul Țerei ua Alecsandru Ipsilanţ, om' de altminter cu cultură, dar
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Şi cu sburarea cea, presusi înţelepciunea
mare.
Adomnului stăpânului cea făr de asemă
nare.
Lui Alecsandru Ypsilantii celuj de sus
încorunatii 4,
Pe care bine ţara să domnâscă ca un
st&pân adevărații.
H.se mântuitoriule atoti st&pânitoriule,
Invredniceşte pururea cu pace şi cu linişt
e.

Pe

fâia

adoă:

« Viiaţa sfintului

şi Evanghelistului Ioannii, după cumii
ati scrisă
Sofronie.
« Aacestuia Evanghelist Viiaţă, Dintrale
lui Dorothei mucenicul şi Apostuli

i 5) 'Tyrionului.

Pe fâia atreia şi apatra:
«Inştiinţare pentru

cetanita Evangheliilorii

de unde să începe, şi unde să săvirşeşte.
Pe f6ia

preste

toti

acincea a Evangheliei, scă intăia a
tecstului
Evangheliile dela Ioan, şi merg pănă
la fâia 20,
unde se înkeie cu:

anuli

încep

«Sferşitulii Evangheliilori
lui Ioannii, dela Paşti, pănă la Dumineca, Rusaliilorii.
Pe fața adoa a foiei 20 tipicul Evanghel
iilor
faţa întăia a foiei 21 este:

lui Matei, iar pe

«Viiaţa sfintului Evanghelistii Matthei,
de Sofronie.
de o cultură universală, şi cu veleități de
imperiu, pentru ca corbul tradiţional, şi
cu trecut istoric al ţerei românești, săse prefacă
într'un vultur, care, dacă nu este încă
bizantin şi cu
pete, apol este vultur, şi cu veleităţi greceșt
i de a ajunge imperial. Posiţia însă în acestă dot cade stemă a Gmenilor cu dor de |Eră nu
skimbare
este ușâră. La 1760 publicându-se Evanghelia,
pasere
stema țerei se numește corb și după
a din
cinci spre gece ani numai ci se văd
nevoiţi a o numi vultur,
Aşa fac toţi acef, ce interpreteză tradiţiunile
unut
popor
cu
normel
e
generale ale culturel, saă le
invălesc în veleităţi ale minţei lor...
|
4) Incorunatii în loc de încoronat, Şi acestă
întune
care a sonulut O din penultimă, întrebuinţată mat mult de Moldoveni, este cerută
de
armonia limbei în pronunţă. Intre doă
vocale deskise, ca €0 și nat, se cerea
silabe cu
o silabă întunecată, ca pu, Dar, atât
Muntenii, cât şi Moldovenii, având a face cu o vorbă, mat
puţin întrebuințată de săteni, adecă mai
orăşenâscă, n'aii
supus'o încă legilor generale ale foneti
smului, şi de aceia o scriu şi o pronun
ță pănă astă-di
încoronat.
5) Apostulii în loc de Apostolii. Aici se
Ă
preface 0 în u tot pentru cuvântul pronu
moni6se şi uşâre a vorbelor. Român
nțe arii în deobște

mării,

omii,

sfârșesc ' vorbele

cu sonuri

întunecate,

ca pară,

vorbă, fie acest sferșit premers de
un son tare, ca în pară, sii întune
cat ca în mări,
De aceia 0 din Apostolul grecesc s'a prefăc
ut în u, scriindu-se și dicându-se Apostu
; adecă
l româneşte.
Calificativul de Apostol, atribuit lui Dorote
i
al
-Tirulu
i,
este
luat aici în înţelesul transformat de predicator, creștinătoriă,
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foia 22-55 se pun Evangheliile
unde se înkeie cu:

Dela

dela

Matei,

«Sfârşitul Evangheliiloră ale lui Matthei, pănă intru
Duminecă, a şaptea spre dâce, ce să kiamă a Hananeii.
Urmiză

apoi un tipic scurt ul acestor

fața adoa

Pe
«Viiaţa
Dela

sfintului

Evanghelistii

fâia 57—98

Apoi

a foiei 55:
Lucăi, după cum
dela

scrie Sofronie.
Luca,

care se sferş&sc aşa:

«Sferşitul Evangheliilori
săptămâna

Lwvanghelă.

Evangheliile

merg

uciastă

de postului

brânzii,

Lucăi, până înii lăsatuli secului de
celu mare.

un mic tipic al acestor

Evanghelii.

Pe foia 99 faţa întăia:
« Viaţa sfintului Marco Evanghelistulii dela Sofronie.
«A aceluiaşi Evanghelist Viiaţă pre scurtii, dela Dorothei
Muceniculi

episcopulii

Tyrionului.

Dela foia r0o—129

Evangheliile

lui Marco.

Pe foia 129:
«Inceputuli

Evangheliilorii

celorii

11

voscresne.

Pe foia 134 începe:

« Minologhionii,

întru carele să cuprinde orânduiala Evangheli-

iloră pre lună.

Dela fâia 174 pănă

la sferşit:

«Evanghelii de t6tă trâbă ; adecă la tirnos6la Bisericei, maslu etc.
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Pe faţa adoa a foiei 180 şi celei de pe urmă,

cetim:

«Slavă, cinste şi înkinăciune celui în Troiță unuia Dumnedeii,
care n6i ajutatii după începutii de am ajunsii şi sferşitulii.
«Iară cel-ce vă veţi întâmpla a ceti Bucuraţivă în. Domnulii,

şi vă rugaţi pentru noi, şi ce greşală veți afla îndreptaţi cu Duhulii
blândeţelorii nepuindu-ne

în ponosii.

Că nu iaste lucrare de Ingeri,

ci jaste lucrată de mână, de ţărină, că, precumii jaste cu neputinţă

a nu gusta cineva din moarte,
scăpa fară de greşală.

<Typăritusau

în anulă

intracestaşi

dela Naşterea

kipii şi 'Typografulii

lui Hs.

a

1775.

«La încâperea aceştei sfinte şi Dumnedteşti Evanghelii fosmai multi îndemnătoriii, şi sirguitoriii celii mai micii între

tamă

Jeromonahi Ioakimi Ieromonahulii
Mitropolii Bucureştii 6).

kivernisitoriulii typografii sfintei
-

«Precumi dorescii să sosiască la vaduli celii cu adăpostire.
Carii sănti bătuţi de valurile Marii cu neodihnire,
Intracestaşi kipii şi Typografulu de a, cărţii sfârşire

Laudă ne încetată lui Dumnedeu dă şi mulţumire 7)
*
*

+

Antim Ivir6nu, deşi omorit cu morte martirică la 1716 de cătră
partidul fanariot cu Domnitorul N. Mavrucordat în frunte, el trăieşte
sufleteşte între Români şi la 1775, şi se face vădit şi prin ornamentaţia

Evangheliei

din

acest

an.

După

ce

tipograful

Dimitrie

Petrovici împărţeşte tecstul Evangheliei în doă col6ne, ca şi Antim,
incadrându-l în opt linii, din care doă sus, cu care începe faţa şi
una jos, cu care o înkele, şi pune o linie la rădăcina feţei, do
între tecsturi şi do& pre margenea

de afară a feţei,

trebuințază icânele Evangheliştilor cu Serafimul,
Antim

pentru

Evanghelia

dela

1697,

ediţia

după

ce

în-

cel lucrat tot

de Snagov;

în

de

sferşit

după ce însuşi arabescurile sint acel6şi, iar aşedarea lor la cele
mai multe din ornamentele, despărţitâre ale Evangheliilor, sînt o
imitație a aşedărilor lui Antim; Tipograful Petrovici s'a mai slujit de icâne şi de ornamente datorate timpului seii, şi care ai fost
adause

la materialul

cătră un ieromonah
€ La

1775

tipografiei

din

Mitropolia

Ungro-Valahiei

de

Grigorie. Dar mai amărunţit:

tipografia Mitropoliei din Bucureşti avea, cum am ţiice noi astă-di,

de Director

al el, pre leromonahul loakim, şi de tipograf de căpetenie pre Dimitrie: Popovici.
7) Vorba mulțămire, începută cu silaba intunecată mMul era mai românește să fie urmată

silaba ţă, şi nu ţu ca astă-di; adecă o

silabă cu son mai deskis. Acest

fenomen

tâlnim pretutindenea în Evanghelia dela 1775, precum şi în cea dela 1760; şi
că Întunecarea lui ţu din mulțămire, precum se pronunţă şi astă-di în București,

limbistic

de

îl în-

acâsta dovedește,
se datorește unor

persâne, care voind a înlătura sonul ă (m), Vaii prefăcut în VW, dupre cum se zicea o dată și rumân,
în loc de român.
i

|III
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In privinţa

icânelor tipograful Petrovici,

gheliştii lui Antim

şi Serafimul

cel

întrebuințând

cu crucea,

atârnată

Evan-

de

gât,

mai are la îndămână o iconiță a Mântuitoriului, pre carea o pune in
fruntea kenariului din porta Evangheliei şi la începutul Minologiului, şi
apoi un trimorf, întrebuințat de dinsul la începutul Evangheliilor fie-că-

rul Evanghelist.

Iconiţa întăia este în formă de medalion, săpată în

mijlocul unui kenariă lung de 10 ctm. şi lat de 31/2 ctm. şi înfăţişază

pre Mântuitoriul în posiţia, de Archierei, bine cuventând cu amândoă mânele. Stilul iconiţei este acel bizantin, întrebuințat în Biserica n6stră în decursul vâcurilor trecute, fără aputea dice, că acâstă
iconiţă e un lucru de măestrie. Intrebuinţând csilograful numai
linia, pentru a înfățișa trăsurele fisionomiei, formele trupului, saii
cutele hainelor, el nu cunâştea, se vede, valdrea umbrelor la figuri, şi de
aceia icona sa este o figură de rând. Cu kenarul, ce esă din doă

cornuri, aşedate sub iconiţă, şi este tot-o-dată compus din doă rămuri,
ce ai foi şi câte o fl6re în virtul fie-căria ramure, csilograful nostru este mai norocos. Aici umbrele sint întrebuințate mai des şi
pentru

acesta, atât foile, cât şi florile se apropie

mult

de

natura-

litatea lor. Adoa ic6nă, întrebuințată de Petrovici, este trimorful,
ce înfăţişază pre D. Hristos, Maica Domnului şi st. loan Botezătoriul, şi pre care tipograful nostru îl întrebuinţază în fruntea Evangheliilor fie-cărui Evanghelist. Dacă sub icona Mântuitoriului nu era
gravat «1768 de Grigorie Ieromonah», noi am fi fost împinși să

dicem, că şi acestă icână este trimorful lui Antim, întrebuințat

de

dinsul prin Evanghelia dela 1697. Ieromonahul Grigorie a imitat pre
Antim, părintele csilografiei bisericeşti din Bucureşti, în posiţia Şi
disposiţia kipurilor din trimorf, în scrierea tituluşurilor dela fie-care
kip, adecă Mg. 65, 16. gs; şi 6 âywos Ii, în înfăţişarea kipurilor şi a
hainelor mai mult cu umbre, ba a mers pană acolo, că kiar flo-

rile din kenar sint acel6şi, şi gravate mai mult cu umbre.

Aşa că,

voind a infăţişa în mod generic iconografia din Evanghelia dela,
1775, putem să gicem, că tipagraful Petrovici a întrebuințat icone

de ale lui Antim Ivir6nu, icâne de ale Ieromonahului Grigorie, care
sint tot acelaşi gen de csilografie, şi în sfârşit o icână
a unui necu-

noscut, carea este de o măestrie de rând.
Ornamentele, propriu dise, ale Evangheliei din 1775, se compun din cruciuliţe, rămuri, arabescuri şi kiar litere, şi sint înşirate
aşa, ca să încadreze o față, să despartă materiile, ce întră în Evanghelie, sai în sferşit se umple albul unei feţe, rămasă g6lă. Cruciulițele, îmbinate cu arabescuri, precum şi rămurile cu sai: fără
flori, dar tot-dâ-una cu foi, sint ornamente, întrebuințate în tâte
cărțile nostre bisericeşti, iar tipograful Petrovici le aşază în mod

variat, aşa că înfăţişarea
este tot-dâ-una

plăcută.

generală

Kenarele,

a kenariului,

compuse

compus

din rămuri,

astfeliii,

sînt ae doă

feliuri; unele lucrate în linii, şi altele cu umbre, şi de aceia, aceste
de pre urmă aii mai multă măestiie în ecsecuţiunea. lor. Pe latu:
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rele g6le, unde

un kenar,

sait o iconiţă nu umple

tot

latul

feţei,

meşterul Petrovici întrebuinţază, el pentru întăia dată,
un ornament, compus din una din literele & Şi s, şi le aşadă
cu părtile

de jos una îndrept cu ceialaltă, şi apoi preste ot
m cel de d6-supra,
lui w mega pune un arabesc în forma unei cruciu
liţe cu pedestal.
In deobşte vorbind tipograful Petrovici, judecat în
părţile, atârnă-

i6re de dinsul, adecă în aşegarea literelor şi în inşirarea
ornamen-

telor,

se pste privi, ca un

maestru

de valdre pentru timpurile sele.

Puţine avem de spus în privința literară a Evangheliei din
1775, după cele ce noi am dis față de Evanghelia dela 1760.
«Iero-

monahul

Ioakim,

kivernisitoriulă

typografii

reştii», se vede, că nu era om cărturar,

şi singur

la

sferşitul

tecstului

sfintei Mitropolii

sait

Evangheliei

cum

«La,

Bucu-

o mărturiseşte
înc6perea,

aceştii

sfinte şi Dumneg&eşti Evanghelil fostamii mai mult îndemn
ătoriti
şi sirguitoriii». Şi în adevăr, că tecstul Evangheliei nostre este
însuşi

tecstul Evangheliei din 1760, iar Ieromonahul loakim, ca
director de
tipografie, înmânând tipografului Petrovici teestul Evangh
eliei tip,
trebue să fi adaus şi acesta, ca să o tipăriască întocmai,
r&mânend,

ca acesta apoi săşi arate măestria sa în aşedarea, ornamentelor
, în
culesul literelor, precum şi în mânuirea tâscului de tipar. Şi Petro-

vici nu numai

că a îndeplinit

cu punctualitate porunca şefului sei,

cât vorba «diorthositit> adecă
tre, nu are alt înţeles, decât
porta Evangheliei din 1760.

îndreptatii din pârta Evanghelie! n6scă acestă vorbă a fost pusă şi în

dar a fost înriurit pănă şi de numărul literelor dintr'un rând
al
Evangheliei dela 1760, şi de numărul rândurilor qe pre o faţă.
In

Ortografia, ca şi punctuaţia tecstului din Evanghelia dela 1775
s6mănă cu cea intrebuinţată de Iordake Stoicovici, tipograful Evangheliei dela, 1760. Fiind litera, aceiaşi, tipograful Petrovici numai

a apăsat mai mult t6scul la tipărire, fără de a adăuga, sati a scădea vre un semn ortografic, şi fără de al întrebuința alt-feliu, de cum
le-a întrebuințat şi Stoicovici, esceptându-se dor puţinele casuri,
unde o literă, ne'ncăpând în rând, o asvârle de-asupra, rândului.

Petrovici întrebuinţază în mod regulat pe “ şi n cu sonul de ii scurt,
dar numai la sferşitul vorbelor; pe îi duplu cu scurtare pentru i, pe

care-l întrebuinţază, ast-feliii atat la sferşitul, cât şi la mijlocul vor-
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belor; şi apoi cu Stoicovici mai întrebuințază pe + =i numai la
sferşitul vorbelor. In sfârşit, aceiaşi steluță pentru punct, acelsşi
dot puncte, virgulă şi virgula punctată, pentru s&mnul întrebărej,
le găsim la amândoi tipografii, şi apoi ef s6măna şi în întrebuința:

rea, lor.

De aceia, înkeind, dicem, Evanghelia

din

1775

este o simplă

retipărire, cu tecst, literă şi ornamente, împrumutate dela Bvangheliile premergătore, iar tipograful Petrovici dacă a introdus skimbări, ele privesc numai pre aşedarea, ornamentelor.
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EVANGHELIA

ROMÂNESCĂ

DIN 1784

Incă o Evanghelie românâscă, la carea cărturarii anului 1784
n'a luat nici o parte, maj ales că ea se şi tipăreşte la Rimnic
,
unde după mortea Episcopului Kesarie se mai îndeletniceii
cu cultura Românilor numai clericii din treptele de jos. Dacă ne
uităm
pe porta Evangheliei acestui an, vedem, că Domnitorul Suţu
nică
că se gândea la asemenea, tipărituri, Yar Episcopul Eparhiei,
P. 8.
Filaret, după tipărirea celor şese Mineie, rămase netipărite
dela
Kesarie, lasă sarcina tipărirei Evangheliei dela 1784 unor
clerici
inferiori, şi mai ales unor tipografi. De aici acea lipsă de
prefețe
din acâstă Evanghelie, dupre cum bună 6ră am vădut în Bvangh
elia dela 1693, unde una arăta partea, ce a luato Domnitorul
la,
tipărire, prin adoa prefaţă Ieromonahul Atanasie ne spunea
greu-

tăţile literare, ce a intimpinat la traducerea Şi colaţionarea tecstu-

lui, şi în sferşit o atreia prefaţă,

prin carea

Antim ne făcea cunos-

cute şi greutăţile tipărirei.
Mai mult. Evanghelia, din 1784, ne avend prefețe istorico-lite-

rare,

are în sine şi puţină

valdre

Evangheliei aceştia la doi tipografi,

literară.

Lăsată

şi anume

fiind

tipărirea,

Ieromonahului

Cli-

ment şi lui Popa Costandin Rimnicânu, ei cu materialul grafic,
de care dispunea tipografia, primesc «blagoslovenia, d6r şi keltusla»
dela P. $. Filaret, şi se pun pe retipărirea Evangheliei de Rimnic

dela 1746; şi de aceia din punctul de privire literar, putem să
dicem, că ei ne daii o copie fidelă de pre aceia. La ornamentaţia,

Evangheliei

tipografii

acelei Evanghelii,

noştri cu tipăritura

lor merg

tot pre urmele

fiind şi in acestă lature ajutaţi la nevoie de cătră

doi csilografi; adecă de cătră «Gheorghie» csilograful şi de cătră
|
«diac(onul) Costandin».
Singur Ierodiaconul Grigorie, cel care a, «diorthosit» Evanghelia

acâsta, face o mică deosebire în privinţa nivelului cultural, faţă de

„ceialalţi tovarăşi ai sei de lucru.

Cunoscând,

cum

se vede,

întru

cât-va limba elenică, el iși face îndreptările sale mai ales în mar:
genile gramaticei româneşti, carea, pre timpul lui începuse afi cunos-
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cută de cătră Români,

nişte

forme mai

iar vorbele

aşezate,

cu ale lor flecsiuni ajunsese

şi prin urmare

capabile

de

la

afi supuse

unor regule gramaticale. Acesta anume şi face, ca Evanghelia din
1784 să aibă în privinţa propăşirei literare numai valdrea grama-

ticală a formelor, şi aici avem multe din vorbele arhaice înlocuite
cu altele noui. Verburile cu modurile şi timpurile lor ai flecsiuni
apr6pe semine cu cele ale nostre de astă-di, şi presenţii istorici,

întrebuințaţi de vekile Evanghelii

cam

diaconul la îndămână

sămne,

fără rost,

aici

sint

întilniţă

rar, şi întrebuinţaţi mai ales atunci, când scriitorul voieşte să
arate o acţiune cu o -duraţă în adevăr ne'ntreruptă şi fără de sfarşit; iar modurile verburilor sint date tot-dâ-una aşa, ca să arate
disposiţiunea, momentană a, subiectului acţionator.
Tot atâtea merite are Ierodiaconul Grigorie şi faţă de întrebuinţarea literelor kirilice în înfăţişarea sonurilor limbei. Avend Ieromai multe

sai litere kirilice, de

cât

sonurile limbei, el întrebuinţază pentru fie-care son un anume s&mn,

şi kiar pentru

s&mnele

pleonastice

din kirilică el are o regulă, între-

buinţându-le la mijlocul vorbelor numai acolo, unde sonul se repetă.

Aşa el scrie astfeliii vorba; nginmnm, cu uni simplu şi altul duplu;
vorba npinmtauuea cu i simplu şi cu unul duplu, iar pre sonul ea
îl dă cu diftongul ra, format din i al infinitivului conjugărei a,
patra, şi nu din €, care este o proprietatea conjugărei adoa şi atreia.

Tot aşa face Ierodiaconul Grigorie şi cu punctuaţia limbei roma.
neşti dela, 1784. Avend şi aici semnele trebuitore, el întrebuințază

pre fie-care cu rostul lui; şi în mânele lui Grigorie virgula (,) primeşte adevărata ei posiţie, iar în întrebuinţarea, virgulei el îndrepteză pe premergătorii sei, carii mai nu ştiau de regule faţă de
punctuație. In do privinţe numai găsim pre Ierodiaconul Grigorie

reintors la vekile obiceiuri ale

cărturariior

români;

şi anume

în

privinţa întrebuinţărei punctului de întrebare, pre care îl dă cu
virgula punctată (;), ca Grecii, deşi întru acâsta, putea să aibă de
conducător pre Ieromonahul Atanasie, care îl dă încă de la, 1693 cu (?)
s&mnul latinesc al interogaţiunei, şi apoi mai întrebuințază şi anul
dela Adam alăturea cu cel dela Hristos. Dar nu putem să nu
aducem aminte cetitorilor noştri particularităţile, ce urmez
; adecă,
ă
că Ierodiaconul Grigorie este un cărturar dela Rimnic, unde curen-

tul grecesc nu ajunsese dominător, şi apoi el mai este şi un învăţăcel al Ieromonahului Lavrentie, cel cu Evanghelia, dela 1746, care
cu tipăriturile sale pune temeliile unei culturi româneşti, deosebită
de cea a capitalei, şi cu menirea, de aface o împrotivire curentului
grecesc.
Aceste gise, ca idei preliminare, să întrăm de acum în materie mai amărunţit :
Porta cărţei:
«Sfinta şi Dumnediasca

Evanghelie.
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«Acuma,

ali doilea

typarită 1), întru întăia domnie a prea lumi-

natului şi prea Inălţatului
Voevodi.

Domni

ză. Mihail

Constandinit Suţulii
|

«Cu Blagosloveniia, şi keltuiala prea Sfinţii sale Părintelui
Kyri
Filareti 2). Episcopul Rimnicului.
«In sfinta Episcopie

a Rimnicului.

«La anii dela facerea lumii 7292 3), iară dela Hs.

«De Climentii
Rimnicianu.

Ieromonahiă

typ. Rim.

Şi de

Popa

1784.
Costandinii

Pe faţa adoa a foiei întăia:
«Stihuri

politice 5, 4) asupra

Coroanei 5 prea

înălţatului

SIăvitului şi bine Credinciosului Domni ză. Mihailii Consta
ndinii Suţuli

voevodii.

Io= Crai, Rege, Mi = Mihail, Ro = Constandin, Gs = Suţu,
Eh=
voevod, Ac =Domn, IL = ţărei, E = Vlahiei.
Ă
1) Alusie la Evanghelia dela 1746, carea s'a tipărit tot
la Rimnic
Climent, şi prin acăria pârtă se Qice: «acuma întâi typarită»
.

pre

timpul

Episcopului

2) P. $. Filaret, grec de nm, saii ma! bine bulgar,
este crescut şi instruit în cultura grecescă, ca toți contimpuranii set. Simpatiile sale
pentru cultura grecâscă, și mai ales pentru marele
ideal grecesc, gic

imperiul Bizanţiului, sînt destul de bine vădute din corespu
ndența sa cu bărbaţi!
şi acestă

însămnaţi

al timpului;

anume

corespundență,

pre carea,

vrând D-geii, o vom pune în
curând la îndămâna tuturor, ne-a făcut pre noi să afirmăm
prin biografia lui Filaret, că el este
«grec de origine». P. S. Melkisedec, fost Episcop de Roman,
printr'o scriere specială despre Epis-

copi! Kesarie

şi Filaret

aY Rimnicului,

şi ma!

ales despre

vestitele

minele ale acestor doi kiriarhi,
crede din contra, şi Kfar cu mici ÎmpunsăturY la adresa
nâstră dice, că față cu activitatea cea român€scă a lui Filaret trebueşte să admitem, că Filaret
a fost român de nâmul sei. Da. Am spus'o
şi noi, prin biografia, publicată prin Revista Biserica ortodoxă
Română, că Filaret este unul din

kiriarhii Munteniei

cei mai

cu dor

avem la îndămână atâtea documente,
Valahiei,

la

1776

Noemvrie

27

de

inimă

pentru

Biserica

Munteniei;

mat

mult,

astă-di,

când

putem adăuga-că
, Filaret, fiind eclisiarh ale Mitropoliei Ungro-

a fost râdicat

la trâpta

de

Mitropolit

al

Mirelor, şi din Mitropolit,
cum se făcea de multe-ort de cătră Greci, a ajuns la
1780 Episcop de Rimnic şi la 1792 luna
Septemvrie 6 Mitropolit al Ungro-Valahiet.
Ca Episcop Filaret a tipărit acestă Evanghelie, şi a continua
t tipărirea Mineilor, traduse și
tipărite pănă la al şesele volum de cătră prea învățatul
dascal al Rimnicului, Episcopul Kesarie,
ln privința ştiinţei este departe de Kesarie, dupre cum
se pâte vedea și din prefețele numitelor
Miniie, are însă dorul binelui, şi el atât ca Episcop,
cât și ca Miwopolit a lăsat multe fapte, care
îl pot aședa între kiriarhit de valâre at Bisericet din Muntenia
. Intre altele aici vom arăta dorul
luf, de a îngăstra locurile, pe unde a trăit, cu apă
de beut; și la Rimnic a făcut fântâna de pâtră
de lăngă Olt, cunoscută pănă astă-di cu numele de alui
Filaret, helesteul Episcopiel, ba se dice,
că kiar fântâna dela Inăteşti se datorește tot lui
Filaret. Venind în Bucureţti, a făcut cișmeoa din
câmpul Filaretului, luând din apa orașului doă măsuri, dupre
cum se dovedește din un anume document. Pănă la publicarea documentelor respective, vegi
despre Filaret Bis, ort. română an. V,

pag.

315—377

şi 443—463

şi Condica

Sântă

pag.

220—234

și 247—249.

,
3) Creștinii la început a calculat anii dela Adam, și Românii
aii mers pe urmele lor pănă
la a doa jumătate a vâcului al XVIII-lea, Dacă avem Începutu
ri cu anii dela Hristos prin Evangheliie româneşti de la 1693 şi 1697, aceste sint făcute
supt înrturirea grecescă. 1.a Rîmnic însă,
unde înrîurirea grecescă era înfăţişată numai prin Episcop,
se pun anii dela Adam şi Hristos, dupre
cum am vădut, că face şi P. S. Gavriil cu Evanghelia dela
1762 din Iași unde se pune tot anul
dela Adam. Așa că și în acâstă privință datinele Românil
or sînt tot cele vekf din Biserica or.
todocsă,
4) Stihurile sînt 10, dar pereki s. Se vede, că autoriul a
luat fie-care vers cu corespundentul seii drept un stih,
.
5) O modificare în titulușul stemei, kiar fără de înţeles. In
tâte stihurile de asemene natură
nici o vorbă despre coronă, dar se vorbeşte de elemente
le, ce compun stema; adecă de corb, şi
mai ales de crucea din cYocul
corbuluy,
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Corbulii €) odinioară pre Ilie în pustie ai hrănitii,
Şi Dumnedă6sca poruncă ai pliniţi,
Carele în gura sa ţine Crucea cea cinstită,
Cea dinii darulii lui Is. armă nebiruită.
Acssta sati datii nădâjde spre povățuire de norodi,
Inăiţimei sale Domnului Mihaili Suţulii voevodii.
Prin carea pre toţi vrăjmaşii săi să biruiască,
Ca, pre luminata Domniia sa să o întărescă,
Intărâscălii D-d5u întru Domnie cu biruinţă,
Precumii ne rugămi cu fierbinte umilinţă.

Pe

fâia

adoa;:

« Viiaţa lui loanniui Dinii Sofronie.
Pe faţa adoa

a foiei adoa:

«Viiaţa lvi loannă Evanghelistulu, dinii tâlcuirea cea pre scurtii
a lui Dorotheu mucenicului şi Episcopuli Tyrului.

Pe foia întăia a tecstului încep Evangheliile dela Ioan şi
merg

pănă

la foia a opt-spre-dece,

unde

se înkeie:

«Sferşitulu Evangheliilori lui Ioannii, dela Paşti, până la Dumineca Rusaliilorii.
După

tipicul

Evangheliilor lui Ioan,

foiei a opts-pre-gece,
« Viiaţa

Dela

este

pe

faţa adoa

pre fâia a no&-spre-decea

sfintului Evanghelistii

f6ia 20 încep

care

Matthei

Evangheliile

a

este:

din Sofronie.

dela Matei

şi pre

fâia 49 se înkeie:
«Sferşituli Evangheliilorii lui Matthei, până întru aciastă Duminecă a Şapte spre dece, ce să kiamă a Hananiancei.

prefacă

6) Rîmnicenii cu P. S. Filaret în frunte nu s'ait luat după
corbul din stemă în vultur; şi nici nu s'ati râdicat înaltul

sând în stemă pe corb cu crucea în cfoc, sati dupre cum

Bucureştenii lui Ipsilant, ca să
ceriului, ca să facă stihuri. Lă-

dice lerodiaconul Grigorie,

acestei Evanghelii, în gură, ei ai găsit destule idei şi încă biblice pentru
versurile lor.
putea alt-feliă, când ca subiect al versurilor s'a luat crucea Mântuitoriului
şi corbul cel

bareţ pentru Români.

”

diortositorul
Şi nict se
mult vor-
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Pe

foia 5o:

« Viiaţa sfintului lvanghelisti Lucăi, după Sofronie.
Dela f6ia 5r—88
«Sferşituli

merg

Evangheliile dela Luca şi aici se gice:

Evangheliilorii

Brângii, de Postulă celi mare.

Lucăi până

în lasatulii

s&ptămânei

Pe fața adoa a foiei 8:

« Viiaţa sfintului Marco Evanghelistii dinti Sofronie.
Pe

fâia 89:

«Alui 'Theofilactă Episcopuli Vulgariei talcuire de viiaţa, lui Marco.

Dela

f6ia 9o—x16
«Inceputulii

merg Evangheliile dela Marco, unde se dice:

Evangheliilorii

celorii

11

voscresne 7).

Pre foia 120 începe:
« Minologhionit Intru carele să cuprinde orânduiala Evangheliilorii
pre Lună.
Pe

foia

merg

159 faţa adoa

încep

«Evangheliile

la t6tă tr6ba»

pănă la sfârşit, pe f6ia 158, unde se înkeie;

şi

«Sfeşiti şi lui D-dei mulțămită $).
Pe

faţa adoa a

foiei 158 şi întăia a foiei 159 se adaugă:

«Inştiinţare Pentru Cetaniia Evangheliilorii Preste toti anulii,
de unde să începe şi unde să săverşescii.
7) Rîmnicenii aii păstrat forma slavonă, şi pentru acesta aii gisii voscresnă în loc de roma:
nizatul

văscresnă.

"8 "Tot mulțămită, şi nu slava, dupre cum a dis întăi Antim Ivirânu
1697. Apoi mulțimită, și nu mulțumită, dupre cum se dice astă-gi,

-

prin

Evanghelia

dela
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Pe faţa adoa
Carele

a foiei 159 la sferşitul Evangheliei :

«Slavă, Cinste şi înkinăciune celui în Troiță unuia Dumnedtu,

n6u ajutatii după începuti de ami ajunsi şi sferşituli.
«Typaritusau aciastă sfintă şi Dumnegsiască Evanghelie,
prini
ostenela diorthosirii 9) smeritului între ierodiaconi Grigorie
Rimni-

cianuli, Deci ştiindu eu firâsca slăbăciune
neşti, şi întru toată osirdia îndeletnicirii ce
belorii, ne fiindi încredinţată cumi că nu
greşală. Indatoratii ami fostă şi silitii de

şi clătirea minţii omeamii pusti la cetirea prusă va fi trecutii vre o
mustrarea ştiinţei, ca cu

smerită inimă să m& rogi atâtii părţii ceii bisericeşti, câti
Şi ceii
politiceşti, ori ce greşală, sau în cuvinte, sau în slove,
să va găsi
de alâgerea voastră, la unii după întâmplare şi alţii dinti perier
ghie 10)

să nu să osândscă cu defăimare nevrednicia mea, ci socoti
nd
fieşte carele neputința firii cu carea sîntemit de obşte împied
ecaţi

şi nu lasă pre nici unuli dină
teze greşala acsia, cu blândâţele

ci întru

însăşi

pămentâni fără de smintelă, îndrepinimii, nu întru înălţarea duhului !!),

smerenie şi ertăciune.

ştiinţa

mea

prin supărarea

imboldită,

Cunoscii

că

sau

cetirii 12) coalelori

neputinţa

printi

mea,

alunecarea

de noaptea,

sîntii de

vederii,

sau

vorii fi trecuti gre-

şale, dară nu din l6ne, sau cumii că în vremea cetirii prubelo
rii
întradinsi amii păscută mintea prin alte griji 15, să nu fie
ci numai dinii alunecare. Că mai vârtosi la aciastă sfintă şi dumne
dă-

6scă carte,

coşate

întru

cuvinte

care să bine

ale lui

lis.

vestescii

Dumnegăului

acgle prea

nostru

aurite şi înfii-

înțelepciunii

ceii

necuprinse de minte, Nu aşi fi siliti pre sinemi cu totă
duhului
de anu trâce câtii de mică gresală; Indreptaţi dari
de să va fi

intâmplată vre o smintelă,

Dumnegeul

şi pre mine pătimaşulii mă ertaţi, iarii

păcii să vă învrednicâscă

ne spuselori sale bunătăţi, şi

fericirii ceii ce va să fie întru vâculi celt nesferşitii.
Sau începutii acesti sfintă şi dumneg&esci Lucru în Luna
lui
Ianuarie în 10 dile: şi ai luati săverşire la Martie în
29 14),
2) Aici diorthosire
tecst.

În privința

tecstului

însămnâzi
corectarea

mai numa! corectare tipografică,
cea

mare

şi de

mai

nahul Lavrentie, dupre cum am văgut la Evanghelia din

sai

pâte

și

P.

S.

Filaret

a

acomodat

mat

bine

tecstul

multă valsre

dar pănă la un punct şi de
literară,

a făcuto

leromo-

1746 de Rimnic, și Ierodiaconul Grigorie,
la limba

vorbită, și a primit o ortografie mai raţională, Despre aceste mai jos în particular.
10) Perierghie de la zegrigir
== lucrare,
eza căutare împrejur ; adecă cercetare cu de a măruntul şi curiositate,
11) Ecspresie

grecâscă:

<uwocis roi veiuazos = înălțarea duhului»,
în loc de trufie,
mândrie etc,
13) In Oltenia prin adoa jumătate a vecului al XVIII era
întrebuințată vorba cetire, ca în
Moldova, şi nu citire, ca în Muntenia. Cu rădăcina slavonă
i s'a păstrat cuvântul la toţi Românii
numai în' vorba citanie,
15) Apaşte mintea mea prină griji, a o purta ca pre
gura unui herbivor prin erburi. Ecspresie românâscă și fârte nemerită, mat ales când
avem în vedere smerenia călugErescă. Şi de aici
se
vede şi privirile sănătâse ale monahismului,
că el adecă nu trebuește să aibă griji lumești;
căci

atunci el: se asămăneză unui dobitoc...
14) Bine era organizată la 1784 tipografia din Rîmnic,
pentru ca ea să p6tă tipări în timp
de trei luni şi ceva o Evanghelie întregă. Dar ce
să gicem? Infiinţată de nemuritorul Antim, înavuţită de cătră Episcopii Damaskin, Climenţ și Kesarie,
ea nu numa! că a tipărit o sumă de cărți

187
*
+

*

Măestriele grafice şi de ornamentaţie ale
Evangheliei din 1784
s6mănă cu măestriile de aceiaşi natură,
din Evanghelia dela 1746,
carea s'a tipărit pre timpul Episcopului Clime
nt, dar aj căria maestri
eraii tot învăţăcei de ai genialului Antim
Ivirenu, celce a înfiinţat
tipografia din Rimnic, şi a dat şi aici
direcţiune măestriilor grafice, şi apoi şi de ai Episcopului Damaskin
, emulul lui Antim. Ic6nele celor patru Evanghelişti din Evanghel
ia n6stră sint cele lucrate
de Popa Mihai

dovedeşte

prin

şi tipărite în Evanghelia dela 1746; şi acest
a se
stilul sculpturelor, cel dus de Antim la Rimni
c,

prin

iscălitura lui

pusă

sub

icâna

de laudă, tipăr

«Popa

Mihai typografii»

Evanghelistului

Marco,

înv&ţăcelul

şi în sfârşit

lui

prin

Antim,
versurile

ite sub iconele Evangheliştilor, şi pre care
noi le-am
reprodus în studiul Evangheliei din 1746.
Până aici am arătat, că
ornamentaţia acestor do&ă Evanghelii este
semină, dar să arătăm
şi deosebiril
e de ornamente ale Evangheliei

din studiul nostr

u.
Mai întăi caută să ştim, că tipografia din
Rimnie pare a avea
0 şcolă de csilografie, şi fără a putea spun
e de cine era condusă,
cun6ştem, că acestă şe6lă prin ornament
ele Evangheliei din 1784
ne

înfăţişază

şcole, judecând

pre

doi csilografi, carii

dupre

iscăliturele lor din

par

a fi învăţăceii

csilografiile

acestei

tipărite.

Cel
intăi este «Diiac(onul) Costan(din) din tip(o
grafia) rim(nicului), 15)
şi al doilea «Gheorghie pop(a) Costtandin)
tip(ograf) Rim(nicenu)»,
Şi noi bănuim, că el era şi si
=n
fiiul Popei Constanâin tipograf Rimnic6nu. Aşa că resumându-ne aici în privința
persânelor ce aii lucrat
întrâga, ornamentaţie

a Evangheliei din 1784, îi ficsăm: «Clim
entii
leromonahi tip(ograf) Rim(nic6nu) şi «Pop
a Costandinii Rimuicânu,
amândoi tipografi,şi carii ai combinat
ornamentaţia, propriu disă,
şi apoi csilografil Costanâini şi Gheoghie
, carii ai lucrat do stambe
de icâne.
Diac(onul) Costandin a lucrat stamba din
porta, Evangheliei,
carea se compune din mai multe icâne.
Sus de tot este icOna s-tei
"Trei

mi, pe carea,

csilograful

nostru o tituleză

«sta Trţe»,

cu înfăţişarea de trei îngeri, ospătaţi la masa lui
Avraam, şi avend la
drepta, şi la stinga pre Avraam şi pre Sara,
carii slujăsc Gspeţilor.
bisericești, şi kYar din cultura profană a Români
lor, ca Gramatica lui Văcărescu, dar pre
timpul
Episcopului Filaret avea tin personal destul de
mare, Pe lângă tipografii, Climent Ieromonahul
Popa Constantin cu af lor învăţăcet, ea avea
şi
un csilograf bunicel în persâna diaconului Constan
tin,
şi preste
aceştia

era

Ierodiaconul

Grigorie,

care,

la activul

ei o parte bună

cum

se vede, dispunea de o dosă bunicică
de
carte. Preste tâte aceste trebueşte să mal adăugă
m dorul Olenilor, de a ținea pept curentului
grecisător din capitala ţărei. Tâte aceste împrejurări
fac, ca Evanghelia nâstră săse tipăriască repede,
Yar tipogra
fia

Rîmniculut

să afbă

din

literatura român6scă,
15 Notăm, că diac(onul) Costandin din tipograf
ie la vorba rimnic face o flâre în
9, pre carea unit o numesc monogramul luY Antim,
Yar not ne place avedea în dinsa mat
ornament grafic, făcut, e prea adevărat, pentru
întăia dată de cătră Antim lvirenu, Mat
sa întrebuințat acesta numa! ca ornament,
mai ales că acestă fl6re, privită orl-cum, nu
țişază, de cât do! A încolătăciţi,

câda lui
mult un
pre urmă
ne înfă.

188

Icona este aşedată într'o ramă

ovală, lucrată în doă viţe de funie,

din care una albă şi alta negră. Rama pe din afară este încunjurată
de doă rămuri, care, eşind din do& cornuri, o încunjoră de amândo& părţile. La drâpta acestei icone este kipul Maicei Domnului cu
mânele la pept în s&mnul r&spectului, iar la stânga st. Ioan Botezătoriul cu mânele întinse înainte în s&mnul rugăciunei. In kipul
s-tului Ioan, precum în deobzte şi în tote kipurile sfinţilor din acâstă
stambă, diacul Costandin arată puţină măestrie în mănuirea dălţei
csilografice, şi el face bună ră pe sfintul loan cu un păr lung pe
spate, jar la haina de desupt voind a-i înfăţişa cutele prin umbre,
el se slujăşte de şese rânduri de linii, dispuse orizontal şi prea puțin artistic. De desuptul stambei este icâna sfintului Nicolai, se
inţelege ca hram al catedralei Episcopiei, aşedat pre un jeţ bizan-

tin, destul de rudimentar lucrat, şi avend la drâpta pe D. Hristos,
care îl bine-cuvint6ză şi-i dă Evanghelia, iar la stânga pre Maica
Domnului, carea ţine în mâni omoforul tradiţional. Pre cât diacul
Costandin este de cunoscător în cele ale arheologiei, făcând pre
Hristos şi Maica Domrului pre norii ceriului, pre atâta el se arată de
stângaciu, când îmbracă pre sfintul Nicolai în tâte vestmintele Arhiereilor noştri de astă-di, punendu-i pre cap şi o mitră bombată.

La drâpta acestor icâne stă în picidre, şi tot în

vestminte

arhie-

reşti, st. Ioan, pre care csilograful nostru îl nurneşte «zlatoust=
gură de aur, avend în mâni o carte, jar la stânga este st. Grigorie

«bogoslovul = teologul»,
dreptă

carjă.

Pe

drâpta

fiind tot aşa

îmbrăcat

porţei Evangheliei

şi ţiind în

mâna

sînt sfinţii Cosma, Iosif

monah şi Mitrofan cu câte un ruloii nescris. La stânga porţei sint
sfinţii Ioan Damaskin, Teofan monah şi Teodor studitul; aici cei
doi dintăi ţin cărţi, iar Teodor rulou. Porta Evangheliei este tipărită într'un kenar,
bandă,

în formă

compus
de

din do&

boltă,

acăria

col6ne,

căpătăie

care se unesc
se razimă

pre

printr'o
cele

do

colone, iar în colţurile de de-asupra, col6nelor sint doi serafimi cu
câte do8 aripi, care şi le întind pre de-asupra bandei. In genere vorbind, diac(onului) Constandin se vede, că are cunoştinţe în ce pri:
veşte elementele, ce compun stampa lui, măestrie îns& puţină, şi
neajunsurile meșteşugului sint mai simţite în gravarea kipurilor.
Adoa stambă, ce formeză ornamentaţia Evangheliei din 1784,
este trimoful, lucrat de săpătoriul «Gheorghie Popa Costandinii
typografulii». Acâstă ic6nă, ce se compune din kipurile D. Hristos,
Maica

Domnului

şi st.

loan

botezătoriul,

ocupă

cu lungimea ei totă

lățimea feţei, şi este pusă în fruntea tecsturilor celor patru Evanghelişti şi a Minologiului. Csilograful Gheorghie este un imitatoriii

al: trimorfelor lui Antim, sai ale învățăceilor sei, mai ales în ce pri:
veşte florăria, ce încunj6ră iconiţele din trimorf; în privinţa însă
„a înfăţişărei kipurilor Gheorghie r&mâne şi în urma Diac(onului)
Costandin.

Că csilograful

n6stru

în genul lucrărilor lui Antim,

a voit să între cu csilografiile sale

se vede din disposiţia

kipurilor din
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stambă şi din tituluşurile icânelor, care sint săpate în greceşte şi
în forma, în carea le făcea şi Antim, dar cu ecsecuţia planului -lu-

crărei sele este prea rudimentar. Pre cât florăria din stambă are
o dosă de măestrie, ca şi la Antim, pre atâta kipurile sînt fără de
ecspresie, şi umbrele, cu care el işi lucr6ză produsele s6le, sint grosolane şi rudimentare. In deobşte vorbind, csilograful Gheorghe ni

se infăţișază, ca un meşter, care, avend înaintea sa un model, se
conducea, în ecsecuţiunea lucrărilor sâle mai mult de aptitudenele
naturale

ale sufletului seii.

In sferşit să vorbim

şi de ornamentaţia,

datorată

celor doi

tipografi, gic de kenarele, puse la începutul şi sferşitul deosebite:
lor materii, şi compuse din arabescurile, ce avâi la îndămână Ieromonahul Climent şi Popa Constanâin. Elementele, ce compun orna-

mentaţia Evangheliei din 1784, sînt acele comune tuturor cărţilor
nostre bisericeşti, şi anume cruciuliţa bizantină, arabescurile şi literele alfabetului kirilic, far forma lor este, saii linia drâptă, saă în
forma unui n kirilic. Când kenarul era drept şi mai ales în fruntea, materiilor; şi de altă parte, când şi spaţiurile dintre arabes-

curi invoiai; atunci tipografii noştri întroducâă câte o cruciuliţă la
mijloc, saii câte o literă kirilică. Acest mod de ornamentare a căr:

ților bisericeşti era obştesc la toţi tipografii

XVIII-lea, şi tipografii Climent şi Costandin
în curentul meşteşugului grafic al timpului.

români
erai

ai vâcului

al

cu măestria

lor

*
x

*

Tipografii Climent şi Popa Costandin, şi cu atât maj puţin
csilografii Costandin şi Gheorghie, n'a putut să aducă vre o skimbare tecstului Evangheliei din 1784, şi cu acâsta să se facă un pas

pre calea propăşirea literare a Evangheliei. Singur P. S. Filaret,
Episcopul de Rimnic, era in stare de ada tecstului nostru o înfățişare literară deosebită, dar dupre cum se vede, acâstă parte
a fost

lăsată lerodiaconului Grigorie, care se mărgineşte mai mult la, apro-

pisrea tecstului de graiul vorbit, şi la îndreptări, ce par a fi fost
făcute numai dupre bunul simţ, şi departe de originalul grec. Persona, după Ieromonahii Atanasie şi Antim, care a colaţionat tecstul român cu originalul, şi care a făcut îndreptări in Evanghelia
ritualului, de aii rămas normative pentru tote tecsturile oltenești

şi muntenești din vâcul al XVIII-lea,

este numai

Ieromonahul La-

vrentie din monăstirea Hurezii, sai mai drept Episcopul Damaskin,
iar tecstul Evangheliei din 1784 esteo cop
a tecstului
ie
lui Lavren-

tie din 1746 cu puţine skimbări. Dar mai amărunţit:
Incepend cu Evanghelistul Ioan, Şi trecând apoi şi la ceialalţi

Evanghelişti,

găsim,

că tecstul Evangheliei

din

1784

întruneşte

sine tote acelea indreptări, făcute de Lavrentie, şi Kfar

lor greşite.

Așa

Lavrentie

a îndreptat:

în

în părţile

«In lume era şi lumea prin:

irinsul sau făcut» ; acâsta îndreptare o găsim şi în tecstul nostru.
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Apoi: cluaţi Duhii sfinţii», «dragostea
mine» ; sei din Matei: «Disau Domnul,
«că de s8 vorii uni doi dintre

dinsul noroade multe» ; din Luca:

casii tale mă
căutaţi să nu

voi pre pămentii>,

mâncă pre
defăimaţă»,

«şi aii mers după

<Şi sau pogoritii Duhuli sfintii întăi

kipă trupescii ca unii prumbii preste dinsulii», «şi sau dusii de
Duhulii în pustie», «şi suindulă pre elii diavolul întruni munte»
; în
sferşit, 6ca şi locuri din Evanghelistul Marcu, de unde putem vedea,
că Evanghelia din 1784 a primit tote îndreptările, făcute de Lavrentie pentru Evanghelia din 1746: «şi părândui reu pentru împetri
rea inimei lor». După aceste, să aducem ecsemple tot din aceiaşi
Evanghelişti, unde Evanghelia din 1784 a mers pre urmele
celei

din 1746 pănă şi în îndreptările nereeşite. Aşa

tradus:

«întru una, de sâmbete»,

din sâmbete»,

la Ioan Lavrentie a

în loc de românescul:

şi tot ast-felii are şi Evanghelia din

«întru una

1784.

mele care nu se concordâză bine prin amândoă Evangheliile în
număr, şi carele este întrebuințat pentru genul femenin şi
ral, precum şi carii, şi de aceia, cetim slugele, carii, sati multe
carele. Apoi tot cu Lavrentie Evanghelia din 1784 are: «Şi
cată nu va veni», adecă nu va, merge. Vorba owayoyi din
ghelia lui Matei, tradusă de cătră Lavrentie, ca Antim, cu

în loc de adunare, a întrat şi în Evanghelia nostră:

Pronugen şi
la plusemne,
la judeEvansobor,

«învățând în

soboarăle lori». Dupre traducerele veki ai amândoă Evanghe
liile
locul din Luca. «rodii ali patrulea biruitoriii, traducând adecă
cu
totul greşit pre rezectoyre ; sati din acelaşi Evanghelist: o minută
de ciasiă
pentru ozeyuj xedvov
= punct, secundă, de timp, pre care Bvangheliile mai veki îl ati «o clipă de cesti» ; şi «pre mâni te vorlua,
ca
să nui loveşti de piatra piciorul tăi», în loc de «să nu se
împe-

dice. In sferşit să aducem

câte-va locuri şi din Evanghelistul Marcu,

spre
a ne convinge mai bine, că Evanghelia din 1784 a mers pănă în
capăt cu copiarea greşalelor de traducere ale lui Lavrentie. Lavrent
ie a

tradus verbul zyâvero=s'a făcut cu «s'a prefăcut»

şi de aceia avem

în amândoă Evangheliile de Rimnic: «Şi sau prefăcut mâna
lui
sănătoasă» ; sait «mai 'nainte până tu strigalii pre tine Filippii
»
în loc de te-aii kiemat.
Fără să putem dice, că Evanghelia din 1784 a făcut un
pas
ins&mnat pe calea literară, ea are multe îndreptări, care
privesc
pe arhaismii limbei, înlocuind vorbele şi formele arhaice
cu graiul
întrebuințat. Vorba paţă este inlocuită cu pătimescă ; nimine
a cu pimenea ; tocma întocma,; vă să cu si se, în loc de vi se; să
să cu să
se; vicleşugii în loc de ficleşugii; mergi în loc de pasă; căci
în loc

de căce conjuncţie; gdiseiu în loc de dişii; luândă în loc de luunâi.

Sau în privinţa concordanțelor gramaticale: Evanghelia
din 1746
are: <eu sănti glasulă ali celuia ce. . , <acăruia mumele
i era Em-

mausi,
cul
gataii

ciară unuli căruiai era numele

pre eli,
pre

«au

ginere

doară

poate

nunu,

«că

. .., şi <cumă

. . . cui doară
nau

credutii

aă cunos-

să între cp

întru

rumele

q

estriunuia
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născutii etc. jar Evanghelia
suli

cehia

ce...

din

» căruia

şi cumi sau cunoscutii lori»
adoa

oară,

să, între,

1784

numele

îndreptâză:

îi era,

ceu sintii” gla-

«căruia

îi

strigataii pre ginere nunul,

întru numele unuia.

era

numele,

nau

creguti

în loc de sati făcut cunoscut, «poate
că

Li
*

*

Dacă Evangheliei din 1784 nu i-am putut da
o valdre literară deosebită, din pricina puţinelor şi ne'ns
&mnatelor skimbări,
făcute în tecst, cu gramatica, propriu disă, lucrul
stă alt feliti,

Mai întăi literele kirilice, care mai "nainte cu totă
mulţimea, lor nu
eraii de
ajuns

a infăţişa

deosebitele

Sonuri,

mal

ales în

ce priveşte vocalele, în Evanghelia n6stră sămnele sonurilor
sint ficse,
şi mulţimea lor se restrânge la aceia, ce este trebui
tor. Semnul
s =

rămâne

aprope

singur

pentru

înfăţişarea

lui i, şi

s&mnele
Y=iu şi s=u, din scrierea cărţilor, anteridre anului
1784, sînt
întrebuințate forte rar, şi acâsta mai ales la sferşitul
rândurilor şi
în locurile, unde literele se îngrămădesc. Litera m=ă
işi are sonul
ej fics, şi nu se mai

intrebuinţâză

tot-d6-una de sămn pe ș=iî. Diftongii

şi pentru

ea

şi ja

sonul Î, care are

işi

at

semnele

proprii şi cel întăii are ca literă pe , care înfăți
şază tot-d6-una
pe e deskis, fie la începutul, mijlocul, sai: sferşitul
vorbelor, şi de

aceia avem: ckmne, aukerk etc., far al doilea pe, A=ia
, sai 4 =ia
pentru vorbele derivate din i al infinitivului conjugărei
a patra,
ca
mMprSpuciai,

lia n6stră avem

'Taabauue,

“A'bphuia

etc. Asemenea

s&mn fics pentru i scurt,

în

și acesta este

Evanghe-

înfăţişat

prin i duplu, care la sferşitul vorbelor are şi s&mnu
l scurtărei, ca,
în vorbele Kpeacui, npopouil etc. iar » = Ă, care prin
cărţile mai veki
este

întrebuințat

în tote

seşte forte rar, şi numai

locurile,

în Evanghelia

câte-o-dată la sferşitul

din

1784

rândurilor,

se

gă-

când

tipograful este silit de lipsa de spaţiu. In deobşte
vorbind, literele
kirilice cu semnele lor prin Evanghelia din 1784
se impuţineză, şi

cele rămase

primesc

o întrebuințare regulată şi neskimbătâre.

Şi în privinţa punctuaţiei

Evangheliei din 1784, ni se
mergătorii lor. Punctul este
pune tot-de-una la, sferşitul
locuită cu punct, dar acâsta

6menii,

ce ai luat parte la editarea,

infățişază, mai grămătici, de cat preşi aici înfățişat prin steluţă, carea, se
versetelor, şi numai arare-ori este întot-dâ-una între frasele, ce compun un

verset. Virgula, carea mai înainte despărția tot
feliul de cugetări
şi vorbe, prin Evanghelia nstră, este aprope s&mnu
l esclusiv pentru

despărţirea proposiţiunilor din frase, şi al vorbelor între
dinsele. Vir-

gula punctată

sub inriurirea, elinismului r&mâne

aici a înfăţişa

totd6-una numai semnul intrebărei, iar cele doă puncte
se întrebuințază numai la citate, ca «Disau cătră el Nicodimii: ete.
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După tote aceste

amărunţimi,

*

care

compun

studiul

nostru

asupra, Evangheliei din 1784, sintem în drept, să dicem, că Şi
acestă ediţiune este un pas de propăşire în istoria literaturei Evangheliilor româneşti. Şi dacă pasul de propăşire al Evangheliei
aceştia, nu se pâte numi literar, apoi el este un pas de propăşire
în materiile grafice, în ficsarea formelor gramaticale ale vorbelor

și în ortografia kirilică a limbei româneşti.

Şi nici nu se putea alt

felii, după ce numai în Oltenia trăise şi lucrase atât de mult
pentru literatura ritualului Sfintei n6stre Biserică P. P. 8. S. Da-

maskin, supra-numit, Dascalul, Kesarie cel învăţat

şi alţii, iar

în

particular cu Evanghelia s'a ocupat Ieromonahul Lavrentie, un cunăscător bunicel al limbei elenice, care cu tecstul Evangheliei din
1746 a ajuns afi normativ pre calea literară pentru toți urmaşii sei

„olteni.

bistice,

Evanghelia n6stră în deobște are merite, cum am vădut, limşi fie P. S. Filaret,

dar mai

ales Ierodiaconul Grigorie Rim-

nicenu, a ştiut săse înfăţişăze noi, urmaşilor lor, cu cea mai de pre
urmă ecspresie, relativ raţională, a limbei anului 1784.

e

pe DE e

=
4
5

IS
z
x
OD A
>.

as!
N

p

1794.

KV ANGHELIA

ROMÂNESCĂ

La data acestei Evanghelii

DIN 1794.

Domnitorul

Moruz cu Mitropolitul
Dositei, Episcopul Nectarie cu cel mai
mulţi din boerii ţărei se îndeletnicâii mai numai cu politica, iar liter
atura, românescă şi la Rimnic este lăsată pre mana iconomul

ui Episcopiei; adecă a Ierodiaconul
ui
Grigorie, cel ce a tipărit şi Evanghelia
dela 1784. Şi în adevăr, că Ierodiaconul Grigorie cu tipografii Dimi
trie Mihailovici şi Gheorghie
sin popa Constantin sînt singurii cărt
urari, carii lucr6ză Ja, tipărirea
Evangheliei din 1794, iar Episcopu
l după vremi a Rimnicului nu
se invredni

ceşte, cel puţin să insoțască acestă

ediţie a Evangheliei
de o prefaţă, prin carea, să arate
fiilor sei eparhiali, ba mai mult,
tuturor Românilor menirea acestei
Evanghelii, legăturile ei cu tecs-

tul original şi cu Evangheliile premergă
tore

ei,

sau şi alt-ceva, ce ar
fi credut de cuviinţă. Nimic din tote
aceste, dar însă Episcopul Nectarie işi pune iscălitura supt o pref
aţă, carea esote
copie întocmai
de pre prefaţă Episcopului Climent,
pusă in Evanghelia dela, 1746;

Şi totă neasămănarea dintre aceste
doă
barea, numelui Domnitorilor, şi la sferş prefețe stă numai în skimit în locul lui Climent; este
pus
Nectarie Episcop Rimnicului. De
ghelia din 1794 nu are pentru.
sine
t6tă o simplă copie de pre cea
dela.

aceia dicem că tâtă Evannici o valsre literară, fiind
1746, şi deosebirile ce mai

întilnim, de ortografie şi de punctuație
tote se datorese numaj Ştiinţei de carte a Ierodiaconului Grigorie
, care se vede, că, fiind şi
din Episcopia de Rimn

Lavrentie

hurezenul,

ic, primeşte ca tecst normativ
pre cel al lui
şi nu pre al lui Antim Snagovânul,
ce era

normativ pentru tipăritorii români
din București şi Blaj.
Dacă Episcopul Nectarie lăsa altora,
şi anume subalternilor
sei, grija de cele sufl

eteşti ale turmei sale, el singur
ce făcea, şi
care îi erati indeletnicirile, ce-j con
sumau timpul? R&spunsul la o
asemenea, intrebuinţare de timp
il putem găsi şi încă cu plinitate
numai în politica timpului.
|
Clerul grec după cucerirea Constant
inupolului de căţră Turci
19183.

|
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ajunsese

pre calea imunităţilor

o putere

de star în

Imperiul

man, iar ambasadorii Statelor creştine din capitala Imperiului
cuse
ricei
şitul
rire

oto-

fă-

în decursul vâcurilor din Patriarhii şi membrii sinodului Bisecelei mari nişte factori politici de întăia mână; şi pre la sfervâcului trecut şi începutul celui curgător tâtă politica de cucea Turciei era strămutată la marginea Imperiului, şi anume în

ţările Românilor, rămânend Constantinupolul, ca centru pentru încurcarea, firelor politice, unde elementul grecesc din Fanar, sai

Cara-cazan!), cum îl numesc 'Turcii pănă astă-di, se punea în serviciul tuturor, spre a-i încurca pre toţi, şi ase folosi din tote. O
parte din elementele cara-cazanului fanariot se întărise acum pre
tronurile ţărilor române, şi unii de pre tronurile domneşti, iar alţii
de pre cele kiriarhale lucraii la desmembrarea Turciei cu scopuri
de a o slăbi dela margine, pentru ca odată săse pâtă înlocui semiluna, de pre sfânta, Sofia, cu crucea bizantină a vekiului Imperiu bizantin grecisat. Dacă Austria, una din puterile dela marginea Imperiului
ture, înapoiase Turciei Oltenia, şi în skimb la 1774 a răpit de la
Români şi prin elementul grecesc Bucovina, acestă putere nu se
gândea la Greci şi la dorul lor, de a le întemeia imperiul bizantin; mult ea răsplăteşte serviciile Grecilor cu bani pe şin ?), Şi
apoi ii înlătură, ca pre tâte instrumentele vile. In timpurile, când
se publică Evanghelia nstră, Rusia urzăşte şi ea un plan politic,
semin cu cel al Austriei, şi işi propune de a, lovi în Turci tot la

marginea Imperiului, şi aici tot elementul fanariot este întrebuinţat ca instrument, înşălând pre îngimfaţii şi agramaţii de Turci, că

Basarabia

Românilor

mâne,

cât

şi celor

când

Grecii,

este un petec

fără vre o valdre politică;

“mea,

din

de

mic,

pământ

mlăştinos

şi

— iar Grecilor atât celor din ţările ro-

inima

'Turciei li se

ajutaţi de armele

spunea,

că a venit vre-

Ruşilor, aii a dobândi Constan-

tinupolul. Şi aici oferta, politică, era, cu atâta mai de credut, că
ea, venea din partea unui Imperiu, care cu mulţi din Greci şi cu
lacrimi creştineşti plângea robirea locurilor sfinte cu sorta creştinilor

asupriţi

de

păgâni.

Eca

în

sferşit că am

ajuns la punctul

culminant al politicei din ţările Românilor, ce s'a petrecut în ultima decime a vecului XVIII-lea şi la începutul celui curgâtor, şi
tot aici găsim şi îndeletnicirile de căpitenie ale Episcopului de Rimnic Nectarie, alăturea cu politica, pre carea o urma Mitropolitul

|

țărei Dositei Filitis.
Noi

mult

erai

am

v&dut

mai

sus,

că

Românii

încă

împărţiţi în do& partide politice.

din

Unii

vâcurile

de

de-

din ei cuo parte

1) Cara-cazan, vorbă turcâscă şi însămnâză cazan negru. Acâstă numire se dă Patriarhiei
pzntru dot cuvinte ; întăi pentru cuvântul, că toţi at Patriarhiei pârtă haine negre, de aici numirea de
cara,

şi apoi că ei sînt într'o ferbere nesfârșită, şi acesta le-a câştigat numirea de cazan.
2) Frasă curat românâscă şi formulată în hâlciurile saii iarmarâcele orașelor româneşti ; far

cuvintele «bani pe şin» însămnâză bani în numărătore, argent comptant, Vine dela operaţia
bărci banilor pre şina de fer a căruțet, în lipsa din bâlciuri a unei alte mese de comtuar,

pro-
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din domnitorii lor de frunte ave
moşescă

se pote păstra

numai

credinţa, că moşia cu legea stră-

legându-şi

sorta de imperiul

Sulta-

nilor turci, sai, dupre cum icea Ştefan cel mare al Moldovei, «cău-

tând, ca să nu se treziască Leul», alţii însă, pre carii îi putem
numi liberalii români ai vâcurilor, doriaii sfărămarea 'Turciei cu un
c6s mai inainte, lucrând pentru acâsta cu creștinii; şi anume o

parte din Românii aceştia cu Mihai bravul în frunte, credâă în sfără-

marea, Turciei prin Austria, iar alţii, ca Mitropolitul Grigorie cu ai
sei, işi pusese nădejdea lor încă dela 1775 în Rusia, carea, vădend
pre Austria în 1774 că-şi luase pentru sine Bucovina, lucreză prin

partisanii politicei filocreştine şi de acum filoruşi din ţară, ca să câră
inkinarea țărilor Imperiului 'arilor. Politica, acesta, adecă filocreştină, daca, voiţi şi veke românescă, hrănită de cătră elementul grecesc din ţară şi într'o direcţiune şi în alta, se practică în totă pu-

terea ei de cătră Mitropolitul Dositei dela 1793—1810, şi de cătră
Ipiscopul Nectarie dela 1792—1812 pre tronul Episcopiei de Rimnic, jar dela 1812— 1819 pre tronul Mitropoliei Ungro-Valahiei, şi
carea politică a continuat ase practica de cătră civilii noştri pănă
la 1878, lar de cătră clericii Românilor, mergând pre urmele clevului grec, pănă la 1885, când sfintul Sinod al Sfintei n6stre Biseici a pus capăt acestei anomalii bisericeşti prin Regulamentul din
acest an, pentru «autoritatea sinodală şi concediile membrilor sfintului Sinod».
La, data Evangheliei n6stre însă, când nu numai Biserica român6scă, dar nici Statul român nu ştiea de o rânduială Gre-care,
politica se conducea, de fie-care, dupre cum capul îl tăia; şi Mitropolitul Dositei pare a lucra tot-d-una în partida, politicianilor filoturci, lar Episcopul Nectare, începend la Rimnic cu politica filocreştină o ispăveşte la Bucureşti ca Mitropolit tot cu cea filoturcă.
Şi numai în margenile acestei activităţi, care acum ajunsese febrilă,
înțelegem pentru ce la 1810, când ţara era ocupată de armatele
ruseşti, Episcopul Nectarie se mănţine la catedra sa episcopală,
putend ajunge la 1812 şi Mitropolit, în 6re Mitropolitul Dositei este
nevoit săse retragă dinaintea armatelor de inavadie, şi ducându-se
la Braşov, să trăiască

în retragere,

neuitând

la mârtea sa din anul

1826 ţara românescă, şi fără vre
o silă, ci numai din îmbolâirile sale
psihice institue pentru tinerii români stipendii cu menirea, de ase duce

numai
De altă
ticular
riurirei

în ţările Apusului pentru cultivarea minţei şi a inimei lor.
parte Nectarie, incepând cu politica, filocreştină, şi în parcu cea filorusă, capătă tronul mitropolitan kiar în anul încelei mai puternice a politicei ruseşti, şi r&mâne aici pănă

la 1819, când este şi el nevoit, tot din pricina acestei politice,
ase duce iarăşi la Braşov preste Mitropolitul Dositei, şi aică în anul
1825 more, fără aşi mai aduce aminte de ţara românescă...
Eca îndeletnicirile

de tote gilele ale Episcopului Nectarie, supt

carele se publică de cătră Ierodiaconul Grigorie Evanghelia din 1794,
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cu menirea,
româneşti

simplă şi numai
din tâte laturele,

-sărei, sai, vom

de a îndestula

trebuințele

şi tot aici noi avem

şi

Bisericilor

pricina

nepă-

dice mai mult, a neindeplinirei datoriilor unui Epis-

cop. Dar noi să întrăm

de acum

în materia, Evangheliei

nostre:

Porta cărţei:

«Sfinta şi dumnegăiasca, Evanghelie.
« Acumiă intru acestă kipi typarită 3).
«In dilele prea luminatului, şi Prea Inălţatului Domnii %5.
Ale-

csandru Constantinii Moruzi voevodi.
«Cu blagoslovenia, prea Sfinţitului Mitropolitii
Kiriu Kiră Dositheu 4).

alti Ungrovlahiei

«Și cu toată, osârdia şi keltuiala prea Sfinţiei

de D-deu Kiriu Kiri Nectarie 5), Episcopului
«Ină sfinta Episcopie a Rimniculuj.

sale

iubitorului

Rimnicului.

«La anulă mântuirei 6) 1794.

«Sau typăritii de Dimitrie Mihailo-Vici ?) tip. Rim. Şi de
Gheoghie Sin Popa Constandinii 8) tip. Rim.
Pe faţa adoa afoiei întăia:
«Stihuri poetice 17 asupra stemei prea luminatului
slăvitului,
şi blagocestivului Domnii %. Alecsandru Constantini
Moruzi voevodi.
3) Kipul, cum s'a tipărit acâstă Evanghelie, este
kipul tipărireY Evangheliei din 1784 şi cu
unele elemente grafice, luate tot din Evanghelia prototip
a Rimnicului, adecă din Evanghelia dela 1746.
4) Dositei, supranumit Filitis, este ajuns Mitropolit
al Ungro-Valahiei la 1793 Octomvrie 11,
şi a rămas pre tronul Mitropoliei păni la 1810 Ianuarie
15, când s'a retras la Braşov îa faţa invadiunilor rusești, şi aici a murit
miterea

de tineri pentru

în anul 1826 Dekemwie
a studia în țările Apusului,

26,

când

a instituit

un

legat pentru tri-

Dositei a ajuns Mitropolit, după ce a ocupat tronul
Episcopiel de Buzeii timp de șâse ani,
dela 1787 Octomvrie 15 pină la 1793 Octombrie
11, fiind mat nainte de acesta grămătic (şef de
cancelar
ie) în Mitropolia

Ungro-Valahiei timp de un spre dece ani,
5) Nectarie este suit pre tronul Episcopiei de Rimnic
la 1792 Septemvrie 2€ şi rămâne aici
pănă la 1812 Dekemvrie 16, când vine Mitropolit
în locul lui Dionisie Filitis, sati mat drept în
locul lui Ignatie, Mitropolitul Artei, care a fost
aşedat Mitropolit al Ungro-Valahiei de cătră
oştirile rusești la 1810 după plecarea din țară a Mitropo
litului Dositet,
5) Pentru întăia dată întâlnim vorba spăsenie tradusă
cu mântuire; vorbă, carea se întrebuința

de vekile EvangheliY româneşti. Trebue să
mai știm și acesta, că cel întăY, care a lăsat
vorba spăsenie, este Jeromonahul Lavrentie, și el a înlocuit
'o nu cu corespuntdenta eY mântuire, ci cu
«dela
Hristos»; şi pe urmele lui Lavrentie a mers
și din acest punct de privire Evanghelia
din 1784,
ținând atunci şi anii dela Adam.
Ă
:
7) Vici, ca terminaţiune la numele de familie
Mihailo, este scris cu literă mare şi despărţit
cu o tremă de vorba, ce o termină,

și de altă parte pare ane spune însuși întrebuinţătorii
termiîmprumutat dela Sârbii din Banat, sai dela Ruși
prin invadiunele lor cele dese
avecului al XVIII-lea.
tipografii, tipăritori ai Evangheliei nostre, sînt fii
de tipografi, carii din tată
cu acestă raeserie, şi încă de loc din Rimnic, Dimitrie
Mihailo-Vici pare afi fiiul lui
Popa Mihai AManasie-Vict, carele a lucrat
Evanghelia

naţiei, că Vici este
din adoa jumătate
8): Amândol
în fiii S'aii ocupat
Costandin,

cel

cu

Evanghelia

din

din

1754.

1746,

far Gheorghie

este

fiul

lui

Popa
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Pe

Io ="Orai,
Stantin,

Rege,

AMp= Moruzi,

laturele

Aa = Ale,

stemei:

Ban = Csan, 498 = ru, Kw = Con-

BEA = voevod.

«Doao

înkipuiri ce în pecete saii însămnati,
Domnului Alecsandru, de la Hs. i sau
dată,
" Bourulă stăpânii Moldovei îl adevereză,
Corbul ali Vlahiei Domni îlt încredința
ză.
Amandoao steme de domnie încorunatiă,
Care dela D-deu isau încredințată.
Pre Domnuli Alecsandru cel de bună
viţă,
Păzescălă D-deit cu multă, biruinţă.
Ce acumi Domnâşie țara rumânâscă.
Domnulii celi Putârnică binelti întărâscă
9).

Pe faţa intăia a foiei adoa:
«Prea

blagocestivului Prea luminatului Prea înăl
țatului,şi oblăduitoriului a toată ţara, Ungrovlahia, Domn
ului Domnului nostru
16 Alecsandru Constantin Voevodiă Sănăt
ate, Viaţă îndelungată,
Pace şi spăse
Rugămi.
“Toti

Luminate

nie

dela

Dumnedeii,

Ca să dăruiască Măriei tale,
|
lucrulii faste mai buni şi mai lăudatii întru
aciastă lume,
şi

prea Milostive Doamne 10) etc.

|

Pe faţa adoa a foiei atreia:
« Viiaţa, sfintului Ioannii din Sofronie.

Pe faţa întăia a foiei a patra:
«Viiaţa lui Ioannii Evanghelistul dinti tileuirea,
cea, pre scurtii

alui Dorotheu

Mucenicului

9) TYâte aceste

ghelie: <Domnul
întăreâscă,

versuri sînt

şi Episcopulii

împrumutate

păzască ca s'o stăpânâscă>

din

Evanghelia

Tyrilori.

dela

aict este înlocuit cu:

1746,

Yar locul

eDomnul

din acea Evan.

celii Puternicii binelii

Aici vom ma! adăuga, că cărturarii Rimnicu
lui, împreună cu cet dela sferşiul
vecului al
XVIlI-lea, sînt supt înrîurirea tot a veket tradițiu
ni cu rebusul de căpitenie din stema Munteni
ei ;
că adecă el este tot corb şi nu vultur, dupre
cum aii credut cet de pre timpul lut Ipsilant
, şi din

anul 1775, De altă parte, ef scriu pre Ja din titulatu
ra Domnitorului fără accent circumflecs ; și
prin urmare sînt fâră pretenţiunea, că Ja este scurtatul lut
loan.
19) Acâstă precuvântare, ce cuprinde o scurtă istorisir
e a începutului Sfntelor Evanghelii,

este

o simplă

copie

de

pe

precuvântarea

Evangheliei

dela

1746, tipărită tot la Rimnic supt
Episcopul Climent; și de aceia no! nu o mai reproducem.
Asămănările dintre „amândoă precuvântările
merg până acolo, că Evanghelia n6stră dice în mod
greșit, ca și cea dela 1746, că «Evanghelia
cea dela Ioanniă are faţă de leii» în loc de vultur
; şi <Laudăsă sfintulă Ioannă Ziataustii: căci
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«Purtătoriu de grijă fiindi typografiei Sfinţiia sa Părintele
kiri, Grigorie Ierodiaconuli Iconomuliă sfintei Episcopii Rim. 11)

Kiriu

Pe faţa întăia a tecstului încep Evangheliile dela Ioan
merg

pănă

la fâia

«Sferşitulii Evangheliilorii
minica Rusaliilorii.

Pe faţa adoa

18, unde

se înkeie

lui Ioannii,

şi

cu:

dela Paşti,

până

a aceliaşi foi este tipicul Evangheliei
Matei, care se sfârşeşte:

la Du-

de la

«Pentru acesta darii, toti Preoţii şi Diaconii, iaste să, ştie
acestă rânduială, şi acesti numării ali S&ptăminilori cumii arată

înainte,

ca. să nu să smintiască

sloveneşti,

după

pentru că nu se potriveşte,
Pe

numărulit

izvoadelorii celori

foia 1g:

«Viiaţa sfintului Evanghelistii Matthei, dinii Sofronie.
Pe faţa întăia a foiei 20 încep Evangheliile dela Matei
şi merg pănă la f6ia 49 fața adoa, unde se dice:
«Sferşituli Evangheliilorii lui Matthei,

minică

a Şăpte-spre-decea

ce să kiamă

pină întru aciastă Du-

a Hananiantcii.

Pe fața întăia a fâiei 5o:
«Viiaţa sfintului Evanghelist Lucăi, dinu Sofronie.
ai Bolezati şi aii luminată pre
tografia

kirilicelor,

despre

rumâni.

Şi i-aii învățat lEgea». Iar deosebiri avem

care avem
a vorbi

în cursul

acestui studiu,

şi la numele

numai

în or-

Domnitorului,

a
Mitropolitului şi a Episcopului de după vremi ; că adecă prin Evanghelia dela 1746
avem Domnitor pre
«Iw Constandin Nicolae voevod și aici pre «Ja Alecsandru Constantin voevod»;
acolo Mitropolit

este «Neofit» și aici «Dositei> Yar Episcop de Rîmnic la 1746,
care şi scrie
era <Climent>, far la 1794, cel ce reproduce precuvântarea, este «Nectarie».

11) Acest Grigorie
era numa) «diorthositor>
iconom al Episcopiei este
piei şi pentru tipărirea de
în pers6na

iconomilor

acâstă

precuvântare,

lerodiacon Rimnicenu la 1784, când cu tipărirea Evangheliei din acel an;
al tipografie! din Episcopia de Rimnic, acum îl vedem, că în calitate
de
şi Director al tipografiei ; adecă om, care keltuea din veniturile Episcocărți, pre care apoi vîngându-le, le încasa veniturile. Obiceiul, de ase uni

unei

kiriarhil

şi însărcinarea

de director al tipageafiilor de pre lângă Mitrola secularisarea bunurilor mânăstirești, Kiar în
vedem, că Archimandritul Toil, mort acum în calitate de Stareţ
al mOnăstirei Cernica, a
la 1864 iconomul Mitropoliei Ungro-ValahieY şi director
al tipografiei nifoniene, carea a
tipărit mai multe cărți bisericeşti; și anume a acelei tipografii,

polii şi Episcopii, s'a păstrat în Muntenia pănă

Bucureşti
fost pănă

şi înființată de not aşa, că dela acestă dată este singura

litere

străbune

tâte cărţile

bisericeşti,

trebuitâre

Românilor

tipografie
din

curea la 1882 a fost reedificată,
bisericescă, carea tipărește cu

deosebitele

laturi,
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Pe faţa întâia a foiei sr încep Evangheliile dela Luca
merg pănă la f6ia 88, unde se inkeie:
«Sferşituli Evangbeliilori

Brânzii, de Postul

Lucăi,

celui mare.

pină

în

lăsatuli

Şi

s&ptămanii

Pe faţa adoa a foiei 8:

«Viiaţa sfintului Marco Evanghelistii dinii Sofronie.
Pe

fâia 8g:

«Alui 'Theofila(e)ti Episcopulii Vulgariei tilcuire, de viiaţa
tului Evanghelistii Marco.

sfin-

Dela fâia go--x16 merg Evangheliile dela Marcu,
iar de aici:
«Inceputulit Evangheliilori

celorii

11

voscrâsne.

Pe foia 120 începe:
« Minologhionii
pre Lună.

întru care să cuprinde orinduiala Evangheliilorii

Pe faţa adoa a foiei 152 încep «Evangheliile la tâtă trâba»
şi merg pănă la fâia 158, unde se înkeie:
«Sferșitii şi lui D-deii Lauadă.
Pe

faţa adoa

«Inştiinţare pentru

a foiei
cetaniia

158—159;

faţa întăia:

Evangheliilorii,

Preste

de unde să începe, Şi unde să sâvârşesc.
Pe faţa adoa

a foiei 159 dela sferşitul Evangheliei:

«Slavă, cinste, şi înkinăciune,
d&u

Carele

nu

totii anulii

|

ajutati

celui

după inceputi

în Troiță
de

unuia

Dumne-

amii ajunsii şi sferşitulii.
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«Sau

începută

acestii sfintii şi Dumnedăescii

Mai în, 10 ile. Şi au luati săverşire, la Iulie, lucru în luna lui
înă, 15 dile.
«Iară cei ce vă veţi întâmpla a ceti Bucurati
vă înă Domnul,

şi vă rugati pentru no, şi ce greşală
veți afla, îndreptaţi cu Duhuli blând6ţeloriă nepuindune în ponosii.
Că precumi iaste cu neputinţă omului a nu p&cătui, întru acestaşit
kipi şi typografului a

românea

«Sau

fără de greşală.

|

diorthositii 12) de noi Dascalii tipografi

ce la începutulii

aceşiii sfinte cărţi sîntemii arătată.
“Typăritusaii în anul
Precumii

dela mânțuirea

lumii

1794.

cei streinni Dorescii moşiia săşii vadă.

Când sîntii întraltă ţară de nu potii să şadă.

ŞI ca cei cesii pre Mare bântuiţi de furtun
ă.
Şi roagă pre D-deu de linişte bună.
Aşa şi typografulă de a cărţii sfârşire,
Laudă

ne încetati

Privită Evanghelia

spunem,

că acestă
acum

şi mulțămire

1794

ediţiune nu

că tâtă ornamentaţia

Ajungend

din

dă

ei este

în

ornamentaţia

are nimic

o copiare

tipografi de mâna,

fiiul lui Popa

not

Constantin,

ei,

putem

şi proprii

a Evangheliei

întăia în

fiii foştilor tipografi, Popa Mihai și Popa

Gheorghie,

13).

din

tipografia

Constantin;

care era şi csilo

să

al ei,

de

Şi

1784.
Rimnie

şi mai ales

graf, ei întrebuinţază tte icnele Evangheliilor din 1746
Şi 1784. Şi anume
ic6nele Evangheliştilor sînt cele lucrate de
cătiă Popa Mihai Atanasievici

pentru Evanghelia din 1746, iar trimorful,
pus în fruntea Evangheliilor şi aminologiului, este lucra
t de cătră Gheorghie,

şi pentru Evanghelia

din 1784,

care la

1794

sa

între

buințat şi
aici. In deobşte tipografii Evangheliei nâstre
sint şi mai mărginiţi in ce
priveşte iconografia; căci ei nu mai între
buinţază stamba de pre
porta
un

Evangheliei

din 1784, mulțămindu-se a pune in pârta cărţe
i

trimorf din cele veki,

şi St. Ioan botezătorul.

compus

âin D. Hristos,

Şi aici ca, şi în cele dos Evanghelii

kenarele sint formate din

cruciulițe,

Maica Domnului

de Rimnic

arabescuri

premergătâre,

şi litere,

ba am
mai putea adăuga, din aceleşi elemente
grafice. Tipografii noştri
sint învăţăcei şi fii ui tipografilor, ce au
tipărit cele do& Evanghe-

li de Rimnic,
merge
12)

şi ei, fiind ast-felii, erati impinşi pe

pre urmele
Diortosirea

aceste!

premergătorilor
Evanghelii,

făcută

de

lor. Toată

doă

căi de

deosebirea stă numai

a

cătră tipografii Dimitrie şi Gheorghie,
stă numai în îndreptarea tablelor tipariului, dupre
cum se va vedea mat jos,
19) Aceste versuri sînt copiate din Evangheliile
lut Antim lvirenu, Dacă aceste versu:i în
gura lui Antim arătaă dorul lui de locul
natal, Gre nu cumva ele aici sînt puse de
cătră tipografi!
Dimitrie și Gheorghie din aceași îmbold
ire sufictâscă ? adecă, că et amândo
i,
find fit tizografilor
Mihal și popa Constantin, dorfaii de locu!
natal al părinților lor, gic de 'I'ransilvania
?
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in aşedarea, elemente!or orname
ntativdin
e kenare, Şi cu kipul acesta
avem prin kenare numai figuri
deosebite, fără de aputea dice,
că
rmăestria

ornamentaţiei în mânele lor a primit
vre o skimbare Gre-care.
+

+
*

Ca literatură nu are nimie propriu
Evanghelia din 1794. Tipografii Dimitrie şi Gheorghe, plec
ând dela tecstul lui Lavrentie,
ai
cules de pre dinsul, uitându-se şi
pre tecstul Evangheliei din 1784,
Şi primind

forte puţine din skimbările aces

tui
ghelia de Marţi după Paşti, unde
Evanghelistul
vederea lui Iisus cu unii din invă
ţăceii sei pe
se spune cum aceştia aii cunoscut
ii pre lisus

tecst. Aşa în Evan-

Ioan istoriseşte întrecalea spre maus,
întru frângerea, pâl-

nel. Locul acesta este înareptat; în
ediţia dela 1784 «şi cumii sau
cunoscutii lorii> ediţiunea nâstră s'a
reintors la tecstul din 1746
și-l dă: <şi cumi la cunoscută pre
elă>. Asemenea vorbele adoa
Gră se dati

prin tecstul dela 1784 <adoa oară
» iar în tecstul nostru se reintârce la tecstul din 1746
şi-l dă: <a dooară». Vorba,
«vicleşugi»

este reintorsă la, «ficleşugit» deşi se
scrie Şi «vicleşugii»;
înriurirea momentană a tecstului
asupra tipografului. O altă dovadă, şi mai vădită,
că tecstul nostru a avut în
vedere şi pe cel din 1784, este
ecspresi
Şi acâsta

loc de

dovedeşte

«o clipă de ctast»

tie. Aşa că în privinţa

a, «o minută de ciasti> in
cum 0 are tecstul Evangheliei lui Lavr
en-

literară tecstul lui Lavrentie dela
1746
este, cum am mai Qis, normativ
şi pentru tecstul din 1794, eşit
şi acesta din tipografia de Rimnic,
în decursul vâcului a] XVIII-lea,
*
*

+

Ortografia Evangheliei din 1794
nierge şi ea pre urmele ortografiei lui Lavrentie din Evanghel
ia dela, 1746, supunendu-se toto-dată şi modului de a scrie de la sfer
şitul vecului trecut, Aşa +,
remânend cu sonul î, primeşte un
n asverlit, spre a înfăţişa silaba,
în; 4 este ii, iar y =ii se întrebui
nțază numai la, sferşitul rândurilor, şi acâsta numai când tipo
gratul este constrins 46 spaţiu ;
A=ia se întrebuinţază forte rar
Şi îi lea locul ra, rămânend pentru
6 deskis tot «; H=i, adecă duplu,
este întrebuințat la, sferşitul vorbelor tot-â&-una cu sonul de j scurt
, şi la mijloc numai după un
i lung. Intrebuinţarea lui e =u anal
isat este aprope cu totul părăsită, şi locul acestui u îl iea 8=u
, sintetisat din y=i grec, pus
pe O. Asemenea,

se răreşte şi intrebuinţarea lui w=0
duplu, punendu-se maj mult o simplu. Când o
este unit cu a, şi primeşte
sonul de 6

diftong, atunci tipografii Evangheliei
udstre unesc pe
O cu & prin un arc şi ati că. Acâsta
pâte fi privită ca Singura, particularitate a ortografiei din Evanghel
ia dela 1794.

Cu punctuaţia tipografii Evangheliei .din
studiul nostru se cam
încurcă. Plecând şi aici tot dela tecstul
lui Lavrentie din 1746, ei
iŞI daii, sait li se daii, regule pentru
intrebuinţarea, semnelor punc-
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tuaţiei, pre care ei le întrebuinţază, e prea, adevărat, regulat, dar
nu tot-dâ-una cu ceruta ştiinţă. Aşa ei primesc s&mnul întrebărei (?)
şi cu acesta înlătură în totul pre virgula punctată (;), sămnul corespun-

dent al punctuaţiei greceşti, precum şi sămnul despărţirei fraselor
intre dinsele. Dar tipografii noştri întrebuinţază sămnul întrebărei
lor în mod pleonastic, ca în locul: «dară căci botezi dâca nu eşti

Hs? nici Ilie? nici Proroc?>; şi acâsta ei o fac numai pentru cuventul, că în tecstul normativ al lui Lavrentie este virgula punctată, fără de înțelesul întrebărei. Apoi tot pentru cuventul, că în
tecstul lui Lavrentie este virgula punctată, ca sămn de despărţire

a fraselor; şi fiind că, Lavrentiea dis: «Adoţi degetulii tău încoace
şi vedi mâinele mele; şi ado mâna ta ete.»; tipografii noştri fără
conştiinţă,

şi numai

s&mnul întrebărei,

conduşi

de

întrebuințază

ideia,

sămnul

că

virgula

lor special

punctată

al

este

întrebărei

acolo, unde Lavrentie a despărţit numai frasele. Incă o particularitate a Evangheliei din 1794, carea însă este o inovaţie a tipografilor Dimitrie şi Gheorghie, şi ea stă întru îndepărtarea cu totul acelor do& puncte(:) dintre semnele punctaţiei, şi în întrebuințarea neregulată a punctului. Aşa ei, când ai înaintea lor citate,
pun, nu ca Lavrentie do& puncte, ci o virgulă, sai un punct, şi
pentru acâsta culeg: <Răspunsaii Is, şi l6i gisi lori, spargeţi Biserica, etc. sau <Răspunsau jidovii, şi ai gisi lui, ce sămni etc.
Ajungând la resumatul sudiilor nâstre asupra Evangheliei din
1794, stabilim, că acesta ediţiune are numai o val6re practică, de

a îndeplini trebuinţele ritualului sfintelor lui D-geii Biserici ale Românilor. In privinţa ştiinţifică dicem, că ea, este o copie a tecstu-

lui lui Lavrentie

cu mici modificări, dictate de Evanghelia din 1784,

şi acolo, unde editorii Evangheiiei n6stre aii intrat pre calea inovaţiunilor, aii căgut în mai multe greşele gramaticale.

e

PE

Rp

INKEIERE

De trei vâcuri şi aprâpe jumătate Românii, ca nici unul
din
poporele Europei, se bucură de fericirea, că ei în Biseric
a lor as-

cultă cuvântul lui D-deii, gic Evanghelia, în limba lor cea,
vie şi
de toţi inţel6să. Dicem, că numai Românii at avut forte
de tim:

puriit acâstă fericire favorisată în Biserica lui isus
Hristos; fiind
că popsrele din Biserica, romană şi pănă astă-di kiar,
fie ele de
ori-ce gintă, sint datâre să preamariască pre D-dei într'o
limbă

neințelesă de credincioşi, anume

cea latină,

şi numai

credincioşii

din Biserica protestantă în urmarea protestului dela
Spira ai început să înţel6gă cuvintele rugei lor. Asemenea şi credinc
ioşii din
Biserica, ortodocsă, privită din punctul de vedere al
limbei cultului

lor, trebuesc
țel6să, fără o
Turcia, dupre
mai întăi să
bisericeşti,

să râge pre D-gei, saii în limba elenică vekie, neincultură deosebită Grecului din Elada, ca şi celui in
cum şi creştinul ortodocs din țările slavice trebueşte
mârgă la sc6lă, ca să înveţe limba slavonă a cărţilor

şi numai

asculte şi să înţelgă

după

acâsta

buna,

p6te merge

la

Biserică,

ca

să

vestire a Mântuitorului lumei, a căria

limbă este tot atat de streină pentru Rusul necult,
ca şi pentru
Bulgar, sai Serb. Numai cu Românul, adăugăm,
Pronia dumne-

deescă a bine voit, ca, dus fiind la Biserică de cătră Maicăsa, şi
ținendu-se încă de mâna, ei, să înţel6gă în măsura deştep
tărei lui

mintale pe preutul bine vestitor al Bisericei. Dacă
acestă stare de
lucruri pote fi privită ca o favâre pentru Român,
nu lipsesc şi

dela dinsul greutăţile istorice, care aii
mergă, încet, şi să fie însoţită de

ai căutat
pase

să-i skimbe

kiar firea,

de slavisare.
Trimis fiind Românul

în

făcut, ca cultivarea lui să

man

voind

părţile

şi primejdi6se

al grecisa,

Daciei

de

cătră

piedici,

care

după ce scăImperatorii

romani încă din vecul întăi al creştinătăței, mai întăi
ca ecsilat,
spre a cultiva, măndsele şesuri ale Carpaţilor, şi spre a
găuri Munţii,

sau a p&scui

riurile pentru

i6re vieţei romanice,

căutarea

Şi găsirea

metalurilor,

cei acum atât de gingaşe, carea,

trebui-

era minată
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de câtră creştini în lungul şi latul Imperiului, şi kiar despreţuită,
de aceştia în faţa a însăși Imperatorilor; apoi, înmulțându-se n6mul
românesc din Dacia cu cohortele şi kiar coloniile Romanilor, aduse

aici de cătră Traian încă dela începutul vâcului al doilea, al
erei
creştine, și cu mehirea de a pune o stavilă Dacilor şi apoi şi altor
popre barbarice, care turburai bunul traiti al Romanilor din Imperiu; Românul încetul cu încetul a început a câştiga dragost
e
pentru aşegările lui cele nouă, ajungend în decursul vâcurilor aşi

face un ideal de visţă din moşia lui strămoşască,

a maj

idealisat

cea udată

şi

legea,

carea

cu sfint sângele

însuma

în

sine

şi de altă parte

credinţa,

creştină,

martiric al părinţilor lui, precum

Şi da.

tenele strămoşeşti, care ii regulii viâţa, lui cea socială. Cu aceste
doă idealuri Românul se adăposteşte în văile şi crierii munţilor,

sai se mişcă în jurul Carpaţilor şi mai pe urmă şi al Balcanilor D,
împins de frica multelor şi fiorâselor popore barbarice, şi în aceste
locuri adopostite îşi cultivă supt manuducerea preutului Bisericei

una, din formele legei sale, carea este credinţa creştinescă, jar supt

înriurirea bătrinilor şi a bătrinelor lui face, ca să nu se pârdă nimic

din cultura cea adusă de dinsul în Dacia între cutele minţei sale.
Cu kipul acesta, Românul în mici comunități sociale îşi duce traiul,

pănă

când

se vede

pre nesimţite

în faţa ideile de patrie modernă,

ţinend pănă aici la cuvântul şi obiectul moşie, adecă păment şi locuinţă dela moşi, strămoşi, şi de altă parte făcând ca legea, stră-

moşască, carea intrupa în sine tote instituţiunile lui socialo-religi6se,
să fie păzită şi îndeplinită pănă şi în amărunţimele ei cele mai mici.
Când însă în jurul moşiei Românilor aii început a se grupa
deosebitele săminţii în state politice, iar statul Romano-bulgar de
preste Dunărea a cădut supt iataganul Turcului; când în Biserica

lui Hristos s'a produs shizma ?), iar Românul

a început să vadă o

deosebire între legea lui şi cea a Bisericei romane, pre carea ela
numit'o păpiştăşască, adecă kiar vrajmaşă legei lui, mai ales că

Biserica romană întrebuința, pre Regii Ungariei şi ai Poloniei spre
convertirea Vlahilor; atunci Românii ati început şi ei a tinde, ca
săse înkiege

în state,

şi

întăi în comunități

mai mici,

numite

ki-

nezate, apoi în ţări sau principate şi-au dat o organisaţiune la în-

ceput curat

militărâscă,

numindu-şi Domnitorul vodă, sait voevod 5,

adecă Duce, pre mai marii

lut V

oştilor boeri î) cu feciorii lor boereşti,

1) Vorba Balcan are o morfologie turcâscă. Vine dela

vorba

în B şi cu strămutarea lui a, a eșit Balh, apoi Balc-an.
2) Shizma, vorbă grâcă şi vine dela verbul oyiţo== sfaşiiu,

Vlah,
despart,

" 3) Vodă scurtat din voevod, far acâsta vine dela asi Boiin
— Hz
luptă,

conduce.

În

totul

conducător

de 6ste,

duce.

Valah, cu transformarea
soldat, şi

oAnT: =a

4) Not credem, că şi acâstă vorbă este de origină slavonă, derivată tot
din soi, schi = Inptă, sati
Ccazacescul saiap= om de curtea (domnâscă), magnat, Dacă
luăm în băgare de samă rolul istoric al
boierilor noştri de pe lângă domnie, cu fectorit botereşti,
saii menit lor de casă, având fie-care
stegul lui inilităresc, not mai curând îl putem deriva dela goi
= lupti; adecă boerit sînt conducă:
tori de luptă, căpitani.
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sai de casă, cuconi 5), mai avendu-se Şi câte un
liude printre călărași 6), şi rămânând totalitatea, poporului a fi armat
a luptătore, iar
în respectul legei, unde întra şi cultura român
âscă, Românii, deprinşi

fiind din Regatul

Româno bulgar cu

limba slavonă

meridională, carea încă din vâcul IX-lea, căpătase în
Biserica creştină dreptul de limbă sfintă, o primesc în Biserică,
ca mijloc pentru ruga

lor cătră

D-deii, mai ales că pre acele vremuri de întunerici
me min-

tală limba, era, criteriul cel mai

fesionale, iar în
actele,

reguleză,
studiu

mai

Stat ea întră

indemănatic pentru deosebirile con-

din

Biserică, şi aici întrupâză

ales cele oficiale ale vieţei

disposiţiile

mai mult

Uricilor?)

asupra

lor, Dar

acestei

lature

noi

să

staruim

a vieţei

în acest

istorice

a Româ-

nilor, fiind că ea priveşte pre cultura lor.
Fiind

Românii: suptstratul

Şi din stânga Dunarei,
mană»

crat

şi mărginită

mai

ales

injghebat o
pri6ză t6tă,

cu

etnografic al popsrelor

ei cu cultura lor adusă

în evul medii numai
Bulgarii 5)

acea

tâte

sociale a Românilor ; adecă

la forme

literatură

din drâpta,

«din tâtă lumea rocreştine, aii lu-

vastă

slavonă,

şi ai

cultură comună, pre carea astă-di Slavii şi-o
împroîntemeiaţi numai pre şovenismul naţional al
limbei.
supu

Dacă insă
nem analisei mintale numai câte-va din
fenomenele acestei culturi, şi luăm în băgare de
samă numai pre unele
din pers6nele, care ati împins acestă cultură
pre căile propăşirei,

descoperim şi astă-gi, mai nainte de a, se face
studii mai adâncite

asupra

acestei

vidualităţei

culturi,

lor

că Românii

asupra

acestei

nu numai

culturi,

dar

ati pus

ati

sigiliul indi-

rădicat'o

kiar cu
umerul, lucrând şi producend fenomene culturale,
cu totul deosebite
de cele ale Ruşilor, sati ale Serbilor, fără a mai
socoti aici fenomenele

sulturei

poloneze,

.

germanice.

care sint un amestec

de elemente

slavo-

Pers6nele, câre ai conlucrat la propăşirea
culturei slavice
meridionale, cum se numeşte ea în ştiinţă,
sint pre cât Bulgari
de n6m,

dar mai ales Români,

carii la unirea lor politică cu

denşii
ati fost mai în măsură, de a produce stilul
cu gustul estetic al acestei culturi, pre care ei lati intipărit asupr
a fie-cărui fenomen,

Acâstă

5) Cucon, saii cocon= bofer bătrin, coconaș
saii coconiță
— boier, sait boterâieă
vorbă vine, credem noi, dela slavonicescul
Kohn ==cal; în totul călăreț, cavaler.

tînără,

6) Liude vorbă slavonă, carea vine dela apăn=
ie
om, prieten, şi acesta dela aPAth = popor,
n€m. In totul pe româneşte om, care mergea la
bătălie pe jos şi fără cal, spre a ajuta pe călăreț,
saii pre cocon la curățitul calului ete,
doro

) Uric,

vorbă

veke

românes

că, carea vine dela bizantinul borapuos = poruncă
, și acesta dela
== lege, hotar, apot dela a; iŞeo == hotaresc. In
documentele lut Asan din vecul al Xi-lea îl
orismos: eAaza napeTaomn O9piânm

avem
o cu==a dat împărăție mea acâstă hotărire
, (Creștinismul
în Dacii şi Creștinarea Românilor. G, Enăcenu
, 1878, Bucureşti, pag. 155). Apoi romanis
âncu-se,
Sa făcut oric şi în urmă uric, cu înțelesul de
hotăriîre domnescă, hrisov,

8) Românii aii trăit, şi trăesc şi pănă astă-di, în
armonia cea mat bună cu Bulgarii; semne
ale relaţiunilor lor seculare în privința politică şi
socială, Kfar când Românul şi astă-df voteşte
ase lăsa în sarcasme, acesta o face mat ales
pe socotâla Sârbilor, și nu a Bulgarilor. Numaf
Molduvenii, având relaţiuni mai puţine cu Sârbit,
şi cunuscend pe Bulgari ca coloni, rid cât
o dată
e
de aceştia.
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făcend, ca Bulgarii să şi-l împropieze şi să-l intrebuinţeze, ca pre
un gen de cultură, osebitor de cultura celoralalți Slavi, iar pre
Români să-l propage mai departe în domniatele lor, arătându-l până

în vecul al XVII-lea prin cuvintele, stilul gramatical şi măestriile
decorative ale manuscriselor şi uricilor lor. Şi: în adevăr, fără a
mai

vorbi de unii din Regii întăiei împărații bulgaro-române, astă-di

este documentat, că părinţii literaturei slavice meridionale nu mai
sint greci de nâm, şi nici slavi, dar fii ai unor părinţi români
din Tesalonic, ai căruia locuitori în mare parte aii fost strămutați

din Sirmiu, împreună cu Prefectul şi cu Episcopul laturei, şi fugiţi
din naintea Hunilor destrugători 9). Ce vom mai dice 6re despre

Horazd, Climent, Naum, Sava, Anghelar şi alţi bărbaţi, cari împreună cu Metodie şi în calitate de învăţăcei ai acestuia ai lucrat
la, traducerea cărţilor sfinte din limba grâcă în cea slavonă meri-

dională,

şi aii pus

temeliile

acelei

culturi,

desfăşurat'o ca pre a lor, numai şi numai

creştin6scă

de înriurirea păpistaşilor,

pre

carea

Românii

iar pre cea socială

de ames-

tecul ei cu instituţiuni bizantine 19)? Dar noi să mai aducem

intea

cetitorilor

noştrii

şi aici

locul

din

ai

ca să-şi scape legea lor

şerierea

lui

'Pudor

îna-

Duxul,

acel român de prin vâcul al IX-lea sai al X-lea, care ne arată în
mod apriat pers6nele, pre timpul cărora s'a întrodus şi la Români
cultura slavică, precum şi anul sevârșirei faptului. Tudor, după ce

laudă pre st. Kiril pentru ale lui merite literare, adaugă: <H au
Eingociiiun : Br koe Bprkatra? "To gncu abată n pERATTI, FAKO BM Bp'kmena
Muyganaa uapra rphuneta, n Bopiica kmnra3id E'hpTapeka n PacTniua, KHastra
AMlopexa n Romeara Kuara BAATHRCKA, Eh A'R'ro on Ch3AAHia Bncero Atipa
6363 (--855). Și dacă întrebi: în care (vreme s'a lucrat, alfabetul) ?

Apoi

toţi ştii şi spun,

că în vremea

lui Mihail împăratul

Grecesc,

Şi Boris cnzul bulgăresc şi Rastiţa 11), cnâzul Morskii 12), şi Coţel 13)

cnezul

blatnilor 14) (adecă .al Vlahilor),

6363 15) (—855)».
personele

Fără

dintre Români,

în anul de la facerea

lumei

ne

arată

a mai înmulţi aici citatele, care

ce aii participat la desfăşurarea, literatu-

rei slavice meridionale, noi o spunem de pre acum, că studiile
amărunţite ale-acestei literaturi aii să, dea fie-căria naţiuni ce este

al ei, mai
acele

ales că suptstratul

vremuri

cel

mai

cult

românese

şi forte

din ţările dunărene era pre

numeros 16).

Dacă intârcem privirile n6stre şi asupra s&mnelor, ce compun
alfabetul kiric, descoperim, că sf. Kiric, fratele sf. Metodie, nu a
%) Creștinismul în Dacii etc. pag.
10) Vegi

același

creştinism

în Dacii

de

din

115 — 119.
pag.

120—124.

11) Rastiţa în loc de Rostislav, principele Moraviei.
13) Morskii în loc de Mor(av)skii, adecă al Moravilor,

13) Coţel

în loc

Cutesc

ducatul

lui Geliu,

de

dincâce

de

Dunărea,

1) Blatnsca sait Vlatn(h)sca în loc de Valahici, a Valahilor, Acestă transformare a vorbei
Vlah ne dovedeşte, că ea începuse a se skimba înainte de venirea Turcilor, carii
ait aplicat'o la

“muntele

Balcan,

adecă

al

Vlahilor,

15) Vegi creștinismul pag. 115—116,
16) Pre cetitorii curioși avîi rugăm să cetâscă creștinismul în Dacii, şi mai ales
pag, 111—127,
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lucrat un alfabet pentru cutare saii cutare popor slavic. E! a formulat un alfabet cu semne grece, latine, ebraice, persane, sai maj .

drept cu glagolitice 17) pentru tâte sonurile din limbele popsrelor
dela Dunărea; şi de aceia multe din semnele acestui alfabet nu

aii sonuri corespundătâre în tâte limbele slavice; altele sînt între.
buinţate cu sonuri propii numai de cătră Români şi Bulgari, adecă
acele n&muri, care ai formulat literatura slavică meridională ; şi în

sferşit avem semne şi de acele, care ai sonuri numai în limba
română, ba încă cea veke şi neinriurită de curenţii limbistici moderni. Mai întâi vom spune, că în fonetica limbei româneşti a in-

trat aprâpe

t6tă fonetica romano-bizantină

ax

=cs,

supt

înriurirea

Ş, uy —şt,

W=ps,

=h,

tuturor

cu sonurile

speciale de:

b,c, n =k, (kieie, cine, bine,) etc. Apoi

slavilor

Românii

ai

(pre care Ruşii şi Serbii îl pronunţă

formulat

sc,

pe:

wu =

şi numai Bul-

garii ca Românii) u=ţ, r=ii, A=ia, a=i etc. In relaţiunile
continue şi prieteneşti cu Bulgarii ai venit la sonul m=ă, (pre

care Ruşii cu Sârbii îl întrebuinţază fără son, şi numai d6r, ca pre
un îi scurt al Românilor). Şi în sferşit în alfabetul kirilie mai avem s&mne, cărora nici unul dintre Slavi nu ştie ale da un son

propriu, r&mânând numai pre sama Românilor, carii au adus cu
sine aceste sonuri încă dela venirea lor în Dacii. Aceste s&mne

sint întâi s = dz, alăturea cu a=4, şi Moldovenii împreună cu o
parte din Transilvaneni, cu Macedo-românii şi cu mulţi din fraţii
lor din Italia, die până astă-qi: sam —dzamă, se5=— dzei, snae
= dzile,

srhurpe== dzacere,

dupre

cum

dic şi:

sah

—zmăiă,

Auuna

= Zinca, 3usanie = z(Q)anie, B8pr'ban
= zurgălău
s , sata = dablăi,
saucri
= gavistie,
e
ana
= didiă, şi pre care sămn toți slavii
il aă numai ca număral,
Asemenea, putem să punem

care

se pronunţă:

s=6, arătând adecă numărul
şi pre u=g, de lângă vocalele

ynny= une
gingine,

pb

= g6nă,

VUHCau'n

ş6se.
moi,
= gin-

gaş, uci
= sa
genunea (ocnelor), saii în dicătorea: «geba vii, gâba te
ducă, g6ba rupi nişte papuci»; dupre cum Românii şi cu Turcii
dic
genabet, g6mie, fără a putea primi inkipuirea, că Românii aii
acest
son numai dela venirea 'Turcilor în Europa, şi prin urmare âin
a-

tingerea, cu dinşii. Dar un studii adincit şi făcut cu mai puţină
partinire şovenistică, va da cu timpul Românilor ce este al lov şi

din alfabetul kirihc:
Să mai stăruim

puţin

asupra

unui

alt şir de fenomene

cultu-

rale, care ne va arăta şi elementele istorice a măestriilor decorative,

din care pe cele grafice noi le-am urmărit în studiile premergătore
ale Evangheliilor romaneşti. Florăria ornamentelor din Evangheliile
n6stre, deşi dată numai în negru, ne arată gustul şi dragostea

17) Semne alfabetare glagolitice, sati fonetice, aii avut Grecii, Latinii,
Slavii, şi în deobște
i6te popârele de pre Dunărea de jos şi dintre Marea-Nâgră şi Marmara.
Rămășițe din glagoliticele
vechi latinești, şi mai ales din semnele numerale ale acestui alfabet,
ni le-aii păstrat cărămidarii,
kirigiil şi lăptăresele nâstre de astă-gi,
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Românului

pentru acest gen de ornamentaţie,

şi kiar pentru o

anumită fldre, pre care Moldovenii o numesc Vizd6
gă, iar Muntenii
Crăită; adecă florea, Crailor, fie a celor, ce veniai
i la Români cu

țelul, de a se face

Ducii, ori Craii lor, sai a celor, ce uitându-şi
țelul, începâi a se purta, ca nişte berbanți.
Apoi dacă vom mai
Stărui, căutând să comparăm unele fenomene
estetice din măestriile

decorative ale Românilor cu cele ale Slavilor, şi le
vom privi
întâi în elementele constitutive şi apoi ale culorilor,
descoperim, că
şi Românii întrebuinţază cu restul omenire! clasice arabe
scurile, dar iubesc la decoruri cu toţi slavii plântele, far cu Bulgarii
florile, în 6re-ce
Ruşii

ai viţa de vie, ca element decorativ şi cântat
de popor prin
literatura sa. Apoi culorile decorurilor romaneşti
se deosebesc în

totul de cele ale decorurilor serbeşti şi ruseşti, iar
cul6rea galbănă

şi roşie

este la Români

şi Bulgari

vie, şi nu spăcăcită,

țandu-se în locul negrului slavic albastrul înkis.

monizarea

culorilor.

Numai

Românilor

întrebuin-

'Tot aşa şi cu ar-

şi Bulgarilor

între

popbrele
din Răsăritul Europei, şi mai ales femeilor lor le-a,
fost dat, ca din
fire şi prin fire să potă aşeda

culorile pe hârtie sau pe pânză

aşa,
că par a fi crescute acolo. De aceia şi aici o spune
m pe faţă, că
studiile adincite şi nepărtinitore din viitor an să
sectă la ivâlă o
sumă de elemente culturale, care, fiind deosebite de
ale celorlalţi
slavi, ai să facă a se vedea, că ele sint comune numai
Românilor
şi Bulga

rilor şi că Românii, fiind mai favorisaţi de
sârtă, au putut ale înkiega întăi împreună cu Bulgarii, şi
mai pe urmă ale continua singuri dincoace de Dunăre.
Ecă elementele culturei mediavale ale Românilor,
care ai adus
cu dinsele putinţa, ca la tipărirea BEvangheliilor
nâstre să se vadă
un inceput destul de înaintat în măestriile grafice.
E prea adevtrat, că încă de pe timpul lui V. Lupu şi M.
Băsărab, Românii
av6ii tipografii, îngăstrate cu litere gteco latine
şi kirilice, aduse

de la Kiev şi Moscva, cu iconiţe şi ornamente,

lucrate

în țară

de
esilografii, învăţaţi în Aton, Kiev şi mai ales,
în Liov, precum şi
un personal tipografice destul de indemănatec, ca
Episcopul Mitrofan al Buzeului şi Damaskin Herbest de pre
timpul lui Şărban

Cantacuzin;

şi încă şi mai de timpurii,

gic din vâcul al XVI-l

ea,
Românii se ducâi la industrialii braşoveni, şi
aici îşi tipăriai cărțile lor, şi înv&ţait şi măestria tipografiei, pre
carea apoi o puneii

în practică prin tipografiile ain Torgoviştea
'8). Când

însă vine pe

18)

Pănă acum cun6ștem bine, că la 156: şi 1580
în Braşov s'a tipărit în româneşte Evangheliile luf Coresi, din care cea de pre urmă se mat
numeşte și învăţătâre, In tipografia românescă
din Târgoviştea, cu tipografi învățați la Braşov,
și cu literă adusi din Moscva, s'aii tipărit
o sumă
de cărți româno-slavone, între care și Mistirionul Mitropol
itului Ştefan, Despre Brașov vom adăuga,
că acest oraş românesc cu o populaţiune săsâscă
a avut forte de timpurii mai multe industrit, care
îndestulaă deosebitele trebuințe ale tuturor Românilo
r. Aşa pănă în vremurile de pre urmă Românii
Ccumpăraii dela Braşoveni! c6se,
belor

seceri, lăgi, funii etc. ; şi acest soiii de mărfuri
a dat naştere vorși braş6ve,. Cea întăia însămneză prăvălie
cu marfă de Braşov, lar, a doa
fals în industrie, şi apoi şi în cuvent, sai

brașovenie

minciuny;

adecă

rostul gurej, întrebuințat de Braşoveni,
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tronul țărei C. Brâncovenu,

bărbat cu vederi politice întinse şi cu

mijl6ce prisoselnice, atunci tipografiile româneşti, şi mai ales cele
din Muntenia, ajung la apogeul măestriilor grafice; şi Antim Ivirenu, adus de Brâncovânu din Constantinupol, îmulţeşte. tipografiile în ţară, le umple cu învăţăcei de ai săi, carii acum lucrati
cărți în tote limbele poporelor ortodocse, şi face, ca în decursul
unui întreg vec să ţină pept curentului grecesc, şi luptând la Bucureşti, Snagov şi Rimnic, înlătură pentru tot-dâ-una de pre capul
Românilor

1862

şi acestă

a

doa

desnaţionalisare,

şi 1882 este desăvârşit înlăturată,

carea

prin

la

anul

1848,

introducerea literelor

străbune, mai intâi în stat, şi apoi şi în Biserica românescă.
Noi resumăm aici şi activitatea tipografiilor româneşti din
punctul de privire al Evangheliilor de pre sfinta masă tipărite,

împărțindu-le în trei grupe, saii dacă voiţi şi în trei centruri de
activitate tipografică, gic Muntenia, Moldova şi Transilvania, şi
făcend

a se vedea

în dreptul

fie-căreia Evanghelii

locul ei, şi apoi mai adăogând pentru cetitorii
ce ne-a făcut pre noi, de am
inceputul

vscului

mers

cu aceste

anul

noştri

studii

editărei cu

şi cuvintele,

numai

pănă

la

curgător.

In Muntenia s'au tipărit cele mai multe Evanghelii în decursul
vecurilor al XVII şi XVIII-lea, şi ele atunci avi menirea de a

îndestula, trebuințele tuturor Bisericilor româneşti.

La Bucureşti în

vecurile arătate Evanghelia se tipăreşte la 1682, 1693 (greco-română), 1697, 1723, 1742, 1760, şi 1775; iar în veacul cur-

gător la 1881 cu litere străbune şi în limba, macedo-română, 1887
şi 1889 tot cu litere străbune, şi de acum pentru tâte bisericele
româneşti. Alăturea cu Bucureştii Muntenia mai tipăreşte Evanghelii şi la Rimnic în anil: 1705, 1746 1784 şi 1794, şi tote aceste sint
numai

din

vecul

trecut.

incepe a se tipări numai

In

Moldova

la 1762,

şi

anume

la

şi de aici trece

laşi

Evanghelia

tipărirea Bvan-

gheliei la Monăstirea Nemţului, şi anume în anii 1821, 1834, 1845
şi 1857, mai făcându-se o ediţiune şi la Roman cu litere străbune
în anul 1872. In Transilvania legea Românilor fiind mai turburată.
din pricina propagandelor Bisericei romane, şi mai ales ale Lutera-

nilor şi ale Calvinilor, se iveşte f6rte de timpurii trebuința unei
Evanghelii româneşti, mai ales că acesta era şi dorinţa tuturor Românilor ; voiesc să dic, de a ceti şi a asculta cuventul lui D-dei în limba,
lor cea vorbită. De aceea Coresi, ducându-se în anul 1561 la Biaşov, găseşte tot ajutorul trebuitor pentru tipărirea Evangheliei sale,

şi cu acesta se pune
părite şi de ritual.

începutul
Do8

vâcuri

şi temelia literaturei româneşti tiîntregi Evanghelia

nu

se

mai

ti-

păreşte în Transilvania, şi creştinii din Români ai acestei lature
îşi îndestuleză trebuinţele lor bisericeşti cu Evanghelii din Bucureşti şi Rimnic, find Românii de dincoce de Carpaţi în relaţiuni neîntrerupte cu cei de dincolo, şi apoi Transilvania în
decursul vâcurilor a fost şi locul de scăpare al emigraţilor po43483

15

.
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litici din principate. La
confesionale, şi nu împins

1765 Blajul pentru cuvinte mai mult
de lipsă, retipăreşte Evanghelia de Bu-

cureşti dela 1760, după care urmeză alta la 1816 şi în
sferşit a
treia la 1880. Tot în Transilvania şi anume la Kalocsa se
tipăreşte

Evanghelia în 1769, far dela Buda avem Evanghelii
din anii 1799
şi 1835. Ştim, că şi Sibiul nu se lasă mai pe jos în
acestă ma:

terie, şi noi cunâştem

numai

Sibiu şi dela, 1844.

a

doa

tipăritură

a Evangheliei

din

Acum. Pentru cuvântul, că noi încă nu avem în colecţi
a
nostră, tote pănă la una tipăriturile Evangheliei în româneşte;
şi

pentru cuvântul, că din punctul de privire literar şi
grafic ediţiunile, studiate de noi aici, înfățişază totă propăşirea, făcută
de Români în tipărirea Evangheliei; de aceea am mărginit
studiile n6stre la un număr de trei-spre-dece Evanghelii, începând
cu cea dela

Bucureşti din

1682,

şi sferşina cu

Evanghelia dela Rimnic

1794.

Privite Evangheliile româneşti şi din punctul de privire naţion
al,
ele pot să fie împărţite în mai multe grupe. Cea alui
Coresi dela

1561 trebueşte privită mai mult ca o işbucnire a dorului Romănilor, provocat de neregularitatea, limbei slavone din Biserica,
Ro-

mânilor, carea, ajunsese în cele de pre urmă cu stăpânirea
ei asupra
întregei lor vieţi politice şi sociale, iar Evanghelia dela 1682
ajunge

a fi ultimul cuvânt al dorului Românilor,

Cantacuzin,
cum spune

eşit din gura lui Şărban

la al căruia glas și putere de cuvânt tremura, dupre
legenda, omenirea de la Viena pănă la Constantinupol.

Şărban nu putea să fie nemuritor, şi cuvântul gurei lui ne
mai
fiind audit de pe tronul ţărei româneşti, tetraglosiştii din Biseric
a,
românescă, slavi şi slavisaţi, câştigai teren pre fie-care di, iar
C.

Brâncovânu cu averile sale «“imprăştiate pentru Hristos»
atrage în
ajutorul Românilor pre trigoliştii greci, carii, învingena
pe tetraglosişti cu Evanghelia greco-română de la 1693, aşgă
cu toţii
împreună temeliile nestrămutate, ba, de acum şi necontestate
ale pentaglosismului din Biserica românescă, liniştind tot-o-dată pe
tetraglosişti
cu literele kirilice, ce sat păstrat în Biserica românescă
pănă la
1882, şi mai ales 1889, data cea de pre urmă a Evangh
eliei cei

de acum aşegate pre sfintele mese ale Bisericilor in parohiile rurale,
şi carea, Evanghelie la o nouă ediţie mai are trebuinţă de o revisie

şi de ocolaţionare mai de aprâpe cu tecstul original.
|
|
Dacă fasele naţionale ale tipărirei Evangheliei româneşi
pot fi
restrinse la patru momente de căpetenie, adecă 1561, 1682,
1693
şi 1887, nu este tot ast-feliii, când privim Evangheliile român
eşti
din punctul de vedere literar şi al măestriilor grafice, Incepu
tă fiind

literatura Evangheliilor româneşti tot cu cea dela 1561, carea
este

tradusă

de pre

slavineşte,

noi nu găsim

în ea, de cât un

început

de literatură cu o lipsă, desăverşită a măestriilor grafice. Evang
helia
din 1682 este iaraşi un început de literatură, dar bine aşegat
şi

bine kibzuit,

care ajunge la cea mai înaltă desfăşurare în Evanghelia
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dela 1697, prin cea de la, 1698, unde şi măestriile
grafice pun un
început bun, mergând cu propăşirea tot pănă la data
Evangheliei
lui Antim din Snagov. Dela 1697 partea literară a
Evangheliei
rămâne aprope staţionară pănă la, 1746, când la Rimnie
, supt colu-

crarea Episcopului Damaskin şi manuducerea Ieromonahului
Lavrentie,

tecstul Evangheliei primeşte 6re-care Skimbări, jar partea
ornamentativă intră şi mai mult în gustul poporului române
sc. La, Iaşi cu

Evanghelia, dela 1762

tecstul rămâne nemişcat, şi numai măestriile

grafice primesc un colorit moldovenesc cu inclinaţiuni
spre rutenism,
care inclinaţiuni putâi să ajungă a se rusifica cu desăvâ
rşire, dacă,

în monăstirea Nemţului nu era destul ae puternic elementul
ungur6n»

care mult

<româno-

a zădărnicit rusificarea monăstirej. Cu tipărirea,

Evangheliei dela 1765 şi din Blaj nu se face nici o mişcar
e literară

în tecstul

Evangheliei,

iar

măestriile

grafice par o copiare de pre

1769

Koldeza, precum

„stilul Evangheliei dela Iaşi şi din 1762.
şi despre

Evanghelia

dela

din

1816 şi mai ales cea de la 1880,
trebuinţele uniate ale ritualului; şi
şi cele din Sibiu tecstul se vede a
ceva, deosebit de cea a Evangheliilor

Nu

se pote gice

tot aşa

şi cele

dela

unde tecstul este acomodat la
numai în Evangheliile din Buda
fi acelaşi, jar ornamentaţia are
din Muntenia Şi Moldova.

Voind
a dice şi cel de pre urmă cuvent, rugăm pre urmaşi,
ca
să se gândiască cu timpul şi la o Evanghelie de o
măestrie maj

alsă, carea, după ce va fi colaţionată cu tecstul elenic,
să mai fie
împodo
bită,

av înfățișa

cu kenarele,

trebuitâre

sărbătorea dilei, pentru

fie-cărei feţe, şi cu iconiţele,

carea, este menită

Sfârşit şi luă Dumnegeii mulţămită.

ce

Evanghelia.

